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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT, AND ENERGY 
VISION, MISSION, AND POLICY

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited  
and Subsidiary Companies
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เพื่่�อให้การดำำาเนินธุุรกิจของบริษััท เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำากัดำ (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ พื่ัฒนา

และเติิบโติอย่่างย่ั�งย่่น จึงไดำ้กำาหนดำวิิสััย่ทัศน์ พื่ันธุกิจ และนโย่บาย่ควิามปลอดำภัย่ อาชีวิอนามัย่  

สัิ�งแวิดำล้อมและพื่ลังงาน เพื่่�อให้ทุกหน่วิย่งานไดำ้ใช้เป็นกรอบและแนวิทางในการบริหาร โดำย่ให้ย่ึดำถื่อ

หลักดำังติ่อไปน้� 

วิสัยทัศน์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT, AND ENERGY VISION

บริษััทชั�นนำาของโลกดำ้านธุุรกิจอาหารท้�ม้การดำำาเนินงานดำ้านควิามปลอดำภัย่ อาชีวิอนามัย่ สัิ�งแวิดำล้อม

และพื่ลังงานท้�เป็นเลิศ ควิบค่่กับการสัร้างคุณค่าท้�ย่ั�งย่่นติ่อบริษััท ล่กค้า ค่่ธุุรกิจ และชุมชน

Global leading food corporation with excellent safety, health, environmental, and 

energy performance while sustainably creating values for the company, customers, 

business partners and communities.

พันธกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT, AND ENERGY MISSION

เราจะมุ่งมั�นในการย่กระดัำบประสิัทธิุผลและสัร้างวัิฒนธุรรมท้�ด้ำทั�วิทั�งองค์กรด้ำานควิามปลอดำภัย่ อาชีวิอนามัย่ 

สิั�งแวิดำล้อมและพื่ลังงาน การใช้ทรัพื่ย่ากรและพื่ลังงาน ติลอดำจนคำานึงถึืงประเด็ำนด้ำานการเปล้�ย่นแปลงสัภาพื่

ภ่มิอากาศโลก ติลอดำห่วิงโซ่่คุณค่าโดำย่การบ่รณาการเข้ากับการดำำาเนินธุุรกิจอย่่างชัดำเจน 

We are committed to escalating safety, health, environmental, and energy performance 

and fostering good safety, health, environmental and energy culture together with 

considering climate change issue throughout the value chain by integrating into 

our business operation. 

In order for Charoen Pokphand Foods Public Company Limited operates the 

business in a sustainable way, SHE&En Vision, Mission and Policy have been 

established for all Business Units to adhere to as a principle and framework as 

follows:
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1. ประยุ่กติ์ใช้และธุำารงไวิ้ซ่ึ�งมาติรฐานดำ้านควิามปลอดำภัย่ อาชีวิอนามัย่ สัิ�งแวิดำล้อมและพื่ลังงาน

ของ CPF (CPF Safety, Health, Environment, and Energy Standard, CPF SHE&En Standard) 

ในทุกหน่วิย่งานภาย่ใต้ิสัังกัดำของ CPF เพ่ื่�อย่กระดัำบและพัื่ฒนาประสิัทธิุผลการดำำาเนินงานด้ำาน SHE&En 

อย่่างติ่อเน่�องทั�วิทั�งองค์กร

Implement and maintain CPF SHE&En Standard in all Business Units under CPF in 

order to continuously improve and escalate SHE&En performance throughout the 

organsition;

2. ปฏิิบัติิติามกฎหมาย่ ข้อกำาหนดำของล่กค้า และข้อกำาหนดำอ่�น ๆ ติลอดำจนข้อติกลงต่ิาง ๆ ด้ำานควิาม

ปลอดำภัย่ อาชีวิอนามัย่ สัิ�งแวิดำล้อมและพื่ลังงาน ท้�ม้ติ่อผ่้ม้สั่วินเก้�ย่วิข้องทุกภาคสั่วิน

Comply with SHE&En related laws, customer requirements, and other applicable 

requirements as well as SHE&En agreements with all stakeholders;

3. ดำำาเนินธุุรกิจด้ำวิย่ควิามรับผิดำชอบต่ิอสิั�งแวิดำล้อมและสัังคมในทุกขั�นติอนการทำางานขององค์กร  

มุ่งมั�นการใช้ทรัพื่ย่ากรธุรรมชาติิอย่่างร่้คุณค่า และเกิดำประสัิทธุิภาพื่สั่งสัุดำ โดำย่เพื่ิ�มสััดำสั่วินการใช้

