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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะนําเสนอรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงได้จดัทาํตามกรอบ Global Reporting 

Initiative (GRI) Standards ), มาตรฐานการรายงานตามกรอบ Carbon Disclosure Project (CDP),  มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures :TCFD)  และเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ 

(United Nations’ Sustainable Development Goals: SDGs)โดยรายงานฉบบัน้ีไดค้รอบคลุมผลการดาํเนินงานสาํคญัของบริษทัฯ ท่ีมีผลกระทบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียส่วนใหญ่ในรอบปี 2564 และไดส่ื้อสารถึงการวิเคราะห์ประเด็นท่ีสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาลท่ีย ัง่ยืน และ

ประเดน็ดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย และท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้บทวนวิสัยทศัน์และพนัธกิจ และค่านิยมหลกัเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนวิสัยทศัน์และพนัธกิจ และค่านิยมหลกัของบริษทัฯ ทั้งน้ี วิสัยทศัน์และพนัธกิจ

ของบริษทัฯ คือ “การเป็นบริษทัเดินเรือท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดในโลก โดยให้บริการอยา่งยอดเยี่ยม เพ่ืออาํนวยความสะดวกการคา้โลก” ซ่ึงบริษทัฯ 

เช่ือว่าวิสัยทศัน์และพนัธกิจดงักล่าวน้ีจะประสบความสําเร็จไดโ้ดยมุ่งเน้นท่ีค่านิยมหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความยัง่ยืน 

ธรรมเนียมปฏิบติั และนวตักรรม ค่านิยมหลกัเหล่าน้ีรวมอยูใ่นทุกส่ิงท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัและเป็นภารกิจหลกัของบริษทัฯท่ีจะตอ้งมีการติดตามในการ

ดาํเนินงานเป็นประจาํทุกวนั  

รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัน้ีไดส้รุปความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และนาํเสนอแนวทางท่ีบริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงเร่ืองต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนในทุกระดบั บริษทัฯ ยินดีรับฟังขอ้คิดเห็น คาํแนะนาํ หรือความเห็นเก่ียวกบัรายงาน

ฉบบัน้ีและบริษทัฯ ขอยนืยนัวา่คาํแนะนาํหรือความเห็นในแต่ละเร่ืองจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงัเพ่ือนาํไปดาํเนินการต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) เราขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมทั้งแรงกายและแรงใจ 

ทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบความสาํเร็จและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 

ในนามคณะกรรมการ 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั 

นายชัยภัทร ศรีวสิารวาจา นายคาลดิ มอยนูดดิน ฮาชิม 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ 

14 กมุภาพนัธ์ 2565 
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จุดเด่นที่สําคญั 

เรือของพีเอสแอลไดรั้บการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือดาํเนินธุรกิจในแถบทะเลบอลติกซ่ึงมีอุปสงคอ์ยู่มาก พีเอสแอลเป็นบริษทัเดินเรือท่ีดาํเนิน

ธุรกิจเป็นเจา้ของเรือและบริหารจดัการเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดแฮนด้ีไซส์ ขนาดซุปราแมกซ์ และขนาดอลัตราแมกซ์สําหรับขนส่งสินคา้

แหง้เทกอง กองเรือของพีเอสแอลมีจาํนวน 36 ลาํ โดยมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,585,805 เดทเวทตนั 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกประเภทที ่2 

(เมตรกิตัน
คารบ์อน) 

ปรมิาณน้ําที่
ไดรั้บจากฝ่ัง   
ตอ่ปี (ตัน) 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกประเภทที ่1 

(เมตรกิตันคารบ์อน) 
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รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนฉบับน้ี ได้จัดทาํตามแนวทางการ

รายงานของ GRI Standard ในระดบัทางเลือกหลกั (Core รายงานการ

พฒันาเพื่อความยัง่ยืนน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ี

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (UN’s 

Sustainable Development Goals: SDGs) มาตรฐานการรายงานตาม

กรอบ Carbon Disclosure Project (CDP)  และมาตรฐานการเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินท่ี เ ก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของ

ขอ้มูลบริษทัฯ ในเร่ืองความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพอากาศท่ี

สอดคลอ้งกนั ทั้งน้ีเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 

ขอบเขตของรายงาน 

ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีไดร้วมขอ้มูลของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 

กรอบและข้อจํากดัของรายงาน 

ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีได้ถูกรวบรวมจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และไม่มีการเปล่ียนแปลงกรอบการรายงานจากปี 2563 

 

กระบวนการในการกาํหนดเน้ือหาในรายงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเน้ือหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วน

ได้เสียหลักเพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นจากบุคคลเหล่านั้น ข้อมูลต่างๆใน

รายงานฉบับน้ีได้ถูกทบทวนโดยผู ้บริหารระดับสูงก่อนนําเสนอให้

กรรมการผูจ้ดัการอนุมติั หลงัจากนั้นรายงานฉบบัน้ีไดถู้กนาํเสนอเพื่อให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 

 

 
 

ภาพรวมของรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

 

 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอยา่งย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย

รายงานฉบบัน้ีไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดยเนน้ไปท่ีธุรกิจหลกั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยัง่ยืน ทั้งน้ี

บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ีบริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทั่วโลก ซ่ึงเรือ ส่วนใหญ่ได้ถือธง

สัญชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหน้าท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

บริษัทฯได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแง่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และความยัง่ยืน บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยการปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินธุรกิจภายใตวิ้สยัทศัน์และภารกิจท่ีสาํคญั บริษทั

ฯให้ความสําคญัในเร่ืองความโปร่งใส ความเช่ือถือไดก้ารมีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และ

ความเท่าเทียมกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

นอกจากนั้น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารจดัการความเส่ียง และกล

ยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงในบริบทความยัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงได้ถูก

นาํเสนอแยกไวใ้นหัวขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” “โครงสร้างการกํากับดูแลองค์กร” “รายงาน

การกาํกบัดูแลกจิการ” “การควบคุมภายใน” “การบริหารความเส่ียง” ของรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบับน้ี นําเสนอกิจกรรมและข้อมูลของบริษัทฯ ตั้ งแต่ 1 

มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
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เจ้าหนี/้สถาบันการเงิน ชุมชนและสังคม หน่วยงานกาํกบัดูแล 

ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า 

พนักงาน 

ความเช่ือมโยงกบัผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายใน กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก กล่าวคือ เจา้หน้ี คู่คา้ 

ลูกคา้ ผูล้งทุน ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯและมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดร้วบรวมกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากหลากหลายวิธีการ 

โดยคาํนึงจากความถ่ีและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาช่องทางในการส่ือสารผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นและ

สามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผา่นผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะดาํเนินการกบัขอ้มูลดงักล่าวอยา่งจริงจงัและจะเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ แบ่งประเภทและจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้หน่วยธุรกิจทุกหน่วยงานมีความรับผดิชอบในการสร้าง และรักษา

ไว้ซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีกบัผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการส่ือสารรับฟังข้อเสนอแนะ และประเมินความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 

นักลงทุน องค์กรอสิระ/องค์กรที่ไม่แสวงหา

กาํไร (NGOs) 

คู่ค้า 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย หลกัปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 

ผูถื้อหุน้ • ไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 

• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 

• ดาํเนินกิจการดว้ยความยติุธรรม และโปร่งใส 

• การบริหารความเส่ียง 

• ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

• จัด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง ท่ี เ ห ม า ะ ส มใ น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ และในการให้ข้อเสนอแนะแก่

บริษทัฯ 

• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดง่้าย 

• สร้าง รักษา และเพ่ิมพนูมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

• เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและทนัเวลา 

• ตอบขอ้สงสยัต่างๆทั้งหมด 

• ส่ือสารกบัผูล้งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ ผา่นการเยีย่มชมบริษทัฯ การจดั Road Show และ การจดัประชุม 

• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหวา่งผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ 

• จดัการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละคร้ัง รวมถึง การจดักิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (SET 

Opportunity Day) ทุกไตรมาส (วีดีโอสําหรับการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ไดถู้กเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ) 

• จดหมายข่าวรายไตรมาสจากกรรมการผูจ้ดัการ 

• รายงานประจาํปีและรายงานอ่ืนๆ เช่นรายงานข่าวของบริษทัฯ ฯลฯ 

ลูกคา้ • การบริการอยา่งมืออาชีพในอตัราค่าบริการท่ียติุธรรม 

• การปฏิบติัตามสญัญา 

• พฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย 

• ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้เป็นมืออาชีพและใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 

• ตอบขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดโดยทนัที 

• จดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 

• ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา 

พนกังาน • ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

• ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

• การพฒันาความรู้ความสามารถ 

• สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี 

• ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

• ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 

• ใหค้วามปลอดภยัในการทาํงาน 

• พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ผา่นการฝึกอบรม 

กระบวนการเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้เสีย  
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย หลกัปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 

• ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์เป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบั

บริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

• ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

• จดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังาน 

เจา้หน้ี/สถาบนัการเงิน • ความสามารถในการชาํระหน้ีภายในเวลาท่ีกาํหนด 

• กาํหนดผลตอบแทนจากเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมท่ียติุธรรม 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 

• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญากู้ รวมถึงเง่ือนไขในแง่ของวัตถุประสงค์ของเงินกู้ การชําระคืน

หลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีไดต้กลงกนั 

• จดัใหมี้การประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลและคงไวซ่ึ้งความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งสมํ่าเสมอ 

• จดัทาํรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 

• ตอบกลบัขอ้สงสยัอยา่งทนัท่วงที 

ชุมชนและสงัคม • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

• สนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 

• การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

• สนบัสนุนชุมชนและสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 

• พบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัในชุมชนเพ่ือวางแผนและดาํเนินโครงการพฒันาชุมชน 

• จดัให้มีและบงัคบัใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ 

หน่วยงานกาํกบัดูแล • ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆ 

• มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและโปร่งใส 

• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัต่อเวลา 

• ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํในการติดต่อกบัภาครัฐจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการศึกษาวิจยั 

• สอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็นประจาํ 

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ่าเสมอ 

• มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอ่ืนๆ เช่น รายงานข่าวของบริษทัฯ ฯลฯ 

• มีช่องทางการรับฟังขอ้คิดเห็น และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง 

คู่คา้ • เปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการจดัซ้ืออย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกนั 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยเง่ือนไขตามหลกัปฏิบติัและจารีตประเพณีของอุตสาหกรรม  

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย หลกัปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 

• กาํหนดราคาท่ียติุธรรม

• รักษาช่ือเสียงท่ีดีและความน่าเช่ือถือ

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระเงิน

• ชาํระเงินตามกาํหนด

• มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์

อ ง ค์ก ร อิ ส ร ะ / อ ง ค์ก ร ท่ี ไ ม่

แสวงหากาํไร (NGOs) 

• ร่วมมือเพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื • หารือผา่นสมาคมอุตสาหกรรม

• การมีส่วนร่วมโดยตรงเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด

นกัลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน

• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ

• ดาํเนินกิจการดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส

• การบริหารจดัการความเส่ียง

• จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ

• การเขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯไดง่้าย

• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริหาร

• การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท ์(conference call) รวมถึงจดัใหมี้ช่วงตอบขอ้ซกัถาม

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสมํ่าเสมอ

• การนาํเสนอ (Presentation) และจดั Road Show 11 คร้ัง ในปี 2564

• จดัทาํรายงานประจาํปี และรายงานอ่ืนๆ เช่น รายงานข่าวของบริษทั ฯลฯ
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เน้ือหาของรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนฉบับนี ้มุ่งเน้นที่จะนําเสนอนโยบายบริษัทฯ ความสําเร็จ และ

ความท้าทายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน บริษัทฯ ดูแลให้แน่ใจว่าได้มี

การประเมินในประเด็นสําคญัด้านความยัง่ยืน 

ในปัจจุบนั บริษทัฯ แบ่งประเภทและจดัลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 9 กลุ่ม 

ตารางแสดงประเด็นของเน้ือหาความยัง่ยืนด้านล่างน้ีประกอบด้วย 9 หัวข้อท่ีสําคัญ ซ่ึงแต่ละหัวข้อจะ

ครอบคลุมถึงประเดน็การดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืท่ีบริษทัฯใหค้วามสาํคญั  

สาํหรับ 9 หัวขอ้น้ี ถือเป็นขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัต่อรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนปีน้ีของบริษทัฯ บริษทัฯ

ให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการปรับปรุงการประเมินประเด็นท่ีสําคญัในเน้ือหาน้ี 

และไดเ้พิ่มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ีตามลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบการรายงานของ GRI Standards และเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) การประเมินในประเดน็สาํคญัดา้นความยัง่ยนืน้ีครอบคลุม 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การระบุเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ือง (Relevance) โดยการประเมินถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละเร่ืองทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ และจากหน่วยงานในบริษทัฯ โดยนาํตวัช้ีวดัของ GRI มาพิจารณา

ประกอบกนั

2. การจดัลาํดบัความสาํคญัเน้ือหาท่ีมีอิทธิพล และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและต่อบริษทัฯ โดยพิจารณาแต่ละหวัขอ้ ประเดน็ต่างๆท่ีมีความสาํคญัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหวัขอ้และ

ประเดน็ต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม

3. การลาํดบัความสาํคญัของแต่ละประเดน็โดยผา่นการสอบทานและการประเมินผล โดยไดท้บทวนเน้ือหาผา่นการประเมิน Materiality Matrix ซ่ึงการประเมินน้ีไดจ้ดัทาํผา่นทางแต่ละหน่วยงานของบริษทัฯ

โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร

4. การตรวจสอบบริบทของรายงานเป็นประจาํทุกปี โดยใชผ้ลตอบรับท่ีไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สียมารวมไวใ้นการจดัทาํรายงานคร้ังน้ี โดยไดรั้บผา่นช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน

(Opportunity Day) การพบปะกบันกัลงทุน เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หน่วยงานกาํกบัดูแล และการรายงานข่าวของบริษทัฯ จากส่ือมวลชน

การประเมินประเดน็สําคญั (Materiality) ด้านความยัง่ยืน ประเดน็ความสําคญัด้านความยัง่ยืน สําหรับปี 2564 

11



 

 

 

 

 

ประเด็นความสําคญั ผู้มีส่วนได้เสียหลกั 
ความมุ่งมั่นของ 

บริษัทฯ 
เป้าหมายปี 2573 ความพยายามของบริษัทฯ SDGs 

ความเส่ียงและโอกาสท่ีเกดิขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

• หน่วยงานกาํกบัดูแล 

• ผูถื้อหุน้ 

• นกัลงทุน 

• ชุมชนและสังคม 

ระบุและประเมินผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ 

• ผนวกการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและสถานการณ์ภยัพิบติั

เขา้กบักรอบการบริหารความเส่ียง 

 

• จดัทาํกรอบการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ

ภูมิอากาศ (TCFD framework) และจดัใหมี้การรายงานความ

เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

คาร์บอนฟุตพร้ินท์และการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

• หน่วยงานกาํกบัดูแล 

• ผูเ้ช่าเรือ 

• ผูถื้อหุน้ 

• นกัลงทุน 

• ชุมชนและสังคม 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดต่์อเท่ียวการ

ขนส่งสินคา้ (เดทเวทตนั) ลงร้อย

ละ 40 ภายในปี 2573 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2551 ซ่ึงเป็นปี

ฐาน 

• เป็นผูป้ระกอบการขนส่งดว้ย

พลงังานใหม่ท่ีสนบัสนุนการลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนและความ

เป็นกลางทางคาร์บอน 

• เขา้ร่วมกลุ่ม Getting to Zero Coalition กลุ่มพนัธมิตรท่ี

จดัตั้งข้ึนเพื่อพฒันาเรือท่ีมีการปล่อยมลพิษเป็นศูนยใ์นเชิง

พาณิชย ์

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อเท่ียวการ

ขนส่งสินคา้ (เดทเวทตนั) ลงร้อยละ 32.87 ในปี 2564 เม่ือ

เทียบกบัปี 2551 

• เรือของบริษทัฯ ทุกลาํไดมี้การวางแผนเส้นทางการเดินเรือ

เพื่อลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและเพืม่เพิ่มความปลอดภยั 

• บรรลุเป้าหมายในการลดการใชเ้ช้ือเพลิงร้อยละ 5 ต่อลาํเรือ โดย

การติดตั้งท่อ wake equalizing ducts ซ่ึงป็นอุปกรณ์ท่ีติดบริเวณ

ใบจกัรเรือ เพื่อช่วยลดอตัราการกินนํ้ามนับนเรือ 11 ลาํ 

 

การมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

บริษทัฯ มุ่งหวงัท่ีจะสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของสหประชาชาติ (SDGs) โดยบริษทัฯ ไดร้วมเป้าหมายเหล่าน้ีไวใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจวา่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนพร้อมท่ีจะบรรลุ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระดบัสากลพร้อมกบัการเติบโตทางธุรกิจและผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่การส่งเสริมสุขภาพท่ีดี และความเป็นอยู่ท่ีดี การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ความเสมอภาคทางเพศ งานท่ี

เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจการดาํเนินการทางดา้นภูมิอากาศ การเป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็เพื่อสันติภาพ ความยติุธรรม และความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายเหล่าน้ีเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความ

ยัง่ยนืในระยะยาวของบริษทัฯ 
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ประเด็นความสําคญั ผู้มีส่วนได้เสียหลกั 
ความมุ่งมั่นของ 

บริษัทฯ 
เป้าหมายปี 2573 ความพยายามของบริษัทฯ SDGs 

นํ้าทิง้และของเสีย • หน่วยงานกาํกบัดูแล 

• ชุมชนและสังคม 

ปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

และจดัใหส่ิ้งแวดลอ้มมีความสาํคญั

เท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้และ

การดาํเนินงาน 

• ทาํลายเรือดว้ยวิธีท่ีรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• ลดปริมาณนํ้าท่ีสั่งซ้ือจากฝ่ังร้อยละ 

25 ภายในปี 2572 โดยเปรียบเทียบ

กบัปี 2562 ซ่ึงเป็นปีฐาน 

• รักษาการร่ัวไหลของนํ้ามนัใหเ้ป็น

ศูนย ์

• แมจ้ะไม่มีทาํลายเรือในช่วงเวลาน้ี เรือทุกลาํของบริษทัฯ 

ไดรั้บการตรวจสอบโดยองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ และได้

ใบรับรอง "การจดัเก็บวตัถุอนัตราย (Inventory of Hazardous 

Materials Certificate)" ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ เม่ือเรือลาํใดถูก

ทาํลาย เรือลาํนั้นจะถูกทาํลายดว้ยวิธีท่ีปลอดภยัต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและยัง่ยนื 
 

การต่อต้านคอร์รัปช่ัน • พนกังาน 

• ผูเ้ช่าเรือ 

• คู่คา้ 

• หน่วยงานกาํกบัดูแล 

ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและ

ไม่ยอมรับการกระทาํใดๆท่ีเก่ียวกบั

การติดสินบนและการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

• การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นศูนย ์ • จดัอบรมพนกังาน (พนกังานเขา้ร่วมอบรมร้อยละ100) 

• ส่งเสริมนโยบายกบัพนกังานและคู่คา้ 

• ไม่มีเหตุละเมิดหลกัการดา้นจริยธรรมใดๆ ในปี 2564  

ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกจิ • ผูถื้อหุน้ 

• พนกังาน 

• นกัลงทุน 

เพื่อสร้าง รักษา และเพิ่มมูลค่า

ระยะยาวให้กับผูถื้อหุ้น 
 

บริหารจดัการเงินลงทุนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

• สร้างมูลค่าระยะยาวผา่นความ

ยัง่ยนื 

• ควบคุมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

• มุ่งเนน้ท่ีความตอ้งการของลูกคา้ 

และทาํใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงั

ของลูกคา้ 

• การประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานประจาํปี 

• พิจารณาลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน 

 

 

การฝึกอบรมและการศึกษา • พนกังาน 

• ชุมชนและสังคม 

เพื่อเสริมสร้างทศันคติเชิงบวกต่อ

สุขภาพและความปลอดภยั และ

เพื่อขยายขีดความสามารถและ

ทกัษะของพนกังาน บริษทัฯจดัให้

มีการฝึกอบรมภายในองคก์รและ

จดัใหมี้หลกัสูตรการพฒันาสาํหรับ

พนกังานทัว่ทั้งองคก์ร 

• ทบทวนและพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรมภายใน สาํหรับลูกเรือทุก

คน 

• เนน้แบบฝึกหดัท่ีออกแบบมา

เพื่อใหลู้กเรือไดพ้ฒันาทกัษะ และ

ความตระหนกัในการเดินเรือ โดย

การผา่นการเรียนรู้สภาพอากาศ 

• เจา้หนา้ท่ีประจาํเรือและลูกเรือจาํนวนทั้งส้ิน 1,444 ราย เขา้

ร่วมหลกัสูตรทั้งหมด 16 หลกัสูตรท่ีไดมี้การดาํเนินการใน

ระหวา่งปี โดยมีหลกัสูตรท่ีดาํเนินการผา่นการอบรมระบบ

ออนไลน์ 16 หลกัสูตร และหลกัสูตรท่ีดาํเนินการอบรมใน

ศูนยฝึ์กอบรม 4 หลกัสูตร นอกจากน้ี ลูกเรือจาํนวน 527 คน 

ไดเ้ขา้รับการอบรมเร่ืองความปลอดภยัทางไซเบอร์ 
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ประเด็นความสําคญั ผู้มีส่วนได้เสียหลกั 
ความมุ่งมั่นของ 

บริษัทฯ 
เป้าหมายปี 2573 ความพยายามของบริษัทฯ SDGs 

สภาวะทางทะเล และสภาพท่าเรือ

ต่างๆ 

ความปลอดภัย อาชีวะ และอนามัย 

 

• พนกังาน 

 

ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั อาชีวะ และอนามยัขั้น

สูงสุด 

• บรรลุเป้าหมายไม่มีพนกังาน

เสียชีวิต 

• คงอตัราการบาดเจบ็ถึงขั้นหยดุ

งานไวต้ํ่ากวา่ ร้อยละ 0.30 (ต่อ

หน่ึงลา้นชัว่โมงการทาํงาน) 

• ดูแลใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความ

ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั ผา่นมาตรการต่างๆ 

• จดัใหมี้การทาํงานทางไกล เพื่อความปลอดภยัและความ

เป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานในช่วงสถานการณ์โรคระบาด 

 

ความหลากหลายและความเท่าเทียมทาง

โอกาส 

• พนกังาน 

• คู่คา้ 

• หน่วยงานกาํกบัดูแล 

มีความยติุธรรมและเอาใจใส่

พนกังาน ใหโ้อกาสพนกังานใน

การพฒันาและการเติบโตอยา่งเท่า

เทียมกนั 

• ส่งเสริมวฒันธรรมความหลากหลาย

ของบุคลากร 

• จดัทาํนโยบายความหลากหลายและความเท่าเทียม 
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รายการ คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ

กาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 

สรรหา 

คณะกรรมการ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

สมาชิก (จํานวนคน) 

 

12 3 4 3 3 

กรรมการอิสระ (ร้อยละ) 

 

ร้อยละ 

42 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

67 

ประธาน 

 

ประธานเป็น

กรรมการ

อิสระ 

ประธานเป็น 

กรรมการ

อิสระ 

ประธานเป็น

กรรมการ

อิสระ 

ประธานเป็น

กรรมการ

อิสระ 

ประธานเป็น

กรรมการ

อิสระ 

กรรมการหญิง  

(ร้อยละ) 

 

ร้อยละ 

42 

ร้อยละ 

67 

ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

67 

ร้อยละ 

33 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 

(ร้อยละ)  ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

การกาํกบัดูแลกจิการที่ด ีจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ 

บริษทัฯ มุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกาํกับ

ดูแลกิจการท่ีดี มีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

ควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีซ่ึงเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น และถือเป็น

หน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น

ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างในการ

กาํกบัดูแลกิจการไดร้วมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้สดง

ไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “โครงสร้างการกํากับดูแลองค์กร” ในรายงาน

ประจาํปีน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั 

และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงหลกัสาํคญั

ของความซ่ือสัตย ์การดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็น

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในการ

นําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความ

จริงใจ โปร่งใส และซ่ือสัตย ์ทั้งน้ีคู่มือดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 

ผลการดาํเนินงานในการจัดการเพ่ือความยัง่ยืน ข้อมูลการกาํกบัดูแล 
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ภาพรวม 

ไม่นานมาน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชั่นและเคร่ืองมือการประเมิน

ตนเองท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

นโยบายน้ีไดร้วมแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีต่อตา้น

การคอร์รัปชั่น และการกระทาํท่ีผิดจรรยาบรรณมา

ตั้งแต่ในอดีต และไดส่ื้อสารแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

และพนกังานทุกคนใหรั้บทราบ 

บริษทัฯ ไดจั้ดสัมมนาและฝึกอบรมในเร่ืองการต่อต้าน

การทุจริตให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุก

คนในสํานกังานเพื่อสนบัสนุนวฒันธรรมการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายฉบบัน้ีใหค้รอบคลุมถึงบุคคล 

กจิการ หรือ องค์กร ที่บริษัทฯ ทําธุรกจิด้วย  

ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางในการติดต่อกับ

คณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง เพื่อให้ค ําแนะนํา

เก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

ความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้

เสียจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบติังานไม่

ถูกต้อง หรือการละเมิดหลักจริยธรรมธุรกิจ และ

แนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้หรือการกระทาํท่ี

ผิดกฎหมาย ฯลฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ความมัน่ใจได้

ว่าบุคคล กิจการ หรือ องคก์ร ท่ีบริษทัฯ เก่ียวขอ้งดว้ย 

ไม่มีการกระทาํท่ีผิดจรรยาบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

จาํนวนเหตุการณ์การคอร์รัปชัน่ 0 

จาํนวนเหตุการณ์ท่ีพนกังานถกูไลอ่อก

หรือลงโทษจากการคอร์รัปชัน่ 
0 

จาํนวนเหตุการณ์ท่ีคู่คา้ทางธุรกิจถกู

ยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา

เน่ืองจากมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

คอร์รัปชัน่ 

0 

จาํนวนขอ้พพิาททางกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งการคอร์รัปชัน่ต่อบริษทัฯ 
0 

จาํนวนขอ้พพิาททางกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งการคอร์รัปชัน่ต่อพนกังาน 
0 

บริษัทฯ ได้พัฒนาช่ือเสียงในอุตสาหกรรมโดยไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯได้

ยึดถือนโยบายน้ีมาโดยตลอด ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดทาํ 

“นโยบายงดรับของขวญั (No Gift Policy)” ตามขอ้เสนอแนะของโครงการ

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษทัฯ 

ขอให้พนัธมิตรทางธุรกิจงดมอบของขวญัแก่บุคลากรทุกคนในทุกโอกาส ซ่ึง

รวมถึงคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั และไดมี้การปฏิบติั

ตามนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 นโยบายงดรับของขวญัน้ีเป็น

การส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ   
 

ในปี 2564 ไม่มีการแจ้งเบาะแส และไม่มีเหตุละเมิดหลกัการด้านจริยธรรม 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายกอตมั คูรานา (ซ้าย) กรรมการ (การเงิน) ของบริษทัฯ รับ 
ใบประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) จาก
นายกุลเวช เจนวฒันวิทย ์(ขวา) กรรมการผูอ้าํนวยการสมาคม
ส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ในพิ ธีมอบ
ประกาศนียบัตร เ ม่ือวัน ท่ี  18 ตุลาคม 2562 ซ่ึ งทาง  CAC 
ตั้งเป้าหมายท่ีจะจดัการกบัการคอร์รัปชัน่ สร้างธุรกิจท่ีมีความ
โปร่งใส และยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
บริษทัเอกชน 

การประเมินการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปช่ัน 

จาํนวนคร้ังการประเมินความเส่ียงดา้น

คอร์รัปชัน่ 
2 

จาํนวนพนกังาน 129 

• ผูบ้ริหารระดบัสูง  14 

• พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 115 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) ได้รับการรับรองให้

เป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

 

16



 

 

ผลการดาํเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ 

ในปี 2564 ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ดงัต่อไปน้ี

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลาํเรือ 

มากกว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 

โปรดดูรายละเอียด “การแบ่งส่วนตลาดและการ

เปรียบเทียบ” ในรายงานจากคณะกรรมการ สาํหรับผล

การดาํเนินงานในปี 2564 เม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายนี ้

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลีย่ต่อวันต่อลาํเรือ  

น้อยกว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อย

ละ 15 ตามรายงานของ BDO LLP 

15% 
โปรดดู “การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํของ

บริษัทฯ กับค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม” ในคาํอธิบายและการวิเคราะห์

ของผู้บริหารสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 เม่ือเปรียบเทียบ

กับเป้าหมายนี ้

ขับเคล่ือนการเติบโต

อย่างยั่งยืน 
การดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลดี

ต่อเศรษฐกจิของประเทศ โดยสร้าง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิผ่านทางกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมไปถึงผ่านทาง

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
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รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 128.21 152.32 134.05 119.08 265.61 

รายไดจ้ากการลงทุน 0.70 1.15 0.96 0.27 0.06 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น 0.94 0.00 0.01 0.00 0.02 

รายไดอ่ื้น 0.30 0.11 0.27 0.51 6.41 

รวม – มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงท่ีสร้างขึน้ 130.15 153.58 135.29 119.86 272.10 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

ตน้ทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมตน้ทุนลูกเรือ) 24.04 28.79 29.18 29.58 28.70 

ค่าจา้งและสวสัดิการพนกังาน (รวมตน้ทุนลูกเรือ) 42.98 44.08 44.84 40.99 52.71 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (จ่ายใหแ้ก่ผูใ้หกู้)้ 25.01 25.48 22.64 18.88 12.94 

เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 47.10 

ภาษีจ่ายใหรั้ฐ 0.08 0.09 0.12 0.12 0.14 

เงินลงทุนในชุมชน และสังคม 0.04 0.04 0.05 0.06 0.13 

การจ่ายเงินอ่ืนๆ 3.96 5.04 8.07 32.02 3.29 

รวม - มูลค่าเศรษฐกจิโดยตรงท่ีแจกจ่าย 96.11 103.52 104.90 121.65 145.01 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจาํหน่าย และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 34.63 36.64 38.23 38.71 37.79 

ประมาณการและสาํรองต่างๆ (0.22) (0.11) 0.02 0.28 (0.28) 

โอนไป (จาก) เงินสาํรอง (0.37) 13.53 (7.86) (40.78) 89.58 

รวม - มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงสะสม 34.04 50.06 30.39 (1.79) 127.09 

มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยตรงที่สร้างขึน้และแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ)  

  

 

 

130.15
153.58 135.29 119.86

272.10
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มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ต ร ง ที่ ส ร้ า ง ขึ้น

34.04
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มู ล ค่ า มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิจ โ ด ย ต ร ง ส ะ ส ม

96.11 103.52 104.90
121.65

145.01

2 5 6 0 2 5 6 1 2 5 6 2 2 5 6 3 2 5 6 4

มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ต ร ง ที่ แ จ ก จ่ า ย
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ผลการดาํเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํ้ า ดงันั้น บริษทัฯ จึงมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยให้ความสาํคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้ และ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

อยา่งไรก็ตาม จากการดาํเนินธุรกิจตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ทาํให้บริษทัฯ เขา้ใจดีว่าแค่การปฏิบติัตาม

กฏขอ้บงัคบัต่างๆ นั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติั นอกเหนือจากกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้นัน่คือ การพฒันาแผนงานภายในเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการคน้หาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือนาํมาใชใ้นการลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความมุ่งมัน่อยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และของเสีย 

การดาํเนินงานที่สําคญั: 

1. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเดทเวทตนัลงร้อยละ 32.87 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2551 

2. นโยบายการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํอยา่งเป็นทางการ

ตามขอ้กาํหนด ISO 14001: ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ในแง่ของการดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

เพ่ือปกป้องส่ิงแวดลอ้มและปกป้องโลก เพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึนสาํหรับคนรุ่นปัจจุบนั

และอนาคต (โปรดดูรายละเอียดด้านล่างในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)” 

3. บรรลุเป้าหมายการลดการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยมลพิษร้อยละ 5 ต่อลาํเรือ 

โดยการติดตั้งท่อ wake equalizing ductsซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีติดบริเวณใบจกัร

เรือเพ่ือช่วยลดอตัราการกินนํ้ามนั บนเรือ 11 ลาํ 

4. เป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ถูกกําหนดและ

นาํมาใชก้บัพนกังานทั้งในสาํนกังานและพนกังานท่ีอยูบ่นเรือ โดยไดก้าํหนด

ระยะเวลาในการดาํเนินการและให้มีการปฏิบติั บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการ

อบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนักงานทุกระดับจะเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่

ความสาํเร็จในนโยบายส่ิงแวดลอ้ม และความสาํเร็จน้ีไดแ้สดงผา่นการอบรม

พนกังานในบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ มีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสาํหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบน

เรือและภายในสาํนกังาน และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ 

ท่ีมีอยูปั่จจุบนัสามารถลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการฝึกอบรมภายในองคก์รฯ ท่ีจดัข้ึนเพ่ือพนกังานทุกคน (ทั้งท่ีสาํนกังาน

บริษทัฯ และบนเรือ) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(EMS Policy) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งและปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงการฝึกอบรมน้ีไดจ้ดัฝึกการอบรมทั้งท่ีศูนยฝึ์กอบรมของ

บริษทัฯ และผา่นทางผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัเรือท่ีไปตรวจเรือ 

7. บริษทัฯ ใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดเพ่ือชกัจูงและสนบัสนุนผูค้า้ทุกรายของ

บริษทัใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม/แนวทางการปฏิบติัท่ีดี 

8. เรือทุกลาํของบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง Inventory of Hazardous Materials 

(IHM) 
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รายงานน้ีสรุปขอ้บงัคบัดา้นการเดินเรือท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตามของบริษทัฯ รายงานน้ียงัระบุถึงระบบการควบคุมคุณภาพและเหตุฉุกเฉินภายในของบริษทัฯ และความพยายาม

ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และเพื่อระบุผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํกรอบการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบุความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผนวกเขา้กบันโยบายการจดัการของบริษทัฯ กรอบการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศแสดงขั้นตอนการดาํเนินงานขององคป์ระกอบ

หลกัทั้งส่ี ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํกบัดูแล กลยทุธ์ การบริหารความเส่ียง และตวัช้ีวดัและเป้าหมาย โดยแสดงจุดแขง็และความสามารถในการปรับตวัทางกลยทุธ์ของบริษทัฯ และแบบจาํลองธุรกิจภายใตส้ถานการณ์

สภาพอากาศท่ีแตกต่างกนั 

ภาพรวมรายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกีย่วกบัสภาพภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ท่ีมา: รายงานฉบับล่าสุดของ TCFD: ข้อเสนอแนะของคณะทาํงานเฉพาะกิจด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ เดือนมิถนุายน 2560 

การกาํกบัดูแล

การกํากบัดูแล 

เปิดเผยขอ้มูลการกาํกบัดูแลขององคก์รเก่ียวกบัความเส่ียง และโอกาสท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ 

เปิดเผยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนของความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ กลยทุธ์และการวางแผนทางการเงินขององคก์รใน

กรณีท่ีขอ้มูลดงักล่าวเป็นสาระสาํคญั 

การบริหารความเส่ียง 

เปิดเผยวิธีการท่ีองคก์รระบุ ประเมินและจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภาพภมิูอากาศ 

ตัวช้ีวดัและเป้าหมาย 

เปิดเผยตวัช้ีวดัและเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินและจดัการความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ ในกรณีท่ีขอ้มูลดงักล่าวมีความสาํคญั 

 

การกํากบัดูแล 

กลยุทธ์ 

การบริหาร 

ความเส่ียง 

ตัวช้ีวดัและ

เป้าหมาย 

อธิบายการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการเกีย่วกบัความเส่ียงและโอกาสที่เกีย่วกบัสภาพภูมิอากาศ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียงส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม

และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวอย่างย ัง่ยืนให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบริษทัฯ 

กาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล โอกาส และนโยบายของบริษทัฯ รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไดมี้การหารือกลยทุธ์ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลกบัคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี หรือบ่อยเท่าท่ีตอ้งการ คณะกรรมการบริษทัฯ 

จะพิจารณาปัญหาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศเม่ือมีการทบทวนนโยบายจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการระบุความเส่ียงทางธุรกิจ รวมถึงมีการติดตามอยา่งต่อเน่ืองวา่มีมาตรการ

บรรเทาผลกระทบท่ีมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงรวมถึงการควบคุมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศซ่ึงส่งผลกระทบบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนกาํหนดกลยุทธ์ในการจดัการความ

เส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้แน่ว่าความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศไดผ้่านการพิจารณา

ในระดบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

อธิบายถึงบทบาทของฝ่ายบริหารในการประเมินและจัดการความเส่ียงและโอกาสที่เกีย่วกบั

สภาพภูมิอากาศ 

กรรมการผูจ้ดัการดาํรงตาํแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีหนา้ท่ีในการติดตามดูแล

ความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร  

การบริหารจดัการสภาพภูมิอากาศเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ (เทคนิค) โดยดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการ

ใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการ

ประเมินในทุกขั้นตอนการทาํงาน กรรมการ (เทคนิค) มีหนา้ท่ีดูแลการดาํเนินงานของเรือทุกลาํ รวมถึง

กาํหนดแผนการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการดาํเนินงาน และกรรมการ (การเงิน) มีหน้าท่ี

ติดตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและกาํหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีตรงกบัความคาดหวงัเหล่าน้ี และรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการและ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิเกีย่วกบัสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ของบริษัทฯ 
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การระบุโอกาส และความเส่ียงเกีย่วกบัสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงและโอกาส ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้กบั 

บริษัทฯ 

กลยุทธ์ และการบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการ

เปลีย่นผ่าน 

(Transition Risks) 

 

นโยบาย 

กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั 

(Policies, Laws & 

Regulations) 

• การปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์หม่ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคาร์บอนไดออกไซด์

และสภาพภูมิอากาศ 

(ระยะส้ันและระยะยาว 3-20 ปี) 

• ตน้ทุนสูงข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎหมายใหม่ท่ีมี

ความซบัซอ้น 

• ตน้ทุนสูงข้ึนจากการเดินเรือท่ีปลอ่ยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดต์ํ่า และตน้ทุนเหล่าน้ีไม่

สามารถเรียกเกบ็จากผูเ้ช่าเรือได ้

• ราคาคาร์บอนสูงข้ึน 

• กระทบต่อความสามารถในการปลอ่ยเช่าเรือ 

เน่ืองจากคะแนนดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ดี 

•  เขา้ร่วมโครงการเพื่อลดการใชเ้ช้ือเพลิง 

• ลงทุนในอุปกรณ์ประหยดัเช้ือเพลิง 

• รวมราคาคาร์บอนเขา้กบัการดาํเนินงานและการตดัสินใจเชิงกล

ยทุธ์ขององคก์ร 

• ผนวกการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคาํนึงถึงปัจจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ ธรรมาภิบาลเขา้กบัการกาํกบัดูแล 

 

การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลย ี

(Technology) 

• ความอยูร่อดของธุรกิจดว้ยเรือท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  และการ

เปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีปลอ่ย

มลพิษเป็นศนูย ์

(ระยะยาว: มากกวา่ 10-20 ปี) 

• การใชอุ้ปกรณ์ประหยดันํ้ามนั

เช้ือเพลิงและการปรับปรุงอุปกรณ์ 

(ระยะกลาง: มากกวา่ 3-10 ปี) 

• ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

• ลดการใชเ้ช้ือเพลิง 

• ปรับปรุงการดาํเนินงานของเรือ 

• ตน้ทุนเพิ่มข้ึน 

• ตน้ทุนการดาํเนินงานสูงข้ึน 

 

• สาํรวจและลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยมลพิษ 

• ระบุและนาํเทคโนโลยใีหม่และแนวโนม้ในอนาคตมา

ประยกุตใ์ชโ้ดยทีมงานดา้นเทคนิคท่ีมีประสบการณ์สูง 

• มุ่งมัน่พฒันาการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• สร้างความสมดุลระหวา่งผลตอบแทนและความเส่ียง 

การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด และมีความสาํคญัต่อการเติบโตและการพฒันาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดคิ์ดเป็นร้อยละ 2.5-3 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ัว่โลก 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นหน่ึงในความเส่ียงระยะยาวท่ีสาํคญัท่ีทุกคนตอ้งใหค้วามสนใจ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งรุนแรงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลเสียต่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมการเดินเรือ การประเมินผลกระทบของการขนส่งทางทะเลต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ในขณะเดียวกนัก็ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไวใ้ห้คน
รุ่นหลงั 

หลกัปรัชญาของบริษทัฯ ไดน้าํเอาหลกัการส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาลมาปรับใช ้รายงานน้ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ สู่การเป็นองคก์รคาร์บอนตํ่า และวิสยัทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีคาํนึงถึง
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และบรรษทัภิบาลในการขบัเคล่ือนธุรกิจ บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างมาตรการระยะยาว เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ – เตรียมความพร้อมสําหรับการเดนิเรือในอนาคต 
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ความเส่ียงและโอกาส ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้กบั 

บริษัทฯ 

กลยุทธ์ และการบริหารความเส่ียง 

• ใชข้อ้มูลเส้นทางการเดินเรือและ

การปลอ่ยมลพษิเพื่อกาํหนด

ความสัมพนัธ์และสร้างรูปแบบ

ความเช่ือมโยง 

(ระยะกลาง: 3-10 ปี) 

การเปล่ียนแปลงทาง

การตลาด 

(Market) 

• ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน 

(ระยะยาว: มากกวา่ 10-20 ปี) 

• ความตอ้งการเรือท่ีปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ตํ่าเพิ่มข้ึน 

• ผลกระทบต่อรายไดแ้ละการประเมินมูลค่าเรือเก่า

ท่ีมีการใชเ้ช้ือเพลิงสูง 

• ติดตามการปลอ่ยปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องบริษทัฯ 

• กาํหนดเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• ลงทุนในเรือท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน 

• เส้นทางสู่ความเป็นกลางทาง

คาร์บอน (carbon neutrality) 

(ระยะยาว: มากกวา่ 10-20 ปี) 

• ผูน้าํในอุตสาหกรรมในการนาํเรือท่ีปลอ่ยมลพษิ

เป็นศูนยม์าใชใ้นเชิงพาณิชย ์

 

• วิจยัและพฒันาเทคโนโลยท่ีีช่วยลดการปลอ่ยมลพษิ 

• สาํรวจการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีการปลอ่ยมลพิษตํ่าหรือการใชเ้ป็น

ศูนยใ์นเชิงพาณิชย ์

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

(Reputation) 

• ความกงัวลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย – 

ความล่าชา้ในการนาํเรือท่ีปล่อย

มลพิษเป็นศนูยม์าใช ้

(ระยะกลาง 3-10 ปี) 

• ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและส่วนแบ่งทาง

การตลาดของบริษทัฯ 

• ทาํการพฒันาเรือท่ีปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์ํ่า 

• เขา้ร่วมโปรแกรมต่างๆ เช่น Getting to Zero Coalition เพื่อ

สาํรวจเช้ือเพลิงทางเลือกเพือ่นาํมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์

ความเส่ียงทาง

กายภาพ 

(Physical Risks) 

ภยัธรรมชาติท่ี

เปล่ียนแปลงแบบ

เฉียบพลนั 

(Acute) 

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ - 

อุณหภูมิสูงข้ึน 

• เพิ่มความรุนแรงและความถ่ีของ

โรคท่ีเกิดจากสภาพอากาศ 

(ระยะกลาง 3-10 ปี) 

• สร้างความเสียหายต่อคน ทรัพยสิ์น และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

• ตน้ทุนเพิ่มข้ึน จากการเปล่ียนแปลงเส้นทางการ

เดินเรือกระทนัหนั 

• การผนวกสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเขา้

กบักลยทุธ์การดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• ใชข้อ้มูลเรือในการติดตามรูปแบบสภาพอากาศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพ

อากาศในระยะยาว

(Chronic) 

• การเปล่ียนแปลงรูปแบบสภาพ

ภูมิอากาศระยะยาว ส่งผลใหเ้กิด

พายท่ีุมีความรุนแรงแบบใหม่ๆ 

(ระยะยาว: 10-20 ปี)  

• ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการบรรเทาผลกระทบ

และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น 

ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายและการประกนัภยั 
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การบริหารความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภัยพบัิติทางธรรมชาติ และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การเดินเรือของบริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะประสบกบัความเส่ียงทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศทัว่โลก ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศและภยัธรรมชาติอาจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อบุคคลากรหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งจดัการและวางแผนสาํหรับเหตุการณ์สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท่ีอาจเกิดข้ึนน้ี 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงส่งผลต่ออุปทานของสินคา้เกษตรทัว่โลก และอาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการเรือของบริษทัฯ 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มสูงข้ึนของระดบันํ้ าทะเลอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือ ทาํให้ตอ้งเปล่ียนไปใชเ้ส้นทางท่ีไม่ไดว้างแผนไวล้่วงหนา้ การวางแผนและการใชเ้ทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการกาํหนดเส้นทางใหม่น้ีได ้

บริษทัฯ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และนาํความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพจิารณาปัจจยัเหล่าน้ีในการดาํเนินงาน เพื่อความปลอดภยัของพนกังานและส่ิงแวดลอ้มและเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

ปัจจยัเหล่าน้ีท่ีมีต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 หน่วยงานกาํกบัดูแลไดอ้อกกฎเกณฑต่์างๆ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจดัเก็บภาษีคาร์บอน และจาํกดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการ

อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ การนาํนโยบายการกาํหนดราคาคาร์บอนมาใช ้ทาํใหบ้ริษทัต่างๆ ตอ้งจ่ายเงินสาํหรับคาร์บอนแต่ละตนัท่ีปล่อยออกมา การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ราคาเช้ือเพลิงท่ีผนัผวน การจาํกดั

ความเร็ว และราคาคาร์บอนท่ีพุง่สูงข้ึน อาจส่งผลใหต้น้ทุนการดาํเนินงานของบริษทัฯเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก 

บริษทัฯ มีกลยทุธ์ท่ีหลากหลายเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประการแรก บริษทัฯ กาํลงัพฒันาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในรูปแบบต่างๆ ภายในบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะทดสอบกบัเรือใน

อีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ประการท่ีสอง บริษทัฯ ส่งเสริมสนบัสนุนอุตสาหกรรมในการพฒันาเรือท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าหรือเป็นศูนย ์ประการท่ีสามซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ อาจพิจารณาชดเชยค่าการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนบางส่วนจากกองเรือผา่นการซ้ือคาร์บอน ซ่ึงเป็นมาตรการชัว่คราวจนกวา่เรือท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนยจ์ะเขา้สู่ตลาดและสามารถใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆเหล่าน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนด

เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

เป้าหมาย 

บริษทัฯไดด้าํเนินการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์บริษทัฯ ไดก้าํหนด

เป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของ IMO ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณการปล่อยก๊าซในปี 2551  

ค่าเฉล่ียดชันีความเขม้ขน้ของคาร์บอนสาํหรับปี 2564 อยูท่ี่ระดบั 7.42 กรัมต่อตนัไมล ์ภายในปี 2569 บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายระดบัดชันีความเขม้ขน้ของคาร์บอนไวท่ี้ 6.0 กรัมต่อตนัไมล ์หรือ ลดลงร้อยละ 19 

ความยัง่ยืนในด้านการเงิน 

บริษทัฯ มุ่งมั่นท่ีจะนําแนวคิดด้านด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาใช้ในการดาํเนินธุรกิจ เพราะบริษทัฯ เช่ือว่าประเด็นเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสําคัญในการเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระยะยาวของ 

บริษทัฯ ในปี 2564 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวเพื่อความยัง่ยนืจาํนวน 85 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบับรรษทัการเงินระหวา่งประเทศธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารทหารไทย

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยผูใ้หกู้ไ้ดว้า่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเพื่อทาํการประเมินประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการตรวจสอบของผูใ้หกู้ ้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานขั้น

พื้นฐาน ตลอดจนบรรลุเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืบางขอ้ตลอดช่วงระยะเวลากู ้
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การท่ีบริษทัฯ จะสามารถเดินเรือผ่านน่านนํ้ าสากลไดน้ั้น บริษทัฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและอนุสัญญาต่างๆ ซ่ึงกาํหนดโดย

องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization: IMO) และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆอยา่งครบถว้น 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 

(Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการเขา้

ยามของคนประจําเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”) เป็น 4 

อนุสัญญาหลกัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 

กฎระเบียบล่าสุดของ IMO ท่ีเกีย่วข้องกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ดัชนีประสิทธิภาพพลงังานของเรือท่ีมีอยู่ (Energy Efficiency Existing Ship Index: EEXI) และ

ดัชนีความเข้มข้นของคาร์บอน (Carbon Intensity Indicator: CII) 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของ IMO ในการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อเท่ียวการขนส่งลงร้อยละ 40 ภายในปี 2573 และลดลงถึง

ร้อยละ 70 ในปี 2593 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ ในเดือนมิถุนายน 2564 IMO ไดอ้อกมาตรการใหม่สองมาตรการกล่าวคือ 1) ดชันีประสิทธิภาพพลงังานของ

เรือท่ีมีอยู ่2) ดชันีความเขม้ขน้ของคาร์บอน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อร้อยละ 80 ของกองเรือทัว่โลก โดยขอ้บงัคบัเหล่าน้ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 

มกราคม 2566 การนาํขอ้บงัคบัใหม่เหล่าน้ีมาปรับใชจ้ะมีผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือโดยรวม และจะทา้ทายเจา้ของเรืออยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

กองเรือของบริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยกาํลงัสูงสุดของเคร่ืองยนตห์ลกัจะถูกจาํกดับนเรือ 23 ลาํ จากกองเรือทั้งหมด 36 ลาํ เพื่อลด

การใชพ้ลงังานท่ีมากเกินจาํเป็น ภายในช่วงระยะเวลาการตรวจคร้ังแรกในปี  2566  

 

อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 (International Convention for the Control and Management of Ships’ 
Ballast Water and Sediments 2004) อนุสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

อนุสัญญาทางทะเลระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยการขนส่ง

สินคา้อนัตราย 
(International Maritime 
Dangerous Goods Code 

(IMDG)) 

อนุสัญญาทางทะเลระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยการขนส่ง

สินคา้เทกองท่ีเป็นของแขง็ 
(International Maritime 

Solid Bulk Cargoes Code 
(IMSBC)) 

อนุสัญญาระหวา่งประเทศ
วา่ดว้ยการควบคุมระบบ
กนัเพรียงของเรือ ค.ศ. 

2001 (International 
Convention on the 

Control of Harmful Anti-
Fouling Systems 2001) 

อนุสัญญาระหวา่งประเทศ
สาํหรับการเดินเรือใน
น่านนํ้าบริเวณขั้วโลก 

(International Code for 
Ships Operating in Polar 

Waters (Polar Code)) 

อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความรับผิดทางแพง่ต่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามนั ค.ศ. 2001 
(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

 

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคบัและอนุสัญญาต่างๆ 

 

อนุสัญญาระหวา่งประเทศ
วา่ดว้ยการเคล่ือนยา้ยซาก
เรือ ค.ศ. 2007 (Nairobi 

International Convention 
on the Removal of Wrecks 

2007 (the Wrecks 
Convention)) 

ขอ้บงัคบัดชันีประสิทธิภาพพลงังานของ

เรือท่ีมีอยู่ กาํหนดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกระดบัสูงสุดตามรูปแบบตวัเรือ 

เช่น กาํลงัเคร่ืองยนต์สูงสุด ความเร็วของ

เรือ ประเภทของเรือ และขีดความสามารถ

ในการบรรทุกสินคา้ของเรือ  ในการปฏิบติั

ตามขอ้บงัคบัน้ี ร้อยละ 80  ของกองเรือทัว่

โ ล ก จ ะ ต้ อ ง จํ า กั ด กํ า ลั ง สู ง สุ ด ข อ ง

เคร่ืองยนตห์ลกัในระดบัระหว่างร้อยละ 20 

ถึงร้อยละ 50 

ในขณะท่ีดัชนีความเขม้ขน้ของคาร์บอน

วัดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี

ปล่อยออกมาจริงและกาํหนดให้ทาํการลด

การปล่อยก๊าซเ รือนกระจกลงทุกๆ  ปี

นับตั้ งแ ต่ ปี  2562  จนถึงปี  2566  โดย

กําหนดให้ลดลงร้อยละ 1  ในแต่ละปี

ระหว่างปี 2562 ถึง 2566 และหลงัจากนั้น

ต้องลดลงร้อยละ 2 ในแต่ละปี จนถึงปี 

2569 

กฎข้อบังคบัอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง  

กฎขอ้บงัคบัในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความเขม้งวดกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของ
สหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และคาํสั่งของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการเผาผลาญเช้ือเพลิงในเขตยโุรป ฯลฯ 

นอกจากกฎขอ้บงัคบัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ดงัต่อไปน้ี 
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จากประสบการณ์เรียนรู้ดา้นอุบติัเหตุทางทะเลตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ไดถู้กรวบรวมเป็นประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM Code) ซ่ึงถูกเผยแพร่โดยองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อ

ส่งเสริมความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ ISM Code ซ่ึงบงัคบัใชก้บัเรือขนส่ง

ผูโ้ดยสาร เรือบรรทุกนํ้ ามนั เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ และเรือบรรทุกสินคา้แบบเทกอง ซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั และไดรั้บใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 สามปีก่อนท่ีขอ้บงัคบัดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้

กฎขอ้บงัคบัน้ีถูกนาํไปใชท้ั้งบนเรือและท่ีสาํนกังานบนฝ่ังเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 

2. เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็และสูญเสียชีวิต 

3. เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
กราฟต่อไปน้ี แสดงถึงจาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกบัจาํนวนวนัในการเดินเรือ ตั้งแต่ ปี 

2556 - ปี 2564 ของบริษทัฯ สาํหรับการวิเคราะห์น้ี ไดพ้ิจารณาการละเมิด ISM Code ซ่ึงส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม ้การระเบิด 

การบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยต้ืน บริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพื่อ

ระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงและเร่ิมดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งเหมาะสมในแต่ละเร่ือง และไดแ้จง้ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบ

เพื่อเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดการละเมิดแบบเดียวกันข้ึนอีก สําหรับปี 2564 บริษทัฯ มีการละเมิด

ขอ้บงัคบัจาํนวน 2 คร้ัง โดยมีจาํนวนวนัในการเดินเรืออยูท่ี่ 13,140 วนั 

ถึงแมว้่าในปี 2564 บริษทัฯ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ไม่ให้

มีการละเมิดขอ้บงัคบัของ ISM เลยกต็าม แต่เม่ือคาํนึงในแง่ตวัเลขจาํนวน

คร้ังของการละเมิดขอ้บงัคบัน้ีต่อจาํนวนวนั ในการเดินเรือพบว่าปี 2564 

ยงัคงถือว่าอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า การละเมิดขอ้บงัคบั ISM ของบริษทัฯในปีน้ี 

ได้แก่ 1) เรือชนกับเรือบรรทุกนํ้ ามนัทอ้งถ่ินขนาดเล็กในประเทศจีน 

(ในขณะท่ีพยายามหลบเรือบรรทุกนํ้ามนัอ่ืนท่ีเขา้มาใกลเ้รือของบริษทัฯ) 

โดยเกิดความเสียหายเลก็นอ้ยต่อเรือหรือส่ิงแวดลอ้ม และ 2) เรือแตะกน้

ทะเลในช่วงเวลาส้ันๆ จากสภาพอากาศท่ีเลวร้ายและระดบันํ้าท่ีลดลงใน

แม่นํ้ามิสซิสซิปป้ี และไดล้อยตวัเม่ือระดบันํ้าข้ึนสูงโดยการใชเ้รือลากจูง 

ไม่มีความเสียหายต่อเรือหรือส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เหตุการณ์เหล่าน้ีไดถู้ก

นาํมากล่าวในการประชุมดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัมิ

ใหเ้กิดเหตุการณ์แบบน้ีข้ึนอีก 

เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ISM Code ไดมี้การตรวจสอบภายใน

บนเรือประจําปีโดยทีมงานซ่ึงประกอบด้วย  ผู ้ตรวจสอบเรือซ่ึงมี

คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ

กรรมการผูจ้ ัดการโดยตรง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิด

อุบัติเหตุทั้ งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และ

หลงัจากนั้นจะมีการทบทวนขั้นตอนการดาํเนินงานทนัที นอกจากน้ี 

บทเรียนทั้ งหมดท่ีได้จากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนและเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิด

อุบัติ เหตุต่างๆจะถูกถ่ ายทอดผ่านทาง Marine Accident Reporting 

Scheme (MARS) เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็น

การยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินเรือให้สูงข้ึนอีกดว้ย The 

Nautical Institute ก รุงล อ น ด อ น  ป ระ เท ศ อังก ฤ ษ ซ่ึ งไ ด้ เผ ยแ พร่

เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) ทุกเดือน 

ไดช่ื้นชมท่ีบริษทัฯ ให้ความร่วมมือกบั MARS ในการส่งเสริมและร่วม

แบ่งปัน “บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นกรณีศึกษาอันเป็น

ประโยชนต่์ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดของ

บริษทัฯ ในการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประมวลข้อบังคบัเกีย่วกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

(International Safety Management Code: ISM Code)  
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การปฏิบัตติามกฎหมายส่ิงแวดล้อม 

จาํนวนขอ้พิพาทและคดีความท่ีเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกล่ีย 

0 

จาํนวนบทลงโทษท่ีไม่เป็นตวัเงิน 0 

จาํนวนเงินค่าปรับ 0 
ใน ปี  2555 บ ริษัท ฯได้ เข้า ร่ วม เ ป็นสมาชิก  INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners) 

Intercargo มีคาํกล่าววา่ “เพื่อเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่เพื่อความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ 

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ดงันั้น วิสัยทศัน์ของเราจึงคือ ความปลอดภยั 

ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ซ่ึงมีเรือสมาชิกท่ีคา้ขาย

อยู่ทัว่โลก – เดินเรืออย่างมีความสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผลกาํไร” คาํกล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา

ของบริษทัฯ เป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ี การเขา้เป็นสมาชิก Intercargo ของบริษทัฯ นั้น สะทอ้นให้เห็นถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน

ของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในปี 2555 บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซ่ึงเป็นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ ก่อตั้งโดย BHP 

Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษทัขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นผูใ้ช้บริการหลกัในการขนส่งทางเรือซ่ึง

ระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่กนัว่ามีมาตรฐานท่ีแม่นยาํและเขม้งวด รวมทั้งเนน้

เร่ืองความปลอดภยัของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินคา้) และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล การเขา้เป็นสมาชิกของ

บริษทัฯ เป็นการยนืยนัถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ อีกอยา่งดว้ย 

การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เน่ืองจากแนวโนม้ท่ีการตรวจเรือโดยเจา้หนา้ท่ี

