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บรกิารใหค้าํปรกึษาทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม 

สขุภาพ ความปลอดภยั และการจดัการความเสี�ยง 

ชนะเลิศรางวัลด้านที�ปรึกษาสิ�งแวดล้อมระดับอาเซียน 



บริษัทเอสแอลพยีเอน็ไวรอนเมนทอลนเป็นบริษัทที�ปรึกษา 
สิ�งแวดล้อมที�ได้รับรางวัลชนะเลิศในการให้บริการระดับ 
คุณภาพ ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม อาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภัย ภายในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ความเชี�ยวชาญในการใหค้าํปรกึษาและบรกิารของทมีเราไดช้่วย 

ลกูคา้ในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการจดัการความเสี�ยงในการทาํธุรกรร

ม การปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ การประเมินผลดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

สงัคม  และการกาํกบัดแูลกิจการ (ESG) รวมถึง การสนบัสนนุ 

การขอรบั เงินทนุจากสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

บรษัิทเอสแอลพยีเอ็นไวรอนเมนทอล มีประวตัิการใหบ้รกิารลกูคา้ 

ในหลายภาคธุรกิจมาอยา่งยาวนานในหลายประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซยี พมา่ ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ไทย และ 

เวียดนาม 

เราไดร้บัการตอบรบัและการวา่จา้งอยา่งตอ่เนื�องจากลกูคา้ราย 

ใหญ่ระดบัโลกหลายราย รวมถึงบรษัิทที�มีชื�ออยูใ่นรายการ Fortune 

Global 500 นอกจาก นี �เรายงัไดร้บัความไวว้างใจจากบรษัิทที� 

ปรกึษาดา้นการปฎิบตัิตามกฏหมายระดบัโลกหลายรายใหเ้ป็นที� 

ปรกึษารายยอ่ยในการใหบ้รกิารทั�วเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ทีมงานนานาชาตแิละเจา้หนา้ที�ทางเทคนิคของเราทาํงานทั�วภมูภิา

ค อาเซียน ทาํใหเ้รามีความสามารถในการบรกิารที�หลากหลาย และ 

มีคณุภาพสงู ทั�งการประเมินสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และ การบรกิาร จดัการ 

รวมไปถึงการใหค้าํปรกึษาในหลายภาคสว่น หลายภมูิภาค 

ที�เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล คาํแนะนาํของเราจะมุง่เนน้ไปในเชิง 

พาณิชย ์การสื�อสารอยา่งชดัเจน ยดึหลกัมาตรฐานอตุสาหกรรม และ 

แนวทางปฏิบตัิระหวา่งประเทศเสมอ 

บรษัิทเอสแอลพยีเอ็นไวรอนเมนทอล มีประสบการณใ์นการทาํงาน   

กบัโครงการที�มีความเสี�ยงสงูตอ่สิ�งแวดลอ้มมากมาย ลกูคา้ของเราจึง 

สามารถวางใจไดว้า่คณุภาพของงานนั�นจะสามารถผา่นการตรวจสอบ 

จากบคุคลที�สามได ้ 

เราเขา้ใจดถีึงผลกระทบตอ่เชิงพาณิชยข์องปัญหาดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

สงัคม สขุภาพ ความปลอดภยั และการจดัการความเสี�ยง ลกูคา้ของเรา 

จึงสามารถมั�นใจไดว้า่เราตระหนกัถึงความเปราะบางในเชิงพาณิชย ์

เหลา่นี �เป็นอยา่งด ี

ตั�งแตเ่ริ�มก่อตั�งบรษัิทมา เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ไดก้ลายเป็นหนึ�ง 

ในแบรนดช์ั�นนาํของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการบรกิารใหค้าํปรกึษา 

ดา้นการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม สขุภาพ ความปลอดภยั 

และการบรหิารความเสี�ยง 

“ บริษัท เอสแอลพ ีเอน็ไวรอนเมนทอล ได้กลายเป็นหนึ�ง ในแบรนดช์ั�นนาํของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้                           

