รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่
ทั่วโลก และเรือได้ถือธงสัญชาติไทยนั้น ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ซึง่ บริษทั ฯ ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจ
ของบริษัทฯ (ซึ่งได้แสดงไว้ในหน้าแรกของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 0.50
ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีให้กับการท�ำกิจกรรมทางสังคม ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกสะสมและมีจ�ำนวนขั้นต�่ำ 1.75 ล้านบาท
และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ส�ำหรับการเบิกใช้งบประมาณดังกล่าว จะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และน�ำเสนอรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบภายในช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจากความต้องการของนักลงทุนและองค์กรในต่างประเทศ บริษัทฯ
จึงได้น�ำเสนอ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้แสดงแยกไว้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ดังนั้น
หัวข้อเรื่องที่กล่าวในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในหน้า 85 - 94 ของรายงานประจ� ำปีฉบับนี้ ได้สรุปประเด็นทั้งหมด
ในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อม ภัยจากโจรสลัด ข้อบังคับสากลเกีย่ วกับการเดินเรือทางทะเล รวมถึงความคิดริเริม่ และขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในรายงาน
ดังกล่าว จะใช้รูปภาพและตารางแผนภูมิ เพื่อน�ำเสนอถึงวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการวัดผลในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ
กิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ได้แก่ 1. ลูกค้า 2. พนักงาน และ 3. ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ เชื่อว่าความส�ำเร็จจากการท�ำกิจกรรมทางสังคมในทุกส่วนจะเป็นพื้นฐานที่ยั่งยืนที่จะช่วยให้บรรลุพันธกิจของ
บริษัทฯ

1. ลูกค้า : บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีวา่ การประสบความส�ำเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซึง่ เป็นการขนส่งสินค้า

จากแหล่งผูผ้ ลิตส่งต่อไปยังแหล่งผูบ้ ริโภคนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การเพิม่ มูลค่าให้กบั ลูกค้า ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงการตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียดโดยทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งในวันหยุดประจ�ำสัปดาห์
วันหยุดประจ�ำชาติ และวันหยุดสากล ในการด�ำเนินธุรกิจตามสัญญาเมื่อลูกค้าประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ
จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าเรือของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะ
รายงานว่าการให้บริการลูกค้าของบริษทั ฯ นัน้ ได้รบั การตอบรับอย่างดี และส่วนหนึง่ ในข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ
เช่น

“กัปตันและลูกเรือปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม
และหวังว่าจะใช้บริการขนส่งของบริษัทฯ อีกในอนาคตอันใกล้”
“Charterers ชื่นชมในความร่วมมือที่ดีของบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ใช้บริการ charter
และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับบริษัทฯ อีกในอนาคตอันใกล้”
“Charterers ขอขอบคุณบริษัทฯ ส�ำหรับความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมในการเดินเรือ
และหวังว่าจะได้ท�ำธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ อีกในอนาคต”
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การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ : เช่นเดียวกับการรายงานเมือ่ ปีกอ่ น บริษท
ั ฯ ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่

ซึง่ ครอบคลุมทุกการปฏิบตั งิ านในส�ำนักงานใหญ่และเชือ่ มต่อกับกองเรือของบริษทั ฯ โปรแกรมนีแ้ สดงข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
บนเรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นและข้อมูลอื่นๆ แบบทันที และช่วยให้สำ� นักงานใหญ่สามารถติดต่อกับกัปตันเรือทุกคนบนเรือทุกล�ำได้
อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าว ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้การท�ำงานระหว่างพนักงานในส�ำนักงานใหญ่กับกองเรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

2. พนักงาน :

