Safety, Health, Environmental and Energy Policy
The management of BASF Group in Thailand recognizes that Responsible Care is an essential part of sustainable development of business growth that all staffs are
responsible to ensure compliance with the standard practices. We promote safe behavior by communicating the four Safety Champions characteristics. By internalizing
these characteristics and the corresponding behavior, we adhere to our corporate value - Responsible and act responsibly (We never compromise on safety). Therefore,
economic considerations do not take priority over safety, health, environmental protection, energy efficiency and security.
Our commitment includes:
•

Strict adhere to our compliance standard with all local safety legislations, relevant regulations and BASF requirements on safety, health, environmental
protection, energy and security.
Strict adhere to our compliance standard with chemical legislations and trade control which apply to products as well as processes to protect human beings and
the environment for both legal and ethical reasons.
Encouragement of safety, health, environmental, energy and security awareness among employees through agreed-upon objectives, regular training, effective
communication and employee involvement for continual improvement.
Encouragement of Process Safety concept for safe plant operations and prevention of fires, explosions, accidental chemical releases and other hazards to
operation personnel as well as to surrounding locations.
Act with a responsible manner to help protect employees and communities by assuring that each facility has and emergency response program to respond
rapidly and effectively to emergencies.
Support customers and suppliers for their safely and environmentally compatible processing of our products with information on product safety.
Act with a responsible manner aimed for our operation safety and security to avoid any risks caused adverse effects to public and environment from the shipment
and distribution of our products.
Focus on prevention of injury and occupational diseases by eliminating significant risks, providing a safe process and good working condition. Creation of a
sustainable safety culture by focusing on safe behavior and safety leadership
Focus on prevention of business travel incidents by strictly adhering Travelsafe requirements
Emphasis on environmental protection, natural resources conservation and energy continual improvement including purchase of energy-efficient products,
service or design in all activities.
Promote transparency, exchange opinions and create trust and understanding by conducting open communication with our employees and society.
Act with a responsible manner to prevent damage to the company by safeguarding the company’s property, information and reputation, protecting its employees
from all kinds of security risks and fulfilling national and international legal requirements.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In this context, the Company’s Management is committed to provide adequate resources and to ensure that its policy on Safety, Health, Environment, Energy and Security
is properly communicated to all employees and interested parties.
คณะผู ้บริหารของกลุม
่ บริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย ตระหนั กถึงการจัดการตามแนวทางดูแลด ้วยความรับผิดชอบ โดยยึดถือเป็ นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึง่
่ สารผ่านสีค
่ ณ
พนั กงานทุกคนทุกระดับจะต ้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธก
ี ารปฏิบัตงิ าน และการปฏิบัตต
ิ น เราส่งเสริมพฤติกรรมทีป
่ ลอดภัย โดยการสือ
ุ ลักษณะของ Safety Champions เมือ
่
ผนึกรวมคุณลักษณะเหล่านี้และพวกเราร่วมลงมือปฏิบัตอ
ิ ย่างแข็งขันด ้วยพฤติกรรมทีส
่ อดคล ้องกัน ทาให ้เราสามารถปฏิบัตต
ิ ามค่านิยมขององค์กรคือ "ความรับผิดชอบ” (เราจะไม่ละเลย
เรือ
่ งความปลอดภัย ) รวมทัง้ คานึงถึงความสาคัญและความมุง่ มั่นด ้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย การปกป้ องสิง่ แวดล ้อมและการบรรลุผลการปรับปรุงสมรรถนะด ้านพลังงาน การรักษา
ความปลอดภัย มาเป็ นอันดับแรกมากกว่าการประหยัดแต่เพียงอย่างเดียว
โดยรวมถึงคามั่นสัญญา ดังต่อไปนี้

•

ยึดมั่นในการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องในระบบการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิง่ แวดล ้อม พลังงาน และการรั กษา
ความปลอดภัยของบีเอเอสเอฟอย่างเคร่งครั ด

