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นโยบายการบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม

TISCO GROUP
กลุ่ ม ทิ สโก้ ใ ห้ ค วามสาคัญ ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จที่ รั บ ผิ ด ชอบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ค วามมุ่ งมั่ น ในการด าเนิ น การตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน การใช้แนว
ทางการดาเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์
นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบและแนวทางในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
ตามเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social
and Governance: ESG) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการ
ธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)
2. คำจำกัดควำม
Term
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

คาอธิบาย
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สภาวะแวดล้ อ มซึ่ง เกิ ดจากการกระท าของมนุ ษย์ โดย

(Environmental Issue)

ประเด็ น สิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ ที่เ กี่ยวเนื่ องจากการด าเนิน ธุร กิจขององค์กร
ครอบคลุมแต่ไม่จากัดประเด็นดังต่อไปนี้
− การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
− การตัดไม้ทาลายป่า (Deforestation)
− มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
− ของเสียและมลพิษ (Waste and Pollution)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพภูมิอากาศทั่วโลกหรือภูมิภาคส่วนใหญ่มาจาก

(Climate Change)

การเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เกิดจากการใช้
เชื้อเพลิง

การตัดไม้ทาลายป่า
(Deforestation)
มลพิษทางอากาศ

การกาจัดป่าหรือต้นไม้และแปลงเป็นที่ดินที่ไม่ใช่ป่า
การก่อให้เกิดสารหรือสิ่งที่เป็นพิษต่ออากาศ

(Air Pollution)
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ของเสียและมลพิษ
(Waste and Pollution)

สิ่งที่ทาให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์สาหรับสิ่งมีชีวิต

3. ขอบเขต
นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทภายในกลุ่ม
ของทิสโก้
4. แนวนโยบำย
4.1. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
Compliance & Operation Control Committee: COCC
− อนุมัตินโยบายและกากับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้
มั่นใจว่ากลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามแนวนโยบายที่กาหนด
Management Committee
− พิจารณาและอนุมัติแผนการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืน
(Sustainability Development Roadmap)
− สนับสนุนให้มีการนาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของการดาเนินธุรกิจ / กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
Chief Governance Officer
− กากับดูแลและควบคุมการดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแผนงานและ/หรือตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
− กากับดูแลให้มีการดาเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
Sustainable Development Working Team
− พิ จ ารณาแนวปฏิ บั ติ และก าหนดแผนการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน
− นาเสนอแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ Management Committee
พิจารณาอนุมัติ
− ควบคุมและติดตามการดาเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนด
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− ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการทางานของกลุ่มทิสโก้
พนักงานทุกคน
− ตระหนักถึงผลกระทบของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมบริหารจัดการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมในการทากิจกรรมใดๆ ทั้งในส่วนขององค์กรและส่วนตัวเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียและ
มลพิษ โดยให้ความสาคัญต่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการหมุนเวียนมาใช้ซ้าหรืออื่นๆ
4.2. แนวปฏิบัติ
กลุ่มทิสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชน
ที่กลุ่มทิสโก้ดาเนินธุรกิจอยู่ให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยกลุ่มทิสโก้กาหนดแนวนโยบายในการ
ดาเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
▪

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

▪

นาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
การบริหารงาน การปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending)
ตลอดจนการจัดกิจกรรมและการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

▪

พัฒนา ปรับปรุง และผลักดันกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบ
ของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสียและมลพิษ ตลอดจนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

▪

สร้างการตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable
Banking) เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการร่วมบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งในรูปของการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้า และสนับสนุนการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

▪

ศึกษาแนวทาง และดาเนินการเพื่อช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิด
จากการบริโภคพลังงานขององค์กรหรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
การลดการใช้พลังงานในกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การตระหนักถึงการ
ใช้ ไฟฟ้ า และน้ าอย่ า งประหยั ด การลดการใช้ ก ระดาษ โดยปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบให้ เ ป็ น เอกสารทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ การลดการเดินทางเพื่อเข้าประชุมของพนักงานโดยใช้การประชุมผ่าน Video Conference
และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
กำรบริหำรจัดกำรร่วมกับองค์กรภำยนอก
สื่อสารนโยบายและผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

▪

อย่างสม่าเสมอ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และพัฒนาปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้ อม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนที่กลุ่มทิสโก้

▪

ดาเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากประเด็นสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรและ

▪

คู่ค้าทางธุรกิจ
สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กาหนดให้ Supplier

▪

รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกขององค์กรเข้าร่วมในการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
ตามข้อกาหนดที่ระบุใน Supplier Code of Conduct
5. ภำคผนวก
5.1 กำรสื่อสำร และ เผยแพร่เอกสำร
1. ส่งเมล์แจ้งการบังคับใช้งาน Policy นี้ให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบ
2. เผยแพร่นโยบายนี้บน myTISCO หัวข้อ Policy & Guidelines
5.2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.

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

5.3 กำรจัดทำเอกสำร และควำมถี่ในกำรทบทวนเอกสำร
นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรจะได้รับการทบทวนทุก 3 ปี หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลให้ต้องปรับนโยบายฉบับนี้
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