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย : บริษท
ั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีวา่ การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความส� ำเร็จทาง
ธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงาน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และพนักงานได้สนับสนุนทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ
บุคคลอืน่ ด้วย บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่องานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่าเทียมกับงานเชิงพาณิชย์และงานด้านการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กล่าวคือ มีการก�ำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
ทุกคนอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน ระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยของบริษทั ฯ ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานหลักการว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันหากมีการก�ำหนดและบริหารความเสี่ยง
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้กำ� หนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อเสนอ
แนะมาตรฐานของ OCIMF ในเรือ่ ง “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการควบคุมยาเสพติดและเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์บนเรือ” ซึง่ รายละเอียด
ระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยบนเรือทุกล�ำ รวมทั้งประกาศให้ลูกเรือทุกคนรับทราบ
ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า และความตึงเครียด
ซึง่ อาจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุบนเรือ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับเวลาการพักผ่อนอย่างน้อยทีส่ ดุ
ตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�ำหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW
95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งนี้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ก�ำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายาม
ส�ำหรับคนบนเรือ ซีง่ มีการแก้ไขเพิม่ เติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments) มีผลบังคับใช้ในเดือน
มกราคม 2555 ซึ่งคือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบันในเดือนสิงหาคม
2555 และจะมีผลบังคับใช้ในภายในเดือนสิงหาคม 2556
บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมาะสมในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO) รวมทั้ง
ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือล้มป่วยน้อยมาก
การท�ำงานเป็นทีม : บริษัทฯ มีความแตกต่างจากบริษัทเจ้าของเรือขนส่งรายอื่นที่มักจะจ้างบริษัทอื่นเป็นผู้บริหารเรือให้

การบริหารการเดินเรือของบริษัทฯ จะจัดการโดยบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ
รับผิดชอบด้านการบริหารการเดินเรือ ส�ำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีการท�ำงานเป็นทีมและมีการ
ประสานงานที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการบริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง
เอเยนซี่ จ�ำกัด ยังได้รบั ประกาศนียบัตรของ ISM Code และยังได้รบั ประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ “ISO 9001:2008”
และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม “ISO 14001:2004” อีกด้วย
การฝึกอบรมและการพัฒนา : ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา บริษท
ั ฯ ไม่เพียงแต่มกี ารฝึกอบรมความช�ำนาญด้านการบริหารการ

เดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ
เห็นว่าจะสามารถประสบความส�ำเร็จตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือได้ดว้ ยการอุทศิ ตนและความซือ่ สัตย์ของ
ลูกเรือ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพของคนประจ�ำเรือและให้โอกาสพวกเขาได้มีความก้าวหน้าในองค์กรต่อไป
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พนักงานประจ�ำเรือทุกนายของบริษทั ฯ ถูกก�ำหนดให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั ฯ ทีก่ รุงเทพฯ
ก่อนทีจ่ ะถูกมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ นเรือของบริษทั ฯ พนักงานประจ�ำเรือจะได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ทเี่ ป็นปัจจุบนั
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และบ่อยครัง้ ทีพ่ นักงานประจ�ำเรือจะถูกส่งไปอบรม เพือ่ เพิม่ เติม
ความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
บริษทั ฯ มีกลไกทีใ่ ห้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งข้อร้องเรียน หรือข้อแนะน�ำต่างๆ มายังส�ำนักงานของบริษทั ฯ
ซึ่งบริษัทฯ หวังว่ากลไกนี้จะสนับสนุนให้พนักงานบนเรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และช่วยปรับปรุงการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมบนเรือ โดยน�ำโปรแกรมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเรือที่ดีที่สุดมาใช้อีกด้วย
เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจ�ำเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดเวลาทีป่ ระจ�ำการบนเรือ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้
ท�ำกิจกรรมร่วมกับนายประจ�ำเรืออาวุโส และเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ บริษัทฯ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวัดระดับ
ความสามารถไว้ประจ�ำบนเรือ โดยผลของการทดสอบดังกล่าวท�ำให้พนักงานประจ�ำเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และ
ก�ำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป
ศูนย์ฝกึ อบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจ�ำลอง : บริษท
ั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมการเดินเรือทางทะเลและ

หอบังคับการเดินเรือจ�ำลอง ณ ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ฝกึ อบรมดังกล่าวของบริษทั ฯ ได้เปิดให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ใน
เดือนมีนาคม 2551 โดยสิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นการวางรากฐานทีม่ นั่ คงของกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทั ฯ และท�ำให้ทงั้ พนักงาน
และลูกเรือได้พัฒนาในเรื่องการเดินเรือทะเลที่ทันสมัย ส�ำหรับหอบังคับการเดินเรือจ�ำลองถูกสร้างให้เหมือนหอบังคับการจริง
ของเรือ โดยจ�ำลองสถานการณ์ขณะน�ำเรือเข้าสู่ท่าเรือหลัก เพื่อให้พนักงานและลูกเรือได้เห็นภาพและเข้าใจระบบการน�ำเรือเข้า
เทียบท่า ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลได้จัดอบรมหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานายช่างกลเรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ
การบนเรือและลูกเรือ ในทุกระดับ ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลนี้เป็นก้าวที่สำ� คัญของ บริษัทฯ ที่จะด�ำเนินการฝึกอบรมให้
พนักงานและลูกเรือมีการดูแลตัวเองที่ดีและดูแลเรือที่ต้องประจ�ำการ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
ของลูกเรือและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
ระบบการกูภ้ ยั เรือร่วมกัน Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชย์ทั่วโลกสมัครใจเข้าร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การค้นหา และการกู้ภัยเรือที่
ครอบคลุมทัว่ โลก เพือ่ ช่วยเหลือเรือทีป่ ระสบภัยในทะเล ซึง่ บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งและมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
จากการรับรองโดย USCG โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล AMVER ทุกปีจากตัวแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อ้างอิง
ถึงข้อความในจดหมายชมเชยจากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรางวัล
ทีไ่ ด้รบั “บริษทั ฯ ควรภาคภูมใิ จในเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกเรือทีม่ คี วามมุง่ มัน่ และรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของชีวติ เมือ่ อยูก่ ลาง
ทะเล”

บริจาคโลหิต ปี 2555

ในเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม 2555 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
มีจ�ำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 37,800 ซีซี 		
รายงานประจ�ำปี 2555
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3. ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจของ

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท้ อี่ ยูร่ อบข้างนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ รวมถึงการค่อยๆ
เข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อท�ำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบ
ความคิดและการท�ำงานอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ต่อไป

มอบทุนการศึกษาประจ�ำปี 2555

ภาพแสดงนักเรียนทุนของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วย
นายโคคา วี. สุดาการ์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล
ในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 846,800 บาท และจ�ำนวน 1,109,600 บาท
ตามล�ำดับ ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 		
ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจ�ำนวนนับล้าน ทรัพย์สินเกิดความ
เสียหายและถูกท�ำลายอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ซึง่ เหตุการณ์ครัง้ นี้ พนักงานของบริษทั ฯ เองก็ได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน บ้านของ
พนักงานหลายคนต้องจมอยูใ่ ต้น�้ำทีค่ วามสูง 2 เมตร! และถึงแม้วา่ พนักงานเหล่านีจ้ ะต้องเผชิญกับความยากล�ำบากของสภาพทีอ่ ยู่
อาศัย รวมถึงสิ่งของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนักงานยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งถึงความ
มุง่ มัน่ ของพนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยทางบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานทีเ่ ดือดร้อนจากอุทกภัย
ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนโดยก�ำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท�ำหน้าที่รับเรื่องและประสานงาน
ส�ำหรับพนักงานทีไ่ ม่สามารถเดินทางมาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ บริษทั ฯได้อนุญาตให้ลาหยุดเป็นกรณีพเิ ศษ ส�ำหรับพนักงานทีไ่ ด้รบั ความ
เดือดร้อนในด้านทีพ่ กั อาศัย บริษทั ฯได้จดั เตรียมทีพ่ กั อาศัยใจกลางเมืองให้แก่พนักงานและครอบครัว นอกจากนีพ้ นักงานทีจ่ ดั หา
ที่พักอาศัยเองก็สามารถน�ำค่าใช้จ่ายมาเบิกกับบริษัทฯ ได้

