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เลขที, 2564 - 14 

 

วนัที, 19 ตุลาคม 2564 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรื=อง ชี@แจงเพิ=มเตมิ ถงึประเดน็ตามรายงานข่าวเกี=ยวกบัการจบักมุลูกเรือสัญชาตไิทยจาํนวน 22 ราย บนเรือชญานี 

นารี ในประเทศไนจเีรีย (ตามที=ตลาดฯ ได้สอบถาม) 

 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิA ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) อา้งถึงการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ เมื,อวนัที, 15 ตุลาคม 2564           

ในหัวขอ้ ชีA แจงถึงประเด็นตามรายงานข่าวเกี,ยวกับการจบักุมลูกเรือสัญชาติไทยจาํนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี            

ในประเทศไนจีเรีย บริษทัฯ ขอชีAแจงเพิ,มเติมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบดงันีA  

ผลกระทบจากเหตุการณ์ 

• ผลกระทบเชิงพาณิชยใ์นปัจจุบนัของการตรวจพบยาเสพติดในครัA งนีA โดยหลกัคือผลกระทบต่อความเร็วในการ
ขนถ่ายสินคา้ออกจากเรือ ซึ, งไดล้ดลงครึ, งหนึ,งตามคาํสั,งของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งถิ,นของไนจีเรีย 

• บริษทัฯ คาดวา่ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทัAงหมดที,เกี,ยวขอ้งกบัการขนถ่ายสินคา้ล่าชา้ เวน้แต่

จะพิสูจนไ์ดว้า่ลูกเรือของบริษทัฯ คนหนึ,งคนใดมีส่วนเกี,ยวขอ้งในความพยายามลกัลอบคา้ยาเสพติด  

• ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัเหตุการณ์นีAไดรั้บการคุม้ครองโดยประกนั P&I ที,บริษทัฯ ไดท้าํไว ้ 

• ค่าใชจ่้ายอื,น ๆ จะอยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าเรือที,ไดท้าํกบัผูเ้ช่าเรือ 

• บริษทัฯ ไม่คาดวา่จะมีผลกระทบใด ๆ ในการทาํสัญญาเช่าเรือในอนาคต บริษทัฯ เป็นบริษทัที,มีชื,อเสียงดีเยี,ยม

ในตลาดการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ และบริษทัฯ คาดหวงัอยา่งเตม็ที,ที,จะสามารถรักษาชื,อเสียงของบริษทั

ฯ ต่อไป 

• ในระยะยาว บริษทัฯ ไม่คาดวา่เหตุการณ์ในครัA งนีA จะส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเรือชญานี นารี หรือ เรือลาํอื,น ๆ ใน

กองเรือของบริษทัฯ  

การควบคุมภายในในปัจจุบัน 

• บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมของผูส้มคัรเป็นลูกเรือรายใหม่ทุกรายในประเทศไทย 

• หากเป็นไปได ้บริษทัฯ จะจา้งงานลูกเรือซึ, งมีประวติัเคยทาํงานกบับริษทัฯ มาเป็นระยะเวลานาน โดยหลกั

เพื,อใหแ้น่ใจวา่บุคลากรที,บริษทัฯ จา้งมีความประพฤติที,ดีและมีคุณธรรม 
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• ลูกเรือของบริษทัฯ เป็นบุคลากรมืออาชีพที,ไดรั้บใบอนุญาต ซึ, งคุน้เคยกบัขัAนตอนการปฏิบติังานและขอ้กาํหนด

มาตรฐานของบริษทัฯ เพื,อจดัการกบัความเสี,ยงต่าง ๆ อนัอาจเกิดขึAน 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ, งห้ามมิให้มีการครอบครอง การบริโภค การจาํหน่ายหรือการ

ลกัลอบขนยาเสพติดโดยลูกเรือที,ถูกว่าจา้งบนเรือของบริษทัฯ นโยบายเหล่านีA รวมอยูใ่นคู่มือระบบการจดัการ

ความปลอดภยั (SMS) และคู่มือมาตรฐานขัAนตอนการปฏิบติังาน (SOP) 

