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1. วัตถุประสงค์
เพื่ออธิ บายเป้ าหมายของระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยและเค้าร่ างของกลยุทธ์และแผนการที่จะปฏิบตั ิให้
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวรวมทั้งคงรักษาเป้ าหมายนั้นไว้
2. การนาไปใช้
นโยบายเพื่อความปลอดภัยและนโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่ถูกกาหนดขึ้นจะถูกนาไปใช้และคงรักษาไว้ในทุก
ระดับขององค์กร ทั้งที่สานักงานและที่เรื อทุกลา
3. นโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายเกี่ ยวกับความปลอดภัยและนโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน และเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมมิให้ถูกทาลายลงไป
4. นโยบายต่ างๆ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายอันเป็ นมาตรฐานการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่งถือเป็ นนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้บริ ษทั ฯคาดหมาย
ว่าพนักงานทุกท่านจะเคารพและปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเพื่อมาตรฐานอันสู งสุ ดในการดาเนินธุ รกิจ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้แก่
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
นโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
นโยบายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด
นโยบายการขนส่ งและป้ องกันสิ นค้าเสี ยหายหรื อสู ญหายระหว่างการขนส่ ง
นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
นโยบายเกี่ยวกับเรื่ องสุ ขอนามัย
นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผูอ้ ื่นในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
นโยบายเกี่ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ปรึ กษาและแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
นโยบายการเดินเรื ออย่างปลอดภัย
นโยบายการทางานและการพักผ่อน
นโยบายการใช้สื่อสาธารณะ
นโยบาย สุ ขภาพ ความปลอดภัย ความมัน่ คง และสิ่ งแวดล้อม
.................................................................
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นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
SAFETY POLICY
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้จัดกำรเรือประเภทบรรทุกสินค้ำของเหลวดำเนินกำรขนส่ง
สินค้ำทำงทะเลในประเทศและต่ำงประเทศ ได้เล็งเห็นและให้ควำมสำคัญในระดับสูงสุดด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สิน จึงดำเนินกำรจัดระบบบริหำรควำมปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำกล (ISM
CODE) ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรทำงทะเลสำกล (IMO) รวมถึงเป็นไปตำมกฎหมำยของรัฐบำลที่เรือชักธง
ข้อกำหนดและมำตรฐำน ซึ่งแนะนำโดยองค์กร สถำบันหรือหน่วยงำนภำคเอกชนซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมนโยบำยดังกล่ำวบริษัทฯ จะได้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1) มุ่งหวังเป้ำหมำยอุบัติเหตุเป็นศูนย์
2) จัดทำวิธีกำรทำงำนที่ปลอดภัยต่อกำรปฏิบัติกำรของเรือ
3) จัดหำเครื่องป้องกันต่อควำมเสี่ยงภัยทั้งหลำยที่คำดกำรณ์ได้
4) พัฒนำทักษะกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้กับบุคคลทั้งที่สำนักงำนและบนเรือ
5) จัดให้มีมำตรกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่จะส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยแก่ชีวิต
6) รักษำมำตรฐำนโดยปลูกจิตสำนึกในกำรทำงำนอย่ำงปลอดภัยเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย ปลูกฝังให้พนักงำนมีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดระบบกำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัย
และให้กำรฝึกอบรมแก่
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน
7) ส่งเสริมให้พนักงำนสำนักงำนและพนักงำนเรือทุกคนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะแนวทำงเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขและ
ประเมินผล ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
8) จัดทำข้อปฏิบัติในกำรทำงำน ให้สอดคล้องและเหมำะสมทันกับสถำนกำรณ์
9) จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อกำรแก้ไขข้อบกพร่องที่อำจทำให้เกิดอันตรำย
10) จัดให้มีกำรทบทวนข้อบังคับอย่ำงสม่ำเสมอโดยเน้นมำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรทำงเรือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อชีวิต
เป็นสำคัญ
11) ไม่อนุญำตให้พกไฟแช็ค ไว้บนเรือ
บริษัทฯ มั่นใจว่ำระบบบริหำรควำมปลอดภัยและกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมที่บริษัทจัดทำขึ้นจะสำมำรถสัมฤทธิ์ผลอย่ำงดียิ่ง