ในการบริการให้คาํปรึกษาด้านการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารความเสี�ยง ” 

ภาพรวมบริษัท 



บริษัทเอสแอลพี เอน็ไวรอนเมนทอล สามารถช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื�อการบรรลุ

หลักธรรมาภบิาลในการดําเนินธุรกิจที�ด ีและเพื�อให้เป็นไปตามหลักปฎิบัติ และกฏหมายในการคุ้มครองสุขภาพของมนุษย ์และ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

การใหบ้รกิาร และความเชี�ยวชาญของเราสามารถแบง่ออกกวา้งๆเป็น 7 รายการ ดงันี � 

 บรกิารตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื �อขาย และการเขา้ซื �อกิจการ 

 การประเมินผลกระทบ และการวางแผน 

 การปฎิบตัิตามกฏหมาย แหละการจดัการความเสี�ยง 

 การประเมิน และการจดัการการปนเปื�อนของไซทง์าน  

 การมีสว่นรว่มของชมุชน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 บรกิารศกึษาระบบนเิวศวิทยา และถิ�นที�อยูอ่าศยัของสตัวแ์ละพืช 

 การตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญ และการความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค 

เราบรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม สขุภาพ ความปลอดภยั และการบรหิารความเสี�ยง ตลอดจนการบรกิารใหค้าํปรกึษาในทกุๆ

ขั�นตอนของการดาํเนินธุรกิจ เริ�มจากการวางแผนไปจนถึงการออกแบบการก่อสรา้ง การดาํเนินงาน และการรื �อถอนโครงการ บรษัิทเอสแอล

พี เอ็นไวรอนเมนทอล มีความโดดเดน่ในตลาดอาเซยีนในการใหบ้รกิารระดบัมืออาชีพและมีคณุภาพสงู เนื�องจากเรารวบรวมความชาํนาญ 

และประสบการณท์ี�ไดร้บัในระดบันานาชาตเิขา้กบัความเขา้ใจในเชิงลกึเกี�ยวกบักรอบดา้นกฎระเบียบ และความเปราะบางตอ่วฒันธรรม

บริการของเรา 

“ บริษัท เอสแอลพ ีเอน็ไวรอนเมนทอล มีประวัตอิันยาวนานในการดาํเนินงานและส่งมอบโครงการทั�วภูมิภาคอาเซียน

 และเราได้รับรางวัลอันทรงเกยีรตเิรื�องคุณภาพการบริการในด้านอุตสาหกรรมในแปดประเทศจากสิบประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ” 

“ บริษัท เอสแอลพ ีเอน็ไวรอนเมนทอล มีประสบการณอ์ย่างกว้างขวางในการทาํงานในโครงการที�มีความละเอียดอ่อน

สูงจาํนวนมากและลูกค้าของเราสามารถมั�นใจได้ว่าคุณภาพของงานของเราเป็นสิ�งที�จะสามารถผ่านการตรวจสอบ

ทบทวนของบุคคลที�สามได้ ”  



 การประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและสงัคม การสาํรวจสิ�งแวดลอ้มเบื �องตน้ การจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มและ

สงัคมและแผนการตรวจสอบตดิตาม 

 การสาํรวจพื �นฐานทางวฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 การเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ และการมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดเ้สียหลายระดบั 

 การเปรยีบเทียบตามหลกัปฎบิตัิความเป็นเลิศทางสากล 

 การตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎระเบยีบดา้นสิ�งแวดลอ้มสขุภาพและความปลอดภยั 

 การจดัเตรยีมทะเบียนดา้นกฎหมาย EHS ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 การตรวจสอบโปรโตคอลที�เฉพาะเจาะจงกบัประเทศนั�นๆ 

