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             Asia steel transport (1999) Co., Ltd is committed to take care of safety, occupational health 
and working environment, and promote the effective implementation of company plans, business 
operations and various activities in the shipping process, by consider safety, occupational health 
and working environment both within the corporate community and stakeholder engagement the 
company has established a policy of safety, occupational health and working environment as 
follows: 

1. Management of safety, occupational health and working environment 
2. Prepare and maintain the management system of safety, occupational health and working 

environment to achieve excellence, including improving the management system 
continuously 

3. Commitment in the prevention and/or implement controls to eliminate or reduce the impact 
from the results of the identification and assessment of risk in occupational safety, health and 
working environment appropriately.  

4. Promote knowledge, understanding, awareness and participation in management and project 
safety, occupational health and working environment for the personnel in the organization 
and the contractor  

5. Strengthen communication and dissemination of information in occupational safety, health 
and working environment to the personnel in community organizations and government 
agencies  

6. Supply and support adequate resources and appropriate  
7. Reviewing and monitoring the policy management system and the project periodically 

 
             “The company considered the policy and management of safety, occupational health and 
working environment is an important duty of the senior management, immediate supervisor, and all 
employees must strictly”  
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นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัท เอเซีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999) จ ากดั 

 
บริษัท เอเซีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999) จ ากดั มีความมุง่มัน่ในการดแูลด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการท างานและสง่เสริมการปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีแผนการด าเนินธุรกิจและกิจกรรม
ตา่งๆ ในกระบวนการขนสง่สินค้าโดยพิจารณาถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน          
ทัง้ภายในองค์กร ชมุชน และผู้ เก่ียวข้อง บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริหารงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

2. จดัท าและคงไว้ซึง่ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือบรรลุ
ถึงความเป็นเลิศ รวมถึงการปรับปรุงระบบการจดัการอย่างตอ่เน่ือง 

3. มุง่มัน่ในการปอ้งกนั และ/หรือด าเนินการควบคมุ เพ่ือก าจดัหรือลดผลกระทบจากผลการชีบ้ง่และประเมินความ
เส่ียงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน อยา่งเหมาะสม 

4. สง่เสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกท่ีดี และการมีสว่นร่วมในการจดัการและโครงการด้านความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน แก่บคุลากรในองค์กรและผู้ รับเหมา 

5. เสริมสร้างการส่ือสารและเผยแพร่ข้อมลูด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน     
ตอ่บคุลากรในองค์กร ชมุชน และหนว่ยงานราชการ 

6. จดัหาและสนบัสนนุทรัพยากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
7. จดัให้มีการทบทวนและตรวจสอบนโยบาย ระบบการจดัการ และโครงการเป็นระยะๆ 

“บริษัทฯ ถือว่านโยบาย และการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็น
หน้าท่ีส าคญัของผู้บริหารระดบัสงู ผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน และพนกังานทกุคนต้องยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด” 

 

                         ประกาศใช้ ณ.วนัท่ี 10 พฤศจิกายน  2558 

 

       

(นายยทุธนา ศรีกลัยานนัท์/ นายอารีย์ ศรีสทุธิ) 
 กรรมการผู้จดัการ 

 

ทบทวนครัง้ลา่สดุวนัที่  5  พฤศจิกายน  2559 