พื่ลังงานทดำแทน ลดำการปล่อย่ก๊าซ่เรือนกระจก มุ่งสั่่การปล่อย่คาร์บอนไดำออกไซ่ดำ์ในกิจกรรมท้�

ควิบคุมไดำ้สัุทธุิเป็นศ่นย่์ และป้องกันผลกระทบติ่อทรัพื่ย่ากรนำ�าของโลก ปกป้องพื่นักงานและผ่้รับ

เหมาให้ทำางานอย่่างปลอดำภัย่ ป้องกันผลกระทบดำ้านสัุขภาพื่จากการทำางาน โดำย่ทุกหน่วิย่งานม้การ

กำาหนดำเป้าหมาย่และแผนงานท้�ชัดำเจน

Conduct business with responsibilities towards environment and society by 

establishing clear targets and action plans to deploy commitments to conservatively 

utilise natural resources for maximum effectiveness, increase proportion of 

renewable energy consumption, reduce greenhouse gases emission from direct 

control activities aiming zero carbon dioxide emission, prevent any impact on 

natural water resources, and protect employee and contractors from work-related 

injury and ill health;

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน  
SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT, AND ENERGY POLICY

CPF ม้ควิามมุ่งมั�นท้�จะดำำาเนินงานดำ้วิย่ควิามเป็นเลิศดำ้านควิามปลอดำภัย่ อาชีวิอนามัย่ สัิ�งแวิดำล้อม

และพื่ลังงาน ติามวิิสััย่ทัศน์ของบริษััท จึงไดำ้กำาหนดำนโย่บาย่เพื่่�อให้ผ่้บริหารและพื่นักงานทุกระดำับย่ึดำถื่อ

ปฎิบัติิอย่่างเคร่งครัดำ ดำังน้�

CPF is committed to operate the business with excellence in safety, health, 

environmental and energy performance in accordance with the company’s vision. 

Hence, CPF establishes the SHE&En Policy for management and employees at all 

levels to strictly follow as below: 
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4. ปล่กฝัังและสัร้างเสัริมวิัฒนธุรรมและพื่ฤติิกรรมท้�ดำ้ดำ้าน SHE&En ทั�วิทั�งองค์กร โดำย่มุ่งเน้น

การม้สั่วินร่วิมจากผ่้บริหารและพื่นักงานทุกระดำับ รวิมทั�ง การคำานึงถืึงอันติราย่และควิามเสั้�ย่งดำ้าน 

SHE&En ในกระบวินการเปล้�ย่นแปลงติ่าง ๆ ในทุกขั�นติอนการทำางานขององค์กร

Embed and foster good SHE&En culture and behavior throughout the organization 

with emphasis on participation from management and employees at all levels 

as well as management of changes to eliminate SHE&En hazards and reduce 

SHE&En risks; 

5. บริหาร สัร้างควิามร่วิมม่อ และพัื่ฒนา ด้ำาน SHE&En ให้แก่ ผ้่รับเหมา ผ้่จำาหน่าย่ และค่่ค้าท้�สัำาคัญ

Manage, cooperate and improve SHE&En performance with key contractors, 

suppliers and business partners.

ดำังนั�น บริษััทถื่อวิ่าเป็นควิามรับผิดำชอบและหน้าท้�ของพื่นักงานทุกคนในทุกระดำับ และทุกหุ้นสั่วิน

ธุุรกิจท้�จะติ้องปฏิิบัติิติามนโย่บาย่ข้างติ้นอย่่างจริงจัง

Thus, the company deemed that it is responsibility and duty of employees at all 

levels and all business partners to strictly follow the above policy.

ประกาศ ณ วิันท้� 15 พื่ฤศจิกาย่น  2562 |  Announced on 15 November, 2019

(นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ) / (Mr. Prasit  Boondoungprasert)

ประธานคณะผู้บริหาร / Chief Executive Officer (CEO)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) / Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
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มาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย สิง่แวดล้อม และพลงังาน 
CPF Safety Health Environment and Energy Management Standard