 ติดตามบนัทกึการดาํเนินงานที�มีความเสี�ยงสงูทั�วทกุภาคอตุสาหกรรม 

 ฐานขอ้มลูการกาํกบัดแูลและกฏหมายดา้นอาชีวอนามยัของอาเซียน 

 การประเมินทางสิ�งแวดลอ้มขั�นที� 2 (Phase 2 ESA) ตามหลกั ASTM E1903-11   

 การสาํรวจการปนเปื�อนดินและนํ�าใตด้นิ 

 การสรา้งแบบจาํลองการประเมินความเสี�ยงเชิงปรมิาณของสิ�งแวดลอ้ม 

 การดาํเนินการประเมินการฟื�นฟ ูและวางแผนการฟื�นฟ ู

 ขอ้กาํหนดการฟื�นฟ ูการกาํกบัดแูล และการตรวจสอบแกไ้ขงาน 

 การประเมินผลกระทบทางดา้นสงัคม (SIA) 

 วางแผนการมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (SEP) และการอภิปรายสาธารณะ 

 การใหค้าํปรกึษาการมีสว่นรว่ม (ICP) และ ความสมคัรใจลว่งหนา้และการไดร้บัขอ้มลูพอเพียง(PS7) 

 แผนการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม แผนการยา้นที�อยูอ่าศยั แผนการฟื�นฟสูภาพความเป็นอยู ่

แผนปรบัปรุงพื �นที�ชมุชน 

 บรกิารก่อนการซื �อขาย ก่อนการเขา้ซื �อกิจการ บรกิารดา้นธุรกรรม และการขายคืน 

 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง และหนี�สิน 

 การตรวจสอบสถานะของกิจการตาม ISO 14015 

 การประเมินทางสิ�งแวดลอ้มขั�นที� 1 (Phase 1 ESA) ตามหลกั ASTM E1527-13  

 การประเมินทางสิ�งแวดลอ้มขั�นที� 2 (Phase 2 ESA) ตามหลกั ASTM E1903-11   

บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ 

การซื�อขาย และการเข้าซื�อกิจการ 

การประเมินผลกระทบ                

และการวางแผน 

การปฎิบัติตามกฏหมาย แหละการ

จัดการความเสี�ยง 

การประเมิน และการจัดการการ

ปนเปื� อนของไซทง์าน  

การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 การประเมินความสอดคลอ้งของโครงการตอ่สิ�งแวดลอ้มและสงัคม 

 การตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญ และการวิเคราะหช์อ่งวา่ง 

 การตรวจสอบสถานะของผูใ้หกู้ท้างเทคนิค 

 การใหค้วามชว่ยเหลือดา้นเทคนิค และการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

 การวิเคราะหก์ารปฏิบตัติามกฎขอ้บงัคบั 

การตรวจสอบโดยผู้เชี�ยวชาญ และ

การความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

 การคดักรองความหลากหลายทางชีวภาพและการทาํแผนที�เชิงภมูิศาสตร ์

 การประเมินระบบนิเวศขั�นที� � 

 การสาํรวจระบบนิเวศขั�นที� 2 และ 3 

 การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนปฏบิตัิการทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

บริการศึกษาระบบนิเวศวิทยา และ

ถิ�นที�อยู่อาศัยของสัตวแ์ละพืช 



ลกูคา้ของเราเลอืกเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เพราะ: 

 

 ความมุง่มั�นสูค่วามเป็นเลศิในราคาที�เหมาะสม 

 ความสามารถในระดบัสากล และความหลากหลายของเรา 

 ความเขา้ใจอยา่งละเอียดเกี�ยวกบัระบบการกาํกบัดแูล และขอ้ปฎิบตัิของประเทศตา่งๆในภมูิภาคอาเซียน 

 ความเชี�ยวชาญและประสบการณร์ะดบัสากลของเรา ซึ�งมีพื �นฐานมาจากความรูค้วามเขา้ใจในระดบัทอ้งถิ�นเป็นอยา่งด ี

 ความรูข้องเราเกี�ยวกบัมาตรฐานอตุสาหกรรม และแนวทางปฎิบตัขิองสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ (IFI) 

 รางวลัที�เราไดร้บัในดา้นรายงานทางเทคนิค และการใหค้าํปรกึษาที�มีคณุภาพสงู 

 การใหบ้รกิารของเราในแตล่ะประเทศในภมูิภาคอาเซยีน 

 ความสามารถในการสื�อสารอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเรว็กบัลกูคา้ 