• ดงัที,มีบทกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ นโยบายของบริษทัฯ ระบุว่าการลกัลอบขนยาเสพติดในรูปแบบใด ๆ เป็นการ

กระทาํผิดร้ายแรงและความผิดทางอาญาที,มีโทษเป็นการเลิกจา้งและการดาํเนินคดี และ / หรือ การจาํคุกโดย

เจา้หนา้ที,ของประเทศที,เกิดการกระทาํนัAน / ตรวจพบการกระทาํนัAน 

• บริษทัฯ มีการตรวจสอบภายในประจาํปีเกี,ยวกบัมาตรการป้องกนัต่างๆ โดยทีมงานผูต้รวจสอบเรือที,มีคุณสมบติั

และมีประสบการณ์ซึ, งรายงานโดยตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ เหตุการณ์ใดๆ ซึ, งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์อุบติัเหตุ 

และเหตุการณ์อนัอาจจะทาํให้เกิดอุบติัเหตุต่างๆ จะไดรั้บการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดถี,ถว้น ใน

กรณีมีการไม่ปฏิบติัตาม SOP  จะมีการดาํเนินการตรวจสอบต่าง ๆ ในทนัที 

• บริษทัฯ ไดล้งนามในขอ้ตกลงโดยสมคัรใจที,เรียกว่า Sea Carrier Initiative Agreement กบักรมศุลกากรของ

สหรัฐอเมริกา อนัเป็นความพยายามที,จะยบัย ัAงการใชย้าเสพติดอยา่งผดิกฎหมาย นอกจากนีA  บริษทัฯ ยงัลงนามใน

ขอ้ตกลงต่อตา้นการลกัลอบขนยาเสพติดกบัประเทศอื,น ๆ ผ่าน สภาทางทะเลบอลติกและนานาชาติ หรือ 

BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) โดยประเทศซึ, งอยู่ภายใต้ข้อตกลงได้แก่ แคนาดา 

เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั,งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย ์สวีเดน และสหราช

อาณาจกัร สําเนาของขอ้ตกลงเหล่านีA ถูกเก็บไวบ้นเรือแต่ละลาํในกองเรือของบริษทัฯ  หลกัการพืAนฐานใน

ขอ้ตกลงทัAงหมดเหล่านีAจะเหมือนกนั กล่าวคือ เจา้ของเรือต่าง ๆ ตกลงที,จะใชม้าตรการป้องกนับนเรือทุกลาํของ

ตนเพื,อลดโอกาสในการลกัลอบขนยาเสพติด นอกจากนีA  เจา้ของเรือต่าง ๆ ตกลงที,จะแจง้ให้เจา้หนา้ที,ศุลกากร

ทราบเมื,อใดก็ตามที,ทราบถึงกิจกรรมที,น่าสงสัยอนัอาจเกี,ยวขอ้งกบัการลกัลอบขนยาเสพติด ในทางกลบักนั 

เจา้หนา้ที,ศุลกากรจะตอบสนองความพยายามของเจา้ของเรือโดยตกลงที,จะจดัการกบัขอ้มูลทัAงหมดโดยรักษา

ความลบัอยา่งเขม้งวดที,สุด หากมีการคน้พบยาเสพติดบนเรือ ศุลกากรจะพิจารณามาตรการป้องกนัตามที,กาํหนด

ไว ้ซึ, งจะช่วยลดความล่าชา้ของเรือไดอ้ยา่งมาก ซึ, งการล่าชา้นัAนอาจเกิดขึAนไดเ้มื,อมีการจบักุมดงักล่าว ศุลกากร

ยงัตกลงที,จะแจง้ใหเ้จา้ของเรือทราบหากไดรั้บขอ้มูลเกี,ยวกบัการลกัลอบขนยาเสพติดบนเรือซึ,งเจา้ของเรือไดล้ง

นามในขอ้ตกลง ขอ้ตกลงดงักล่าวยงัทาํหนา้ที,เป็นหมายคน้ในการคน้หายาเสพติดบนเรือซึ, งเจา้ของเรือผูล้งนาม