ข้้อกำาหนดมาตรฐานการจดัการ / SHE&En Management Standard Requirements

 • การวางแผน / Planning

• มาติรฐานการจัดำการท้� 1 : ควิามเป็นผ้่นำา และโครงสัร้างการบริหารงาน

  Management Standard 1 : Leadership and Organisation 

• มาติรฐานการจัดำการท้� 2 : การบริหารควิามเส้ั�ย่งและโอกาสั

  Management Standard 2 : Risk and Opportunity Management

• มาติรฐานการจัดำการท้� 3 : การปฏิิบัติิติามกฎหมาย่และข้อกำาหนดำอ่�น ๆ 

  Management Standard 3 : Legal and Other Requirements

• มาติรฐานการจัดำการท้� 4 : วัิติถุืประสังค์ เป้าหมาย่ และแผนงาน

  Management Standard 4 : Objectives, Targets and Programs

• มาติรฐานการจัดำการท้� 5 : ควิามสัามารถื และควิามติระหนัก

  Management Standard 5 : Competence and Awareness

• มาติรฐานการจัดำการท้� 6 : การส่ั�อสัารภาย่ในและภาย่นอก

  Management Standard 6 : Internal and External Communication   

 • การดำาเนินงาน / Implementation 

• มาติรฐานการจัดำการท้� 7 : การควิบคุมการดำำาเนินงาน

  Management Standard 7 : Operational Control 

• มาติรฐานการจัดำการท้� 8 : การควิบคุมเอกสัาร

  Management Standard 8 : Document Control  

 • การปรับปรุงอย่างต่อเน่่อง / Continual Improvement  

• มาติรฐานการจัดำการท้� 9 : การปรับปรุงอย่่างต่ิอเน่�อง

  Management Standard 9 : Continuous Improvement 

เอกสารแนบ / Attachment



  หน้า | page 6

ข้้อกำาหนดมาตรฐานการจดัการ / SHE&En Management Standard Requirements

 • การวางแผน / Planning

• มาติรฐานการจัดำการท้� 1 : ควิามเป็นผ้่นำา และโครงสัร้างการบริหารงาน

  Management Standard 1 : Leadership and Organisation 

• มาติรฐานการจัดำการท้� 2 : การบริหารควิามเส้ั�ย่งและโอกาสั

  Management Standard 2 : Risk and Opportunity Management

• มาติรฐานการจัดำการท้� 3 : การปฏิิบัติิติามกฎหมาย่และข้อกำาหนดำอ่�น ๆ 

  Management Standard 3 : Legal and Other Requirements

• มาติรฐานการจัดำการท้� 4 : วัิติถุืประสังค์ เป้าหมาย่ และแผนงาน

  Management Standard 4 : Objectives, Targets and Programs

• มาติรฐานการจัดำการท้� 5 : ควิามสัามารถื และควิามติระหนัก

  Management Standard 5 : Competence and Awareness

• มาติรฐานการจัดำการท้� 6 : การส่ั�อสัารภาย่ในและภาย่นอก

  Management Standard 6 : Internal and External Communication   

 • การดำาเนินงาน / Implementation 

• มาติรฐานการจัดำการท้� 7 : การควิบคุมการดำำาเนินงาน

  Management Standard 7 : Operational Control 

• มาติรฐานการจัดำการท้� 8 : การควิบคุมเอกสัาร

  Management Standard 8 : Document Control  

 • การปรับปรุงอย่างต่อเน่่อง / Continual Improvement  

• มาติรฐานการจัดำการท้� 9 : การปรับปรุงอย่่างต่ิอเน่�อง

  Management Standard 9 : Continuous Improvement 

ข้้อกำาหนดมาตรฐานทางเทคนิค / SHE&En Technical Standard Requirements 

 • สิ่งแวดล้อม / Environment

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 1 : การจัดำการนำ�า 

  Technical Standard 1 : Water Management

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 2 : การจดัำการนำ�าเสัย้่ 

  Technical Standard 2 : Wastewater Management

• มาติรฐานทางเทคนิคท้� 3 : ประสัทิธิุภาพื่เครื�องจักร 

  Technical Standard 3 : Energy Efficiency 

• มาติรฐานทางเทคนิคท้� 4 : การเปล้�ย่นแปลงสัภาพื่ภ่มอิากาศ

  Technical Standard 4 : Climate Change 

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 5 : การจดัำการของเสัย้่

  Technical Standard 5 : Waste Management 

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 6 : การจัดำการวิตัิถือัุนติราย่

  Technical Standard 6 : Hazardous Substance Management 

 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย / Occupational Health and Safety

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 7 : โปรแกรมด้ำานควิามปลอดำภัย่ 

  Technical Standard 7 : Safety Program

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 8 : อาช้วิอนามยั่ 

  Technical Standard 8 : Occupational Health

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 9 : วัิฒนธุรรมด้ำานควิามปลอดำภัย่ อาช้วิอนามยั่ สัิ�งแวิดำล้อมและพื่ลังงาน 

  Technical Standard 9 : SHE&En Culture

• มาติรฐานทางเทคนคิท้� 10 : ควิามปลอดำภัย่ย่านย่นต์ิ 

  Technical Standard 10 : Vehicle Safety
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มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
CPF Safety Health Environment and Energy Management Standard