และจะดำรงระบบนี้ไว้ โดยมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดไป
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บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้จัดกำรเรือประเภทบรรทุกสินค้ำเหลว ดำเนินกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ได้เล็งเห็นและให้ควำมสำคัญกับ สิ่งแวดล้อม เป็นนโยบำยของบริษัท ที่จะประกอบธุรกิจในลักษณะที่ให้มีกำร
สอดคล้องกันระหว่ำงดุลยภำพของสิ่งแวดล้อมและควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจของชุมชนที่บริษัทเข้ำไปดำเนินธุรกิจ บริษัทจะปรับปรุงกำร
ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลำที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยดังกล่ำวบริษัทฯ จะได้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. อุบัติเหตุจำก น้ำมันหกล้นหรือไอพิษรั่วไหลต้องเป็นศูนย์, ลดกำรปล่อยมลพิษให้น้อยสุดตำมกฎหมำย
2. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ ถึงแม้ไม่มีกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช้บังคับ บริษัทก็จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงมีมำตรฐำน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดควำมใส่ใจและเคำรพต่อสิ่งแวดล้อม จะเน้นให้เห็นว่ำภำระหน้ำที่ในกำรปฏิบัติอันควรต่อสิ่งแวดล้อม
นั้นเป็นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน และจะจัดให้มีกำรปฏิบัติกันจริงในกำรดำเนินงำนรวมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรมที่
เหมำะสม
4. ร่วมมือกับรัฐบำลและกลุ่มอุตสำหกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ
ทันต่อเวลำ โดยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมทำงวิทยำศำสตร์และกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง ต้นทุนและรำยได้ รวมถึงผลกระทบต่อ
พลังงำนและกำรจัดหำผลิตภัณฑ์
5. บริหำรกิจกำรของบริษัทโดยมีเป้ ำหมำยที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรควบคุมกำรแพร่กระจำย
ของเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยได้กำหนดมำตรกำรและระเบียบปฏิบัติในกำรควบคุมและกำจัดของเสียต่ำงๆ อันได้แก่
 น้ำมัน สำรเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 สำรอันตรำย NLS
 สิ่งปฏิกูล
 สินค้ำอันตรำย
 ขยะมูลฝอย
 น้ำอับเฉำ
 ไอระเหยสินค้ำและไอเสียจำกเครื่องจักร
 HALON และ CFCs
 เสียง
 สีกันเพรียง
6. ดำเนินกำรทันทีและอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมทั้งหลำยและองค์กรของรัฐบำลที่มีอำนำจหน้ำที่ในเรื่องนี้
7. แบ่งปันประสบกำรณ์ของบริษัทกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออุตสำหกรรม
8. ทำกำรทบทวนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทตำมควำมเหมำะสมเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำ และเพื่อให้แน่ใจว่ำได้
ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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นโยบำยเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำรเสพติด
DRUG & ALCHOHOL POLICY
ในฐำนะที่บริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะจัดให้เป็นสถำนที่ทำงำนของพนักงำนเป็นสถำนที่ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดประสิทธิผล
ในกำรทำงำน บริษัท ฯ จึงได้ปรับปรุงกฎ และระเบียบในกำรทำงำนที่เกี่ยวกับกำรเสพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยำเสพติด โดยมุ่งเน้นให้เกิดผล
ในทำงปฏิบัติอย่ำงจริงจัง กำรครอบครอง ใช้ แจกจ่ำย หรือขำยยำที่ผิดกฎหมำยในสถำนที่ของบริษัทฯ รวมทั้งบนเรือ เป็นเรื่องที่ต้องห้ำมอย่ำง
เด็ดขำดและอำจจะถูกเลิกจ้ำงได้ กำรที่พนักงำนมีสุขภำพไม่เหมำะสมในกำรทำงำนเนื่องจำกกำรใช้ยำเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็น
เรื่องที่ห้ำมเด็ดขำด และอำจจะถูกเลิกจ้ำงได้
บริษัทฯอำจทำกำรตรวจค้นยำเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ที่บริษัท ฯเป็นเจ้ำของหรือครอบครองโดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำก็ได้ หรืออำจส่งพนักงำนไปพบแพทย์เพื่อทำกำรตรวจร่ำงกำย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำพนักงำนนั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือใช้ยำ
เสพติด เพื่อหำสำรดังกล่ำว หรือเมื่อมีกฎหมำยบังคับให้ต้องทำกำรตรวจ ถ้ำตรวจพบพนักงำนคนนั้นจะต้องถูกดำเนินคดี พร้อมทั้งถูกปลดออกจำก
พนักงำน
1.พนักงำนต้องมีควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดโดยน้ำหนัก(BAC) ไม่เกิน 0.00 BAC หรือ 0.00 mg/L
หมำยเหตุ ร่ำงกำยคนส่วนใหญ่จะขับถ่ำยแอลกอฮอล์ออกจำกร่ำงกำยเฉลี่ย 1 หน่วยภำยใน 1ชม.