ตรวจเรือของรัฐเมืองท่านั้นจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในส่วนของการบงัคบัใช้ 

ISM Code ดงันั้น บุคลากรประจาํเรือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการทบทวนความรู้ดา้น 

ISM Code อยา่งสมํ่าเสมอ และจดัให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั

ภายในกองเรือ เพื่อประโยชน์ของทุกคน 

การพัฒนาการบํารุงรักษาตัวเรือ: บริษัทฯ ได้เน้นย ํ้ าถึงความสําคัญของการ

ตรวจสอบสภาพและทดสอบเคร่ืองจักรทุกเคร่ืองอย่างสมํ่าเสมอ และหาก

เจา้หนา้ท่ีประจาํเรือพบเห็นส่ิงผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทนัที นอกจากน้ี ฝ่าย

จดัการของบริษทัฯ ได้เน้นย ํ้าให้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใช้

กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเข้มงวดเพิ่มข้ึน จากการตรวจสอบปกติโดยผูต้รวจสอบ

ภายนอก เพื่อให้ยกระดบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและความปลอดภยัสาํหรับตวั

เรือ สินคา้ และลูกเรือ 

มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือท่ีเขา้สู่น่านนํ้ าในอเมริกา

เหนือและออสเตรเลีย จะตอ้งมีใบรับรองเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกนัเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ 

ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินการแก่ลูกเรือไวล้่วงหน้า

ก่อนท่ีเรือจะมาถึงน่านนํ้าดงักล่าว เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไดถู้ก

จัดเตรียมไว้เรียบร้อย และเรือสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆได้อย่าง

ครบถว้นตลอดเวลา 

 

ประมวลข้อบังคบัเกีย่วกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

(International Safety Management Code: ISM Code)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเร่ิมการดําเนินการเพ่ือควบคุมการละเมิด ISM Code 

โดยการใช้วธีิป้องกนัต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 

บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายภายในเท่ากบัศูนย์ สาํหรับการละเมิด ISM Code ท่ีก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ หรือเสียชีวิตไฟไหม ้

เรือโดนกนั เรือเกยต้ืน หรือการถูกกกัเรือ 



ประมวลข้อบังคบัว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship 

and Port Safety: ISPS)
เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ความปลอดภยัท่ีเปล่ียนแปลงไปทัว่โลก จึงมีการรับรอง ISPS ในปี 2547 ซ่ึง ISPS เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ซ่ึงไดร้วมถึงการยกระดบัความปลอดภยัของเรือและท่าเรือ ขอ้บงัคบัดงักล่าวไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษทัเดินเรือ คนประจาํเรือ และบุคลากรประจาํท่าเรือ/บุคลากรผูอ้าํนวยความสะดวก เพื่อท่ีจะใชใ้น “การตรวจจบัการ

คุกคามความปลอดภยัและการใชม้าตรการป้องกนัสาํหรับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของตวัเรือ หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีท่าเรือซ่ึงใชใ้นการคา้

ระหวา่งประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1) 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตาม ISPS บริษทัฯ ไดพ้ฒันามาตรฐานสาํหรับขั้นตอนการปฏิบติังานของเรือท่ีเขา้เทียบท่าท่ีมีอตัราเส่ียงต่อการลกัลอบคา้ยาเสพติดและผู ้

ลกัลอบหนีข้ึนเรือ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สุนขัดมกล่ิน และเจา้หนา้ท่ีพร้อมอาวธุตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นนโยบายมาตรฐานของบริษทัฯท่ีจะจดัให้

มีส่ิงเหล่าน้ี หากเรือเขา้ท่าเรือท่ียโุรป องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ถูกกกักนัเรือท่ีเกิดจากการละเมิด ISPS เพียงแค่

คร้ังเดียวเท่านั้น 

มีการสอบทานภายในประจาํปีสาํหรับมาตรการการป้องกนัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงผลการดาํเนินการของบริษทัฯ ในการจดัหาสุนขัดมกล่ินและเจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั ดงัเช่นการตรวจสอบ ISM ตามท่ีได้กล่าวขา้งตน้ การสอบทานจะกระทาํโดยทีมงานซ่ึงประกอบดว้ยผูต้รวจสอบท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ี

เหมาะสม ซ่ึงไดร้ายงานผลการสอบทานต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง การไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิด

อุบติัเหตุทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดในขั้นตอนการดาํเนินงานมาตรฐานจะมีการสอบทานขั้นตอนต่างๆ ทนัที 

กราฟดา้นล่างน้ี แสดงให้เห็นวา่ จาํนวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนดา้นซา้ย) เปรียบเทียบกบัจาํนวนวนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 

2556 - ปี 2564 บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS เท่ากบัศูนยเ์ช่นเดียวกนักบัเป้าหมายของการละเมิด ISM Code  ในปี 2564 บริษทัฯ มีการละเมิด ISPS 

จาํนวน 1 คร้ัง จากการตรวจพบยาเสพติดบนเรือ 1 ลาํ ของบริษทัฯ รายละเอียดของเหตุการณ์น้ีไดเ้ปิดเผยอยูใ่นรายงานประจาํปีน้ี  
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กราฟดา้นบนแสดงถึง จาํนวนคร้ังของการละเมิดอนุสัญญา 

MARPOL (แกนด้านซ้าย) ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน และจํานวนวันในการเดินเรือ  (แกน

ด้านขวา) ในช่วงปี  2556 - ปี  2564 เพื่อการวิ เคราะห์น้ี  

เหตุการณ์ท่ี เ กิดข้ึนท่ีถือเป็นการละเมิดจะมาจากการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ รู้สึกยินดีในการ

รายงานให้ทราบว่าในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการละเมิด

อนุสัญญา MARPOL บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายสําหรับ

การละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากบัศูนยส์าํหรับปี 2565 

 

MARPOL  
MARPOL เป็นอีกกฎขอ้บงัคบัหน่ึงท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะ “อนุรักษ์

สภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากนํ้ามนั และสารอนัตราย รวมถึง การลดจาํนวนของอุบติัเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” 

ซ่ึงในอนุสัญญาน้ีแบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่าวคือ: 

1. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํ้ามนั (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil) 

2. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid substances in bulk) 

3. ขอ้กาํหนดการควบคุมมลพิษจากสารอนัตรายท่ีบรรจุหีบห่อ หรือตูค้อนเทนเนอร์ หรือถงับรรจุ (Regulations for the Prevention of Pollution 

by harmful substances carried by sea in packed forms, or in freight containers, portable tanks or road and rail tank wagons) 

4. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากนํ้าเสียจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships) 

5. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษจากการป้องกนัมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Garbage from ships) 

6. ขอ้กาํหนดการป้องกนัมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships) 

บริษทัฯ มีความเขา้ใจถึงความเส่ียงของการเกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลเน่ืองจากอุบติัเหตุทางทะเล ซ่ึงบริษทัฯ จดัให้

มีมาตรการเชิงป้องกนัเพื่อจาํกดัความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยลาํดบัแรกคือ จาํกดัความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากบุคลากร และลาํดบัท่ีสองคือการดูแล

รักษาเคร่ืองจกัรบนเรือใหมี้มาตรฐานสูงสุด 

เพื่อจาํกดัความผิดพลาดของบุคลากร บริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ท่ีประจาํเรือทุกคน ซ่ึงรวมไปถึง

ห้องอบรมเสมือนจริง ซ่ึงออกแบบมาเพื่อพฒันาปรับปรุงความชาํนาญในการนาํเรือ และความระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทั้งทางดา้นสภาพ

อากาศและสภาพทอ้งทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก นอกจากน้ีบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่วิศวกรช่างเคร่ืองบนเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองจกัรทนัสมยัใหม่

ไดรั้บการฝึกอบรมโครงสร้างเคร่ืองจกัรน้ีอย่างเขม้งวด เพื่อให้เกิดทกัษะและความสามารถในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัร และหลีกเล่ียงปัญหา

เคร่ืองจกัรหยดุทาํงาน 
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• บริษทัฯ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ ์IMO 2020 

อยา่งเคร่งครัด โดยเรือทุกลาํของบริษทัฯใช้

นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าเท่านั้น 

• กฎระเบียบใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้ในท่าเรือใน

สหภาพยุโรป (EU) เรือทุกลาํท่ีเข้าท่าเรือใน

สหภาพยุโรปต้องมีแผนสําหรับการติดตาม 

การรายงานผล และการตรวจสอบปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (แผน MRV) ท่ี

ไดรั้บการอนุมติั เอกสารแสดงการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบขา้งตน้ (Document of Compliance) 

จะตอ้งเกบ็รักษาบนเรือ 

 

กฎข้อบังคบัอ่ืนๆ 

 

• อนุสัญญา IMDG และ IMSBC ตอ้งการให้มีความเขม้งวดในในการขนส่งสินคา้

อนัตราย 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศสําหรับการเดินเรือในน่านนํ้ าบริเวณขั้วโลก (Polar 

Code) กาํหนดให้เรือยกระดบัความปลอดภยั และการตรวจวดัการควบคุมมลพิษ 

ในขณะทาํการคา้บริเวณขั้วโลก 

• อนุสัญญา STCW 2010 ณ กรุงมะนิลา (Manila amendments) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กาํหนดให้มีเอกสารรับรองลูกเรือว่าไดผ้ ่านการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรปรับระดบัความรู ้ในเ รื่อง เ กี ่ยวกบัทกัษะและความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังาน 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ฉบบัปรับปรุง 2557 ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2560 กาํหนดให้จดัทาํหลกัประกนัทางการเงินเพื่อการ

ส่งตวักลบัและหลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ แก่ลูกเรือ 

• ตามมติ MEPC.280(70) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซ่ึงมีผล

บังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น เรือทุกลาํจะต้องใช้นํ้ ามนั

เช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงสุดไม่เกินร้อยละ0.5 (อยา่งไรก็ตาม ในเขตควบคุมการ

ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx Emission Controlled Area - ECA zones) ได้

กาํหนดให้ใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูงสุดในบริเวณนั้นไม่เกินร้อยละ 0.1) 

นอกจากน้ี มติ MEPC 73 ของ IMO ไดห้้ามการมีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดบนเรือหลงัจากวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ยกเวน้ในกรณีท่ีเรือลาํนั้นไดใ้ชว้ิธี

ทางเลือกอ่ืน เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในการจาํกดัค่ากาํมะถนั กล่าวคือ การ

ติดตั้งระบบทาํความสะอาดไอเสีย หรือเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (scrubber) บนเรือซ่ึง

ตอ้งไดรั้บการรับรองจากรัฐเจา้ของธงตามขอ้กาํหนดซ่ึงเรียกโดยทัว่ไปว่า  ‘IMO 

2020’ โดยกฎ IMO 2020 มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณการปล่อยค่ากาํมะถนัออก

จากเรืออยา่งมาก ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์หลกัในแง่สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของโลก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับประชากรท่ีอาศยัอยูใ่กลก้บัท่าเรือและชายฝ่ัง 

 

 

 

 29



 

 

มาตรการควํา่บาตร 

มาตรการคว ํ่าบาตรต่างๆ ซ่ึงหา้มการคา้ขายบางส่วนหรือทั้งหมดกบับางประเทศ การจาํกดัการส่งออกหรือนาํเขา้สินคา้ต่างๆ การจาํกดัการถ่ายทอด

เทคโนโลย ี และการอายดัทรัพยสิ์น มาตรการคว ํ่าบาตรหลกัๆ นั้น ประกอบดว้ย 4 ภาคส่วนไดแ้ก่ มาตรการคว ํ่าบาตรขององคก์ารสหประชาชาติ 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และสหราชอาณาจกัร 

การคว ํ่าบาตรส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการเดินเรือและเจา้ของเรือ ซ่ึงอาจเผชิญความเส่ียงจากการละเมิดมาตรการคว ํ่าบาตร การคา้ทางทะเลทัว่โลก

มกัจะมีรูปแบบการคา้ขายท่ีแตกต่างกนัออกไป ห่วงโซ่สัญญาซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ผูใ้หกู้ห้รือผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วง จนถึงผูรั้บสินคา้ นั้นเป็นวงจรท่ียาวและมกัไม่

มีความสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างฝ่ายต่างๆ ในห่วงโซ่น้ี ดงันั้น การดาํเนินการมาตรการคว ํ่าบาตรจึงยากในการตรวจจบัและอาจถูกปกปิดดว้ยการ

กระทาํท่ีผิดกฎหมาย 

การปฏิบติัตามมาตรการคว ํ่าบาตรไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากกฎหมายคว ํ่าบาตรต่างๆ มีความคลุมเครือและซบัซอ้น ในทางกลบักนั ผลของการไม่ปฏิบติั

ตามมาตรการนั้นมีความรุนแรงแมก้ระทาํโดยไม่เจตนา  ซ่ึงอาจรวมถึงความผิดทางอาญาและการจาํคุก การเสียค่าปรับจาํนวนมาก การถูกถอดถอน

จากระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร หรือสหภาพยโุรป และการเส่ือมเสียช่ือเสียง ผูรั้บประกนัภยัถูกหา้มใหค้วามช่วยเหลือแก่เรือท่ี

ทาํการคา้ละเมิดมาตรการคว ํ่าบาตร และกรมธรรมป์ระกนัภยัต่างๆ กจ็ะถูกยกเลิก  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรการควํ่าบาตรท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

• เรือของบริษทัฯ ทุกลาํใหเ้ช่าเพื่อทาํการคา้ท่ีถกูกฎหมายเท่านั้น

• เรือของบริษทัฯ ไม่เคยปิดระบบระบบแสดงตนอตัโนมติั (Automatic Identification System) แมใ้นช่วงท่ีแล่นเรือผ่านพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง

ในการถูกโจรสลดัปลน้ เพื่อใหเ้รือของบริษทัฯ สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา

• สัญญาท่ีทาํกบัผูเ้ช่าเรือทั้งหมดไดร้วมขอ้กาํหนดเก่ียวกบัมาตรการคว ํ่าบาตรของ BIMCO หรือเทียบเท่าเอาไว ้โดยผูเ้ช่าเรือให้คาํรับรอง ณ

วนัท่ีทาํสัญญาและตลอดระยะเวลาของสัญญาวา่ ผูเ้ช่าเรือหรือผูเ้ช่าเรือรายยอ่ย ผูจ้ดัส่งสินคา้ ผูรั้บสินคา้ และผูรั้บผลประโยชน์ในสินคา้ ตอ้ง

ไม่เป็นบุคคลท่ีอยู่ภายใตม้าตรการคว ํ่าบาตร และผูเ้ช่าเรือตอ้งไม่ส่ังให้เช่าเรือแก่บุคคลท่ีอยู่ภายใตม้าตรการคว ํ่าบาตร หรือ ธุรกรรมท่ีอยู่