 • วิศวกรรม โครงการ งานซ่อมบารุง /Engineering, Project and Maintenance

• มาติรฐานทางเทคนิคท้� 11 : การบริหารการเปล้�ย่นแปลง 

  Technical Standard 11 : Management of Change

• มาติรฐานทางเทคนิคท้� 12 : ประสัทิธิุภาพื่ของเครื�องจักรและอุปกรณ์ 

  Technical Standard 12 : Machinery Integrity

• มาติรฐานทางเทคนิคท้� 13 : การเล่อกท้�ติั�งโครงการและบริหารโครงการ

  Technical Standard 13 : Site Selection and Project Management 

• มาติรฐานทางเทคนิคท้� 14 : ผ้่รับเหมาและผ้่จำาหน่าย่ 

  Technical Standard 14 : Contractor and Supplier

• มาติรฐานทางเทคนิคท้� 15 : การเติรีย่มการและติอบสันองต่ิอสัถืานการณ์ฉุกุเฉุนิ 

  Technical Standard 15 : Emergency Preparedness and Response
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ข้้อกำาหนดมาตรฐานการจดัการ / SHE&En Management Standard Requirements

มาตรฐานการจัดการที่ 1 : ความเป็นผ้้นำา และโครงสร้างการบริหารงาน 
Management Standard 1 : Leadership and Organisation 

 • เพ่ื่�อให้ผ้่บริหารแสัดำงควิามมุง่มั�นและให้การสันบัสันนุการดำำาเนนิงานติามมาติรฐานการบริหารจดัำการด้ำาน

 SHE&En อย่่างต่ิอเน่�อง 

  To demonstrate the continual commitment and support of the top management on 
following SHE&En Standards.

 • เพ่ื่�อให้มโ้ครงสัร้างการบริหารงานด้ำาน SHE&En แต่ิละระดัำบอย่่างสัอดำคล้องกับสัาย่ปฏิิบตัิงิาน และ

กำาหนดำบทบาท หน้าท้� ควิามรบัผดิำชอบอย่่างชัดำเจน

  To have a SHE&En management structure at all levels appropriate to each Business 
Line and clearly defines the roles, responsibilities and accountability.

มาตรฐานการจัดการที่ 2 : การบริหารความเสี่ยงและโอกาส 
Management Standard 2 : Risk and Opportunity Management

 • เพ่ื่�อระบุควิามเสั้�ย่ง (Risk) และโอกาสั (Opportunity) ด้ำาน SHE&En ในกิจกรรมท้�เก้�ย่วิข้องกบัหน่วิย่งาน

รวิมทั�งนำาควิามเสั้�ย่งและโอกาสัมาพิื่จารณาใช้ในการบริหารจดัำการด้ำาน SHE&En ของหน่วิย่งานอย่่างม้

ประสัทิธิุภาพื่ ติลอดำห่วิงโซ่่คุณค่า (Value Chain)

  To identify the SHE&En opportunities and risks throughout the value chain on the 
activities related to the Business Unit and to define measure to minimize the risks 
down to acceptable level.

มาตรฐานการจัดการที่ 3 : การปฏิิบัติตามกฎหมายและข้้อกำาหนดอ่่น ๆ  
Management Standard 3 : Legal and Other Requirements

 • เพ่ื่�อให้หน่วิย่งานม้การดำำาเนินงานท้�สัอดำคล้องกับกฎหมาย่ดำ้าน SHE&En ข้อกำาหนดำล่กค้า และ

ข้อกำาหนดำอ่�นๆ ท้�หน่วิย่งานรบัมาปฏิบิตัิ ิอย่่างต่ิอเน่�อง

  To continually comply with SHE&En legal requirements, customer requirements, 
and other applicable requirements adopted by the Business Unit.

มาตรฐานการจัดการที่ 4 : วัตถุุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน 
Management Standard 4 : Objectives, Targets and Programs

 • เพ่ื่�อให้หน่วิย่งานมก้ารกำาหนดำวิตัิถืปุระสังค์ ดำชันชี้�วิดัำ เป้าหมาย่ และแผนงานด้ำาน SHE&En ท้�สันบัสันนุ

ให้เกดิำการปรบัปรงุประสัทิธิุผลการดำำาเนนิงานอย่่างต่ิอเน่�อง

  To ensure that Business Unit determines SHE&En objectives, performance 
indicators, targets and programs that support continual performance improvement.
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มาตรฐานการจัดการที่ 5 : ความสามารถุ และความตระหนัก 
Management Standard 5 : Competence and Awareness

 • เพ่ื่�อให้พื่นกังานและผ้่รับเหมามค้วิามร้่ ควิามเข้าใจ ควิามสัามารถื และมท้กัษัะในการปฏิบิตัิงิาน

อย่่างถ่ืกต้ิองติามกฎหมาย่ และมาติรฐานด้ำาน SHE&En ผ่านการฝึักอบรมและกจิกรรมอ่�นๆ

  To ensure that the employees and the contractors have knowledge, understanding 
and skills in performing their job according to the legal requirements and SHE&En 
Standards through trainings and other necessary activities.

