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กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการด าเนินการตาม

เจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน การใช้แนว

ทางการด าเนินการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานและลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

1. วัตถุประสงค์ 

นโยบายส่ิงแวดล้อมนี้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้

ตามเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึง ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social 

and Governance: ESG) เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการ

ธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) 

2. ค ำจ ำกัดควำม 

Term ค าอธิบาย 
ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Issue) 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมซึ่งเกิดจากการกระท าของมนุษย์โดย

ประเด็นส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องจากการด าเนินธุรกิจขององค์กร

ครอบคลุมแต่ไม่จ ากัดประเด็นดังต่อไปนี้   

−  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

−  การตัดไม้ท าลายป่า  (Deforestation) 

−  มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) 

−  ของเสียและมลพิษ (Waste and Pollution) 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบสภาพภูมิอากาศทั่วโลกหรือภูมิภาคส่วนใหญ่มาจาก

การเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เกิดจากการใช้

เชื้อเพลิง 

การตัดไม้ท าลายป่า  
(Deforestation) 

การก าจัดป่าหรือต้นไม้และแปลงเป็นที่ดินท่ีไม่ใช่ป่า 

มลพิษทางอากาศ 

(Air Pollution) 

การก่อให้เกิดสารหรือส่ิงที่เป็นพิษต่ออากาศ 
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ของเสียและมลพิษ 
(Waste and Pollution) 

ส่ิงที่ท าให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ส าหรับส่ิงมีชีวิต 

 

3. ขอบเขต 

นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทภายในกลุ่ม

ของทิสโก้  

 

4. แนวนโยบำย 

4.1. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

Compliance & Operation Control Committee: COCC  

−  อนุมัตินโยบายและก ากับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่มทิสโก้   เพื่อให้
มั่นใจว่ากลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก าหนด 

Management Committee 

−  พิจารณาและอนุมัติแผนการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืน 
(Sustainability Development Roadmap) 

−  สนับสนุนให้มีการน าประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วน
หน่ึงของการด าเนินธุรกิจ / กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

Chief Governance Officer 

−  ก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแผนงานและ/หรือตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

−  ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม 

Sustainable Development Working Team  

−  พิจารณาแนวปฏิบัติ และก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

−  น าเสนอแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมให้ Management Committee 
พิจารณาอนุมัติ 

−  ควบคุมและติดตามการด าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีก าหนด 
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−  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในการท างานของกลุ่มทิสโก้ 

พนักงานทุกคน 

−  ตระหนักถึงผลกระทบของประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ร่วมบริหารจัดการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและ
รักษาส่ิงแวดล้อมในการท ากิจกรรมใดๆ ทั้งในส่วนขององค์กรและส่วนตัวเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียและ
มลพิษ โดยให้ความส าคญัต่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการหมุนเวียนมาใช้ซ้ าหรืออื่นๆ 

4.2. แนวปฏิบัติ 

กลุ่มทิสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชน
ที่กลุ่มทิสโก้ด าเนินธุรกิจอยู่ให้มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกัน  โดยกลุ่มทิสโก้ก าหนดแนวนโยบายในการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 

▪  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

▪  น าประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินความเส่ียงในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

การบริหารงาน การปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมและการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม 

▪  พัฒนา ปรับปรุง และผลักดันกระบวนการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบ

ของประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณของเสียและมลพิษ ตลอดจนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

▪  สร้างการตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 

Banking) เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการร่วมบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน ทั้งในรูปของการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้ า และสนับสนุนการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

▪  ศึกษาแนวทาง และด าเนินการเพื่อช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกดิ

จากการบริโภคพลังงานขององค์กรหรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

การลดการใช้พลังงานในกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ การตระหนักถึงการ

ใช้ไฟฟ้าและน้ าอย่างประหยัด การลดการใช้กระดาษ โดยปรับเปล่ียนรูปแบบให้เป็นเอกสารทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ การลดการเดินทางเพื่อเข้าประชุมของพนักงานโดยใช้การประชุมผ่าน Video Conference 

และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

กำรบริหำรจัดกำรร่วมกับองค์กรภำยนอก 

▪  ส่ือสารนโยบายและผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

อย่างสม่ าเสมอ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และพัฒนาปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดล้อม

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

▪  เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้แกชุ่มชนท่ีกลุ่มทสิโก้ 

ด าเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากประเด็นส่ิงแวดล้อม  

▪  สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรและ    

คู่ค้าทางธุรกิจ 

▪  สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้ Supplier 

รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกขององค์กรเข้าร่วมในการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านส่ิงแวดล้อม

ตามข้อก าหนดที่ระบุใน Supplier Code of Conduct  

 

5. ภำคผนวก  

5.1 กำรสื่อสำร และ เผยแพร่เอกสำร 

1. ส่งเมล์แจ้งการบังคับใช้งาน Policy นี้ให้พนักงานท้ังองค์กรรับทราบ  
2. เผยแพร่นโยบายนี้บน myTISCO หัวข้อ Policy & Guidelines 

5.2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. Sustainable Development Policy 
2. Sustainable Development Roadmap  
3. Procurement Process Guideline 
4. Supplier Code of Conduct 

5.3 กำรจัดท ำเอกสำร และควำมถ่ีในกำรทบทวนเอกสำร 

นโยบายการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรจะได้รับการทบทวนทุก 3 ปี หรือ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงที่
ส่งผลให้ต้องปรับนโยบายฉบับน้ี 

 