ข้อกำหนดจำนวนหน่วยของแอลกอฮอล์

2. พนั ก งำนต้ อ งไม่ เสพ หรื อ มี ไว้ ซึ่ งสำรเสพติ พ ต่ อ ไปนี้ (Marijuana: THC/กั ญ ชำ, Cocaine: COC/ โคเคน, Opiates: MOP/ ฝิ่ น ,
Phencyclidine :PCP/สำรระเหยเสพติด; and Amphetamines :MET / ยำบ้ำ and their derivatives ยำที่มีส่วนผสมเบื้องต้น)
อ้ำงอิง: OCIMF guide lines for the control of Drugs& Alcohol onboard ship 1995 /ICS
หำกพนักงำนได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจกับนโยบำยนี้แล้ว พนักงำนจะพบว่ำ บริษัท ฯ จะดำเนินกำรเท่ำที่บริษัท ฯ สำมำรถกระทำได้
เพื่อช่วยให้พนักงำนที่ตกอยู่ในสภำพที่ต้องพึ่งพำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยำเสพติด ได้หลุดพ้นจำกสภำพดังกล่ำว โดยให้ได้รับควำมคุ้มครองจำก
แผนสวัสดิกำรว่ำด้วยกำรรักษำพยำบำล และให้สิทธิลำหยุดงำนตำมระเบียบ เพื่อกำรรักษำพยำบำลได้ ในขณะเดียวกันก็ป้องปรำมมิให้พนักงำน
พึ่งพำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยำเสพติด บริษัท ฯ อำจลงโทษทำงวินัยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจนถึงปลดออกจำกงำนหำกนำยเรือหรือหัวหน้ำงำน
แผนก พบเห็นกำรฝ่ำฝืนให้ทำกำร ตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนและแจ้งแผนกบุคคลเพื่อดำเนินกำรตำมกฏได้ทันที
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นโยบำยกำรขนส่ง และป้องกันสินค้ำเสียหำยหรือสูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
TRANSPORTATION AND PRODUCT LOSS POLICY
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยอย่ำงชัดแจ้งต่อกำรดำรงไว้ซึ่งมำตรฐำนกำรขนส่งสินค้ำให้
เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดทั้งคุณภำพและปริมำณ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมสำคัญในกำรให้บริกำรอย่ำงดี และซื่อตรง
ที่สุดต่อลูกค้ำโดยที่พนักงำนของบริษัทฯ ทุกท่ำนมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบและควำมภำคภูมิใจกับกำรให้บริกำรนี้ด้วย
ดังนั้นเพื่อให้นโยบำยดังกล่ำวประสบควำมสำเร็จ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบให้พนักงำนทุกท่ำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ห้ำมมิให้พนักงำนนำน้ำมันสินค้ำออกจำกเรือ เพื่อประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น ซื้อ-ขำย แลกเปลี่ยน หรือหำ
ประโยชน์อื่นใดที่เกิดกับตัวพนักงำนเอง หรือพวกพ้องอย่ำงเด็ดขำด
2. พนักงำนทุกท่ำนจะต้องช่วยกันดูแล และรักษำไว้ซึ่งปริมำณ และคุณภำพของสินค้ำขณะทำกำรขนส่งอย่ำง
รัดกุมตลอดเวลำ โดยใช้หลักวิชำกำร และคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสินค้ำของบริษัทฯ เป็นหลักสำคัญในกำร
ถือปฏิบัติ
3. หำกสินค้ำเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง และพิสูจน์ได้ว่ำเกิดจำกกำรละเลย หรือประมำท
เลินเล่อ หรือจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไว้ซึ่งบทลงโทษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงเฉียบพลัน และรุนแรง เช่น กำรให้ออกจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัทฯ กำรแจ้งควำมเพื่อดำเนินคดีทำง
กฎหมำยและบทลงโทษอื่นๆ ที่เหมำะสมโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ
บริษัทฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำนทุกท่ำนในกำรยึดถือ และปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว
นี้อย่ำงเคร่งครัดตลอดไป
หมำยเหตุ : พนักงำนที่ปกปิดข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นกระทำควำมผิด บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนผู้นั้นจงใจร่วมกัน กระทำ