 ความสามารถของเราในการจดัทาํรายงาน และการปรบัแตง่บรกิารของเราเพื�อรองรบัความตอ้งการที�เฉพาะเจาะจงของลกูคา้ 

 มีสาํนกังานอยูใ่นทอ้งที� และประสบการณใ์นการทาํงานทั�วภมูภาคอาซยีน  

 มีเครอืขา่ยใหก้ารสนบัสนนุที�กวา้งขวางในภมูิภาคอาเซียน  

ทาํไมถงึควรเลอืกเรา? 

“ การบริการอย่างผู้เชี�ยวชาญของเราได้ช่วยลูกค้าในการตัดสินใจ เกี�ยวกับการจัดการความเสี�ยงในการทาํธุรกรรมของ

ลูกค้าการ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบยการประเมินผลด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และ การกาํกับดูแลกจิการ (ESG) รวมถงึการ

สนับสนุน การขอรับ เงนิทุนจากสถาบันการเงนิระหว่างประเทศ ”  



บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประวัตคิวามเป็นมาที�ได้รับการพิสูจนโ์ดยการทาํงานร่วมกบัลูกค้าหลากหลายจากทั�ว
ทุกมุมโลก ในหลายภาคธุรกจิและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิต โครงการ และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที�ตั�งอยู่
ในภมูิภาคอาเซียน 

ลกูคา้ของเราประกอบดว้ยบรษัิทขา้มชาติรายใหญ่หลายราย และเรายงัใหบ้รกิารดา้นการใหค้าํปรกึษา ในฐานะที�ปรกึษายอ่ยในภมูิภาค

ลูกค้าของเรา 

 การบินและอวกาศ   UTC Aerospace Systems, Chrom Alloy 

 ธุรกิจการเกษตร   Olam Interna�onal, Wilmar Interna�onal 

 ยานยนต ์  Mitsubishi, Johnson Controls, Maxion Wheels 

 เคมีภณัฑ ์  Huntsman, Solvay, Semperit AG, Brenntag 

 พลงังาน  Alstom, General Electric, Karpowership Asia 

 การเงิน  ANZ Banking Group, Mizuho Bank, IFC 

 รฐับาล  Commonwealth of Australia, Myanmar Government 

 อตุสาหกรรมหนกั  General Electric, Alstom, Pandrol 

 การโรงแรมและการทอ่งเที�ยว   SPA, YOMA, Oakwood Asia 

 ไฟฟา้พลงังานนํ�า  Kansai Electric Power 

 ประกนัภยั  McLarens Young Interna�onal 

 การพฒันาระหวา่งประเทศ   InfraCo Asia Development 

 ที�ดินและอสงัหารมิทรพัย ์  Crown Property Bureau, YOMA, SPA, CBRE, Colliers 

 การผลิต   Mars Inc, Omron, Coca Cola, Recki� Benckiser, Ball 

 โลหการ   Siam Metal Recycle 

 อตุสาหกรรมเหมืองแร ่  Shwe Taung Group 

 นํ�ามนั และก๊าซ   Tokyo Gas, PTT, ENi S.p.A, Weatherford 

 อตุสาหกรรมกระดาษ  Oji Paper 

 เภสชักรรม   Novar�s, GPO (Thailand), Cardinal Health 

 พลงังานทดแทน  Gamesa, Sun Edison 

 สินคา้โภคภณัฑ ์  Wilmar Interna�onal, Outspan 

 ความชว่ยเหลือทางดา้นเทคนิค   NORAD, IFC, MONREC 

 อตุสาหกรรมสิ�งทอ   Bangkok Kra�, Lenzing 

 ของเสีย  Brenntag, Baker Hughes (General Electric) 

