นโยบายสิงแวดล้อม

TISCO GROUP
บริษัท ทิสโก้ไฟแนลเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มทิสโก้) ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ที)
รับผิดชอบต่อสิง) แวดล้อม และมีความมุ่งมันในการดํ
)
าเนินการตามเจตนารมณ์ดงั กล่าวโดยการบูรณาการการบริหาร
จัด การผลกระทบด้า นสิ)งแวดล้อ มเข้า สู่ระบบการปฏิบ ัติง าน ด้ว ยการใช้ก ระบวนการที)เ ป็ น มิต รต่ อสิ)งแวดล้อ มที)
ครอบคลุมกิจกรรมที)ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปิ ดเผยข้อมูล
เกี)ยวกับการดําเนินงานด้านสิง) แวดล้อม ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กบั พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการด้านการอนุรกั ษ์สงิ) แวดล้อม
1.

วัตถุประสงค์
นโยบายสิง) แวดล้อมนี8กาํ หนดขึน8 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ตามเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจทีค) าํ นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง) แวดล้อม เพื)อลดผลกระทบต่อสิง) แวดล้อมและ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยังยื
) น

2.

คําจํากัดความ
Term
ประเด็นด้านสิง) แวดล้อม

การเปลีย) นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Change)
การตัดไม้ทาํ ลายปา่
(Deforestation)
มลพิษทางอากาศ
(Air Pollution)
ของเสียและมลพิษ
(Waste and Pollution)

คําอธิบาย
ปญั หาทีเ) กิดขึน8 กับสภาวะแวดล้อมทีเ) ป็ นอยู่ซง)ึ เกิดจากการกระทําของ
มนุษย์ โดยประเด็นสิง) แวดล้อมทีส) าํ คัญทีเ) กีย) วเนื)องจากการดําเนินธุรกิจ
ขององค์กรครอบคลุมแต่ไม่จาํ กัดประเด็นดังต่อไปนี8
− การเปลีย) นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change)
− การตัดไม้ทาํ ลายปา่ (Deforestation)
− มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
− ของเสียและมลพิษ (Waste and Pollution)
การเปลีย) นแปลงรูปแบบสภาพภูมอิ ากาศทัวโลกหรื
)
อภูมภิ าคส่วนใหญ่มา
จากการเพิม) ขึน8 ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทีเ) กิดจากการ
ใช้เชือ8 เพลิง
การกําจัดปา่ หรือต้นไม้ทม)ี กี ารแปลงเป็ นทีด) นิ ทีไ) ม่ใช่ปา่
การก่อให้เกิดสารหรือสิง) ทีเ) ป็ นพิษต่ออากาศ
สิง) ทีท) าํ ให้สภาพแวดล้อมเป็ นอันตรายหรือไม่พงึ ประสงค์สาํ หรับสิง) มีชวี ติ

3. ขอบเขต
นโยบายนี8ให้มผี ลบังคับใช้กบั บริษทั ย่อยของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ภายใน
กลุ่มของทิสโก้
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4. แนวนโยบาย
4.1. หน้ าทีความรับผิดชอบ
Compliance & Operation Control Committee: COCC
− อนุมตั นิ โยบายและกํากับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านสิง) แวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ เพื)อให้
มันใจว่
) ากลุ่มทิสโก้มกี ารบริหารจัดการประเด็นด้านสิง) แวดล้อมทีเ) ป็ นไปตามแนวนโยบายทีก) าํ หนด
Management Committee
− พิจารณาและอนุ มตั ิแผนการดําเนินงานด้านสิง) แวดล้อม ซึง) เป็ นส่วนหนึ)งของแผนการพัฒนาความ
ยังยื
) น (Sustainability Development Roadmap)
− สนับสนุนให้มกี ารนําประเด็นด้านสิง) แวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิง) แวดล้อมเข้าไปเป็ นส่วน
หนึ)งของการดําเนินธุรกิจ / กระบวนการปฏิบตั งิ านทีเ) กีย) วข้อง

Chief Governance Officer
− กํากับดูแลและควบคุมการดําเนินการเพื)อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามแผนงานและ/หรือตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
− กํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการเป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเกีย) วกับเรือ) งสิง) แวดล้อม
SD Working Group
− พิจารณาแนวปฏิบตั ิ และกําหนดแผนการดําเนินงานเพื)อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการ
ผลกระทบด้านสิง) แวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการปฏิบตั งิ าน

