
The company is committed to operate its 

business maintaining norms of Safety, 

Occupational Health and Environment. The 

company will proceed as follow;

บรษัิทฯ มคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนนิธุรกจิ โดยยดึหลัก

ความปลอดภั ย  อาชีวอนามั ย  และใส่ ใจต่อ

สิง่แวดลอ้ม โดยบรษัิทฯ จะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

1. Comply with the laws on Safety,

Occupational Health and Environment,

including other laws and regulations related 

to the business operation;

1. ปฏิบัตติามกฎหมายดา้นความปลอดภัย อาชวี 

อนามัย และสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครัด รวมไปถึง 

กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ

2. Promote the participation of all employees 

and interested parties in the effective safety, 

health and environmental management in 

order to eliminate hazards, reduce risks and 

prevent work-related injury and ill health, 

also promote healthiness activities;

2. ส่งเสริมใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งไดม้ี

ส่วนเกี่ยวขอ้ง ในการจัดใหม้ีแผนงานดา้นความ

ปลอดภัย  อาชีวอนามั ย  และสิ่งแวดลอ้มที่มี

ประสทิธิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอันตราย

และลดความเสีย่ง ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจาก

การท างาน ตลอดจนการสง่เสรมิสขุภาพทีด่ ี

3. Prevent and correct either internal or 

external adverse effect to environment or 

interested parties arising out of business of 

Company, also encourage the use of 

resources worthily.

3. ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

ด าเนินธุ รกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ทัง้ภายในและภายนอก รวมไปถงึตอ่ผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้ง ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รัพยากร

อยา่งคุม้คา่

To continual improvement and achieve the 
above intention, Management will support 
the necessary resources and push towards 
people achievement as the slogan: “Quality 
steel making with Safety, reinforced 
Occupational Health and Environmental 
conscious.”

เพื่อใหเ้กดิการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และบรรลุดัง

เจตนารมณ์ขา้งตน้ ผูบ้ริหารจะใหก้ารผลักดัน และ

สนับสนุนทรัพยากรตา่งๆ ทีจ่ าเป็น เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

สามารถน าไปปฏิบัตจินเกดิความส าเร็จ ภายใต ้ค า

ขวัญ “เหล็กคุณภาพที่ผลิตดว้ยความปลอดภัย 

เสรมิสรา้งอาชวีอนามัย ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม”

Notice as of February, 7 2019. ประกาศ ณ วนัที ่7 กมุภาพันธ ์2562

(Amrendra Prasad Choudhary)

Chief Executive Officer

(นายอมัเรนดรา พราสาด ชาวตร)ี

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิาร

นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
Safety, Occupational Health and Environmental Policy
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