Health and Safety Policy

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
This policy applies to all employees
ประกาศเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของพนักงานโดยทั่วกัน

AIM

วัตถุประสงค์
To provide a safe working operation for all employees by the effective implementation of Company
Standards and Procedures.

เพื่อให้ พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามขั้นตอนและมาตรฐานด้ านความปลอยภัยตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ โดยเคร่ งครั ด
Following these rules we will meet or exceed both customer’s expectations and legal requirements in all
areas of Quality, Health, Safety and care of the Environment.

ปฏิบัติตามกฎในทุกพืน้ ที่การทางานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้ อกาหนด
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อม
With everyone meeting outlined expectations a positive Safety Culture will be built involving all
employees at all levels daily.

สร้ างวัฒนธรรมองค์ กรในเชิ งบวกในด้ านความปลอดภัยให้ บุคลากรทุกระดับ เสริ มสร้ างให้ เป็ นวีถีดาเนินชีวิตประจาวันของพนักงาน
EXPECTATIONS

ความคาดหวัง
We will ensure that all employees know they are duty bound and required to stop any activity which is
considered hazardous to people, equipment or the environment.

พนั กงานทุ ก คนต้ อ งค านึ งถึงความปลอดภั ย ในหน้ าที่ ห ากพบเห็ น สภาพการท างานหรื อ สภาวะที่ ไม่ ป ลอดภั ย ต่ อ คน อุป กรณ์ หรื อ
สภาพแวดล้ อมใดๆ ให้ หยุดการปฏิบัติงานนั้นทันที
It is expected that safe operations and hazards seen are recognised with positive intervention. All
employees are required to participate in our Behavioral Safety Programme.

ส่ งเสริ มจิตสานึกเชิ งบวกด้ านความปลอดภัยด้ วยการให้ พนักงานทุกคนมีส่ วนร่ วมในโครงการพฤติกรรมความปลอดภัยและจิตสานึกที่ดี
Resources will be provided to ensure all employees are trained, competent and have the required
equipment to ensure they carry out all operations safely and effectively. All employees will be
knowledgeable in our QHSE and Operating Practices.

จัดสรรทรั พยากรให้ เพียงพอเหมาะสมในการดาเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ มั่นใจ
ว่ าพนักงานทุกคนจะต้ องได้ รับการฝึ กฝนอุปกรณ์ จนชานาญซึ่ งรวมถึงการใช้ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมืออย่ างปลอดภัย

We will monitor and assess the effectiveness of our program by visible Management involvement through
effective communication, regular meetings and continuous inspections.

บริ ษัทฯมีการตรวจสอบและประเมินโดยโปรแกรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อให้ สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ ปัญหา ผ่ านการ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ และมีการประชุมอย่ างสมา่ เสมอ
Written procedures will be generated for all operations, which will meet all requirements outlined in the
QHSE policy.

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามแนวทางนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม(QHSE) จะถูกจัดทาขึ้น
เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ
All hazards will be identified, and if possible mitigated, prior to any task by the use of pertinent, updated
Task Based Risk Analysis sheets. These will be reviewed prior to every operation with all involved
persons.

จัดให้ มีการวิเคราะห์ งานเพื่ อบ่ งชี ้อัน ตรายและประเมินความเสี่ ยงเพื่ อควบคุมและลดความเสี่ ยงอันตรายจากการปฏิ บั ติงานก่ อนการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้ อง
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