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นโยบายสิ�งแวดล้อมนโยบายสิ�งแวดล้อม
บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ�งเป็นบริษทัชั�นนาํในธุรกิจสีอุตสาหกรรมรวมถึง
ผลิตภณัฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง มีความมุ่งมั�นในการที�จะปรับปรุง และพฒันาระบบจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเนื�อง ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละบริบทขององคก์ร จึงกาํหนดนโยบายสิ�งแวดลอ้มดงันี�

1. ส่งเสริมให้มกีารอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. ควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ)าเสียให้มปีระสิทธิภาพเพื-อให้สอดคล้องตามที-กฎหมายกําหนด
3. มุ่งมั-นในการปกป้องสิ-งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพษิที-เกี-ยวข้องกับบริบทองค์กร
4. ปฏิบัติตามข้อผูกมดับังคบัด้านสิ-งแวดล้อมที-เกี-ยวข้องกับกิจกรรมของบริษทั
5. ควบคุมสารต้องห้าม รวมถึงวตัถุอันตราย ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของลูกค้าหรือข้อผูกมดั
บังคบั

ดว้ยเจตจาํนงดงักล่าว บริษทันิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด จะสื�อสารนโยบายสิ�งแวดลอ้มแก่
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามความเหมาะสม



Environmental PolicyEnvironmental Policy

Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd is a leading company in the field of industrial paints 

and related product of paints, has committed to continually improve and develop its 

environmental system by considering purpose and context of the organization, 

environmental policy has been hereby announced as follow;

1. Encourage energy conservation and utilize resources.

2. Control of the waste water treatment efficiently to comply with legal 
standard.

3. Commit to environmental protection, include pollution prevention related 
to context of the organization

4. Carry on obligation compliance relevant with company’s activities
5. Control of prohibited chemicals and hazardous substances to comply 

with customer requirement and obligation. 

Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd has intention to communicate environmental policy to 

interested parties appropriately.
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นโยบายคณุภาพ





นโยบายคณุภาพนโยบายคณุภาพ
บริษทันิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายสี
อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัสีมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาการผลิตใหม้ีสมรรถนะและมี
ความทนัสมยั พร้อมทั�งยกระดบัคุณภาพและศกัยภาพของกระบวนการ ลดวามสูญเสีย รวมถึงการ
ทาํงานขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง
ทั�งภายในและภายนอก เพื�อมุ่งสู่การเป็นองคก์รที�ดีในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ 
รวมถึงพนกังานและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

โดยกาํหนดเป็นนโยบายคุณภาพ ดงันี�

"ยกระดบัคณุภาพ ศักยภาพของกระบวนการผลติและความสามารถ
ของผลติภัณฑ์ ปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื#อง ลดความสูญเสีย เพื#อ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า"
"



Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd. is a company that manufactures and 

distributes industrial paint and related paint products. The company is committed 

to enhancing quality and capability of the products and processes through 

extending their performance with modernized technologies, as well as minimizing 

in-process losses. The commitment on compliance to the relevant laws and 

regulations, including internal and external requirements, are vital to all activities 

and enabling the company to foster ourselves toward becoming one of the best 

business enterprises capable to deliver products and services fulfilling customers’ 

satisfactions, as well as providing values and healthier future to employees and 

relevant stakeholders. :

“Enhancing quality and capability of the products and processes, 

as well as minimizing in-process losses, through continuous 

improvement in all activities that enabling the company to 

deliver products and services fulfilling customers’ satisfactions”
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นโยบายการบริหารความต่อเนื�องทางธรุกิจ





นโยบายการบริหารความต่อเนื�องทางธรุกิจนโยบายการบริหารความต่อเนื�องทางธรุกิจ
บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ตระหนักถงึความสําคญัของการเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ต่าง  ๆที-เกิดขึ)นและอาจจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานของบริษทัหยดุชะงัก เพื-อให้สามารถตอบสนองและดาํเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื-อง มีกระบวนการกู้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ภายในเวลาที-
รวดเร็ว และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื-อเสียง ภาพลักษณ์และกิจกรรมที-สร้างมูลค่า ตลอดจนมีการดําเนินงานที-ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคบัต่าง มๆีความสําคญัขององค์กร ดังนั)น เพื-อสร้างความเชื-อมั-นในการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัจึงกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏบิัติ  
ดังต่อไปนี) 

ข้อ 1 ให้การดําเนินงานของบริษทัฯ สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื�อง แม้เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวกิฤต สามารถกู้กลบัคืนสู่ภาวะปกติได้
ภายในเวลาที�รวดเร็ว รวมทั.งตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื�อเสียง ภาพลกัษณ์ และกจิกรรมที�สร้างมูลค่าได้
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการดําเนินงานที�ไม่ขัดกบักฏหมายและระเบียบข้อบังคบัต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

ข้อ 2 จัดการระบบการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิที�เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานของกลุ่มนิปปอนเพนต์ 
เพื�อบริหารจัดการความต่อเนื�องทางธุรกจิ อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง พร้อมทั.งนําไปสู่การปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกนัทั�วทั.งองค์กร และรายงานผลการดาํเนินงาน ระบบการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิต่อที�ประชุมผู้บริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
เป็นระยะหรือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสําคญั

ข้อ 3 ผู้บริหารในทุกระดับต้องผลกัดันและสนับสนุนทรัพยากรที�จําเป็นสําหรับการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิ 
รวมทั.งเสริมสร้างและพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื�อให้มั�นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องตระหนักถงึการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิ
ที�จะทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิ

ข้อ 5 สื�อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�เกี�ยวข้อง เข้าใจและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของระบบการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกจิ

จึงประกาศมาเพื-อทราบและถือปฏิบัติโดยทั-วกัน