ในขอ้ตกลงเป็นเจา้ของ 

• บริษทัฯ ไดต้รวจสอบประวติัของลูกคา้รายต่าง ๆ ก่อนที,จะทาํธุรกิจกบัลูกคา้เหล่านัAนเพื,อลดความเสี,ยงของ

คู่สัญญาและความเสี,ยงต่อชื,อเสียง โดยปกติแลว้บริษทัฯ จะทาํธุรกิจกบัลูกคา้ที,มีความสัมพนัธ์อนัยาวนานกบั

บริษทัฯ 
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มาตรการป้องกนัระยะสั@นและระยะยาว 

• บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้เรือทุกลาํในกองเรือของบริษทัฯ ทราบถึงเหตุการณ์ในครัA งนีA  และไดแ้จง้เตือนพวกเขาถึง

วิธีการที,เป็นไปได้ที,ยาเสพติด/สารผิดกฎหมายอาจถูกนําลงเรือ อา้งอิงถึงขอ้สงสัยต่างๆ ของบริษทัฯ อนั

เกี,ยวขอ้งกบัวิธีที,สิ,งผิดกฎหมายเหล่านัAนไดถู้กนาํขึAนมาลงเรือในเหตุการณ์นีA  ผลกระทบที,อาจเกิดขึAนและเตือน

ลูกเรือให้ระมดัระวงัอย่างยิ,งในการขนถ่ายสินคา้แห้งเทกอง โดยเฉพาะอย่างยิ,งการขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือที,

ระบบรักษาความปลอดภยัเป็นที,ทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่หละหลวม และท่าเรือเหล่านีA มีการรายงานเหตุการณ์ที,คลา้ย

กบัเหตุการณ์นีA เกิดขึAนในอดีต นอกจากนีA  บริษทัฯ จะจดัเตรียมรายชื,อท่าเรือ / รายชื,อประเทศ อนัเป็นที,ทราบกนั

วา่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดและสารผิดกฎหมายอื,น ๆ ใหก้บัเรือของบริษทัฯ เพื,อที,เรือเหล่านัAนจะไดร้ะมดัระวงั

เป็นพิเศษเมื,อมีกาํหนดการเดินทางไปยงัท่าเรือ / ประเทศเหล่านีA  

• ลูกเรือที,คอยเฝ้าระวงัระหวา่งการขนถ่ายสินคา้ขึAนเรือตอ้งคอยเฝ้าระวงัสินคา้ที,ถูกขนถ่ายลงในระวางบรรทุกแต่
ละระวางอยา่งใกลชิ้ด หากพบเห็นสิ,งตอ้งสงสัยใด ๆ ให้รายงานไปยงักปัตนัและบริษทัฯ ทนัที การดาํเนินการ

ขนถ่ายสินคา้จะถูกระงบัทนัทีจนกวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ข 

• ในกรณีที,พบยาเสพติด / สารเสพติดผดิกฎหมาย ในขณะที,มีการขนถ่ายสินคา้ลงเรือ จะตอ้งแจง้หน่วยงานบงัคบั

ใชก้ฎหมายในทอ้งที,ทราบทนัที นอกเหนือจากการระงบัการดาํเนินการขนถ่ายสินคา้ลงเรือ จะตอ้งดาํเนินการ

ตรวจสอบที,จาํเป็นทัAงหมด รวมถึงการทาํให้ระวางบรรทุกสินคา้ว่างเปล่าก่อนที,จะดาํเนินการขนถ่ายสินคา้ขึAน

เรืออีกครัA ง เพื,อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีสิ,งตอ้งสงสัยใด ๆ หลงเหลืออยูใ่นระวางบรรทุกสินคา้ของเรือก่อนที,เรือจะออก

จากท่าขนถ่ายสินคา้ 

• บริษทัฯ จะพิจารณาจดัหาหน่วยรักษาความปลอดภยัจากภายนอกเพิ,มเติมเพื,อการเฝ้าระวงัระวางบรรทุกสินคา้