− นํ า เสนอแผนงานเกี)ย วกับ การบริ ห ารจั ด การผลกระทบด้ า นสิ)ง แวดล้ อ มให้ Management
Committee พิจารณาอนุมตั ิ
− ควบคุมและติดตามการดําเนินการเพือ) ให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามแผนงานทีก) าํ หนด
− ส่งเสริม สนับสนุ น กิจกรรมด้านการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิง) แวดล้อมในการทํางานของ
กลุ่มทิสโก้
พนักงานทุกคน
− ตระหนักถึงผลกระทบของประเด็นด้านสิง) แวดล้อม และร่วมบริหารจัดการลดผลกระทบด้าน
สิง) แวดล้อมและรักษาสิง) แวดล้อมในการทํากิจกรรมใดๆ ทัง8 ในส่วนขององค์กรและส่วนตัวทีช) ่วย
ลดปริมาณของเสียและมลพิษ โดยการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ8าํ หรืออืน) ๆ
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4.2. แนวปฏิ บตั ิ
กลุ่มทิสโก้มคี วามมุ่งมันที
) จ) ะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิง) แวดล้อมและมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมชุมชนทีก) ลุ่มทิสโก้ดําเนินธุรกิจอยู่ให้มกี ารบริหารจัดการสิง) แวดล้อมร่วมกัน โดยกลุ่มทิสโก้
กําหนดแนวนโยบายในการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี8
ั
1. การสร้างการตระหนักรูใ้ ห้กบั พนักงานทุกคนเกีย) วกับประเด็นด้านสิง) แวดล้อม เพือ) ปลูกฝงและสร้
าง
จิตสํานึกในการร่วมบริหารจัดการผลกระทบด้านสิง) แวดล้อมและอนุรกั ษ์สงิ) แวดล้อมร่วมกัน
2. เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื)องความรับผิดชอบต่อสิง) แวดล้อมให้แก่ชุมชนที)
กลุ่ม ทิสโก้ดาํ เนินธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆทีส) ง่ เสริมให้เกิดการบรรเทาผลกระทบทีเ) กิดจากประเด็น
สิง) แวดล้อม
3. การสื)อ สารนโยบายนี8 แ ละผลจากการปฏิบ ัติต ามนโยบายนี8 ใ ห้กบั ผู้ท)ีเ กี)ย วข้อ งทัง8 ภายในและ
ภายนอกรับทราบอย่างสมํ)าเสมอ และติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย และพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการสิง) แวดล้อมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื)อง
4. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานด้านสิง) แวดล้อมทีเ) กีย) วข้องอย่างเคร่งครัด
5. นํ าประเด็นด้านสิง) แวดล้อมมาเป็ นปจั จัยหนึ)งในการประเมินความเสี)ย งในการบริห ารงาน การ
ปฏิบตั งิ าน กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและการสนับสนุ นอื)นๆ เพื)อลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิง) แวดล้อมทัง8 ทางตรงและทางอ้อม
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิง) แวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่า งต่ อเนื) อง เพื)อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของประเด็น ด้านสิ)งแวดล้อมและสนับ สนุ น การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
7. ผลักดันให้มกี ระบวนการทํางานหรือกิจกรรมทีเ) กีย) วเนื)อง ทีช) ่วยสนับสนุ นให้เกิดการลดปริมาณ
ของเสียและมลพิษและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด
8. รณรงค์และสนับสนุ นให้พนักงานมีจติ สํานึกหรือทํากิจกรรม ทัง8 ในส่วนขององค์กรและส่วนตัวที)
ช่วยลดปริมาณของเสียและมลพิษ ไม่ว่าจะในรูปของการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ8ํา
และสนับสนุนการฟื8นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
9. ป้องกันมลภาวะอันเกิดจากการดําเนินงาน หรือกิจกรรม ทีอ) าจส่งผลกระทบต่อสิง) แวดล้อม
10. สนับสนุนการจัดซือ8 จัดจ้างสินค้าและบริการ ทีเ) ป็ นมิตรกับสิง) แวดล้อม รวมถึงการจัดหา Supplier
และผูใ้ ห้บริการภายนอกทีส) ามารถปฏิบตั ติ าม Supplier Code of Conduct ซึง) ครอบคลุมถึง
ประเด็นด้านสิง) แวดล้อม
11. สนับสนุ นให้ Supplier รวมถึงผูใ้ ห้บริการภายนอกขององค์กรเข้าร่วมในการดําเนินการเพื)อลด
ผลกระทบเชิงลบจากประเด็นด้านสิง) แวดล้อมตามข้อกําหนดทีร) ะบุใน Supplier Code of Conduct
12. ศึกษาแนวทาง และดําเนินการเพื)อช่วยลดปญั หาหรือผลกระทบจากเปลีย) นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อันเกิดจากการบริโภคพลังงานขององค์กรหรือกิจกรรมเกีย) วเนื)องอื)นๆ ขององค์กรทัง8 ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การลดการใช้พลังงานในกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมทีส) นับสนุ นการดําเนินธุรกิจ
นโยบายสิ งแวดล้อม
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การลดการใช้กระดาษ โดยปรับ เปลี)ย นรูป แบบให้เ ป็ น เอกสารทางอิเ ล็กทรอนิ กส์ การลดการ
เดินทางเพือ) เข้าประชุมของพนักงานโดยใช้การประชุมผ่าน Video Conference เป็ นต้น

5. ภาคผนวก
5.1 การสือสาร และ เผยแพร่เอกสาร
1. ส่งเมล์แจ้งการบังคับใช้งาน Policy นี8ให้พนักงานทัง8 องค์กรรับทราบ
2. เผยแพร่นโยบายนี8บน myTISCO หัวข้อ Policy & Guidelines

5.2 เอกสารทีเกียวข้อง
1.
2.
3.
4.

Sustainability Development Policy
Sustainability Development Roadmap
Procurement Process Guideline
Supplier Code of Conduct

5.3 การจัดทําเอกสาร และความถีในการทบทวนเอกสาร
นโยบายสิง) แวดล้อมขององค์กรจะได้รบั การทบทวนทุก 3 ปี หรือ เมือ) มีการเปลีย) นแปลงทีส) ่งผลให้ตอ้ ง
ปรับนโยบายฉบับนี8
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