ภายใตม้าตรการคว ํ่าบาตร

• นอกจากน้ี สัญญาใหเ้ช่าเรือยงัรวมขอ้กาํหนดการยกเวน้การทาํการคา้ในทุกพื้นท่ีหรือประเทศท่ีทราบวา่อยูภ่ายใตม้าตรการคว ํ่าบาตร

การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทางทะเล (Maritime Cyber Security Management) 
ในเอกสาร “แนวทางการดาํเนินการเร่ืองความเส่ียงทางไซเบอร์ทางทะเล” ออกโดย IMO กาํหนดใหก้ารจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ควรไปรวมอยู่

ในระบบการจดัการความปลอดภยั (Safety Management System) โดยการตรวจสอบทางไซเบอร์ในคร้ังแรกรวมในการตรวจสอบเอกสารการ

ปฏิบติังานประจาํปีหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแลว้ โดยคู่มือความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ไดถ้กูรวมอยูใ่นขั้นตอนการ

ปฏิบติังานบนเรือ 

เรือทุกลาํของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดงัต่อไปนี ้
การเกบ็ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การแก้ไขอนุสัญญา MARPOL ภาคผนวก 6 ณ การประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คุ้ม ค ร อ ง ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม ท า ง ท ะ เ ล  ( Marine 

Environment Protection Committee, MPEC) คร้ังท่ี 70 จดัข้ึนเม่ือ

เดือนตุลาคม 2559 บังคับให้มีระบบการเก็บข้อมูล (data 

collection system) การใช้เช้ือเพลิง ซ่ึงเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 (IMO Resolution MEPC.278(70)) ตาม

กฎหมายฉบบัน้ี เรือท่ีมีนํ้ าหนัก 5 พนัตนักรอสหรือมากกว่าท่ี

เดินเรือในต่างประเทศ ตอ้งเกบ็ขอ้มูลและรายงานการใชเ้ช้ือเพลิง 

โดยเร่ิมตั้งแต่ปีปฎิทิน 2562 ซ่ึงรายงานฉบบัแรกจะตอ้งจดัทาํข้ึน

ภายในตน้ปี 2563โดยกระบวนการรับรองขอ้มูลท่ีส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี

ของรัฐ หรือ องค์กรท่ีได้รับการยอมรับ (RO) ตรวจและออก

ใบรับรองการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชน้ํ้ ามนั

เช้ือเพลิงให้กบับริษทัฯ และทา้ยท่ีสุด เจา้หน้าท่ีของรัฐนั้น จะ

นาํส่งขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมแก่ IMO โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บ

ไวโ้ดยไม่เอ่ยนามบนฐานขอ้มูลการใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือ 

IMO ขอ้บงัคบัใหม่น้ีสอดคลอ้งกบัระบบการติดตามและรายงาน

ผลปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในสหภาพยุโรป (EU) 

โดยขอ้บงัคบัน้ีจะถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงใน แผนการบริหารการใช้

พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพของเ รือ  (Shipboard Energy 

Efficiency Management Plan, SEEMP - Part 2) ท่ีมีอยู ่เรือทุกลาํ

ของบริษทัฯ ไดรั้บ Statement of Compliance จากองคก์รท่ีไดรั้บ

การยอมรับ (Class NK) หลังได้รับการตรวจสอบข้อมูลการ

ปฏิบติังานประจาํปี 

การรีไซเคลิเรือ หรือ IHM 

เ ร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร 

รีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติท่ีอยู่ใน

น่านนํ้ าของสหภาพยุโรป เรือต่างๆจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญา

ว่าด้วยวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเป็นอันตราย (Inventory of Hazardous 

Material “IHM”)) บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรอง IHM สาํหรับเรือทุกลาํ 
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 ลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้ง

ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ท่ี

เก่ียวกบัดา้นมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

 กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการ

ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ปลุกจิตสํานึกของพนักงานในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ด้ า น

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในส่วนของการ

ดาํเนินการด้านส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนั

มลพิษ 

 

จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

ในระบบ SQEMS บริษทัฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะ

สามารถยกระดบัการปฏิบติังานด้านส่ิงแวดลอ้ม

ให้ดียิ่งข้ึนในปีถดัไป รวมทั้ งเป็นส่วนสําคญัใน

การช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และอีกหน่ึงความพยายาม

ของบริษัทฯ ในการท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจนั่นคือ การนํา

เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาใชส้ําหรับ

เรือใหม่ของบริษทัฯ 

 

วตัถุประสงค์ของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (EMS) 

 

การป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001) 

เน่ืองจากแนวโนม้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีมากข้ึนบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด “นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” ข้ึน นอกเหนือจากขอ้กาํหนดตาม

กฏหมาย และอนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment Management 

System: EMS) ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงมาตรฐาน ISO 14001 น้ี ไดก้าํหนดกรอบแบบองคร์วม ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์เพื่อกาํหนด

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ การวางแผนงานและการดาํเนินการ และการแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบ EMS คร้ังแรกในปี 2552 ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ออกโดยสมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class 

NK) ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ จนถึงปัจจุบนัใบรับรองของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐาน 14001:2015 ซ่ึงระบบ EMS น้ีจะ

เป็นระบบท่ีเขา้มาเสริมระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการ

ดา้นคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ซ่ึงระบบการจดัการแบบ

ผสมผสานน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม (Safety Quality and Environment 

Management System: SQEMS) ซ่ึงตามหลกัระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มแลว้ ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนิคซ่ึง

เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยนั้น ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของฝ่ายบริหารและเป็นผูท่ี้รับมอบหมายใหด้าํเนินงานตามวตัถปุระสงค์

ของประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) 

ไดอ้อกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทัฯ ซ่ึงเป็นฉบบัใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซ่ึงบริษทัเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เท

กองส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัใบรับรองประเภทดงักล่าว เน่ืองจากเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับบริษทัเรือขนส่งสินคา้ประเภทนํ้ามนัท่ีการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองสาํคญัสูงสุด อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ เลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานระดบัสูงแมไ้ม่เป็นภาคบงัคบักต็าม 

 

การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดมลภาวะ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็น

จากเรือส่ังต่อใหม่ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมอบจากอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศจีน ซ่ึงเรือทุกลาํท่ีต่อใหม่ไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีบงัคบัใช้

อยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ดว้ย นอกจากน้ี รายละเอียดของเรือท่ีต่อใหม่เหล่าน้ียงัมีมาตรฐานสูงกว่าขอ้กาํหนดตาม

กฎหมายดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารเดินเรือราบร่ืนยิง่ข้ึน และยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 
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คุณลกัษณะในด้าน “การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับมอบเม่ือไม่นานมานี ้ 

 1. โครงสร้างผนงัต่อเรือสองชั้น (สาํหรับเรือขนส่งสินคา้เทกองขนาด 38,500 เดทเวทตนั) เพื่อประโยชน์ในการลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม หาก

เกิดอุบติัเหตุกบัตวัเรือ 

2. รูปแบบตวัเรือมีความสมบูรณ์ หลงัจากท่ีผ่านการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆคร้ังโดยใชเ้ทคโนโลยีล่าสุดในการออกแบบตวัเรือ 

เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบของตวัเรือท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุด ทั้งขนาดและรูปลกัษณ์ เพื่อให้เรือสามารถท่ีจะทาํความเร็วตามตอ้งการ ในขณะท่ีมีการเผา

ผลาญเช้ือเพลิงท่ีตํ่า สาํหรับเรือเหล่าน้ี จะมีการเผาผลาญเช้ือเพลิงตํ่ากวา่เรือขนาดเดียวกนัท่ีอายมุากกวา่ การเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีตํ่าดงักล่าวนั้น 

เกิดการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพดว้ยการออกแบบใบจกัรใหม่ท่ีหมุนชา้ลง มีเส้นผ่านศูนยก์ลางใหญ่ และมีการออกแบบท่ีเหมาะสมกบั

รูปแบบตวัเรือ 

3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ ควนัของเคร่ืองยนตจ์ะถูกปล่อยผา่นหมอ้นํ้า

โดยตรง ซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยลดการใชน้ํ้ามนัในการเผาไหม ้

4. เรือส่ังต่อใหม่เหล่าน้ีมีการติดตั้งเคร่ืองบาํบดันํ้าถ่วงเรือซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime 

Organization-IMO) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 เคร่ืองบาํบดัน้ีออกแบบมาเพื่อกาํจดั และป้องกนัแบคทีเรียและส่ิงมีชีวิตเลก็ๆ ท่ี

อาศยัอยูใ่นนํ้าทะเลซ่ึงไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายโดยผา่นการบาํบดันํ้าท่ีใชถ้่วงเรือระหวา่งเมืองท่าแต่ละแห่ง 

5. เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดล์่าสุด 

6. การลา้งระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ ในเรือขนาด 38,500 เดทเวทตนั เพื่อลดการสะสมของสินคา้ตกคา้งในระวาง ซ่ึงจะเป็นการลดการใช้

สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายในการชะลา้งสินคา้ตกคา้งเหล่าน้ี เพราะว่าระวางสินคา้แบบน้ีสามารถท่ีจะใชน้ํ้ าเพียงอยา่งเดียวในการทาํความสะอาดก็

เพียงพอแลว้ 

7. ระบบสูบจ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนแบบหลุมลึกสาํหรับระบบให้ไหลเวียนในเคร่ืองจกัรใหญ่ เป็นการลดปริมาณนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด ซ่ึง

เป็นการลดปริมาณของกากนํ้ามนั 

8. เรือทุกลาํมีการติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine Environment Protection 

Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทางทะเล) ซ่ึงระบุว่าสามารถใชเ้ผาขยะและกากนํ้ามนัได ้ทั้งน้ีจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจดัการขยะ และส่ิงปฏิกูลของบริษทัฯ อนัเป็นส่ิงท่ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

9. ถงัเก็บนํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีแยกจากกนั ช่วยให้การกาํจดัส่ิงปฏิกูลเหล่าน้ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพราะสามารถท่ีจะ

ช่วยใหผู้รั้บกาํจดัส่ิงปฏิกูล จดัการแยกนํ้าทอ้งเรือและกากนํ้ามนัอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดได ้

10. เคร่ืองบาํบดัส่ิงปฏิกูลบนเรือท่ีไดรั้บการพฒันาทางชีวภาพถูกติดตั้งบนเรือท่ีต่อใหม่ 

11.  เรือท่ีต่อใหม่ไดป้ฏิบติัตาม “อนุสัญญาการปลดระวางเรือ” ขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) (อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ปลดระวางเรืออยา่งปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มปี ค.ศ. 2009ท่ีประเทศฮ่องกง) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถปุระสงค์

ท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่ เรือท่ีถกูยบุเป็นเศษเหลก็หลงัจากท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้ จะไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงใดๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ของมนุษยแ์ละความปลอดภยั หรือสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอนุสัญญาฉบบัน้ีไดเ้ปิดใหมี้การลงนามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบงัคบัใชใ้น 24 

เดือน นบัจากวนัท่ีมีการร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชยท์ัว่โลก เพือ่การให้

สัตยาบนั การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วม หรือไดว้างหลกัประกนัในการใหสั้ตยาบนัการรับรอง การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วมไว้

กบัเลขาธิการฯ โดยปราศจากขอ้จาํกดั นอกจากน้ี จาํนวนเรือทั้งหมดท่ีถกูยบุเป็นเศษเหลก็ของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิงพาณิชย ์แมอ้นุสัญญาดงักลา่วจะยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้แต่เรือของบริษทัฯ นั้น ไดมี้การดาํเนินการ

ใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑด์งักลา่ว และเรือของบริษทัฯ ไดรั้บ International Certificate of Inventory of Hazardous Materials (IHM) 

 

 

พฒันาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียด

ตามดา้นล่างน้ี ตราบเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้บริษทัฯ จะนาํปัจจยั

เหล่าน้ีมาประกอบการตดัสินใจสาํหรับการซ้ือเรือในอนาคต 

เรือที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-friendly ships): 

ธุรกิจเดินเรือเป็นหน่ึงในธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศท่ีสะอาด

ท่ีสุดและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากท่ีสุด และยงัเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่ามีการขนส่ง

ทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการคา้ขายทัว่โลก และจาก

ตวัเลขล่าสุดท่ีตีพิมพ์ ในปี 2564 จากการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 4 ของ IMO ธุรกิจ

เดินเรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พียงร้อยละ 2.51 ของการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัว่โลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือ

ยงัคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางลดตัวเลขการปล่อยก๊าซดังกล่าว

ต่อไป 

ธุรกิจเดินเรือยงัไม่สามารถแกปั้ญหาในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มได้

ครอบคลุมทั้งหมด โดยในปัจจุบนั ความพยายามของอุตสาหกรรม

เดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

สําหรับเรือที่มีอยู่แล้ว 

ลดความเขม้ขน้ของคาร์บอนท่ีปลอ่ยโดยกาํหนดขอ้จาํกดัในการ

ออกแบบและการตั้งค่าพารามิเตอร์การทาํงาน ตามมาตการดชันี

ประสิทธิภาพพลงังานของเรือท่ีมีอยู ่และดชันีความเขม้ขน้ของ

คาร์บอนท่ีออกโดย IMO เม่ือเดือนมิถุนายน 2564 ตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้ 

สําหรับเรือต่อใหม่ 

ใหใ้ชก้ารออกแบบตวัเรือแบบใหม ่โดยมีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี

ท่ีประหยดัพลงังานมากข้ึน 
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การจัดการนํา้ถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment)  

หากมีการปล่อยนํ้าลงทะเลโดยท่ีไม่ผา่นการบาํบดัจะทาํให้เกิด ความเสียหายต่อระบบนิเวศท่ีท่าเรือได ้ในปัจจุบนันโยบายของบริษทัฯอนุญาตใหมี้

การเปล่ียนถ่ายนํ้ าถ่วงเรือกลางมหาสมุทรไดเ้พื่อป้องกนัอนัตรายแก่ส่ิงมีชีวิตในทะเลซ่ึงอาศยัอยูใ่นท่าเรือต่างๆ วิธีการน้ีถือว่าเป็นการลดความเสียหายท่ี

เกิดต่อระบบนิเวศได ้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้าถ่วงเรือฯ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ดงันั้นเรือส่ังต่อ

ใหม่ทั้งหมดนบัจากน้ีตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาดงักล่าวซ่ึงผา่นการอนุมติัจาก IMO สาํหรับ เรือเก่าท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตอ้งติดตั้งระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรืออยา่ง

เป็นขั้นตอนพร้อมทั้งจดัทาํแบบสํารวจเพื่อขอออกใบสําคญัรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพิษจากนํ้ ามนั (IOPP) ใหม่หลงัจากวนัท่ี 8 

กนัยายน 2562 ณ เดือนธนัวาคม 2564 เรือของบริษทัฯ จาํนวน 28 ลาํ ไดติ้ดตั้งระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือน้ีแลว้ ส่วนเรือท่ีเหลืออีกจาํนวน 8 ลาํจะไดรั้บ

