นโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงปี 2563)
บริษั ท เมือ งไทย แคปปิ ตอล จ ำกั ด (มหำชน) ตระหนั ก ดี ว่ ำ กำรเปลี่ ย นแปลง
สภำพภูมอิ ำกำศเป็ นหนึ่งในควำมท้ำทำยทีส่ ำคัญทีส่ ุดของโลก จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมในกำร
รับมือปั ญหำด้ำนสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จึงมีนโยบำยส่งเสริมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้ จำกกระบวนกำร
ดำเนินงำน ทัง้ นี้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงรูค้ ุณค่ำ และลดกำรใช้พลังงำน
ธรรมชำติท่มี อี ยู่อย่ำงจำกัด พร้อมทัง้ เตรียมแผนและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อร่วมในกำรแก้ปัญ หำควำม
ท้ำทำยจำกกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมอิ ำกำศ
บริษั ท ฯ จึง ได้ ก ำหนดนโยบำยธุ ร กิจ สอดคล้อ งกับ กฎระเบีย บข้อ บัง คับ ด้ ำ นสิ่ง แวดล้ อ ม
มำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรเข้ำร่วมมำตรฐำนด้ำนควำมยังยื
่ นโดยสมัครใจ โดยนโยบำยนี้หมำยควำม
รวมถึ ง พนั ก งำน บริษั ท ย่ อ ย คู่ ค้ ำ ธุ ร กิ จ และพั น ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิ บ ั ติ
ด้ำนสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1. ปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยสำกลและกฎหมำยท้ อ งถิ่น ด้ำ นสิ่ง แวดล้อ มอย่ ำ งเคร่ง ครัด และ
รับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบด้ำนสิง่ แวดล้อมทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนขององค์กร
2. ก ำหนดให้ม ีก ำรประเมิน ผลด้ำนกำรจัด กำรสิ่งแวดล้อ มเป็ น ดัช นี ช้ีว ดั ประเภทหนึ่ งของ
กำรประเมินผลงำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
3. สนับสนุ นกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ โดยจัดฝึ กอบรมให้ควำมรูด้ ้ำนสิง่ แวดล้อมแก่พนักงำน
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
กำรอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละควำมส ำคัญ ในกำรป้ องกั น ผลกระทบเชิ ง ลบ
ด้ำนสิง่ แวดล้อม
4. ก ำหนดแนวทำงและเป้ ำหมำยกำรจัด กำรพลังงำน ทรัพ ยำกร และสิ่งแวดล้อ มภำยใน
บริษั ท ฯ ให้ ส อดคล้ อ งกับ มำตรฐำนสำกลเพื่ อ ส่ ง เสริม เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ ย ัง่ ยืน
โดยมุ่งเน้ นในเรื่อ งกำรอนุ รกั ษ์ สงิ่ แวดล้อ ม ใช้ท รัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ ำ ลดกำรเกิดของเสีย
ที่ส ำคัญ คือ กำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรือ นกระจก อัน เป็ นตัว กำรส ำคัญ ที่เ ร่ ง ให้ เ กิ ด กำร
เปลีย่ นแปลงของสภำพภูมอิ ำกำศ

5. สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ำรบริห ำรจัด กำรของเสีย อย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงสนับสนุ นให้มกี ำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ (Reuse) และ/หรือกำรเลือกใช้
วัสดุ (Recycle) หรือผลิตภัณฑ์ทำงเลือกอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุม้ ค่ำ
6. สนับสนุ นกำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ และ/หรือผลิตภัณฑ์ท่มี ำจำกกระบวนกำรผลิต
ที่เป็ นมิตรต่ อสิง่ แวดล้อม ตำมเกณฑ์ของศูนย์ปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์มลพิษ และสิง่ แวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
7. มุ่งสื่อ สำรและให้ข้อ มูลด้ำนกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ ำ
โดยเปิ ด เผยผลกำรด ำเนิ น งำนด้ำนสิ่งแวดล้อ มสู่ส ำธำรณะใน One Report ของบริษัท ฯ
หรือเปิ ดเผยในรูปแบบอื่นๆ โดยมีผบู้ ริหำรระดับสูงขององค์กรให้ควำมเห็นชอบ
8. ประสำนควำมร่ว มมือ กับ องค์ก รภำครัฐ สถำบั น กำรศึก ษำ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงำนอื่น ๆ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปั ญหำด้ำนกำรเปลีย่ นแปลงภูมอิ ำกำศในระดับประเทศ หรือในระดับโลก

นายชูชาติ เพ็ชรอาไพ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

