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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย (EHS) 

วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้คือเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ (ตำมค ำจ ำกัดควำมข้ำงล่ำงนี้) มีมำตรฐำนด้ำน

ส่ิงแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัยที่เพียงพอและเหมำะสม 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบับน้ีมีผลบังคับใช้กับคณะกรรมกำรบริหำร ฝ่ำยบริหำร พนักงำน พนักงำนฝึกหัดของบริษัทฯ และบุคคลที่

มิใช่พนักงำนแต่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรแทนหรือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ข้อก าหนดนโยบาย 

หลักปฏิบัตทิี่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

”เรำด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ” โดยมุ่งเน้นด้ำนควำมเส่ียง กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กำรมีส่วนร่วม

ของพนักงำน ควำมโปร่งใส และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   

1. การรู้ถึงความเสี่ยง 

ไอวีแอล มีควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจถึงอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน และกำรลด

ควำมเส่ียง 

 

 

                                                
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำ

ว่ำ “ควบคุม” และค ำที่มีควำมหมำยที่เกี่ยวข้องทั้ง “กำรควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม” หรือ “อยู่ภำยใต้กำรควบคุมร่วมกัน” หมำยถึง กำรเป็น
เจ้ำของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทั้งในทำงตรงและทำงอ้อม 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและช ำระแล้วในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ1 ทั้งหมด 

EHS ส่ิงแวดล้อม สุขอนำมัยและควำมปลอดภัย (Environmental, Health and Safety) 
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2. การให้อ านาจแก่พนักงาน                            

ไอวีแอลให้อ ำนำจแก่พนักงำนทุกคนที่จะหยุดปฏิบัติงำนได้ หำกรู้สึกถึงควำมไม่ปลอดภัย และสำมำรถ

รำยงำนควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นนั้นต่อหัวหน้ำงำน โดยไม่ต้องกลัวกำรถูกตอบโต้ 

3. การปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ไอวีแอล จะปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเต็มที่ในพื้นที่ท่ีไอวีแอลด ำเนินธุรกิจ

อยู่ 

4. ความเสี่ยงในด้านความโปร่งใสและรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)   

ไอวีแอลขอรับรองว่ำ จะมีกำรรำยงำนและจ ำแนกอุบัติกำรณ์ต่ำงๆ และควำมเส่ียงที่ได้รับทรำบอย่ำง

เหมำะสม 

5. การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

ไอวีแอลมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนำระบบ และกำรด ำเนินงำนของโปรแกรมต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวกับ EHS อยำ่งต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ของนโยบาย EHS คอื ปกปอ้งผู้คนของเรา โลกของเรา เพื่อน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 

วิสัยทัศน์ข้ำงต้นมีควำมสอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กรของไอวีแอลที่ว่ำ “เรำด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ” 

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) (ไอวีแอล) ให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน ลูกค้ำ 

ส่ิงแวดล้อม และชุมชนที่เรำด ำเนินธุรกิจมำก่อนเสมอ ไม่ว่ำจะกระท ำกำรใดๆ หรือตัดสินใจใดๆ มำโดยตลอด  

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ในขณะเดียวกันยังคงรักษำส่ิงแวดล้อม 

ควำมปลอดภัย และควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของไอวีแอล  ตลอดจน 

กำรให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อที่จะจัดกำรดูแลผลิตภัณฑ ์

ของไอวีแอลได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะป้องกันมิให้เกิดอันตรำยใดๆ โดยกำรปฏิบัติตำมนโยบำย EHS อย่ำงมีประสิทธิภำพใหท้ั่วทุก

ด้ำนของกำรด ำเนินธุรกิจทั่วโลกของไอวีแอล ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว นโยบำย EHS จึงถูกรวมเข้ำเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดกำรธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่ำ พนักงำน และผู้รับจ้ำงทุกคนได้รับทรำบและ 

ตระหนักถึงนโยบำยและค่ำนิยมด้ำน EHS ของบริษัทฯ และได้รับกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมตำมควำมรับผิดชอบ 

เพื่อควำมเป็นเลิศในนโยบำยEHS  
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โดยพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี ้

 กำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่องว่ำมีกำรกระท ำและปัจจัยใดที่อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย และแจ้งรำยงำนถึง 

กำรกระท ำหรือปัจจัยดังกล่ำวนั้นให้ฝ่ำยบริหำรและเพื่อนร่วมงำนได้รับทรำบ เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกันรักษำ

ควำมปลอดภัย 

 กำรด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์และกำรด ำเนินงำนของไอวีแอลเป็นไปตำมมำตรฐำนหรือสูงกว่ำ

มำตรฐำนของภำครัฐและไอวีแอล 

 กำรน ำเกณฑ์กำรพิจำรณำด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัยมำรวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของ 

กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจทั้งหมด- 

 กำรใช้ระบบกำรจัดกำรอันตรำยตำมขั้นตอน และแนวปฏิบัติเพื่อให้ทรำบและป้องกันปัจจัยของอันตรำยดังกล่ำว

อันจะน ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึงได้ 

การบังคับใช ้

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนี้ขัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่นใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อก ำหนดดังกล่ำวตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ ให้พิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแลในท้องถิ่นน้ันเป็นหลัก 

ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดยิ่งกว่ำนโยบำยฉบับนี้หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกัน
อยู่ ให้พิจำรณำและยึดถือแนวปฏิบัติที่มีควำมเข้มงวดมำกกว่ำนั้นป็นหลัก 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

1. Environment, Health, and Safety Policy and Commitment (เอกสำรภำยใน)    

ประวัติการปรับปรุงเนื้อหา 

  

ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

นโยบำยดำ้นสุขอนำมยั และควำมปลอดภัย ฉบับก่อนหน้ำนี ้

ต้นฉบับ คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชุมครั้งที่ 2/2556 
วันท่ี 22 มกรำคม 2556 

- 
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ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

นโยบำยดำ้นส่ิงแวดล้อม ฉบับกอ่นหน้ำนี ้

ต้นฉบับ คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชุมครั้งที่ 2/2556 
วันท่ี 22 มกรำคม 2556 

- 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชุมครั้งที่ 2/2560 
วันท่ี 17 กมุภำพันธ์ 2560  

 ระบุปัญหำส่ิงแวดล้อมที่มีควำมส ำคัญสูงสุด 

 ระบุกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงไอวีแอลและผู้มี
ส่วนได้เสีย ตลอดจนห่วงโซ่อุปทำนเพื่อจดักำร
กับปัญหำดำ้นส่ิงแวดล้อม 

 ขยำยควำมคลอบคลุมของนโยบำยใหก้วำ้งขึ้น 
โดยใหค้รอบคลุมรวมถึงกำรด ำเนินงำนท่ีไม่มี
กำรจดักำรและกำรร่วมทุน 

นโยบำยดำ้นส่ิงแวดล้อม สุขอนำมัยและควำมปลอดภัย (EHS)  

ต้นฉบับ คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชุมครั้งที่ 4/2564 
วันท่ี 14 พฤษภำคม 2564  

กำรปรับปรุงแก้ไขนโยบำย เพื่อใช้แทนนโยบำยด้ำน
สุขอนำมัย และควำมปลอดภัย (ESH) และนโยบำย
ด้ำนส่ิงแวดล้อมฉบับเก่ำ 


