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วัตถุประสงค์
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างรอบด้าน สนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยังยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ รวมทัง้ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ดังนัน้ บริษัทฯจึงได้จดั ทํานโยบายฉบับนีข้ ึน้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

ผู้เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานข้อกําหนดทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับประเทศ ระดับโลก และ
คํานึงถึงประเด็นระดับท้องถิ่น ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน
2. ดํา เนิ น การจัด การคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มและความหลากหลายทางชี วภาพตามเกณฑ์ข องกฎหมายและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ ลงทุน พัฒนา และปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ๆเพื่อ
ยกระดับ ประสิท ธิ ภ าพการจัดการและควบคุมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มที่ดีย่ิ งขึน้ คํานึงถึงประเด็ น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส มุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็ นศูนย์ภายใน ปี
2593 รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และนํา้ อย่างยั่งยืน
3. จัด ทํา ระบบการจัด การสิ่ งแวดล้อ มโดยถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่งของการดํา เนิ น ธุ รกิ จ รวมทั้งการติ ด ตามและรายงานผลการ
ดํา เนิ น งานด้า นการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและการตรวจประเมิ น ระบบการจัด การ เพื่ อ ยกระดับ การดํา เนิ น งานด้า น
สิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทําการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ ให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดดัชนีชีว้ ดั ที่สาํ คัญและกล
ยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน
5. คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยมวลสาร ของเสีย และก๊าซ
เรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้นอ้ ยที่สดุ
6. เปิ ดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูล ตลอดจนมีการหารือผูม้ ีส่วนได้เสียในส่วนของผลการดําเนินงานและ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศตามความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
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นโยบายเรื่อง : การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
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7. เสริมสร้างความรู แ้ ละความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้พนักงาน
ลูกค้า คู่ธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศฉบับนี ้ ได้ถูกปลูกฝั งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร และนําไปปฏิบตั ิอย่าง เป็ นรูปธรรม จึงให้กลุ่มบริษัทนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ต่อไป
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีต้ ามความเหมาะสม และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
แบบฟอร์ม
-

บันทึกประวัตกิ ารแก้ไข
เลขทีเ่ อกสาร
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(แก้ไข /
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ส่วนทีแ่ ก้ไข /
ทบทวน
จัดทําใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

กําหนด
วันทีย่ กเลิก

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิ
และส่งเสริมด้าน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของกลุม่ บริษัท ตามหลัก
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ การ
พัฒนาที่ย่งั ยืนในการดําเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริษัท

-