ควำมผิดดังกล่ำวนั้นด้วย
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นโยบำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย
SECURITY POLICY
บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนรักษำควำมปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับบทที่ 11-2 ของอนุสัญญำว่ำด้วยควำมปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 ตำมที่แก้ไขเพิ่มเติมและประมวลข้อบังคับว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยของเรือและท่ำเรือระหว่ำง
ประเทศ (ISPS Code) เพื่อที่จะให้เกิดควำมปลอดภัยกับเรือซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทและบุคลำกรบนเรือรวมถึง
ทรัพย์สินที่มีอยู่บนเรือ
นำยเรือและคนประจำเรือควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับมำตรกำรที่ให้ไว้ในแผนรักษำควำมปลอดภัยและจะต้องมีควำม
เข้ำใจอย่ำงสมบูรณ์เกี่ยวกับหน้ำที่กำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้รับมอบหมำยพร้อมกันนี้จะได้รับกำรฝึกอบรมเท่ำที่จำเป็นโดย
นำยเรือหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำเรือ
บริษัท ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ :
ในทุกเวลำนำยเรือมีอำนำจเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ ในกำรใช้วิจำรณญำณตัดสินใจเพื่อคงไว้ซึ่งควำม
ปลอดภัยทั้งมวลของเรือ และลูกเรือ
บริษัทฯจะให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกนำยเรือและ/หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ประจำเรือ ด้วยกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนของรัฐ
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นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย
HEALTH POLICY
บริษัทมีนโยบายที่จะ
 ระบุชี้และประเมินค่ำภัยอันตรำยที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัท อันอำจมี
ผลกระทบต่อพนักงำนและ ผู้รับจ้ำงหรือสำธำรณชน
 ดำเนินกำรตำมโครงกำร และหำมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมต่ำงๆ เพื่อควบคุมภัยอันตรำยต่ำง ๆ รวมถึงกำรเฝ้ำ
ติดตำมดูแลพนักงำนผู้อำจได้รับผลกระทบจำกภัยอันนั้นๆ
 ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องภัยอันตรำยที่เกี่ยวกับสุขอนำมัย ซึ่งได้มำจำกโครงกำรสุขอนำมัย และกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทให้แก่บุคคลหรือองค์กรซึ่งอำจได้รับผลกระทบและวงกำรวิชำกำรได้ทรำบตำมวิธีกำรที่สมควร
 กำหนดควำมเหมำะสมด้ำนสุขภำพของพนักงำน ที่จะปฏิบัติงำนได้โดยปรำศจำกภยันตรำยที่ไม่บังควรเกิดขึ้นกับ
พนักงำนหรือ ผู้อื่น ในขณะที่ว่ำจ้ำงและในเวลำอื่นภำยหลังจำกนั้นตำมควำมเหมำะสม
 จัดให้มีหรือจัดเตรียมบริกำรด้ำนรักษำพยำบำลที่จำเป็นในกำรบำบัดรักษำควำมเจ็บป่วยหรือกำรบำดเจ็บจำกกำร
ประกอบอำชีพของพนักงำน และ ในกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินด้ำนกำรรักษำพยำบำล
 ปฏิบัติตำมกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ทั้งปวง และนำมำตรฐำนที่น่ำเชื่อถือมำใช้ บังคับในกรณีไม่มีกฎหมำย
และข้อบังคับอยู่
 ปฏิบัติงำนร่วมกับส่วนรำชกำรและบุคคลอื่น ๆ ในกำรพัฒนำกฎหมำยข้อบังคับ และมำตรฐำนที่น่ำเชื่อถือ โดยใช้
เกณฑ์ควำมรู้ที่ถูกต้องและกำรพิจำรณำเรื่องควำมเสี่ยงภัย
 ดำเนินกำรและสนับสนุนกำรวิจัยค้นคว้ำ เพื่อขยำยขอบเขตควำมรู้ เกี่ยวกับผลด้ำนสุขอนำมัยของกำรประกอบ
กิจกำรของบริษัท
 รับดำเนินกำรทบทวนแก้ไข และประเมินผลกำรประกอบกิจกำรของบริษัทย่ำงเหมำะสมเพื่อวัดควำมคืบหน้ำ และ
เพื่อให้แน่ใจว่ำจะมีกำรปฏิบัติตำม