การติดตั้งระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือน้ีภายในตน้ปี 2566 

นํา้จืด 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่แหล่งนํ้าเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของระบบนิเวศท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู ่บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดปริมาณนํ้าจืดท่ีซ้ือจากฝ่ัง  

เพื่อลดปริมาณนํ้าท่ีซ้ือจากชายฝ่ัง บริษทัฯ ผลิตนํ้าผา่นเคร่ืองกลัน่นํ้าท่ีติดตั้งบนเรือแต่ละลาํ เคร่ืองกลัน่นํ้าเป็นเคร่ืองจกัรท่ีสาํคญัท่ีใชบ้นเรือ โดย

ทาํการกลัน่นํ้าทะเลให้เป็นนํ้าจืดดว้ยวิธีการกลัน่แบบสุญญากาศผา่นการระเหยและการควบแน่น อยา่งไรกต็าม นํ้าจืดเพื่อการบริโภคเป็นการซ้ือมาจาก

ชุมชนบนชายฝ่ัง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความพยายามท่ีจะลดการซ้ือนํ้าจืดจากชายฝ่ังในปีต่อๆไป 

บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายในการลดการซ้ือนํ้าจากชายฝ่ังร้อยละ 25 ภายใน 2572 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงเป็นปีฐาน บริษทัฯ จะใชม้าตรการลดการ

ใชน้ํ้ าบนเรือ โดยส่งเสริมให้ลูกเรือในเรือลดการใชน้ํ้ าจืดอยา่งส้ินเปลือง และบาํรุงรักษาเคร่ืองกลัน่นํ้าจืดอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ผลิตนํ้าจืดบนเรือใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ปริมาณนํ้าท่ีซ้ือจากฝ่ังโดยกองเรือของบริษทัฯ

(ตนั/ปี)

33



 

  

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะดาํรงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ บริษทัฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ISO14001:2015 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 จาก Class NK ประเทศญ่ีปุ่น แทนท่ีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2004 ท่ีได้รับเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2552 ซ่ึงมาตรฐาน ISO 

14001:2015 น้ีเป็นระบบท่ีกาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการให้กบัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพื่อส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงให้เห็น

วา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ตั้งแต่ปี 2557 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกาํหนดให้เรือทุกลาํของบริษทัฯ บนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหมข้องนํ้ามนั

เช้ือเพลิงบนเรือ ในปี 2557 ปริมาณค่าเฉล่ียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อเท่ียวการขนส่งสินคา้ อยูท่ี่ 12.884 กรัมต่อดนัไมล ์ในปี 2557  ซ่ึงไดล้ดลงในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา โดยในปี 

2564 ปริมาณค่าเฉล่ียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยูท่ี่ระดบั 7.42 กรัมต่อตนัไมล ์ซ่ึงเป็นปริมาณค่าเฉล่ียของกองเรือบริษทัฯ ทั้งหมด 36 ลาํ โดยเรือของบริษทัฯ 8 ลาํ นั้นเป็นเรือท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (Eco vessels)  ซ่ึงในปี 2564 ไดบ้รรลุปริมาณค่าเฉล่ียของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ 4.53 กรัมต่อตนัไมล ์

 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษจากก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มากข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน และเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายมาเป็นประเดน็ท่ีสาํคญัอยา่งมาก องคก์รต่างๆ ทัว่โลกไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ธุรกิจการเดินเรือก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ช่นกนัองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดด้าํเนินการต่างๆในประเด็นน้ีโดยการออกกฎเกณฑต่์างๆ 

เพื่อบงัคบัใชก้บัอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ 

นอกเหนือจากกฎเกณฑท่ี์มีอยู่เดิมสาํหรับเขตควบคุมการปล่อยมลพิษท่ีกาํหนดให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงสุดไม่เกินร้อยละ0.1 กฎเกณฑท่ี์เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

ไดก้าํหนดใหค่้ากาํมะถนัท่ีอยูใ่นเช้ือเพลิง สาํหรับใชใ้นเคร่ืองยนตแ์ละหมอ้นํ้าของเรือ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.5 ประเดน็เร่ืองความเพียงพอของปริมาณและคุณภาพเช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าเป็น

หน่ึงในประเด็นท่ีทา้ทายท่ีอุตสาหกรรมน่าจะตอ้งเผชิญในปี 2563 ทั้งน้ี อีกทางเลือกหน่ึง ก็คือ การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ ซ่ึงนอกจากมีความทา้ทายทั้งทางดา้นเทคนิคและการเงิน

แลว้ ยงัไม่แน่นอนวา่เป็นทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากอุปกรณ์น้ีถูกออกแบบใหล้ดค่ากาํมะถนัท่ีปล่อยสู่อากาศ โดยการถ่ายโอนมลพิษลงสู่มหาสมุทรแทน 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการตามมาตรการระยะยาวอยา่งย ัง่ยนืเพื่อปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น บริษทัฯ จึงเลือกใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑซ่ึ์งมีราคาแพงกวา่ เรือของบริษทัฯ

ไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่า โดยการทาํความสะอาดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงและแบ่งยอ่ยถงันํ้ามนัขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเลก็เพื่อใหน้ํ้ามนัสามารถเขา้ถึงเคร่ืองยนตโ์ดย

ไม่ตอ้งมีการผสม การเลือกใชส้ารเติมแต่งและสารหล่อล่ืนท่ีเหมาะสมสาํหรับเคร่ืองยนต ์และจดัใหมี้การฝึกอบรมลูกเรือเพื่อรรับมือกบัความทา้ทายเหล่าน้ี 

ในเดือนเมษายน 2561 IMO มีมติเก่ียวกบักลยทุธ์ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 จากปริมาณในปี 2551  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ี IMO ได้

ออกกฎระเบียบให้เรือทุกลาํมีระบบการเก็บขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิง (IMO DCS) ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยให้เรือทุกลาํตอ้งเก็บขอ้มูลและรายงานการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง

ประจาํปีในการเดินเรือไปทัว่โลกต่อ IMO ผา่นเจา้หนา้ท่ีของรัฐเจา้ของธง เช่นเดียวกบัการติดตามและรายงานผลปริมาณคาร์บอนไดออกไซดใ์นสหภาพยโุรป (EU MRV) สาํหรับเรือทุกลาํท่ีอยู่

ในน่านนํ้าของสหภาพยโุรปท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2561 นอกจากน้ี กฎระเบียบดงักล่าวยงัระบุให้มีการปรับปรุงแผนบริหารการใชพ้ลงังานของเรืออยา่งมีประสิทธิภาพ (Ship Energy 

Efficiency Management Plan (SEEMP)) และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ ระบบการจดัเก็บขอ้มูลน้ีจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือในการติดตาม

ประเมินผลของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้“แผนบริหารการใชพ้ลงังานของเรืออยา่งมีประสิทธิภาพ” (Ship Energy Efficiency Management Plan“SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของ

อนุสัญญา MARPOL เรือทุกลาํของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั European Union MRV (การติดตาม (Monitoring) การรายงาน (Reporting) การตรวจสอบ (Verification) การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์) และระบบการเก็บขอ้มูลการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง (IMO DCS) ขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิงและเส้นทางการเดินเรือระหว่างปีไดร้ายงานต่อ IMO และ EU ภายหลงัการรับรองจาก

องคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ  

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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หมวดหมู่ คาํอธิบาย หน่วยวดั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปลอ่ยจากกองเรือของบริษทัฯ 

เมตริกตนัคาร์บอน 530,020.59 480,763.05 521,648.64 

ค่าเฉล่ียของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(Average Carbon 

Intensity: CII) กรัมต่อตนัไมล ์ 7.55 7.19 7.42 

หมายเหตุ: การคาํนวณค่า CII และตัวเลขสาํหรับการใช้เชื้อเพลิงท้ังหมด และระยะทางท่ีเรือแต่ละลาํได้แล่น ได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรท่ีได้รับการยอมรับ (ClassNK สาํหรับกองเรือของ พีเอ

สแอล) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)  

(ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากกองเรือของบริษทัฯ) 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า(tCO2e) - - 526,610 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)  

(ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยจากรถยนตข์องบริษทัฯ) 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า(tCO2e) - - 15 

ยอดรวม -  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า(tCO2e) - - 526,625 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม (Scope 2) 

(พลงังานไฟฟ้าท่ีซ้ือจากภายนอก) 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า(tCO2e) - - 64 

ยอดรวม – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และ

ทางออ้ม (Scope 2) 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า(tCO2e) 
- - 526,689 

หมายเหตุ: 

1. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) คาํนวณ ดังนี ้

-   ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emission factors (EF)) ต่อประเภทเชือ้เพลิงตามท่ีกาํหนด อ้างอิงจาก 2018 EEDI Guidelines 

(IMO, 2018a) 

-   ค่าการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) และ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) จากค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิงจาก IPCC2006, Volume2 Chapter3 Mobile Combustion 

-   ค่าศักยภาพของภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) อ้างอิงจากรายงานการประเมินฉบับท่ีห้าของ IPCC (AR5, 2014) 

2. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) คาํนวณโดยใช้สถานท่ี อ้างอิงจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเผยแพร่โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(อบก.);  Thai National LCI Database (2016-2018), TIISMTEC-NSTDA, AR5 

3. ตัวเลขและวิธีการคาํนวณข้อมูลการปล่อย GHG ปี 2564 ได้รับการทวนสอบโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด, ผู้ทวนสอบการจัดทาํคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรท่ีขึน้ทะเบียนกับ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)  

รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซต่างๆ 
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หมวดหมู่ คาํอธิบาย หน่วยวดั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

การใช้พลงังาน (1) ปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมด 

(ปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมดของกองเรือ) จิกะจูล 7,157,177 6,482,761 6,960,682.8 

(2) ร้อยละของนํ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดหนกั จิกะจูล 

 

 ร้อยละของนํ้ามนัเช้ือเพลิงชนิด

หนกั  

6,498,717 จิกะจูล  

 

จากนํ้ามนัเช้ือเพลิง

กาํมะถนัสูง (HSFO) 

ร้อยละ 90.80 ของการ

ใชพ้ลงังานทั้งหมดมา

จากนํ้ามนัเช้ือเพลิง

กาํมะถนัสูง 

5,839,644 จิกะจูล 

 จากนํ้ามนัเช้ือเพลิง

กาํมะถนัตํ่า (VLSFO); 

ร้อยละ 90.08 ของการใช้

พลงังานทั้งหมดมาจาก

นํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนั

ตํ่า อาทิเช่น นํ้ามนั

เช้ือเพลิงชนิดหนกัท่ีมีค่า

กาํมะถนัตํ่ากวา่ร้อยละ 0.5 

6,259,806 จิกะจูล  

 

จากนํ้ามนัเช้ือเพลิง

กาํมะถนัตํ่า (VLSFO); 

ร้อยละ 89.9 ของการใช้

พลงังานทั้งหมดมาจาก

นํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนั

ตํ่า 

 

ดัชนีประสิทธิภาพการออกแบบ 

(EEDI) 

ค่าเฉล่ียดชันีประสิทธิภาพการออกแบบสาํหรับเรือใหม่ 

(ค่าเฉล่ียเรือ 10 ลาํ) 

การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ากการ

ขนส่งสินคา้นํ้าหนกัหน่ึงตนัใน

ระยะทางหน่ึงไมล ์

4.062  4.062 4.062 

การใช้ไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้า 

(ไฟฟ้าท่ีซ้ือใชใ้นกิจกรรมในสาํนกังาน) 

กิโลวตัต-์ชัว่โมง 270,541 208,623 126,106 

มลพษิท่ีปล่อยสู่อากาศอ่ืนๆ (1) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ไม่รวมไนตรัสออกไซด)์ 

(ใชฐ้านจากค่า empirical values ของการปล่อย emission factors) 

เมตริกตนั ค่าประมาณ 8,520  ค่าประมาณ 7,700 ค่าประมาณ 8,263  

(2) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

(ใชส้มมติฐานของการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า ร้อยละ 

0.5 และนํ้ามนัสาํหรับเดินเรือท่ีมีค่ากาํมะถนัร้อยละ 0.1) 

เมตริกตนั ค่าประมาณ 7,770  1,421   1,523 

(3) ฝุ่ นละออง 

(เชิงประจกัษ)์ 

เมตริกตนั ค่าประมาณ 850 ค่าประมาณ 700  ค่าประมาณ 612 

การใช้น้ําถ่วงเรือ (1) การแลกเปล่ียน ร้อยละ ค่าประมาณร้อยละ 40 ค่าประมาณร้อยละ 35 ค่าประมาณร้อยละ 25 

(2) การจดัการ ร้อยละ ค่าประมาณร้อยละ 60 ค่าประมาณร้อยละ 65 ค่าประมาณร้อยละ 75 

การร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดล้อม (1) ตวัเลข ตวัเลข ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(2) ปริมาตรรวม ลูกบาศกเ์มตร ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลงน้ันมาจากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินมาตรการต่างๆมากมาย โดยมาตรการหลักๆ

มีดังต่อไปนี ้

• การวางแผนเส้นทางการเดินเรือท่ีดีข้ึนโดยการลดจาํนวนเท่ียวเรือเปล่าและระยะเวลาท่ีจอดเฉยๆท่ีท่าเรือ

• คงความเร็วในการแล่นเรือท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีเรือจะไดถึ้งจุดมุ่งหมายตรงตามเวลาท่ีกาํหนด

• การวางแผนเส้นทางเดินเรือโดยคาํนึงถึงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ไดป้ระโยชน์จากกระแสนํ้ าของมหาสมุทรและหลีกเล่ียง

เส้นทางท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน 

• ใชค้วามเร็วในการแล่นเรือท่ีเหมาะสม และหากเป็นไปได ้แล่นเรือดว้ยความเร็วแบบประหยดั (eco-speeds)

• รักษาการทรงตวัของเรือท่ีเหมาะสมต่อการแล่นเรือ

• การบาํรุงรักษาตวัเรือและใบพดัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ เพ่ือลดแรงตา้นนํ้าใหน้อ้ยท่ีสุด

• ใชสี้เคลือบท่ีมีประสิทธิภาพ (สีป้องกนัการเกาะของเพรียงทะเล) สําหรับทาตวัเรือ เพ่ือให้แน่ใจว่าตวัเรืออยู่ในสภาพท่ี

สะอาด 

• ลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าบนเรือ

• การบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซลและเคร่ืองจกัรอ่ืนๆใหอ้ยูใ่นสภาพดี

• ส่งกากนํ้ามนัข้ึนฝ่ังเพ่ือกาํจดัแทนการติดตั้งเตาเผาบนเรือ แมว้า่จะมีตน้ทุนสูงกวา่กต็าม

• ประสิทธิภาพการทาํงานของเรือบางลาํดีข้ึนหลงัการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเหล่าน้ี ยกตวัอย่างเช่น เคร่ือง Mewis Duct,

Pre-Shrouded Vanes และ Hub Vortex Absorbed Fins 
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 ใบรับรองการทวนสอบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