 • เพ่ื่�อสัร้างจิติสัำานึกและกระติุน้ให้พื่นกังานและผ้่รบัเหมา ติระหนกัถึืงประโย่ชน์จากการดำำาเนินงาน

ด้ำาน SHE&En

  To motivate the employees and the contractors to be aware of the benefit of 
SHE&En implementation.

มาตรฐานการจัดการที่ 6 : การส่่อสารภายในและภายนอก 
Management Standard 6 : Internal and External Communication

 • เพ่ื่�อให้ม้การสั่�อสัาร การปรึกษัาหารือและแลกเปล้�ย่นข้อม่ลข่าวิสัารดำ้าน SHE&En ทั�งภาย่ในและ

ภาย่นอกหน่วิย่งาน และมก้ระบวินการรับฟัังควิามคิดำเห็นของผ้่มส่้ัวินได้ำส่ัวินเสัย้่อย่่างสัมำ�าเสัมอ

  To ensure communication, consultation and SHE&En information exchange both 
internal and external as well as regular stakeholder engagement are executed.

มาตรฐานการจัดการที่ 7 : การควบคุมการดำาเนินงาน 
Management Standard 7 : Operational Control 

 • เพ่ื่�อให้ม้การกำาหนดำระเบ้ย่บปฏิิบัติิท้�ใช้ในการควิบคุมการปฏิิบัติิงานและจัดำการควิามเสั้�ย่งด้ำาน 

SHE&En ในกจิกรรมต่ิางๆ ของบริษัทัครอบคลมุการผลติิ การส่ังมอบ การกระจาย่สันิค้า รวิมทั�ง

กจิกรรมของผ้่รบัเหมา และผ้่รบัจ้าง

  To establish operating procedure for controlling and managing SHE&En risks 
related to all activities, covering operation, distribution, logistics, and sub-
contracted activities 

มาตรฐานการจัดการที่ 8 : การควบคุมเอกสาร 
Management Standard 8 : Document Control 

 • เพื่่�อให้ม้ระเบ้ย่บปฏิิบัติิในการควิบคุมข้อม่ลเอกสัารดำ้าน SHE&En สัำาหรับเอกสัารภาย่ใน และ

เอกสัารภาย่นอก และมก้ารทบทวิน ปรบัปรงุแก้ไขข้อม่ลเอกสัารอย่่างสัมำ�าเสัมอ

  To establish a procedure to control internal and external SHE&En information and 
documents as well as to review and update information and document regularly.
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ข้้อกำาหนดมาตรฐานทางเทคนคิ / SHE&En Technical Standard Requirements

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 1 : การจัดการนำ�า  
Technical Standard 1 : Water Management  

 • เพ่ื่�อลดำควิามเสั้�ย่งในการขาดำแคลนนำ�าท้�ใช้ในกระบวินการผลติิ และนำ�าใช้ของชมุชน และป้องกนัควิามเสั้�ย่ง 

ท้�อาจกระทบต่ิอช่�อเสัย้่งบรษัิัท 

  To minimize risks of water scarcity to facility operation and communities and 

prevent reputational risks; and

 • เพ่ื่�อเพื่ิ�มประสัทิธุภิาพื่การใช้นำ�าในหน่วิย่งานอันจะส่ังผลให้เกดิำการใช้ทรพัื่ย่ากรนำ�าได้ำคุ้มค่ามากย่ิ�งขึ�น 

ติลอดำจนช่วิย่ลดำค่าใช้จ่าย่จากการใช้นำ�าในกระบวินการผลติิ 

  To increase efficiency of water consumption, resulting in better resource use and 
cost saving. 

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 2 : การจัดการนำ�าเสีย 
Technical Standard 2 : Wastewater Management 

 • เพ่ื่�อเพิื่�มประสัทิธิุภาพื่การจัดำการนำ�าเสัย้่ในหน่วิย่งาน

  To increase the efficiency of wastewater management of the Business Unit; and 

 • เพ่ื่�อลดำผลกระทบจากการปล่อย่ระบาย่นำ�าทิ�งออกจากหน่วิย่งานสั่ร่ะบบนเิวิศ 

  To reduce impacts from Business Unit’s discharge to ecological system. 