นโยบายว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยนี้
 ส่งเสริมพัฒ นำนโยบำยซึ่งมุ่งหมำยเพื่ อเพิ่มพู นควำมเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและควำม
ปลอดภัยด้ำนบุคลำกรของพนักงำน โครงกำรเหล่ำนี้ ควรจะเป็นกำรเสริมควำมรับผิดชอบของพนักงำนในกำรเอำ
ใจใส่ดูแลสุขอนำมัยของตน หรือควำมสัมพันธ์ของพนักงำนกับแพทย์ส่วนตัว ควรถือว่ำข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำนซึ่ง
ได้มำโดยกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเหล่ำนี้นั้น เป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับและไม่ควรเปิดเผยให้บุคลำกร ผู้มิใช่
แพทย์ได้ท รำบ เว้น แต่จะเปิด เผยตำมคำร้องขอของพนั กงำนผู้ เกี่ย วข้องคนนั้ น เมื่ อกฎหมำยกำหนดให้ ต้อง
เปิดเผย เมื่อข้อพิจำรณำด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งมีลำดับควำมสำคั ญเหนือกว่ำสิ่งอื่นกำหนดบังคับให้ต้องเปิดเผย
หรือเมื่อจำเป็นต้องดำเนินกำรตำมแนวทำงของนโยบำยว่ำด้วยกำรใช้สุรำ และยำเสพติด
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นโยบำยเกี่ยวกับกำรคุกคำมผู้อื่นในสถำนที่ทำงำน
HARASSMENT POLICY
บริษัทฯ มีนโยบำยห้ำมกำรคุกคำมผู้อื่นทุกรูปแบบในเรื่องเกี่ยวกับ ชำติพันธุ์ สีผิว เพศ ศำสนำ เชื้อชำติ สถำนะ กำร
เป็นพลเมือง อำยุ ควำมพิกำรทำงกำยหรือทำงจิต หรือสถำนะที่ทำงำนมำนำน นอกจำกนี้แล้ว นโยบำยเกี่ยวกับกำรคุกคำม
ผู้อื่นของบริษัท ยังห้ำมคุกคำมในรูปแบบอื่น แม้ว่ำควำมประพฤติดังกล่ำวอำจจะไม่ผิดกฎหมำย แต่ก็ถือว่ำไม่เป็นที่ยอมรับ
กันในสถำนที่ทำงำนของบริษัท วัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้ก็คือจัดให้มีสภำพกำรทำงำนซึ่งเสริมสร้ำงกำรให้เกียรติซึ่งกันและ
กันของพนักงำนและกำรมีควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนซึ่งปรำศจำกกำรคุกคำม กล่ำว โดยเจำะจงคือบริษัทห้ำมกำรคุกคำม
ผู้อื่นในรูปแบบใดๆ ไม่ว่ำต่อพนักงำน ผู้รับเหมำ ผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำหรือลูกค้ำ
ตำมนโยบำยของบริษัท กำรคุกคำมผู้อื่นเป็นควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมซึ่งมีจุดประสงค์ หรือผลในกำร
1. ก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่น่ำเกรงกลัว ไม่เป็นมิตรหรือก้ำวร้ำว
2. แทรกแซงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอย่ำงไม่ชอบด้วยเหตุผล หรือ
3. มีผลกระทบต่อโอกำสในกำรจ้ำงงำนของพนักงำน
บริษัทจะไม่ยอมให้มีกำรคุกคำมผู้อื่นโดยรูปแบบของกำรคุกคำมประกอบด้วยกำรลวนลำมด้วยวำจำหรือทำงกำยและ
วัตถุ คำกล่ำว หรือกำรพูดจำในเรื่องเพศ ชำติพันธุ์ หรือด้วยประกำรอื่นที่จำบจ้วง หรือกำรเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ไม่จำกัดอยู่เฉพำะ
เรื่องต่ำง ๆ ดังกล่ำวเท่ำนั้นพนักงำนทุกคนรวมถึงหัวหน้ำงำนและผู้จัดกำรจะถูกลงโทษทำงวินัยไปจนถึงกำรเลิกจ้ำงหำกกระทำ
กำรที่เป็นกำรคุกคำมผู้อื่น
พนักงำนผู้ซึ่งเชื่อว่ำตนเองถูกคุกคำมควรจะรำยงำนเหตุกำรณ์ทันทีต่อหัวหน้ำงำน ผู้บริหำรระดับสูง หรือฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล กำรร้องทุกข์ทั้งหมดจะได้รับกำรสอบสวนอย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง บริษัทจะเก็บรักษำกำรร้องทุกข์ดังกล่ำวไว้เป็นควำมลับ
อย่ำงดีที่สุดโดยจะเปิดเผยข้อมูลให้เฉพำะแต่ผู้ที่จำเป็นหรือมีสิทธิจะต้องรู้เท่ำนั้น
พนักงำนหรือหัวหน้ำงำนใดๆ สังเกตเห็นหรือทรำบเรื่องกำรคุกคำมผู้อื่นควรจะแจ้งให้หัวหน้ำงำน ผู้บริหำรระดับสูง
หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลทรำบทันที ไม่ควรคิดว่ำบริษัทจะทรำบถึงปัญหำเอง โปรดแจ้งข้อร้องทุกข์และควำมกังวลให้ฝ่ำย
บริหำรหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้ทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ไข
จะไม่มีกำรดำเนินกำรในทำงลบใด ๆ ที่เป็นผลกระทบต่อพนักงำนผู้ซึ่งรำยงำนปัญหำเกี่ยวกับกำรคุกคำมที่อำจเกิดมีขึ้น
ดังนั้นพนักงำนจึงสำมำรถแจ้งหรือรำยงำนโดยไม่ต้องกลัวว่ำจะถูกแก้แค้น หำกมีข้อสงสัยว่ำอย่ำงไรจะถือว่ำเป็นพฤติกรรมกำร
คุกคำมผู้อื่น โปรดติดต่อหัวหน้ำงำนหรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
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นโยบำยเกี่ยวกับกำรเปิดโอกำสให้ปรึกษำและแสดงควำมคิดเห็นโดยเสรี
OPEN DOOR COMMUNICATION POLICY
บริษัทฯส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้ปรึกษำหำรือกับผู้บังคับบัญชำโดยตรงของตนได้เสมอ เมื่อมีปัญหำ ข้อ
ข้องใจ หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็ น ต่ำงๆ โดยบริษัท ฯคำดหวังว่ำ ผู้ บังคับ บัญ ชำจะพร้อมเสมอที่จะเปิดโอกำสให้
พนักงำนได้พูดคุยและปรึกษำหำรือด้วยควำมจริงใจ
เมื่ อได้ป รึ ก ษำและแสดงควำมคิ ดเห็ น โดยละเอี ยดกั บ ผู้ บั งคับ บั ญ ชำโดยตรงแล้ ว พนัก งำนอำจร้อ งขอให้ มีก ำร
พิจำรณำทบทวนเรื่องใดโดยเฉพำะ หรือข้อวิ นิจฉัยที่สรุปได้และควรสนับสนุนให้นำไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชำในระดับถัดไป
ได้อีก
ในกำรปรึกษำหำรือและแสดงควำมคิดเห็ นที่จะมีกับผู้บังคับบัญ ชำในระดับถัดขึ้นไปนั้น จะให้ มีผู้บังคับบัญ ชำ
โดยตรงเข้ำร่วมกำรสนทนำด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั้ งนี้ กำรปรึ กษำหำรือ และแสดงควำมคิ ด เห็ น ต่ำง ๆ เหล่ ำนี้ อำจจะด ำเนิ น ต่อ ไปจนถึ งผู้ บ ริห ำรในระดั บ ที่
เหมำะสม ตำมควำมจำเป็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์นั้นๆ
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นโยบายการเดินเรืออย่างปลอดภัย
SAFETY NAVIGATIONL POLICY

 วางแผนงานด้านการเดินเรืออย่างเป็นระบบโดยให้สอดคล้องกับกฏหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศแล
ะน ามาซึ่ ง การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ย แก่ ชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น
และสิ่งแวดล้อมในทะเล
 ก าหนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กและการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามช านาญ ด้ า นการเดิ น เรื อ รวมทั้ ง จั ด
ให้มีวิธีการตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล
 ก าห น ด ให้ มี อุ ป กรณ์ แ ล ะบ รรณ ส ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารเดิ น เรื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น ส มั ย
อีกทั้งให้การสนับสนุนด้านการซ่อมและบารุงรักษา
 ให้ความสาคัญต่อการบริหารงานด้านการเดินเรือเท่ากับการบริหารงาน กำรคำนึงถึงค่ำควำมปลอดภัยใน
ร่องน้ำและระยะปลอดภัยใต้ท้องเรือในท่ำเรือ, เมืองท่ำ, แนวน้ำตื้น, และทะเลเปิด
 ส่วนอื่นๆโดยกาหนดให้มีวิธีการตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเดินเรือของเรือ
ทุกลา
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นโยบำยกำรทำงำนและกำรพักผ่อน
REST AND WORK POLICY
(เป็นไปตาม STCW Convention)
Fitness for duty
 ผู้ที่ถูกกำหนดให้มีหน้ำที่ในกำรเข้ำเวรยำมทั้งนำยประจำเรือ และลูกเรือ ควรจัดให้มี ชั่วโมง การพักผ่อนขั้นต่ำต้อง
ไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมง ในรอบ 24 ชั่วโมงหรือ 77 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน
 ชั่วโมงกำรทำงำนสูงสุดต้อง ไม่เกิน 14 ชั่วโมง ในรอบ 24 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมงใน 7 วัน
 ชั่วโมงกำรพักผ่อน สำมำรถแบ่งได้ไม่เกิน 2 ช่วง หนึ่งในสองช่วง ต้องมีระยะนำน อย่ำงน้อย 6 ชั่วโมง
 ในกรณี เกิดสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน หรื อมี กำรฝึ กฯ หรือ มีกำรปฏิบั ติก ำรใดๆ เพื่อ ควำมปลอดภัย และกำรป้ องกั น
มลภำวะ ชั่วโมงพักผ่อนอำจไม่เป็นไปตำมข้อ 1 และ 2 ก็ได้ แต่ต้ องมีเวลำพักผ่อนไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมงต่อเนื่องใน
1 วัน โดยติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วัน และจะต้องมีเวลำพักผ่อนไม่น้อยกว่ำ 70 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลำ 7 วัน
 ต้องจัดให้มีกำรปิดประกำศตำรำงเข้ำเวรยำมไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่ำย
 อ้ำงอิง STCW และ คู่มือบริหำรงำนบุคคลของบริษัท
นายเรือจะต้องดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนดนี้อย่างเคร่งครัด
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นโยบำย กำรใช้สื่อสำธำรณะ
SOCIAL MEDIA POLICY
นโยบาย คำแนะนำสำหรับกำรใช้งำนของพนักงำนต่อสื่อทำงสำธำรณะ และมำตรกำรปฏิบัติในกำรควบคุมรักษำควำมปลอดภัยทำงโลกทั้งออนไลน์
ควรจะเข้ำใจในวงกว้ำงสำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้ซึ่งคลอบคลุม รวมถึง กระดำนข่ำว กล่องข้อควำม ห้องสนทนำ จดหมำยข่ำว
อิเล็กทรอนิกส์ ชุมชนออนไลน์, เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมและเว็บไซต์และบริกำรอื่น ๆ ที่ผู้เปิด อนุญำตให้ใช้ข้อมูลที่เป็นสื่อสำธำรณะ
ระเบียบ หลักกำรดังต่อไปนี้นำไปใช้กับกำรใช้งำน สื่ออิเลคทรอนิคส์ทำงสังคม/สำธำรณะ
 พนักงำนจำเป็นต้องรู้และปฏิบัติตำม [ระเบียบปฏิบัติคู่มือและนโยบำยกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ของ [บริษัท] เมื่อใช้สื่อ
ทำงสังคม
 พนักงำนควรจะตระหนักถึงผลกระทบของ ข้อมูลที่โพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะทีก่ ระทำในกำรใช้สื่อเช่นเดียวที่เกี่ยวกับ [บริษัท]
ตลอดระยะเวลำของสื่อ
 พนักงำนควรจะตระหนักว่ำ [บริษัท] อำจสังเกตเห็นเนื้อหำและข้อมูลทีพ่ นักงำนกระทำผ่ำนสื่อสังคม พนักงำนควรใช้วิจำรณญำณที่ดีทสี่ ุด
ของพวกเขำในจำกวัสดุโพสต์ที่ ทีไ่ ม่เหมำะสมหรือเป็นอันตรำยต่อ [บริษัท] หรือกระทบต่อ ลูกค้ำ
 แม้ว่ำจะไม่ได้เฉพำะเจำะจงต้องห้ำมต่อกำรประพฤติต่อสื่อสังคม รวมถึงกำรโพสต์ข้อควำมเห็นเนื้อหำหรือภำพที่หมิ่นประมำทลำมก
อนำจำรที่เป็นกรรมสิทธิข์ อง ที่ลว่ งละเมิด หมิ่นประมำทหรือที่สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีไ่ ม่เป็นมิตรต่อบริษัท
 พนักงำนจะไม่เผยแพร่โพสต์หรือเผยแพร่ขอ้ มูลใด ๆ ที่ถอื ว่ำเป็นควำมลับหรือ ไม่อนุญำตให้เผยแพร่ต่อสำธำรณะ หำกมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
สิ่งที่ถอื ว่ำเป็นควำมลับพนักงำนควรตรวจสอบกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและ / หรือผู้บังคับบัญชำ
 เครือข่ำยสือ่ สังคม, บล็อกข้อควำมและสื่อชนิดอื่น ๆ ของเนื้อหำออนไลน์บำงครั้งมีกำรสร้ำงปุ่ม กด แสดงควำมคิดเห็น (like / share /
comments, etc.) ควำมสนใจของสื่อหรือคำถำมทำงกฎหมำย พนักงำนควรดูสอบถำมข้อมูลเหล่ำนีก้ ่อนจะได้รับอนุญำตจำกผู้ดูแลระบบ
สื่อของ [บริษัท]
 หำกพนักงำนหำพบกับสถำนกำรณ์ในขณะที่ใช้สื่อสังคมทีข่ ู่ คุกคำม ในกำรณ์ที่จะกลำยเป็นปฏิปักษ์พนักงำนควรปลดจำกกำรสื่อสำร ใน
ลักษณะที่สุภำพและปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ
 พนักงำนควรได้รับกำรอนุญำตที่เหมำะสมก่อนเสมอที่จะอ้ำงอิงหรือโพสต์ภำพปัจจุบันหรืออดีตพนักงำนสมำชิกผูข้ ำยหรือซัพพลำยเออร์