เมื,อต้องมีการขนถ่ายสินค้าลงระวาง ณ ท่าเรือที,มีความอ่อนไหวในโคลอมเบีย บราซิล เวเนซุเอลา ฯลฯ 

นอกจากนีA  บริษทัฯ จะมีการติดตัAงกลอ้งวงจรปิดแบบพกพาและมองเห็นไดง่้าย พร้อมทัAงติดตัAงไฟสวา่งเพิ,มเติม 

โดยเนน้ที,บริเวณรางลาํเลียงสินคา้ บนเรือทุกลาํของบริษทัฯ โดยเร็วที,สุดเท่าที,จะทาํได ้เพื,อบนัทึกการดาํเนินการ

ขนถ่ายสินคา้ทัAงหมด 

• บริษทัฯ เขา้ใจว่ามีการเพิ,มขึAนอยา่งเห็นไดช้ดัถึงการคน้พบยาเสพติดบนเรือที,ทาํการซืAอขายสินคา้ขายระหว่าง

ท่าเรือของบราซิลและไนจีเรียในช่วงที,ผา่นมา การใชเ้ส้นทางเดินเรือที,เพิ,มขึAนสาํหรับการขนส่งยาเสพติดนัAนถูก

อา้งว่าเป็นเพราะเที,ยวบินต่างๆ ลดลงอย่างมีนยัสําคญัอนัเนื,องมาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตราบใดที,

ความเสี,ยงของการคา้ยาเสพติดระหวา่งสองประเทศนีAผา่นเสน้ทางทางทะเลยงัคงเพิ,มสูงขึAน หากเป็นไปไดใ้นเชิง

พาณิชย ์บริษทัฯ จะพยายามหลีกเลี,ยงรับขนส่งสินคา้รายเที,ยวระหวา่งสองประเทศดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีมาตรการ / นโยบาย / คู่มือ / การควบคุม ทัAงหมดนีA ที,บริษทัฯ มีไวเ้พื,อรองรับ และโดยที,ยงัไม่ได้

ขอ้สรุปใด ๆ ว่าเหตุการณ์ลกัลอบขนยาเสพติดดงักล่าวเกิดขึAนไดอ้ย่างไร เนื,องจากการสอบสวนยงัคงดาํเนินอยู่ โปรด

ระลึกว่าในเหตุการณ์นีA  สินคา้ถูกขนถ่ายลงระวางบรรทุก ณ เมืองซังตุส โดยผ่านท่อขนส่งดว้ยการสูบฉีดในอตัราสูงที,

ประมาณ 3,000 ตนัต่อชั,วโมง หรือ 50 ตนัต่อนาที แมว้า่จะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัอยา่งสูงสุด แต่ดว้ยความเร็วของการขน

ถ่ายสินคา้นัAน แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที,ลูกเรือจะสังเกตเห็นหีบห่อบรรจุขนาด 33 กิโลกรัม ถูกทิAงอยา่งลบั ๆ (หากเป็น
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เช่นนัAน) ลงไปในระวางบรรทุกสินคา้หนึ,งซึ, งมีความยาว 28 เมตร สูง 17 เมตร และกวา้ง 24 เมตร (ตลอดระวาง) ในอดีตที,

ผา่นมา บริษทัฯ ไม่เคยประสบกบัเหตุการณ์ดงักล่าวมาก่อน ดงันัAน บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัเรื,องนีA เป็นอยา่งยิ,ง บริษทั

ฯ ขอยนืยนัอีกครัA งวา่บริษทัฯ ไม่มีส่วนเกี,ยวขอ้งในลกัษณะใด ๆ กบัการกระทาํผดิกฎหมายดงักล่าว และมีความตัAงใจที,จะ

ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้งต่อไปจนกวา่คดีจะสิAนสุด 

 

บริษทัฯ จะแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบถึงความคืบหนา้ที,สาํคญัเกี,ยวกบัคดีนีA ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื,อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิA ง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

           (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)                                   (นายกอตมั คูรานา) 

กรรมการผูจ้ดัการ                 กรรมการบริหาร 