มาตรฐานการจัดการที่ 9: การปรับปรุงอย่างต่อเน่่อง 
Management Standard 9: Continuous Improvement

 • เพ่ื่�อให้มก้ารติดิำติาม ติรวิจประเมนิ และทบทวินการบริหารจดัำการ และประสัทิธิุผลการดำำาเนนิงานด้ำาน 

SHE&En อย่่างสัมำ�าเสัมอ

  To ensure that the monitoring, audit and review of SHE&En management system 
and performance are conducted regularly.

 • เพ่ื่�อให้ผ่บ้ริหารรบัทราบถึืงผลการดำำาเนินงาน รวิมถืงึสัถืานภาพื่ด้ำาน SHE&En ของหน่วิย่งาน และ

ให้การสันบัสันนุในการพื่ฒันาอย่่างต่ิอเน่�อง 

  To ensure that the management acknowledges the SHE&En performance and 
status of Business Unit, and supports the continual improvement.
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มาตรฐานทางเทคนิคที่ 3 : ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
Technical Standard 3 : Energy Efficiency 

 • เพ่ื่�อระบุโอกาสัในการใช้พื่ลังงานอย่่างม้ประสิัทธิุภาพื่สั่งสัุดำท้�ส่ังผลต่ิอการลดำการใช้พื่ลังงาน 

และลดำการใช้ทรัพื่ย่ากรธุรรมชาติิ ติลอดำจนลดำติ้นทุนให้กับหน่วิย่งาน 

  To identify opportunity for maximizing energy efficiency in order to reduce energy 
consumption, natural resources and capital per unit energy.

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ 
Technical Standard 4 : Climate Change 

 • เพ่ื่�อลดำการปล่อย่ก๊าซ่เรือนกระจก ซ่ึ�งช่วิย่ลดำผลกระทบติ่อการเปล้�ย่นแปลงสัภาพื่ภ่มิอากาศ 

  To reduce emission of greenhouse gases (GHG), subsequently reduce contribution 

to climate change; and

 • เพ่ื่�อเปิดำเผย่ข้อม่ลและผลการดำำาเนินการเก้�ย่วิกับการลดำผลกระทบต่ิอการเปล้�ย่นแปลงสัภาพื่ 

ภ่มอิากาศ เพ่ื่�อเพิื่�มโอกาสัของการติดัำสิันใจในการลงทนุ 

  To disclose climate change reduction performance in order to increase opportunities 
of investment decision.

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 5 : การจัดการข้องเสีย  
Technical Standard 5 : Waste Management 

 • เพ่ื่�อทำาให้มั�นใจว่ิาของเสัย้่ท้�เกดิำขึ�นได้ำรบัการแย่ก การจดัำเก็บ การจัดำการ การบำาบัดำ และการกำาจัดำอย่่าง

เหมาะสัม เพ่ื่�อลดำผลกระทบท้�เกดิำจากของเสัย้่ส่่ัสัิ�งแวิดำล้อม (รวิมทั�งหน้าท้�ควิามรบัผดิำชอบท้�เก้�ย่วิกบั

การเลอ่กใช้ผ่ร้บักำาจดัำของเสัย้่ เช่น ผ่รั้บซื่�อของเสัย้่ ผ่ข้นส่ังของเสัย้่ สัถืานท้�รับบำาบัดำ/กำาจัดำของเสัย้่) 

  To ensure proper waste segregation, storage, handling, treatment and disposal to 
minimize associated impacts to the environment (including liabilities related to the 
use of waste vendors such as waste broker, waste transporters, and disposal/ 
treatment facilities); and  

 • เพ่ื่�อลดำการก่อเกิดำของเสัย้่ และเพิื่�มโอกาสัในการเปล้�ย่นของเสัย้่ไปเป็นผลติิภณัฑ์์พื่ลอย่ได้ำท้�สัามารถื

ใช้ประโย่ชน์ได้ำ เพ่ื่�อลดำต้ินทุนของการใช้วัิติถุืดิำบ การดำำาเนนิการ และการกำาจัดำ   

  To minimize waste generation and increase opportunities to turn waste streams 
into useful by-products to reduce cost of materials, operation and disposal. 
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มาตรฐานทางเทคนิคที่ 6 : การจัดการวัตถุุอันตราย  
Technical Standard 6 : Hazardous Substance Management  

