ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย รวมทั(งการ
เป็ นพลเมืองดี ในการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ทีเกี ยวข้อง รับผิดชอบต่อ
สังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั(งส่งเสริ มและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื อง
โดยมีนโยบายเพือการส่ งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร เรื องสิ งแวดล้อม เพือปลูกฝังให้พนักงาน
ทุ กคนคํานึ งถึ งความรั บผิ ดชอบต่อสิ งแวดล้อมในการปฏิ บัติห น้าที อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้ างจิ ต สํานึ กด้า น
สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมทีพนักงานมีส่วนร่ วม รวมทั(งดําเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
สิ งแวดล้อม เพือสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ งแวดล้อมบริ ษทั ฯ เพือเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนืองผ่านสื อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสี ยงตามสายของบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มุ่งการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ โดยคํานึ งถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางด้านสิ งแวดล้อม รวมทั(งการนําเสนอบริ การทางด้านการสื อสารโทรคมนาคมทีใส่ ใจสิ งแวดล้อม และสนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทีมีวสิ ยั ทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เป็ นต้น นอกจากนั(นบริ ษทั ฯ ยังได้จดั กิจกรรมกระตุน้ จิ ตสํานึ กของพนักงานในองค์กรให้ใส่ ใจ
สิ งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ คุณค่า ผ่านสื อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื องเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2558 ได้จดั โครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ล.ลิง บวก ลบ คูณ
หาร” กระตุน้ ให้เกิ ดการปรับเปลียนพฤติกรรม เพือใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ผ่านกิ จกรรม
Roadshow และสื อประชาสัมพันธ์ภายใน เพือรณรงค์ให้ความรู ้เกียวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวันให้กบั
พนักงานภายในอย่างทัวถึง เป็ นต้น นอกจากนั(นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ทีประกอบธุรกิจเกียวกับการบริ หารจัดการ
ขยะ ยัง ได้จัด ให้มี การฝึ กอบรมพนัก งานในระดับ ต่า งๆ เพือให้มี ความรู ้ ความเข้า ใจเกี ยวกับระบบการจัดการ
สิ งแวดล้อมในขั(นสู งสําหรับระดับผูบ้ ริ หาร และขั(นต้นสําหรับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการ โดยบริ ษทั ดังกล่าว
ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ งแวดล้อม (ISO 14001:2004)
การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมและใช้ ทรัพ ยากรอย่ างรู้ คุณค่ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสิ งแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิ ดังนี(
1. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัย รวมทั(งการเป็ น
พลเมืองดี ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั(งในรู ปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนือง
บริ ษทั ฯ มี นโยบายเพือการส่ งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร เรื องสิ งแวดล้อม เพือปลูกฝั งให้
พนักงานทุกคน คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีอยูเ่ สมอ ดังนี(
1. บริ ษทั ฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมทีพนักงานมีส่วนร่ วม
อย่างต่อเนือง
2. บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุ นการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั(งดําเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านสิ งแวดล้อม เพือสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ งแวดล้อมบริ ษทั ฯ
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3. บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื องความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมแก่พนักงาน เพือให้เกิดความเข้าใจ
ถึงความสําคัญของการดูแลสิ งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในด้านสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนือง เพือให้
ระบบการจัดการสิ งแวดล้อมดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกิจกรรมดังนี(
การพัฒ นาสินค้ าและบริการ โดยคํานึงถึงสิงแวดล้ อม
เรามุ่งการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ งแวดล้อม รวมทั(ง
การนําเสนอบริ การทางด้านการสื อสารโทรคมนาคมทีใส่ ใจสิ งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า
แก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทีมีวสิ ยั ทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นต้น
การสร้ างจิตสํานึกให้ พ นักงาน รู้ ใช้ ทรัพ ยากรอย่ างรู้ คุณค่ า
การกระตุน้ จิตสํานึ กของพนักงานในองค์กรให้ใส่ ใจสิ งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า ผ่านสื อภายในและ
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลด ละ เลิก” ทีดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี
โดยในปี 2558 ได้จดั โครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ล.ลิง บวก ลบ คูณ หาร” กระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรม
เพือใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรม Roadshow และสื อประชาสัมพันธ์ภายใน เพือรณรงค์
ให้ความรู ้เกียวกับการประหยัดพลังงานในชีวติ ประจําวัน ให้กบั พนักงานภายในอย่างทัวถึง
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