บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
นโยบายด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน รวมทั้ง การให้
ความใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้ถือหุ้น
พนั ก งาน ชุม ชน ลูก ค้า คู่ ค ้า หน่ ว ยงานภาครัฐ ตลอดจนถึ ง สัง คมและประเทศชาติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท
มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 จึงได้มีมติกาหนดนโยบายด้านความยั่งยืนของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาความยั่งยืน (Public Relation and Sustainability
Department) เป็ นผูม้ ีหน้าที่กากับดูแล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ทีม่ าและหลักการ
บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมี น โยบายในการปลูก ฝั งทัศ นคติ และสร้างวัฒ นธรรมองค์ก รเพื่ อ ให้พ นัก งานมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันจนถือเสมือนเป็ นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน จึงได้กาหนดให้มีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริม สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environment, Social, and Governance: ESG) พร้อมๆ กับ การร่ว มเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่ว ยขับ เคลื่ อ นไปสู่เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย่งั ยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทัง้ นี ้ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายคือ
1. No Poverty: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
2. No Hunger: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน
3. Good Health: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสขุ ภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
4. Quality Education: สร้างหลัก ประกัน ว่าทุกคนมี ก ารศึก ษาที่ มีคุณ ภาพอย่างครอบคลุม และเท่ าเที ยม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
5. Gender Equality: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผูห้ ญิงและเด็กหญิงทุกคน
6. Clean Water and Sanitation: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนา้ และสุขอนามัยสาหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการที่ย่งั ยืน
7. Clean Energy: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซือ้ หาได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน
8. Good Jobs and Economic Growth: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
9. Innovation and Infrastructure: สร้างโครงสร้างพื น้ ฐานที่ มี ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
10. Reduced Inequalities: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
11. Sustainable Cities and Communities: ทาให้เมืองและการตัง้ ถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย
มีภมู ิตา้ นทาน และยั่งยืน
12. Responsible Consumption: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ย่งั ยืน
13. Protect the Planet: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้ ับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึน้
14. Life below Water: อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ย่งั ยืน
15. Life on Land: ปกป้อง ฟื ้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่ าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้
การกลายสภาพเป็ นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื ้ นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
16. Peace and Justice: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน ให้ทกุ คนเข้าถึงความยุตธิ รรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

17. Partnerships for the Goals: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื ้ นฟูสภาพหุน้ ส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ย่งั ยืนการเงิน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทางาน โดยแบ่งเป็ นความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายความยั่งยืนด้านสิง่ แวดล้อม ดังนี ้
1. บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นปฏิบตั ิ ควบคุม ปกป้อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรม
ของบริษัท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ทุกกระบวนการทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ขยายผลไปยังผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของบริษัท
5. บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยสนับ สนุน และส่ งเสริม ให้มี ก ารจัด กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้า นสิ่ งแวดล้อ ม เช่ น การฝึ ก อบรม
การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็ นต้น เพื่อช่วยกระตุน้ จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน สังคมและชุมชน
รวมถึงการอนุรักษ์ ป้อ งกัน และลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อ มทั้งทางตรงและทางอ้อ ม โดยอาจร่วมมื อกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ
6. บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ขา้ งต้นเป็ นประจาและต่อเนื่อง
2. ความยั่งยืนด้านสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายความยั่งยืนด้านสังคม ดังนี ้
1. บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบตั ิต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็ นธรรม ให้มีความเป็ นอยู่ท่ีเหมาะสม เปิ ดโอกาส
และรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เสริม สร้า งสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ค านึ งถึ ง สุข ภาพ ความปลอดภัย และ
อาชี ว อนามัย ในสถานที่ ท างาน รวมถึ ง พัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ค้ วามสามารถ เติ บ โตในสายอาชี พ ได้
อย่างยั่งยืน

2. บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ ออกแบบโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของ
ผูอ้ ยู่อาศัยทุกกลุ่ม รวมถึง เด็ก ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิการ พัฒนาโครงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มี
คุณภาพด้วยราคาสมเหตุสมผล รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบตั ิต่อชุมชนและสังคมด้วยความจริงใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาพที่ดีภายในชุมชน สร้างชุมชนและสังคมโดยรอบให้ปลอดภัยและ
น่าอยู่ ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟั งปั ญหา พร้อมให้ความร่วมมือ
3. ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้
1. บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน กระจายรายได้
และการจ้างงานสู่สงั คม ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และกาหนดเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างเหมาะสม รวมถึงเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย ปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม สนับสนุนการวิจยั เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู เ้ พื่อพัฒนาการดาเนินธุรกิจ
โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 28 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป

