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บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้บุคลากรมีจติ สํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิงานภายใต้นโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม คํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมไปถึงชุมชนและสังคม
มีก ารพัฒ นาปรับ ปรุ ง ระบบการบริห ารคุ ณ ภาพอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ที่เ ติบ โตอย่ า งยั ่งยืน โดยได้กํ า หนด
แนวนโยบาย เพื่อถือปฏิบตั ดิ งั นี้
นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
1. บริษัทฯมุ่งมั ่นที่จะดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามนโยบายคุณภาพ สอดคล้องตามข้อกําหนดและกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง และกําหนดให้บุคลากรทุกระดับ ยึดถือการปฏิบตั ติ ามกฏหมาย นโยบาย ข้อกําหนด มาตรฐาน และ
คู่มอื ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริม การพัฒนางานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง ยกระดับด้านคุณภาพ
และการให้บริการ เพื่อให้เป็ นมาตรฐานสากลทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ มุ่งเน้นการให้บริการทีม่ คี ุณภาพ การส่งมอบ
ทีต่ รงเวลา เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
3. ส่งเสริมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ขีดความสามารถของบุคลากร ให้ตระหนักและเห็นผลกระทบ
ต่อความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ เสริมสร้างจิตสํานึก การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรูค้ ุณค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
4. กําหนดให้มกี ารวางแผน การบริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ เพื่อปกป้ องคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม และป้ องกัน
ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ และเหตุสุดวิสยั ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน ซึ่งส่งผล
ต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ จัดให้มแี ผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตของ
องค์กร เพื่อเตรียมพร้อมจัดการกับปั ญหาหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และจัดให้มที รัพยากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
สําหรับการทดสอบ ทบทวน ฝึกซ้อมขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ มื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ
5. กําหนดมาตรการควบคุมการขนส่งสินค้าให้มมี าตรฐานปลอดภัยต่อชีวติ และปกป้ องสิง่ แวดล้อม เพื่อรักษา
คุณภาพและปริมาณของสินค้าทุกรอบการจัดส่ง ตัง้ แต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ป้ องกันความเสียหายและ
ความเสีย่ งอันเนื่องมาจากการขนส่งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่ลูกค้า และ
คํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
6. ส่ ง เสริม และคุ้ม ครองสวัสดิภ าพของบุ ค ลากร โดยมุ่ ง เน้ น ให้บุ ค ลากรมีค วามเคารพซึ่ง กัน และกัน สร้า ง
ความสัมพันธ์ในการทํางานโดยปราศจากการข่มขู่คุกคาม เช่น คําพูดที่ไม่สุภาพ หรือการแสดงออกที่ไม่
เหมาะสม การคุกคามทางเพศและการเหยียดหยามเชื้อชาติ สีผวิ รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขดั ต่อหลักสิทธิ
มนุ ษยชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี โดยบุคลากรจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตาม หากฝ่ าฝื น
จะต้องถูกลงโทษทางวินัยจนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
7. บริษัทฯตระหนักดีว่า เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิด เป็ นสิง่ ที่บนทอนสุ
ั่
ขภาพ และส่งผล
กระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงบริษัทฯโดยส่วนรวม บริษัทฯจึงได้
กําหนดใช้มาตรการป้ องกันและปราบปราม ห้ามมิให้บุคลากรของบริษทั ฯทุกระดับ มีไว้ในครอบครอง เพื่อ
การเสพหรือจําหน่ ายสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานทีท่ ํางานของบริษทั ฯ
หรือขณะปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีท่ าํ งานของบริษทั ฯ รวมถึงสถานทีท่ เ่ี ข้าปฏิบตั งิ าน เพื่อให้นโยบายดังกล่าว
บรรลุผล บริษัทฯได้กําหนดกฎระเบียบที่เป็ นที่ยอมรับและมีมาตรการในการลงโทษ หากผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ าม
นโยบาย อาจถูกระงับการทํางานหรือให้ออกจากงานในทันที
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
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หากมีเหตุอนั สงสัยว่าบุคลากรภายในองค์กรคนใดเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์หรือใช้สารเสพติด
หรือเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจหาสารเสพติด บริษทั ฯจะดําเนินการส่งบุคลากรไปพบแพทย์
เพื่อตรวจร่างกายเพื่อหาสารเสพติด หากมีการตรวจพบสารเสพติดหรือปริมาณแอลกอฮอลล์ระดับสูงอันขัด
ต่อกฏหมาย บริษทั ฯจะพิจารณาลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างจากการเป็ นพนักงานขององค์กร
8. กําหนดให้มกี ารเผยแพร่นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบุคลากร รวมถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เปิ ดช่องทางการรับฟั ง
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการทบทวนและหรือปรับปรุงการดําเนินงานให้เหมาะสม
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