 • เพ่ื่�อกำาหนดำแนวิทางการดำำาเนินงานท้�เก้�ย่วิข้องกับวิตัิถือุนัติราย่ ให้สัามารถืลดำผลกระทบต่ิอสัขุภาพื่

ของมนษุัย์่และสัิ�งแวิดำล้อมให้มากท้�สุัดำ   
  To define hazardous substance management practices in a way that impacts on 

human health or the environment are minimized; and  

 • เพ่ื่�อเติรีย่มแนวิทางการติอบสันองกรณส้ัารเคมร้ั�วิไหลท้�มป้ระสัทิธิุภาพื่ โดำย่สัามารถืลดำผลกระทบต่ิอ 

มนษุัย์่ สัิ�งแวิดำล้อม รวิมถึืงชุมชนท้�อาจได้ำรับผลกระทบดำงักล่าวิให้ได้ำมากท้�สัดุำ

  To provide effective response approach for any accidental release of hazardous 
substance that minimizes impacts to personnel, environment and likely affected 
communities. 

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 7: โปรแกรมด้านความปลอดภัย  
Technical Standard 7 : Safety Program 

 • เพ่ื่�อระบ ุประเมนิ ลดำ ควิบคุม และกำาจดัำควิามเสั้�ย่งเก้�ย่วิกับการทางาน เพ่ื่�อป้องกนัการเกดิำอุบตัิกิารณ์  

  To identify, assess, mitigate, control and eliminate the risks associated with work 
toward reduction of incidents.

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 8 : อาชีวอนามัย  
Technical Standard 8 : Occupational Health 

 • เพ่ื่�อระบ ุประเมนิ และดำำาเนินการควิบคมุควิามเสั้�ย่งทางด้ำานอาชีวิอนามัย่ ติลอดำจนจดัำทำามาติรการ 

ในการปฏิบิตัิงิานให้เหมาะสัม เพ่ื่�อป้องกนัการเจ็บป่วิย่และการบาดำเจ็บจากการทำางาน   

  To Identify, assess and control occupational health hazards as well as to develop 
appropriate operating measure to prevent eliminate work-related illnesses and 
injuries. 
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มาตรฐานทางเทคนิคที่ 9 : วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
Technical Standard 9 : SHE&En Culture 

 • เพ่ื่�อให้ผ่้บริหารแสัดำงควิามรับผิดำชอบและให้ควิามสัำาคัญในการบริหารจัดำการงานดำ้าน  

SHE&En อย่่างโดำดำเดำ่นโดำย่สั่งเสัริมและสัร้างควิามแข็งแกร่งในพื่ฤติิกรรมและวัิฒนธุรรม

ดำ้าน SHE&En อย่่างสัมำ�าเสัมอ 

  To hold the management to visibly demonstrate commitment and accountability 
on SHE&En management in order to regularly promote and strengthen SHE&En 

culture and behavior; and

 • เพ่ื่�อขับเคล่�อนการสัร้างพื่ฤติิกรรมและวิัฒนธุรรมดำ้าน SHE&En โดำย่ให้พื่นักงานม้สั่วินร่วิม

และสัร้างควิามร่วิมมอ่เพ่ื่�อให้เกดิำการพื่ฒันาและเปล้�ย่นแปลงผลการทำางานด้ำาน SHE&En อย่่างชัดำเจน 

  To drive SHE&En behavior and culture through participation and cooperation 
amongst employees to deliver a step-change in SHE&En performance. 

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 10 : ความปลอดภัยยานยนต ์
Technical Standard 10 : Vehicle Safety 

 • เพ่ื่�อสั่งเสัริมให้เกิดำควิามปลอดำภัย่ย่านย่นติ์สัำาหรับหน่วิย่งาน ทั�งน้�เพื่่�อป้องกันการเกิดำอุบัติิเหติุ

ดำ้านย่านย่นติ์กับพื่นักงานและผ่้รับเหมา 

  To promote motor vehicle safety in the Business Unit in order to prevent motor/
vehicle related accident to the employees and contractors; and 

 • เพ่ื่�อบริหารจัดำการดำ้านควิามปลอดำภัย่ย่านย่นติ์ โดำย่ใช้แนวิทางการคัดำเล่อกย่านย่นติ์และผ่้ขับขี�  

การบำารุงรักษัาย่านย่นติ์ การราย่งาน และการค้นหาสัาเหติุอุบัติิเหติุย่านย่นติ์ และการติิดำติาม

การสันบัสันนุพื่ฤติกิรรมการขบัขี�ท้�ด้ำ

  Manage motor vehicle safety through vehicles and drivers selection, vehicle 
maintenance, reporting and investigating vehicle accident, and promoting good 
driving behaviors. 