 นํ�า  Carlsberg, Lenzing, Mars Inc 



  Opera�onal Overview 

Areas of Opera�on 

บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีสํานักงานใหญ่ตั�งอยู่ใน
กรุงเทพฯ ประเทศไทยตั�งแต่ต้นปี พ.ศ. ���� และเพื�อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและโครงการที�เพิ�มมากขึ �น บริษัท เอสแอลพี เอ็นไว
รอนเมนทอล ได้เปิดสํานักงานในกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าเมื�อปลายปี 
พ.ศ. ���� ที�ผ่านมา 

จากสาํนกังานของบรษัิท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ทั�งสองแหง่ เราสามารถ

ดาํเนินโครงการในภมูิภาคอาเซียนไดอ้ยา่งสะดวก และเนื�องจากสาํนกังานของ

เราทตั�งอยูใ่จกลางอาเซยีนนั�นหมายความวา่เราจะใชเ้วลาแคไ่มกี่ชั�วโมงเพื�อ

การเดินทางไปทาํงานในหลากหลายประเทศทั�วภมูิภาคอาเซียน 

บรษัิท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ไดด้าํเนินการและสง่มอบโครงการหลาย

โครงการทั�วกมัพชูา อินโดนเีซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ์ ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์

ไทยและเวียดนาม และเรายงัไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรติจากดา้นการบรกิารของ

เราดา้นอตุสาหกรรมในแปดภมูิภาคในอาเซียนอีกดว้ย 

“ เนื�องจากสาํนักงานของเราตั�งอยู่ในใจกลางภูมิภาคอาเซียน ดังนั�นเราจงึใช้เวลาในการเดนิทาง

ทั�วอาเซียนได้ในเวลาเพยีงไม่กี�ชั�วโมง ” 

 กมัพชูา 

 อินโดนีเซีย 

 ลาว 

 มาเลเซีย 

 เมียนมาร ์

 ฟิลปิปินส ์

 สงิคโปร ์

 ไทย 

 เวียดนาม 

ที�ปรึกษาในอาเซยีน 



“ ชนะเลิศรางวัลด้านที�ปรึกษาสิ�งแวดล้อมระดับอาเซียน  ”  

การทํางานอย่างหนักของเราได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากเพื�อนร่วมงานและลกูค้าของเราเป็นเวลาหลายปีตดิต่อกัน 
และ บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีความภาคภมูิใจเป็นอย่างมากที�ได้รับรางวัลมากว่าสามสิบรางวัล ซึ�งตระหนักถงึ
ความพยายามของเราในด้านการประเมินและการจัดการด้านสิ�งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านการควบรวมกิจการด้าน
สิ�งแวดล้อมและสังคมและบริการสนับสนุนการซื �อกิจการ (M & A)  

รางวัลในความเป็นเลศิ 

นิตยาสาร  ACQ เป็นนิตยสารเกี�ยวกบัการควบรวมการใหบ้รกิารทางการเงินระดบั

โลก (M&A) ที�ใหบ้รกิารดา้นการเงินขององคก์รที�ไดร้บัการยอมรบั บรษัิท เอสแอลพี 

เอ็นไวรอนเมนทอล ในฐานะผูน้าํดา้นการใหบ้รกิารดา้นสิ�งแวดลอ้ม (D u e 

Diligence - EDD) ใน 8 ประเทศของภมูิภาคอาเซียนในชว่ง 6 ปีที�ผา่นมา (พ.ศ. 2554-2560) และในปีพ.ศ. 2561 - ปีพ.ศ.2562 บรษัิท เอ

สแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ยงัไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรตินี � ในฐานะผูน้าํดา้นการใหบ้รกิารดา้นสิ�งแวดลอ้มแหง่ภมูิภาคอาเซียน (ASEAN 

Region - Environmental Due Diligence Provider 2018 and 2019) อีกดว้ย ซึ�งผูอ้า่น ACQ ไดพ้ิจารณาแลว้วา่ บรษัิทเอสแอลพี เอ็นไว

รอนเมนทอลเป็นผูไ้ดร้บัการยอมรบัในความมุง่มั�นของพวกเขาเพื�อความเป็นเลศิและคณุภาพในระดบัโลก นอกจากนี �ผลงานประจาํปีของ

