นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
1. ความมุ่งมั่นของเรา
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) ( “ไมเนอร์” หรื อ “บริ ษทั ”) เป็ นผูน้ ำในกำรดำเนินธุรกิจระดับสำกล ประกอบด้วย
3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจจัดจำหน่ำยสิ นค้ำไลฟ์ สไตล์ เรำดำเนินธุรกิจเต็มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรส่ งมอบประสบกำรณ์อนั ยอดเยี่ยมเหนือควำมคำดหมำย เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้ำ ในขณะเดียวกันเรำก็
มุ่งมัน่ ในกำรสนับสนุนกำรบรรเทำสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของเรำ เรำมุ่งมัน่ อย่ำงต่อเนื่องในกำรลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ รวมถึงกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทุกกิจกรรม ตั้งแต่กำรออกแบบ
กำรก่อสร้ำง กำรดำเนินงำน และกำรปรับปรุ ง

1.1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม (“นโยบำย”) มุ่งเน้นกำรวำงกรอบกำรดำเนินงำน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ดำเนินธุรกิจ
โดยคำนึงถึงกำรลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ กำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ และ
กำรสนับสนุนกำรบรรเทำสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง

1.2 ขอบเขตและการบังคับใช้
นโยบำยนี้มีผลบังคับใช้กบั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) หน่วยงำนและสำนักงำนทุกแห่งของบริ ษทั ในทุกพื้นที่ที่
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อที่บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน
ไมเนอร์ มุ่ ง มั่น ในกำรท ำงำนและสนับ สนุ น ให้ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ ำ ชึ่ งรวมถึ ง คู่ ค้ำ ผู ้ใ ห้ บ ริ กำร ผู ้รั บ เหมำ
ผูป้ ระกอบกำรแฟรนไชส์ ธุรกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม พันธมิตรร่ วมทุ นทำงธุรกิจ ลูกค้ำ และสมำชิกชุมชน นำหลักกำรใน
นโยบำยนี้ไปปรับใช้
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2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ไมเนอร์มุ่งมัน่ สู่กำรเป็ นองค์กรที่มีกำรปล่อยคำร์บอนสุทธิเป็ นศูนย์ (Net-zero Carbon organization) ในปี 2593 โดยมีกรอบกำร
ดำเนินงำนตั้งแต่กำรรวบรวมรำยกำรคำร์บอนใน scope 1, 2 และ 3 กำรดำเนินกำรลดคำร์บอนโดยใช้แนวทำง 4R – กำรลด กำร
ใช้ซ้ ำ กำรรี ไซเคิล กำรทดแทน และกำรชดเชยคำร์บอนที่คงเหลือ ผ่ำนกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้
•
•
•
•
•

จัดหำวัตถุดิบอย่ำงมีควำมรับผิดชอบและทดแทนวัตถุดิบปัจจุบนั ด้วยวัตถุดิบที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเท่ำที่เรำจะทำ
ได้
ใช้ท รั พ ยำกรธรรมชำติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น กำรใช้ว ัต ถุ ดิ บ น้ ำ และพลัง งำน รวมไปถึ ง กำรปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรเหล่ำนั้น
จัดกำรกำรปล่อยของเสี ยอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ เช่น กำรปล่อยน้ ำเสี ย ก๊ำซเรื อนกระจก มลภำวะทำงอำกำศ และกำร
กำจัดของเสี ย
สนับสนุนโครงกำรสี เขียวหรื อโครงกำรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงพลังงำนทดแทน เท่ำที่เรำจะสำมำรถทำได้
ในห่วงโซ่คุณค่ำของเรำ
มุ่งมัน่ ยุติกำรทำลำยป่ ำไม้ และอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงบกและทำงทะเลในพื้นที่ที่เรำดำเนินกำรอยู่
พร้อมส่งเสริ มให้ลูกค้ำและชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเหล่ำนั้น

กำหนดแผนกำรดำเนินงำน และดำเนินงำนตำมแผนนั้น รวมถึงกำรติดตำมผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อมด้วยเป้ำหมำยที่
ผ่ำนกำรทวนสอบโดยหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรยอมรับ เพื่อให้บรรลุกรอบกำรดำเนินงำนข้ำงต้นและเกิดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
• จัดให้มีกำรฝึ กอบรมด้ำนกำรอนุรักษ์และกำรดำเนินกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมให้กบ
ั พนักงำนที่เกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในห่วงโซ่คุณค่ำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
• ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•

3. เอกสารที่เกีย่ วข้อง
1. หลักจรรยำบรรณของสมำชิกในทีม
2. หลักจรรยำบรรณสำหรับพันธมิตรทำงธุรกิจ
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4. การบริหารและการเปลีย่ นแปลง
ฝ่ ำยกำรพัฒนำเพื่อควำมยัง่ ยืนของไมเนอร์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริ หำรนโยบำยนี้อย่ำงเป็ นอิสระ เป็ นกลำง และสม่ำเสมอ
นโยบำยนี้ อำจจำเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับค่ำนิ ยม แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด กำรปรับปรุ ง ตลอดจนกฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี้อยู่ที่คณะกรรมกำรกำรพัฒนำเพื่อควำม
ยัง่ ยืนซึ่ งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส นโยบำยนี้ได้ถูกสื่ อสำรให้กบั พนักงำนทั้งองค์กร และผูท้ ี่สนใจผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั
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