นอกจำกนี้พนักงำนควรจะมีกำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับบุคคลที่สำม, กำรอ้ำงอิงเนือ้ หำที่มีลิขสิทธิ์เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำอื่น ๆ
 กำรใช้สื่อสังคมไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของพนักงำน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำรทำงอิเล็คทรอนิคส์ ของ[ บริษัท ]
จะถูกใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจเท่ำนั้น ,ตำมทีไ่ ด้รับอนุญำตแต่ไม่รวมกำรใช้งำนโปรแกรมเสริม (เช่น Facebook, Twitter, Line,
Instagram, we chat, be talk, messenger, etc [บริษัท] บล็อกกล่องข้อควำมและ Linked In) และกำรใช้งำนในส่วนเครื่องอุปกรณ์
ของพนักงำนในเครือข่ำยสื่อสังคมหรือส่วนบุคคล ในบล็อกของเนื้อหำออนไลน์ตำ่ งๆอำจส่งผลในกำรดำเนินกำรทำงวินัยต่อพนักงำนได้
 ภำยใต้กฏหมำยที่ใช้บังคับกับสื่อออนไลท์ และระเบียบกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ของ [บริษัท] อำจส่งผลต่อหน้ำที่หรือ
กำรลงโทษถึงขั้นไล่ออกได้
 บริษัทขอให้พนักงำนแยกบัญชี สือ่ ของบริษัท ออกจำกบัญชีสื่อส่วนบุคคลของพนักงำนทีอ่ ำจเชือ่ มต่อกันได้ในทำงปฏิบัติ
 บริษัท ขอห้ำมกำรใช้สื่อทำงอิเลคทรอนิคส์ ขณะพนักงำนปฏิบัติหน้ำทีเ่ วรยำม เด็ดขำด ยกเว้นเพือ่ ธุรกิจของบริษัท
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นโยบำย สุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง และสิ่งแวดล้อม
HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT- HSSE POLICY
เรำมีเป้ำหมำยระยะยำวและมีควำมมุ่งมั่นใน
1. น้ำมันหกล้นหรือไอพิษรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมเป็น ศูนย์
2. อุบัติเหตุเป็น ศูนย์
3. ลดกำรปล่อยมลพิษ ให้น้อยที่สุดตำมกฏหมำย
 มีระบบกำรบริหำรจัดกำร HSSE อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมำยและเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
 กำหนดเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงและวัดประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
 ต้องให้ผู้รับเหมำปฏิบัติและมีกำรบริหำรจัดกำร “HSSE” ให้สอดคล้องกับนโยบำยนี้
 รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนของ HSSE ในกำรประเมินผลพนักงำนและผลตอบแทนตำมลำดับ
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V.L. Enterprise Public Company Limited
Vision (วิสัยทัศน์)
บริษัทเรือที่เป็นเลิศด้ำน ธุรกิจกำรขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศและระดับภูมิภำคเอเชีย
Vessel Company is excellent. Transportation, Petroleum and Chemicals Both domestic and regional.
Mission (พันธกิจ)
1. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
Honestly business practices and adherence to good governance.
2. กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ ด้วยมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
Quality service with safety standard, occupational health and the environment.
3. พัฒนำบุคคลำกรที่มีคุณภำพ, ประสบกำรณ์และปฏิบัติกำรอย่ำงมืออำชีพ
Develop quality personnel, experience and Professional operations.
4. สร้ำงมูลค่ำกำรลงทุนเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่เป็นธรรม
Create investment value on a fair return.
5. กำรบริหำรจัดกำร ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจ
Management Equalize stakeholder for reliability and satisfactory.

