
บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายด้านความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญและความรบัผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งการให้
ความใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสรา้งความสัมพันธ์อันดีและค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท                          
มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2564 จึงไดม้ีมติก าหนดนโยบายดา้นความยั่งยืนของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายใหฝ่้ายประชาสัมพันธแ์ละพฒันาความยั่งยืน (Public Relation and Sustainability 
Department) เป็นผูม้ีหนา้ที่ก ากบัดแูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ทีม่าและหลกัการ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการปลูกฝังทัศนคติและสรา้งวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมที่อยู่ร่วมกันจนถือเสมือนเป็นภารกิจหลกัที่จะสรา้งสรรคโ์ครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชนใ์นการ
พฒันาสงัคมและชมุชน จึงไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายด าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน เพื่อส่งเสรมิ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(Environment, Social, and Governance: ESG) พรอ้มๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการ
พฒันาที่ยั่งยืนในระดบัประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

 

 

 



ทัง้นี ้เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ประกอบดว้ย 17 เป้าหมายคือ 

1. No Poverty: ยตุิความยากจนทกุรูปแบบในทกุที่ 

2. No Hunger: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่

ยั่งยืน  

3. Good Health: สรา้งหลกัประกนัว่าคนมีชีวิตที่มีสขุภาพดีและส่งเสรมิสวสัดิภาพส าหรบัทกุคนในทกุวยั 

4. Quality Education: สรา้งหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนบัสนนุโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

5. Gender Equality: บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศและใหอ้ านาจของผูห้ญิงและเด็กหญิงทกุคน 

6. Clean Water and Sanitation: สรา้งหลกัประกันว่าจะมีการจดัใหม้ีน า้และสุขอนามัยส าหรบัทุกคน และมีการ

บรหิารจดัการท่ียั่งยืน 

7. Clean Energy: สรา้งหลักประกันว่าทุกคนเขา้ถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซือ้หาได ้เชื่อถือได ้และ

ยั่งยืน 

8. Good Jobs and Economic Growth: ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลมุและยั่งยืน การจา้ง

งานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรบัทกุคน 

9. Innovation and Infrastructure: สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลมุและยั่งยืน และส่งเสรมินวตักรรม 

10. Reduced Inequalities: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

11. Sustainable Cities and Communities: ท าใหเ้มืองและการตัง้ถิ่นฐานของมนุษยม์ีความครอบคลมุ ปลอดภัย  

มีภมูิตา้นทาน และยั่งยืน 

12. Responsible Consumption: สรา้งหลกัประกนัใหม้ีรูปแบบการบรโิภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

13. Protect the Planet: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้ับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่

เกิดขึน้ 

14. Life below Water: อนุรกัษ์และใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมทุร ทะเล และทรพัยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ

พฒันาที่ยั่งยืน 

15. Life on Land: ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไมอ้ย่างยั่งยืน ต่อสู้

การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. Peace and Justice: ส่งเสรมิสงัคมที่สงบสขุและครอบคลมุเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ใหท้กุคนเขา้ถึงความยตุธิรรม 

และสรา้งสถาบนัท่ีมีประสิทธิผล รบัผิดชอบ และครอบคลมุในทกุระดบั 



17. Partnerships for the Goals: เสรมิความเขม้แข็งใหแ้ก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟสูภาพหุน้ส่วนความรว่มมือ

ระดบัโลกส าหรบัการพฒันาที่ยั่งยืนการเงิน 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการท างาน  โดยแบ่งเป็นความ

ยั่งยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายความยั่งยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้

1. บรษิัทและบรษิัทย่อยจะปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

2. บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมการใชท้รพัยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้

พลงังานทดแทนเพื่อลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. บริษัทและบรษิัทย่อยมุ่งมั่นปฏิบตัิ ควบคุม ปกป้อง ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรม

ของบรษิัท 

4. บรษิัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นพัฒนาและปรบัปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกับทุกกระบวนการทาง

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้ขยายผลไปยงัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรม

ของบรษิัท 

5. บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม                      

การประชาสัมพันธ ์และอื่นๆ เป็นตน้ เพื่อช่วยกระตุน้จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน สงัคมและชุมชน 

รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจร่วมมือกับ

หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานทอ้งถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ 

6. บรษิัทและบรษิัทย่อยจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดไวข้า้งตน้เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

2. ความย่ังยืนด้านสังคม 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายความยั่งยืนดา้นสงัคม ดงันี ้

1. บรษิัทและบริษัทย่อยจะปฏิบตัิต่อพนกังานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ใหม้ีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เปิดโอกาส

และรับฟังความคิดเห็น เสริมสรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานที่ค  านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ                         

อาชีวอนามัยในสถานที่ท  างาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถ เติบโตในสายอาชีพได้                     

อย่างยั่งยืน 



2. บรษิัทและบรษิัทย่อยจะปฏิบัติต่อลกูคา้ดว้ยความเขา้ใจ ออกแบบโครงการเพื่อส่งเสริมสขุภาพกายและใจของ                 

ผูอ้ยู่อาศยัทุกกลุ่ม รวมถึง เด็ก ผูส้งูอายุ และผูพ้ิการ พฒันาโครงการใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงที่อยู่อาศยัที่มี

คณุภาพดว้ยราคาสมเหตสุมผล รวมถึงรบัฟังความคิดเห็นของลกูคา้เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บรษิัทและบรษิัทย่อยจะปฏิบตัิต่อชมุชนและสงัคมดว้ยความจรงิใจ เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มเพื่อพฒันาชมุชนให้

สอดคลอ้งกบับริบทชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม ส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน

ดา้นการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสขุภาพที่ดีภายในชุมชน สรา้งชุมชนและสังคมโดยรอบใหป้ลอดภัยและ                  

น่าอยู่ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง สรา้งความเขา้ใจ และรบัฟังปัญหา พรอ้มใหค้วามรว่มมือ 

3. ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายความยั่งยืนดา้นเศรษฐกจิ ดงันี ้

1. บรษิัทและบรษิัทย่อยจะส่งเสรมิความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน กระจายรายได้

และการจา้งงานสู่สงัคม ส่งเสรมิความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน และก าหนดเป้าหมายของบรษิัทและบรษิัทย่อย

อย่างเหมาะสม รวมถึงเสียภาษีอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

2. บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดว้ยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑแ์ละบริการใหท้ันสมัย ปรบัตวัตามกระแสการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม สนบัสนุนการวิจยัเพื่อ

ปรบัปรุงกระบวนการก่อสรา้ง รวมถึงส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยีและองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ 

โดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 28 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

  
 
 

 