เรายงัไดร้บัการตีพิมพใ์นนติยสาร The Financial Times อีกดว้ย 

 ASEAN Region -  Environmental Due Diligence Provider 2019 

 ASEAN Region -  Environmental Due Diligence Provider 2018 

 Cambodia - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Indonesia - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Laos - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 3rd Year running) 

 Malaysia - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Myanmar - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Singapore - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 3rd Year running) 

 Thailand - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 5th Year running) 

 Vietnam - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 3rd Year running) 

รางวัล ACQ Global 2011-2019 



การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

บรษัิท เอสเอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เขา้ใจถึงความสาํคญัของการประกนัคณุภาพและการควบคมุคณุภาพเป็นอยา่งดเีพื�อสรา้งความ

เชื�อมั�นใหก้บัลกูคา้ในความสามารถ ของบรษัิทของเราในการสรา้งคณุภาพและการตรวจสอบยอ้นกลบัใหส้อดคลอ้งกนั เอสเอลพีได้

ดาํเนินการเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการคณุภาพอยา่งเป็นทางการและเรามุง่มั�นเพื�อพฒันาคณุภาพของบรกิารและการฝึกอบรม

พนกังานของเราอยา่งตอ่เนื�อง นอกจากนี �เพื�อใหม้ีการพฒันาระบบคณุภาพของเราใหต้อ่เนื�อง จดุประสงคห์ลกัในดา้นคณุภาพของเราคือ

การใหบ้รกิารที�ตอบสนองความตอ้งการ ปลอดภยัและคุม้คา่ที�เหนือความคาดหมายของลกูคา้ เราไดน้าํขั�นตอนดา้นคณุภาพและขั�นตอน

การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานมาปรบัใชเ้พื�อใหแ้นใ่จวา่โครงการที�เราไดม้ีสว่นรว่มดาํเนินการนั�นเป็นไปตามมาตรฐานการบรกิาร 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บรษัิท เอสเอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มุง่มั�นในการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและวิชาชีพสงูสดุ พนกังานของเอสแอลพีทกุคนตอ้งปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจของเรา ซึ�งแสดงถงึมาตรฐานที�สาํคญัและนโยบายในสถานที�ทาํงานที�พนกังานทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิตาม 

การดาํเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบและมีจรยิธรรมเป็นสิ�งสาํคญัในการปกปอ้งชื�อเสยีงของเราเพื�อความสมบรูณแ์ละรกัษาความ

ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั จากการตดัสนิใจและการดาํเนินการของเราเราแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั�นของเราในการปฏิบตัิตามหลกั

จรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี �และเพื�อมอบคณุคา่ใหแ้ก่ลกูคา้ผูค้นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีและชมุชน เราสามารถจดัเตรยีมสาํเนาจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทเอสแอลพ ีเอ็นไวรอนเมนทอลไดห้ากคณุตอ้งการ 

สุขภาพ ความปลอดภยัและสิ�งแวดล้อม 

บรษัิท เอสเอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีนโยบายดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัขององคก์รและเรามุง่มั�นที�จะใชม้าตรฐานดา้นการจดัการ

ดา้นสขุภาพและความปลอดภยัสงูสดุ กรรมการของเรามุง่มั�นที�จะจดัหาทรพัยากรทางการเงินและทางกายภาพที�เพียงพอเพื�ออาํนวยความ

สะดวกในการบรหิารจดัการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในสถานที�ทาํงานและในระหวา่งการทาํภาคสนาม พนกังานของเอสแอลพี เอ็น

ไวรอนเมนทอลทกุคนตอ้งผา่นการอบรมดา้นสขุภาพและความปลอดภยัก่อนในการเริ�มทาํงานที�บรษัิทและยงัมีการอบรมเพิ�มเตมิในเรื�อง

ตา่งๆตลอดทั�งปี  

วิสยัทศันด์า้นความปลอดภยัของเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลคือการที�ไมม่ีอบุตัิเหตเุกินขึ �นและไมม่ีการเจ็บป่วยที�เกิดจากการทาํงาน 

