นโยบายด้ านสิ่ งแวดล้ อม บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ที่มาและหลักการ
บริ ษ ัท ฯ ตระหนั ก ว่ า การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ซึ่ งเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ บุ ค ลากร
ในองค์กร, ลูกค้า, องค์กร, ระดับชุมชน, ระดับสังคม และระดับประเทศ เราจึงมุ่งมัน่ ส่ งเสริ มการรักษาสภาพ
สิ่ งแวดล้อ มโดยก าหนดนโยบายด้ า นสิ่ งแวดล้อ มที่ ส อดคล้อ งกั บ เป้ า หมาย เราเน้ น ความร่ ว มมื อ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่รักษาสิ่ งแวดล้อมของทุกหน่ วยงานในองค์กรด้วยความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันภายใต้
เป้าหมายองค์กรและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
นโยบายด้ านสิ่งแวดล้อม
1.การปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและการป้ องกันมลพิษ
บริ ษ ัท ฯ มุ่ งมั่น ในการปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้อ ม รวมถึ ง การป้ อ งกัน
มลพิ ษ และปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้อมในสถานที่ ท างานของบริ ษ ัท ฯ
ให้ มี สิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี โดยเริ่ มต้น ให้ ค วามส าคัญ ด้า นการน ากลับ
มาใช้ใหม่ (Re-Use) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้ นเปลือง
และบริ ษทั ฯจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อดาเนิ นการจัดการ
ทรัพยากรในสถานที่ทางาน, ความสะอาด, ลดวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง,
คัด แยกวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สถานที่ ท างาน
และสิ่ งแวดล้อม

2.เลือกใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น กระดาษ
เรา งดและลด การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพิษต่อสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณ
สถานที่ทางาน
เรา งด ใช้วสั ดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอันตราย

3.อนุรักษ์ พลังงานและใช้ พลังงานอย่ างคุ้มค่ า
บริ ษทั ฯ กาหนดข้อปฏิบตั ิในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ า
ให้หน่วยงานในองค์กรและบุคลากร
ปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน โดยใช้
อย่างประหยัด และมีประสิ ทธิภาพ
มากที่สุด เช่น ปิ ดน้ าให้สนิท
ปิ ดสวิทซ์ไฟ, ปิ ดเครื่ องปรับอากาศ, อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาที่กาหนด
เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานไฟฟ้า
โดยเฉพาะหลอดไฟ, เครื่ องปรับอากาศ, อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

4.การให้ ความรู้กบั บุคลากรในองค์ กร
อบรมให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและประกาศนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมให้พนักงานได้ทราบทัว่ กัน
ผ่านทางช่องทางสื่ อสารภายในองค์กร เช่น นิตยสารเมืองไทยสัมพันธ์ MTC. E-magazine และบริ ษทั ส่ งเสริ ม
ปลูกจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด พร้อมทั้งกระตุน้ และส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคน
ร่ วมมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อตนเอง,
ต่อสังคม และองค์กร

5.การลงทุนทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ัท ฯ ให้ ความส าคัญ การพัฒ นาเชิ งธุ รกิ จและการลงทุ น ที่
ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และบริ ษทั ส่ งเสริ มการพัฒนาเชิงธุรกิจ
อย่ า งยั่ง ยื น โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ท าเทคโนโลยี Mobile Application
Android / IOS ร่ วมกับการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพรองรั บ
ข้อมูลและสื่ อสารกับลูกค้า เพื่อประโยชน์ดา้ นการลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษ, ลดการใช้พลังงานในกระบวนสาเนากระดาษ และเป็ นการ
ทดแทนการใช้ทรัพยากร

ในปี 2560 บริ ษทั กาลังเริ่ มดาเนินโครงการสร้าง
อาคารส านั ก งานใหญ่ โดยก าหนดให้ เป็ นอาคาร
สี เขี ย วที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและ
ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ใช้พลังงาน
น้อยลงและใช้ทรั พยากรน้อยลง เป็ นมิ ตรต่อชุ มชน
รับรองโดย LEED

