
 

 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ทะเบยีนเลขที ่0107562000386 ตั้งอยูเลขที ่22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  โทร 02-650-3600  

Central Retail Corporation Public Company Limited Head Office; 22 Soi Somkid Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand Tel. 02-650-3600 www.centralretail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   

  
   
 
 
 
 
 
  
 



 

1 

 

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพ่ือใหบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีความหวงใยตอชีวิตและสุขภาพของบุคลากรของ

บริษัทฯ เพ่ือประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับปองกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของบริษัทฯ
ดังนั้นจีงเห็นสมควรให จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานขึ้น  

1. คํานิยาม 
1.1. “บริษัทยอย” และ “บริษัทรวม” หมายถึง บริษัทยอยและบริษัทรวมตามคํานิยามที่ระบุไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเติม) ที่ประกอบธุรกิจหลักตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออก
ใหม (รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเติม) ที่มีอยูในขณะนี้ หรือในอนาคต 

1.2. “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
1.3. “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา 
1.4. “บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญา

จางของบริษัทฯ บริษัทรวม หรือบริษัทยอย 
1.5. “หนวยธุรกิจ” หมายถึง หนวยธุรกิจ(Business Unit)ตางๆ ของบริษัทฯ บริษัทรวม และ/หรือบริษัทยอย ที่มี

อยูในขณะนี้ หรือในอนาคต 
2. นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

2.1. บริษัทฯ ถือวา บุคลากรของบริษัทฯ ทุกทานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัยอาชวีอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรของบริษัทฯ จึงถือเปนนโยบายสําคัญของบริษัทฯ 

2.2. บริษัทฯ จะดําเนินการตางๆ ดังนี้:  
2.2.1. สงเสริมใหบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
2.2.2. สนับสนุน โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ความปลอดภัย ใหเพียงพอกับสภาพงาน  
2.2.3. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของบริษัทฯ ไดตระหนักถึงอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะทํางาน 

หรือปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ  
2.2.4. แนะนํา ชี้แจงใหทราบถึงสาเหตุ และวิธีปองกันเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
2.2.5. ใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือวางแผนและ

โครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงาน 
2.2.6. ใหผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาที่ ดูแล กํากับ รับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของผ ูใตบังคับบัญชา และบุคลากรของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับที่บริษัทฯ ไดกําหนด โดยถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

2.2.7. ใหมีมาตรการ ระเบียบ ขอกําหนด หรือแนวปฏิบัติใดๆ หรือคูมือปฏิบัติในการเสริมสรางความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรของบริษัทฯ อยางเหมาะสม เพ่ือปองกัน
การสูญเสียที่อาจมีขึ้น  

2.2.8. ใหมีการเปดเผยการดําเนินการ มาตรการ ระเบียบ ขอกําหนด แนวปฏิบัติใดๆ คูมือปฏิบัติ และนโยบายที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรของบริษัทฯ ให 
สามารถเขาถึงไดโดยงาย 

2.2.9. ใหคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน มีหนาที่ กํากับ ดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวขางตน เพ่ือใหการดําเนินงานตามแนวนโยบายนี้ และระเบียบ 
ขอกําหนด หรือแนวปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปนไปตามมาตรฐาน หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด 



 

2 

 

2.2.10. หากเกิดกรณีฝาฝนมาตรการ ระเบียบ ขอกําหนด หรือแนวปฏิบัติใดๆ หรือคูมือปฏิบัติในการเสริมสราง
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหรายงานตอผูบังคับบัญชา และหัวหนา
ฝายทรัพยากรบุคคล หัวหนาฝายปองกันการสูญเสีย (Head of Loss Prevention) และดําเนินการ
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ โดยทันที 

2.2.11. ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน อยาง
เครงครัดเพ่ือลดการเกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ใหเปน 0 

3. การบังคับใช และการจัดการ 
3.1. สรางเสริมความสํานึกในการรับผิดชอบดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ใหแก คูคา บุคลากรของบริษัทฯ ของหนวยธุรกิจดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรู จัดสัมมนา หรือ
ฝกอบรมในเรื่องดังกลาวใหแกบุคลากรของบริษัทฯ เปนประจํา 

3.2. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละ
หนวยธุรกิจอยางนอยปละ หนึ่ง (1) ครั้ง 

3.3. เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานนี้ กรรมการบริหาร 
หรือประธานเจาหนาที่บริหารอาจแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหคณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน หัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล หัวหนาฝายปองกันการสูญเสีย (Head of 
Loss Prevention) ของแตละหนวยธุรกิจ เปนผูรับผิดชอบ ประเมินผล จัดการ และกํากับการปฏิบัติตาม
นโยบายนี้ก็ได  

3.4. ใหมีการรายงานผลการดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหแก
กรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือคณะกรรมการเปนรายไตรมาส   

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 
2564 เปนตนไป 

 
 
 

(นายญนน โภคทรัพย) 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

      บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   

 