เปา้หมายของเราคือการปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดอบุตัเิหตแุละการเจ็บป่วยโดยจดัหาและบาํรุงรกัษาการควบคมุความเสี�ยงตา่งๆที�อาจจะเกิดขึ �น

จากกิจกรรมในการทาํงานทั�งในสาํนกังานและพื �นที�ทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง 

วิสยัทศันข์องเราทาํใหเ้ราเชื�อวา่อบุตัิเหตแุละการเจ็บป่วยจากการทาํงานนั�นเป็นสิ�งที�ปอ้งกนัไดแ้ละการที�พนกังานทกุคนมีสขุภาพที�ดีและ

การจดัการดา้นความปลอดภยัที�ดีสามารถนาํไปสูธุ่รกิจที�ดี การไตรต่รองเรื�องความปลอดภยัเป็นความสาํคญัอนัดบัหนึ�งเมื�อเปรยีบเทียบกบั

หวัขอ้ในดา้นอื�นๆในการทาํงานทั�งในพื �นที�และในสาํนกังาน และเราจะไมด่าํเนินการใดๆหากกิจกรรมนั�นไมป่ลอดภยั  



จะไมม่ีการทาํงานในพื �นที�เป็นอนัขาดหากยงัไมไ่ดด้าํเนินการรา่งและอนมุตัิเอกสารระบคุวามเสี�ยงของโครงการและการประเมินความเสี�ยง 

(HIRA) และแผนสขุภาพและความปลอดภยัเฉพาะงาน (HASP) จากผูจ้ดัการอาวโุส นอกจากนี �ก่อนที�จะมกีารดาํเนินกิจกรรมใดๆในพื �นที�

โครงการ วิศวกรผูด้าํเนินงานนั�นจะตอ้งไดร้บัการอบรมเรื�องสขุภาพและความปลอดภยัที�เกี�ยงขอ้ง และตอ้งมั�นใจวา่ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการ

ดาํเนินงานทกุคนเขา้ใจถงึประเดน็นี �  

การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม 

บรษัิท เอสเอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีนโยบายการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มขององคก์รและเรามุง่มั�นที�จะใชม้าตรฐานดา้นการจดัการ

สิ�งแวดลอ้มที�ดีที�สดุ กรรมการบรษัิทของเรามุง่มั�นที�จะจดัหาทรพัยากรทางการเงินและทางกายภาพที�เพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกใน

การบรหิารจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มในสถานที�ทาํงานและในระหวา่งการทาํภาคสนาม พนกังานของเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลทกุคนตอ้ง

ผา่นการอบรมดา้นการจดัการสิ�งแวดลอ้มก่อนในการเริ�มทาํงานที�บรษัิทและยงัมีการอบรมเพิ�มเติมในเรื�องตา่งๆตลอดทั�งปีอีกดว้ย  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการรักษาความปลอดภยั 

บรษัิท เอสเอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทนัสมยัและพนกังานทกุคนของเราจะไดใ้ชโ้นต้บุ๊คและ

โทรศพัทม์ือถือที�จะสามารถเขา้ถงึอีเมลและขอ้มลูโครงการไดท้นัทีขณะที�อยูน่อกสาํนกังาน เปา้หมายของเราคอืการรกัษาความไวว้างใจ

และความมั�นใจของคณุในการจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่นและเป็นความลบั เราปกปอ้งขอ้มลูนี �โดยการรกัษาความปลอดภยัทาง

กายภาพอเิลก็ทรอนิกสแ์ละกระบวนการที�สอดคลอ้งหรอืเกินกวา่กฎหมายขอ้มลูสว่นบคุคลที�บงัคบัใช ้ เราฝึกอบรมพนกังานของเราในการ

จดัการขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้อยา่งถกูตอ้งและเรามั�นใจวา่ผูร้บัเหมาหรอืที�ปรกึษายอ่ยที�ใหบ้รกิารใหเ้ราลงนามในขอ้ตกลงการไม่

