
 

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.  

คณะผูบ้รหิารของกลุม่บรษัิทบเีอเอสเอฟในประเทศไทย ตระหนักถงึการจัดการตามแนวทางดแูลดว้ยความรับผดิชอบ โดยยดึถอืเป็นสว่นส าคัญตอ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนืของธรุกจิซึง่

พนักงานทุกคนทุกระดับจะตอ้งมสี่วนร่วมในการพัฒนาวธิกีารปฏบิัตงิาน และการปฏบิัตติน เราส่งเสรมิพฤตกิรรมทีป่ลอดภัย โดยการสือ่สารผา่นสีค่ณุลักษณะของ Safety Champions เมือ่

ผนกึรวมคณุลักษณะเหลา่นี้และพวกเราร่วมลงมอืปฏบิัตอิยา่งแข็งขันดว้ยพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกัน ท าใหเ้ราสามารถปฏบิัตติามคา่นยิมขององคก์รคอื "ความรับผดิชอบ”  (เราจะไมล่ะเลย

เรือ่งความปลอดภัย ) รวมทัง้ค านงึถงึความส าคัญและความมุง่ม่ันดา้นความปลอดภัย สขุภาพอนามัย การปกป้องสิง่แวดลอ้มและการบรรลผุลการปรับปรุงสมรรถนะดา้นพลังงาน การรักษา

ความปลอดภัย มาเป็นอนัดับแรกมากกวา่การประหยัดแตเ่พยีงอยา่งเดยีว 

โดยรวมถงึค าม่ันสัญญา ดังต่อไปน้ี 

• ยดึม่ันในการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งในระบบการจัดการความปลอดภัย สขุภาพอนามัย  สิง่แวดลอ้ม พลังงาน และการรักษา
ความปลอดภัยของบเีอเอสเอฟอยา่งเคร่งครัด 

• ยดึม่ันในการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดกฎหมายสารเคมแีละการควบคุมทางคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑต์ลอดจนถงึกระบวนการต่างๆเพือ่ปกป้องมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มทัง้ในแง่ของ
กฎหมายและจรยิธรรมอยา่งเคร่งครัด 

• สง่เสรมิจติส านกึดา้นความปลอดภัย สขุภาพอนามัย สิง่แวดลอ้ม พลังงาน และการรักษาความปลอดภัยใหก้ับพนักงานดว้ยการจัดฝึกอบรม การวางเป้าหมายเพื่อประเมนิผลงาน
ประจ าปี การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ การมสี่วนร่วมของพนักงานเพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

• สง่เสรมิใหม้กีระบวนการทีป่ลอดภัย ป้องกันการเกดิเพลงิไหม ้ระเบดิ อุบัตเิหตจุากสารเคมร่ัีวไหลและอันตรายอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กับผูป้ฏบิัตงิานรวมถงึผลกระทบตอ่ชุมชนและ
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

• ปฏบิัตดิว้ยความรับผดิชอบเพือ่ปกป้องผูป้ฏบิัตงิานและชุมชนจากภาวะฉุกเฉนิ โดยม่ันใจวา่ไดม้กีารเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรับสถานการณภ์าวะเหตุฉุกเฉนิและมกีารปฏบิัตกิาร
ในการควบคมุภาวะฉุกเฉนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• สนับสนุนลกูคา้เพือ่การใชผ้ลติภัณฑอ์ยา่งปลอดภัย และมกีระบวนการผลติทีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการใหข้อ้มูลของผลติภัณฑอ์ยา่งถูกตอ้ง  

• ปฏบิัตดิว้ยความรับผดิชอบดว้ยความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยในการด าเนนิการเพือ่ไม่ใหเ้กดิความเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่ชุมชนและสิง่แวดลอ้มจากการขนสง่และจัด
จ าหน่ายผลติภัณฑ ์

• มุง่เนน้การป้องกันการบาดเจ็บและการป้องกันโรคเนื่องจากการท างาน ดว้ยการลดความเสีย่งทีม่นัียส าคัญ และการจัดใหม้กีระบวนการทีป่ลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานทีด่ ีตลอดจนถงึการสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยอยา่งย่ังยนืโดยมุง่เนน้พฤตกิรรมความปลอดภัยและภาวะผูน้ าในดา้นความปลอดภัย 

• มุง่เนน้การป้องกันอบุัตกิารณจ์ากการเดนิทางเพื่อธรุกจิ โดยยดึม่ันในการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดความปลอดภัยในการเดนิทาง 

• มุง่เนน้การปกป้องสิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและการปรับปรุงสมรรถนะดา้นพลังานอยา่งต่อเนื่อง รวมถงึการจัดหาผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืการออกแบบ ในทุก
กจิกรรม 

• สนับสนุนการสรา้งความโปร่งใส การแลกเปลีย่นความคดิเห็น การสรา้งความเชือ่ม่ัน โดยการจัดใหม้กีารสือ่สารอยา่งเปิดเผยกับพนักงานและสาธารณชน 

• ปฏบิัตดิว้ยความรับผดิชอบในการป้องกันความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กับบรษัิทฯ ดว้ยการปกป้องทรัพยส์นิ ขอ้มลู และชือ่เสยีงของบรษัิทฯ รวมถงึผูป้ฏบัิตงิาน จากทุกๆ ความเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้ทางดา้นการรักษาความปลอดภัย ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่และกฎหมายสากล 

 
เพือ่ใหน้โยบายน้ีสัมฤทธิผ์ล คณะผูบ้รหิาร พรอ้มสนับสนุนทรัพยากรตา่งๆอย่างเพยีงพอ และด าเนนิการเผยแพร่นโยบายดา้นความปลอดภัย สขุภาพอนามัย สิง่แวดลอ้ม พลังงาน และการ

รักษาความปลอดภัยใหก้ับพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บทราบ 

Effective from May 11, 2018 
ประกาศใชตั้ง้แตวั่นที ่11 พฤษภาคม 2561 
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