ในภาพ : นั ก เรี ย นของศู น ย์ ฝ ึ ก พาณิ ช ย์ น าวี
พร้อมด้วยนายโคคา วี. สุดาการ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
บริหารกองเรือพีเอสแอล ในวันส�ำเร็จการศึกษา
ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
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ส�ำหรับกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
➟ บริษัทฯ ให้การสนันสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training Center) โดย
การให้ทนุ การศึกษาแก่ผมู้ ผี ลการเรียนดีโดยมอบรางวัลเหรียญทองแก่นกั เรียนของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวีทมี่ ผี ลการเรียน
ดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือเรียนให้กับ
ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีอย่างสม�่ำเสมอด้วย
➟ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553
บริษัทฯ ได้ให้ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามล�ำดับ แก่นักเรียนที่
ขาดแคลนเงินทุน
➟ บริษทั ฯ ได้รบั นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวีมาเป็นพนักงาน/ลูกเรือของบริษทั ฯ และให้การส่งเสริม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรือไทยเหล่านีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ พนักงาน/ลูกเรือเหล่านีส้ ามารถท�ำงานกับเจ้าของ
เรือไทยทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดว่าจะต้องท�ำงานกับบริษัทฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
➟ จากทีเ่ คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�ำปีเมือ่ ปีทแี่ ล้ว บริษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน ส�ำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึง่ ตามบันทึกความเข้าใจนี้ บริษทั ฯ ได้สร้างหอพัก เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่นักศึกษาส�ำเร็จตามโครงการที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบหอพักดังกล่าวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 25.40 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทาง
ด้านการเงินอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียน รวมการซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางด้านวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา
เพือ่ เป็นการฝึกหัดและพัฒนาวิศวกรส�ำหรับการด�ำเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลโล่เกียรติยศให้แก่บริษทั ฯ จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
➟ ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 14” ให้กบั คณะนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี เพือ่ น�ำไปจัดสร้างห้องอาหาร ส�ำหรับโรงเรียนวัดตะพังคลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึง่ เป็นโครงการนอกเหนือจากปีกอ่ น ได้แก่ 1) ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 139,000 บาท ในโครงการ
“ห่มผ้าให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 13” ให้กบั คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี เพือ่ น�ำไปจัดสร้างห้องน�ำ้ ส�ำหรับ
โรงเรียนโนนผาสุก จังหวัดสระแก้ว 2) ในปี 2552 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผ้า
ให้น้อง ครั้งที่ 12” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ และ
จัดท�ำเวทีกิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนวัดบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร และ 3) ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน
จ�ำนวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 11” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
เพื่อน�ำไปใช้ในการซ่อมแซมห้องเรียนและปรับปรุงห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนบ้านใบสีทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
➟ บริษทั ฯ มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 165,000 บาท แก่นกั ศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา เพือ่ สนับสนุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษา
งวดสุดท้ายภายใต้โครงการนี้ได้ถูกจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
➟ ในปี พ.ศ 2553 บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำ� นวน 28 เครื่อง แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โรงเรียนสุโขทัย
โรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนสัตตยาสัย และส�ำนักงานบริหารชุมชน อ�ำเภอปากเกร็ด บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเนือ่ ง จากทีเ่ คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�ำปีเมือ่ ปีทแี่ ล้ว บริษทั ฯ ได้บริจาคเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์จำ� นวน 15 เครือ่ ง เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรนิ ทร์ และได้บริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยเพิ่มอีกจ�ำนวน 3 เครื่อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียน
เพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีความทันสมัยมากขึ้นด้วย
➟ บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 40,000 บาท ให้กบั ยุวมุสลิม บ้านปากลัด อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อใช้สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็กเมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2551
รายงานประจ�ำปี 2555
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➟ โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะจัดให้มีการบริจาคเงินและสิ่งของส�ำหรับผู้ที่มีความจ�ำเป็นและผู้ที่ยากไร้ เช่น บริษัทฯ
ร่วมกับพนักงาน ได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทยส�ำหรับผู้ประสบภัยธรณีพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ
ในประเทศไทย และเมือ่ ต้นปี 2547 บริษทั ฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดับประถมและมัธยม จ�ำนวน 4 แห่ง
ในจังหวัดระยอง ที่มีนักเรียนจ�ำนวน 877 คน ให้มีโอกาสศึกษา
➟ บริษทั ฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนส�ำหรับเด็กทีป่ ระสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของประเทศ
อินเดีย เมือ่ ปี 2544 และในทีส่ ดุ โรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึน้ และสามารถเปิดด�ำเนินการได้แล้วซึง่ สามารถรับ
นักเรียนได้ จ�ำนวน 700 คน ทัง้ ในระดับประถม มัธยมต้น รวมทัง้ มัธยมปลาย ซึง่ ท�ำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องต่างๆ รูส้ กึ ซาบซึง้
และประทับใจอย่างมากในความช่วยเหลือจากประเทศไทย
➟ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบและความเสีย
หายจากภัยสึนามิ เมือ่ เดือนธันวาคม 2547 โดยบริษทั ฯ และพนักงานได้บริจาคเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 590,000 บาท ให้
กับหมู่บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงเพื่อให้สามารถน�ำกลับมาประกอบอาชีพได้
และบริษทั ฯ ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยีย่ มเยียนหมูบ่ า้ นนีอ้ ย่างสม�่ำเสมอ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กทีข่ าดแคลน
ได้รับทุนการศึกษา โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้ทุนการศึกษาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่
กรุงเทพฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจัดหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุนการพัฒนาทางร่างกาย
และสติปญ
ั ญาของเด็กหนุม่ ในหมูบ่ า้ นแห่งนี้ เพือ่ ทีจ่ ะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขัน้ พืน้ ฐาน โดยทางบริษทั ฯ
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์และ
ตรงกับสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ
➟ บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบ้านฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้
กับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ เซมังกุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนมากและได้รับผล
กระทบและความเสียหายจากภัยสึนามิในเดือนธันวาคม 2547
➟ บริษทั ฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลือ่ นทีร่ บั บริจาคโลหิตมารับบริจาคทีส่ ำ� นักงานบริษทั ฯ มาตัง้ แต่
อดีต และในปี 2555 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และ
เดือนกรกฎาคม มีจ�ำนวนโลหิตรวม 37,800 ซีซี
➟ ในทุกๆ ปี บริษทั ฯ จัดกิจกรรมวิง่ 5 กิโลเมตร เรียกว่า “พีเอสแอลวิง่ เพือ่ วันเดินเรือประจ�ำปี” ทีส่ วนลุมพินเี พือ่ สนับสนุน
ให้พนักงานบริษทั ฯ มีนสิ ยั รักการออกก�ำลังกายและมีสขุ ภาพทีด่ ี และในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั กิจกรรมวิง่ ดังกล่าว
โดยบริษัทฯ ได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน�้ำท่วมในไทยแทน
➟ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนงานวันกีฬาประจ�ำปี ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความร่วมมือใน
การขยายด้านกีฬารวมถึงการศึกษา (ที่ได้กล่าวไปแล้ว) และช่วยในเรื่องการพัฒนาของคณะนักเรียนพาณิชย์นาวี
➟ บริษัทฯ จัดโครงการช่วยเหลือพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาประจ�ำปี ส�ำหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตรของพนักงานที่
ไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได้
➟ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดท� ำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านต่างๆ ของโรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ ในเดือนกันยายน 2549
➟ บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนังสือให้กบั คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝกึ พาณิชย์นาวี เพือ่ น�ำไป
ใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านวังสนวน จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกันยายน
2550
➟ บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ใน
การอบรมความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ในงานวันคนพิการครั้งที่ 43
ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550
➟ ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนใน “โครงการ
พานักเรียนไปทัศนศึกษา” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
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