เปิดเผยขอ้มลูหรอืการรกัษาความลบัที�เหมาะสมก่อนที�ขอ้มลูสว่นตวัหรอืขอ้มลูลบัจะไดร้บัการเผยแพรแ่ก่พวกเขา นอกจากนี �จะไมม่ีการ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัขอ้มลูสาํคญัหรอืขอ้มลูลบัใด ๆ แก่บคุคลที�สามโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้ 

ประกันภยั 

บรษัิท เอสเอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล รกัษาประกนัความรบัผิดทางวิชาชีพคณุภาพสงู (PI) และความรบัผิดชอบของประชาชน (PL) ความ

คุม้ครองดา้นสิ�งแวดลอ้ม ความคุม้ครองการจดัทาํรายงานดา้นสิ�งแวดลอ้มสงัคมและสขุภาพและความปลอดภยัและบรกิารใหค้าํปรกึษา

ดา้นการจดัการทั�วทั�งเอเชียกบั QBE Insurance Group Limited QBE ไดร้บัการจดัอนัดบัความแขง็แกรง่ทางการเงินของผูเ้อาประกนัภยั 

(FSR) ของ A + โดย Standard and Poor's และ Fitch Ratings สาํเนาหนงัสอืรบัรองการประกนัภยัของเราสามารถจดัสง่ไดห้ากคณุ

ตอ้งการ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) เป็นพื �นฐานที�สาํคญัสาํหรบัธุรกิจของเรา โดยการรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบที�ผลงานของเรามีตอ่ลกูคา้คูค่า้

นกัลงทนุชมุชนตลอดจนสภาพแวดลอ้มเราพยายามที�จะปรบัปรุงคณุภาพชีวิตของสงัคมโดยรวม การพฒันาแผนการแกปั้ญหาที�ยั�งยืนนั�น

เป็นสว่นหนึ�งของเราและเราตอ้งทาํใหม้ั�นใจวา่การพิจารณาเรื�องความยั�งยืนนั�นอยูใ่นทกุสิ�งที�เราทาํ เนื�องดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมที�เรา

มีและการพฒันาอยา่งยั�งยืนเราสามารถเสรมิสรา้งและปรบัปรุงชมุชนทั�วอาเซยีนเพื�อใหค้ณุรุน่หลงัมีสิ�งแวดลอ้มที�ดใีนอนาคต 

CSR ของเรายงัสะทอ้นใหเ้หน็ถึงคณุคา่ที�เราวางไวก้บัพนกังานของเรา ความเป็นอยูท่ี�ดีของพนกังานเป็นสิ�งสาํคญัยิ�งและเราก็มีความ

หลากหลายและสง่เสรมิวฒันธรรมการเรยีนรูแ้บบเปิดเผย เราสนบัสนนุการพฒันาวชิาชีพอยา่งตอ่เนื�องของพนกังานและสง่เสรมิการ

ฝึกอบรมทั�งภายในและภายนอกซึ�งไดร้บัการติดตามอยา่งใกลชิ้ดโดยผูจ้ดัการอาวโุส 



ประเทศไทย (สาํนกังานใหญ่): 

บรษัิท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จาํกดั 

10/109 , ชั�น 8, ตกึเทรนดี �ออฟฟิส 

สขุมุวิท ซอย 13 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพ, 10110, ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2168 7016  

แฟกซ:์ +66 (0) 2168 7230   

ประเทศเมียนมาร:์ 

บรษัิท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จาํกดั 

อาคาร Rangoun Business Centre  

เลขที� 97A  ถนน West Shwe Gon Daing  

 เขตปกครอง Bahan เมืองยา่งกุง้ ประเทศเมยีนมาร ์

โทรศพัท:์ +95 (0) 1860 3042  

แฟกซ:์ +95 (0) 155 6547  

 

 

อีเมล: info@slpenvironmental.com 

สาํหรบัขอ้มลูเพิ�มเติมกรุณาเยี�ยมชมที�:  

www.slpenvironmental.com 