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 11 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง   
Technical Standard 11 : Management of Change  

 • เพ่ื่�อให้ม้การทบทวินควิามเสั้�ย่งดำ้าน SHE&En ก่อนท้�จะม้กิจกรรมใหม่ หรือม้การเปล้�ย่นแปลง

กิจกรรม ขั�นติอนการดำำาเนินงาน วิัติถืุดำิบ ผลิติภัณฑ์์ อุปกรณ์ เครื�องจักร และบุคลากร ท้�เกิดำขึ�น 

ในหน่วิย่งาน เพื่่�อให้ม้การเติรีย่มทรัพื่ย่ากรท้�จำาเป็น และแผนควิบคุมและลดำควิามเสั้�ย่ง ก่อนท้�

จะดำำาเนินการเปล้�ย่นแปลง 

  To review SHE&En risks prior to conducting new or changed activities or 
changing working procedure, materials, products, equipment, machines and 
personnel occurring in the Business Unit in order to prepare necessary resources 
and control and risk reduction plans. 
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มาตรฐานทางเทคนิคที่ 12 : ประสิทธิภาพข้องเคร่่องจักรและอุปกรณ์์  
Technical Standard 12 : Machinery Integrity

 • เพ่ื่�อให้มั�นใจในประสัทิธิุภาพื่การทำางานของอุปกรณ์ เครื�องมอ่ เครื�องจักร ท้�มผ้ลต่ิอการดำำาเนินงาน

อย่่างย่ั�งย่น่ของหน่วิย่งานและลดำควิามเสั้�ย่งในการเกดิำอุบตัิกิารณ์เน่�องจากเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

  To ensure the efficiency of equipment, tools and machines that can impact 
sustainability of the Business Unit and to reduce risks that may cause incidents due 
to machines and equipment operation.

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 13 : การเล่อกที่ตั�งโครงการและการบริหารโครงการ   
Technical Standard 13 : Site Selection and Project Management  

 • เพ่ื่�อให้มั�นใจว่ิามก้ารพิื่จารณา Due Diligent ด้ำาน SHE&En ในขั�นติอนการเล่อกท้�ติั�งโครงการใหม่ 

  To ensure that SHE&En due diligent is considered and taken into account in new 
site selection.

 • เพ่ื่�อให้ม้การบริหารจัดำการควิามเสั้�ย่งดำ้าน SHE&En ในกระบวินการเล่อกท้�ติั�งโครงการ ออกแบบ  

ก่อสัร้าง การทดำสัอบระบบ และการจดัำการโครงการ สัำาหรับโครงการใหม่ และการพื่ฒันาโครงการ  

เพ่ื่�อให้สัอดำคล้องกับกฎหมาย่ และลดำผลกระทบท้�อาจเกิดำขึ�นกบัชมุชน และสัิ�งแวิดำล้อม

  To ensure that risk management is factored in the process of site selection, design, 
construction, commissioning as well as project management for new project or 
development project in order to comply with regulations and reduce social and 
environmental impacts.

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 14 : ผ้้รับเหมาและผ้้จัดจำาหน่าย   
Technical Standard 14 : Contractor and Supplier 

 • เพ่ื่�อให้ผ่ร้บัเหมาและผ่จ้ำาหน่าย่มก้ารปฏิบิตัิงิานและมร้ะบบบริหารจดัำการด้ำาน SHE&En ท้�สัอดำคล้อง

กบัหน่วิย่งาน 

  To ensure contractors and suppliers implement SHE&En management system in 
consistent with the Business Unit.

มาตรฐานทางเทคนิคที่ 15 : การเตรียมการและตอบสนองต่อสถุานการณ์์ฉุุกเฉิุน   
Technical Standard 15 : Emergency Preparedness and Response

 • เพ่ื่�อให้มั�นใจว่ิามก้ารจดัำทำาแผน มก้ารฝึักซ้่อม ทบทวินแผนติอบสันองสัถืานการณ์ฉุกุเฉุนิ วิิกฤติการณ์ 

อนัติราย่ท้�รนุแรง และเหติกุารณ์ท้�มผ้ลต่ิอควิามต่ิอเน่�องทางธุรุกิจท้�ครอบคลุมปัจจัย่เสั้�ย่งและผลกระทบ

ของหน่วิย่งาน ชุมชน และผ่ม้ส่้ัวินได้ำส่ัวินเสัย้่  

  To ensure that response plan is developed, practiced and updated for emergency 
events, crisis, major incident, and the situation that influence business continuity 

covering risk and impact to the Business Unit, communities and stakeholders.
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