นโยบายความปลอดภัย ความมั ่นคง อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม และพลังงาน
กลุ่มธุรกิจโรงกลันและการค้
่
าน้ ามัน บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่
ในการยกระดับมาตรฐานความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางนโยบายการพัฒนาธุรกิจ
อย่า งยังยื
่ น ไปกับ สิ่งแวดล้อ มและสังคม ซึ่งให้ค วามส าคัญ ต่ อ ความรับ ผิดชอบต่ อ สังคม การ
คุม้ ครองป้ องกันความปลอดภัย ความมันคง
่ สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อมของสาธารณะ ครอบคลุม
ถึงการปฏิบตั งิ านและพนักงานของบริษทั นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญต่ อการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทัง้ หมดอันเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มี
ความสาคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของรั ฐ โดย
นาข้อบังคับเหล่านี้มาเป็ นโอกาสในการปรับปรุงการดาเนินการให้เหนือกว่าสิง่ ที่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบีย บ บริษัท ฯ จึง ได้ ก าหนดโยบายความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีว อนามัย
สิง่ แวดล้อมและพลังงานขึน้ โดยถือเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ ริห าร พนักงานทุก
คน ตลอดจนผูร้ บั เหมาทีท่ างานในนามของบริษทั ฯ ในอันทีจ่ ะ
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ อาชีวอนา
มัย สิง่ แวดล้อม และพลังงาน รวมถึงข้อกาหนดของบริษทั ฯ โดยถือเป็ นบรรทัดฐานขัน้ ต้น
2. ปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยในทุกขัน้ ตอนและกระบวนการทางาน ไม่ส่งผลกระทบเสีย หาย ทัง้
ต่อตนเอง ผูเ้ กีย่ วข้อง ทรัพย์สนิ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
3. ปฏิบตั ิงานตามหลักวิศวกรรมภายใต้กรอบการใช้งานของสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด รักษา
เสถียรภาพและความเชื่อมันของระบบสิ
่
นทรัพย์การกลันในทุ
่ กกระบวนการทางานตัง้ แต่การ
ออกแบบจนไปถึงการรื้อถอน รวมทัง้ บริหารจัดการเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความเชื่อมันของระบบสิ
่
นทรัพย์การกลันอย่
่ างเหมาะสม
4. ป้ องกัน ความสูญเสียและการเจ็บ ป่ วยในทุกกรณี และลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด ภาวะ
มลพิษ การรัวไหลและการสู
่
ญเสียของน้ ามัน
5. จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศทีจ่ าเป็ น รวมทัง้ การจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
พร้อม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
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นโยบายความปลอดภัย ความมั ่นคง อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม และพลังงาน (ต่อ)
6. ใช้ทรัพยากร ได้แก่ พลังงาน น้ า สารเคมี อย่างคุม้ ค่า เป็ นไปตามเป้ าหมายและดาเนินการ
ทบทวนปรับปรุง เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับ
ขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีก ารนา
ของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
7. สนับสนุ นการออกแบบ การจัดซื้อ จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ และบริการตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย ความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การลดการเกิดของ
เสีย และการประหยัดพลังงาน
8. วิจยั พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี วามปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ทาให้เกิด
ของเสียน้อยลง และมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการ
จัดการด้านความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และพลังงาน ให้ มคี วาม
ทันสมัย และต่อเนื่อง
9. ส่งเสริม ให้มกี ารนานโยบายความปลอดภัย ความมันคง
่ อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อ ม และ
พลังงานไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นองค์กรคูค่ า้ เพือ่ มุง่ มันสู
่ ส่ งั คมสีเขียว
นโยบายฯ ฉบับนี้ ผูบ้ ริหารต้องประพฤติตนเพื่อเป็ นแบบอย่างดี และพนักงานทุกระดับ
ต้องเข้าใจและปฏิบตั ติ ามในทุกๆ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้
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