•

ยึดมั่นในการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดกฎหมายสารเคมีและการควบคุมทางค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภั ณฑ์ตลอดจนถึงกระบวนการต่างๆเพือ
่ ปกป้ องมนุษย์และสิง่ แวดล ้อมทัง้ ในแง่ของ
กฎหมายและจริยธรรมอย่างเคร่งครั ด

•

ส่งเสริมจิตสานึกด ้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิง่ แวดล ้อม พลังงาน และการรั กษาความปลอดภัยให ้กับพนั กงานด ้วยการจั ดฝึ กอบรม การวางเป้ าหมายเพื่อประเมินผลงาน
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนั กงานเพือ
ประจาปี การสือ
่ ให ้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•
•

ส่งเสริมให ้มีกระบวนการทีป
่ ลอดภัย ป้ องกันการเกิดเพลิงไหม ้ ระเบิด อุบัตเิ หตุจากสารเคมีรั่วไหลและอันตรายอืน
่ ๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ กับผู ้ปฏิบัตงิ านรวมถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
พืน
้ ทีใ่ กล ้เคียง
ปฏิบัตด
ิ ้วยความรับผิดชอบเพือ
่ ปกป้ องผู ้ปฏิบัตงิ านและชุมชนจากภาวะฉุ กเฉิน โดยมั่นใจว่าได ้มีการเตรียมความพร ้อมเพือ
่ รองรับสถานการณ์ภาวะเหตุฉุกเฉินและมีการปฏิบัตก
ิ าร
ในการควบคุมภาวะฉุ กเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

•
•

สนั บสนุนลูกค ้าเพือ
่ การใช ้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย และมีกระบวนการผลิตทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม ด ้วยการให ้ข ้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต ้อง

•

่ งทีม
มุง่ เน ้นการป้ องกันการบาดเจ็บและการป้ องกันโรคเนื่องจากการทางาน ด ้วยการลดความเสีย
่ น
ี ั ยสาคัญ และการจัดให ้มีกระบวนการทีป
่ ลอดภัยและสภาพแวดล ้อมในการ
ทางานทีด
่ ี ตลอดจนถึงการสร ้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนโดยมุง่ เน ้นพฤติกรรมความปลอดภัยและภาวะผู ้นาในด ้านความปลอดภัย

•
•
•
•

่ งทีม
ปฏิบัตด
ิ ้วยความรับผิดชอบด ้วยความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยในการดาเนินการเพือ
่ ไม่ให ้เกิดความเสีย
่ ผ
ี ลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล ้อมจากการขนส่งและจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์

มุง่ เน ้นการป้ องกันอุบัตก
ิ ารณ์จากการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยยึดมั่นในการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดความปลอดภัยในการเดินทาง
มุง่ เน ้นการปกป้ องสิง่ แวดล ้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับปรุงสมรรถนะด ้านพลังานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการออกแบบ ในทุก
กิจกรรม
่ มั่น โดยการจั ดให ้มีการสือ
่ สารอย่างเปิ ดเผยกับพนั กงานและสาธารณชน
สนั บสนุนการสร ้างความโปร่งใส การแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น การสร ้างความเชือ
ิ ข ้อมูล และชือ
่ เสียงของบริษัทฯ รวมถึงผู ้ปฏิบัตงิ าน จากทุกๆ ความเสีย
่ ง
ปฏิบัตด
ิ ้วยความรับผิดชอบในการป้ องกันความเสียหายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ กับบริษัทฯ ด ้วยการปกป้ องทรัพย์สน
ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทางด ้านการรักษาความปลอดภัย ทัง้ นี้ต ้องเป็ นไปตามกฎหมายท ้องถิน
่ และกฎหมายสากล

เพือ
่ ให ้นโยบายนี้สัมฤทธิผ
์ ล คณะผู ้บริหาร พร ้อมสนั บสนุนทรัพยากรต่างๆอย่างเพียงพอ และดาเนินการเผยแพร่นโยบายด ้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิง่ แวดล ้อม พลังงาน และการ
รักษาความปลอดภัยให ้กับพนั กงานและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้รับทราบ
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