38



นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2556-2560 บริษทัฯ ไดท้ดแทนเรือเก่าและเรือท่ีไม่ประหยดันํ้ ามนัหลากหลายลาํดว้ยเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco 

vessels) การเดินเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นทาํไดโ้ดยการแล่นเรือท่ีสามารถบรรทุกสินคา้จาํนวนมากข้ึน การลดการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ยการ

มีรูปแบบตวัเรือท่ีดีข้ึน นํ้ าหนกัรวมของตวัเรือท่ีเบาข้ึน เคร่ืองยนตท่ี์ควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ การใชพ้ลงังานความร้อน

ส่วนเกินจากการเคร่ืองยนตต่์างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มีการนาํความร้อนท่ีไดจ้ากไอเสียจากเคร่ืองยนตร์องไปใชก้บัหมอ้นํ้า) เรือใหม่ของบริษทั

ฯ เป็นเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์ดลงร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบัเรือเก่าท่ีมีอยูใ่นกองเรือ ขณะเดียวกนั 

บริษทัฯ ไดป้ระเมินเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีออกมาอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากคาํโฆษณาต่างๆของอู่ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกินความเป็นจริงเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ธุรกิจใหม่ แต่เม่ือมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของการเผาผลาญเช้ือเพลิง การออกแบบและอตัราการกินนํ้ าลึกสูงสุด รวมทั้ง

ตวัเลขช้ีวดัสภาพทะเลท่ียอมรับได ้ก็ปรากฏว่าคาํโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความจริง หรือไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 

ไดค้วบคุมการติดตั้งเคร่ืองยนตบ์นเรือใหม่อยา่งใกลชิ้ดไม่วา่จะเป็นเรือส่ังต่อใหม่หรือเรือมือสองกต็าม รวมถึงเฝ้าติดตามการทาํงานของเคร่ืองยนต์

อยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหไ้ดค้วามเร็วในการแล่นเรือและอตัราการเผาผลาญนํ้ามนัเช้ือเพิลงท่ีมีความเหมาะสม ในขณะท่ีปล่อยก๊าซเสียนอ้ยท่ีสุด 

บริษทัฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดอ้ยา่งมาก ซ่ึงบริษทัฯจะยงัคงมุ่งมัน่ท่ีพฒันาต่อไปดว้ยการลดระยะทางเท่ียวเรือเปล่าและ

ระยะเวลาจอดท่ีท่าเรือ การขนส่งสินคา้จาํนวนมากข้ึน และการแล่นเรือชา้ในปี 2557 ปริมาณค่าเฉล่ียของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ

เท่ียวการขนส่งสินคา้อยูท่ี่ 12.884 กรัมต่อตนัไมล ์และในปี 2564 อยูท่ี่ระดบั 7.42 กรัมต่อตนัไมล ์หรือลดลงร้อยละ 42.4  

บริษทัฯ เขา้ร่วมกลุ่ม Getting to Zero Coalition ท่ีมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องกองเรือทั้งหมดให้เป็นศูนยภ์ายในปี 

2573 ในฐานะสมาชิกของกลุ่มพนัธมิตร บริษทัฯไดติ้ดตามการพฒันาเทคโนโลยีในแวดวงอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดใ์หเ้ป็นศูนย ์แหล่งพลงังานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคาร์บอนไดออกไซดมี์หลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นขั้นการศึกษาและวิจยั 

แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Technology) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นธุรกิจการเดินเรือ ดว้ยการเสนอ

นํ้ามนัเช้ือเพลิงทางเลือกท่ีมีปริมาณคาร์บอนฯ ตํ่าหรือไม่มีเลย เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิงชีวภาพ เมทานอล แอมโมเนีย ไฮโดรเจน หรือ พลงังานทดแทน

อ่ืนๆ เช่น พลงังานลม พลงังานจากแสงอาทิตย ์และ พลงังานขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้า 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถือเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนยข์องอุตสาหกรรมการเดินเรือในอนาคต LNG 

จดัเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไม่มีซลัเฟอร์ออกไซด ์และมีไนโตรเจนออกไซดใ์นระดบัตํ่า นอกจากน้ี ยงัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยกวา่ร้อยละ 

30 เม่ือเทียบกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงปกติ อยา่งไรก็ตาม สารประกอบหลกัของ LNG คือ ก๊าซมีเทนซ่ึงเป็นตวัการสาํคญัท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และ

ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ การใช ้LNG จึงมีโอกาสปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงเรียกว่า “การเล็ดรอดของก๊าซ

มีเทน” มีการประเมินว่าในปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีเท่ากนั ก๊าซมีเทนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 30 เท่า ในแค่

ช่วงเวลา 12 ปี ในขณะท่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใชเ้วลาถึงร้อยปี ดงันั้น LNG จึงไม่ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดีในการลดก๊าซเรือนกระจกจนกว่าจะ

หาทางออกในการแกไ้ขปัญหาการเลด็รอดของก๊าซมีเทนได ้ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงมีการซ้ือเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นธุรกิจของบริษทัฯ หากในอนาคตมีเรือ

รุ่นใหม่ท่ีปล่อยมลพิษเป็นศูนย ์บริษทัฯ กจ็ะนาํมาเรือดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงในกองเรือของบริษทัฯ 
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษทัฯ ส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุดท่ีสาํนกังาน

บริษทัฯ ดงัน้ี 

• ใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น

กระดาษรีไซเคิล

• นาํกระดาษเก่าท่ีพิมพด์า้นเดียวมาใชซ้ํ้ า

• ส่งเสริมการใช้ถุงและภาชนะบรรจุท่ีสามารถนาํกลบัมา

ใชใ้หม่เพื่อหลีกเล่ียงการใชพ้ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว

• สนับสนุนให้พนักงานเ รียน รู้และเข้าใจวิ ธีการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม

บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะรายงานว่า บริษัทฯ ได้นําเสนอ

รายงานประจาํปีน้ีในรูปแบบดิจิตอล และหากจาํเป็นตอ้งมี

ฉบบัท่ีตีพิมพ์ รายงานฉบบัน้ีก็จะพิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล 

เพื่อเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตินั้นสอดคลอ้งกบัความมุ่งมัน่

ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ท่ี จ ะ ล ด ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด ์

การบริหารจัดการของเสีย 

มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจดัทาํข้ึนเพื่อจดัการของเสีย ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และ

นโยบายท่ีบงัคบัใช้ บริษทัฯ ได้ดาํเนินการตามแผนการจดัการขยะเพื่อบาํบดัของเสียท่ีเกิดข้ึนบนเรือ แผนงานน้ีแสดงขั้นตอนการลด 

รวบรวม จดัเก็บ ดาํเนินการจดัการ และกาํจดัขยะ รวมทั้งการใชอุ้ปกรณ์บนเรือไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทั้งยงัไดม้อบหมายบุคคลหรือ

ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามแผนงานดว้ย 

 
ของเสียจากอาหาร 

IMO ไดก้าํหนดความหมายของเสียจากอาหารไวว้่า สารอาหารท่ีเน่าเสียแลว้หรือยงัไม่เน่าเสีย รวมถึงผลไม ้ผกั ผลิตภณัฑจ์ากนม สัตว์

ปีก ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์และเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนบนเรือ เศษอาหารบนเรืออาจถูกกาํจดับนฝ่ังหรือทาํลายโดยเคร่ืองกาํจดัเศษอาหาร 

โดยทาํการบดเศษอาหารให้เป็นช้ินเล็กๆ และท้ิงลงทะเล (มากกว่า 3 หรือ 12 นาโนเมตร จากฝ่ัง) เส้นทางการกาํจดัจะตอ้งบนัทึกไวใ้น

สมุดบนัทึกขยะ (Garbage Record Book) เพื่อการลดมลพิษ บริษทัฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและขอ้บงัคบัในการ

ปฏิบติัตาม MARPOL และสร้างความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ลูกเรือตลอดจนบุคลากรบนฝ่ังอยา่งต่อเน่ือง 

 

การกาํจัดกากนํา้มัน 

การท่ีเรือเผาผลาญนํ้ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ามนัดีเซลยงัก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหน่ึง นัน่คือ กากนํ้ามนัโดยกากนํ้ามนัน้ีจะเกิดข้ึนบนเรือจากการสังเคราะห์

นํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงทางเลือกหน่ึงในการกาํจดักากนํ้ามนัน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการเผาแต่จะก่อให้เกิดก๊าซท่ีเป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดงันั้น บริษทัฯ 

จึงพยายามกาํจดักากนํ้ ามนัโดยการนาํข้ึนฝ่ังไปยงัเมืองท่าท่ีมีการรองรับ ซ่ึงวิธีการน้ีถือเป็นวิธีการท่ีมีใชค่้าใชจ่้ายสูงในการท่ีจะแกปั้ญหามลพิษ แต่

บริษทัฯ ถือเป็นความมุ่งมัน่ในการท่ีจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายามในการท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งน้ี นํ้ ามนัของเสีย หรือ

กากนํ้ ามนัจะเกิดข้ึนจากเรือแต่ละลาํประมาณร้อยละ 1 ของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาทั้งหมด ซ่ึงในการวิจยัเชิงประจกัษช้ี์ให้เห็นว่า นํ้ ามนัท่ีถูกเผาทุกๆ 1 

ตนั จะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 3 ตนั การส่งกากนํ้ามนัข้ึนฝ่ังเพื่อกาํจดัอยา่งเหมาะสม จะช่วยใหก้ากนํ้ามนัเหล่าน้ีสามารถนาํไปรีไซเคิล

เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จําพวกสารหล่อล่ืน เช่น จาระบี ซ่ึงใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาขยะ บริษทัฯ พยายามท่ีจะกาํจดักากนํ้ามนัโดยการนาํข้ึนฝ่ัง 
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ข อ ง เ สี ย จ า ก อ า ห า ร  ก า ก นํ้า มัน กาํ จัด บ น ฝ่ั ง

การกาํ จัดของเ สียจากอาหารและกากนํา้ มัน

( ห น่ ว ย :  ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร )  

2563 2564
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สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม 

 

บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมท่ีเป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะสรุปถึงวตัถุประสงคต่์างๆท่ีไดมี้การดาํเนินการ 

รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สาํหรับการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดย

ทีมงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการต่อจากนั้นเพื่อเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญาดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บัการ

ประเมินผลงานรอบคร่ึงปีโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ ตามท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายให้

การละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญาสาํหรับปี 2565 เท่ากบั “ศูนย”์ นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 

SQEMS ท่ีไดรั้บการรับรอง ซ่ึงบริษทัยงัคงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการ

นาํกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใชก้บัเรือของบริษทัฯ ก่อนท่ีกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้นจะมีผลบงัคบัใช ้บริษทัฯ จะพยายามนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชง้านบน

เรือของ บริษทัฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ นาํการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาเป็นตวัช้ีวดัหน่ึง

ในการคดัเลือกคู่คา้ 
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บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรม

เรือเดินทะเล ซ่ึงเป็นการขนส่งสินค้าจากแหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่ง

ผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยูก่บัการเพ่ิมมูลค่าให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนักถึงการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้

อย่างละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งในวนัหยุดประจาํ

สัปดาห์ วนัหยุดประจาํชาติ และวนัหยุดสากล ในการดาํเนินธุรกิจตาม

สัญญาเม่ือลูกค้าประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะ

พยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ถึงแมว้่าเรือของบริษทัฯ จะไม่เก่ียวขอ้ง

กับสถานการณ์ดังกล่าวก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะรายงานว่าการ

ให้บริการลูกคา้ของบริษทัฯ นั้นไดรั้บการตอบรับอย่างดี และมีผูเ้ช่าเรือ 

ชั้ นนําจํานวนมากท่ีต้องการทําธุรกิจกับบริษัทฯมากกว่าผู ้ให้เช่าเรือ 

รายอ่ืนๆในตลาด เป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการพฒันาระดบัการ

ให้บริการแก่ลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึน บริษทัฯ ไดร้วบรวมความคิดเห็นของลูกคา้

ผ่านทางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีส่งให้ลูกค้าหลังเสร็จส้ินการ

ใหบ้ริการตามสญัญา บริษทัฯ เช่ือวา่ความพึงพอใจของลูกคา้ส่งผลทางบวก

ต่อกาํไร และมูลค่าของบริษทัฯ  

ผลการดาํเนินงานทางด้านสังคม 
บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ และค่านิยม

หลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงจะมีจาํนวนขั้นตํ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี 

ให้เป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเงินสาํรองดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากผูถื้อหุ้นทุกปี สาํหรับการใชเ้งินสาํรอง

ดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือคณะกรรมการของ บริษทัฯ และนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบเป็น

ระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 

ลูกค้า ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

40% 50%

60% 50%

2 5 6 3 2 5 6 4

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า ต่ อ ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น

ข อ ง กั ป ตั น เ รื อ แ ล ะ ลู ก เ รื อ

พอใจมาก พอใจ ปานกลาง ไมพ่อใจ ไมพ่อใจมาก

60% 50%

20% 50%
20%

2 5 6 3 2 5 6 4

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น

ข อ ง ฝ่ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  

พอใจมาก พอใจ ปานกลาง ไมพ่อใจ ไมพ่อใจมาก

ผลการสํารวจความพงึพอใจของลูกค้าในปี 2564  
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  การจัดการระบบข้อมูล 

เช่นเดียวกับการรายงานเม่ือปีก่อน บริษัทฯ ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ซ่ึงครอบคลุมทุกการ

ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ่และเช่ือมต่อกับกองเรือของบริษัทฯ โปรแกรมน้ีแสดงข้อมูลเก่ียวกับการ

ปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลอ่ืนๆ แบบทนัที และช่วยให้สํานักงานใหญ่สามารถติดต่อกบั

กัปตนัเรือทุกคนบนเรือทุกลาํได้อย่างใกล้ชิด ซ่ึงช่วยในการตัดสินใจเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน นอกจากน้ี 

โปรแกรมดงักล่าว ยงัช่วยให้บริษทัฯ สามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน และสนบัสนุนให้การทาํงานระหว่าง

พนกังานในสาํนกังานใหญ่กบักองเรือมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดว้ย ระบบน้ีไดมี้การยกระดบัให้สามารถรองรับ

การเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม สําหรับขอ้กาํหนดการรายงานขอ้มูลใหม่และติดตามผลการดาํเนินงานของเรือผ่าน

ระบบดิจิทลัมากข้ึน 

สําหรับขอ้มูลของลูกคา้ บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาขอ้มูลลูกคา้จากการสูญหาย การถูกขโมย การนาํไปใช้

ในทางท่ีผิด การเปิดเผย การแกไ้ข และการทาํลายโดยไม่ไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ รับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้

ผา่นทางโทรศพัท ์อีเมล ์และจดหมาย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและความรับผดิชอบในการ

บริการเพ่ือท่ีจะมอบบริการท่ีดีท่ีสุด บริษทัฯ ตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆ

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมัน่ใหบ้ริการและรักษาความลบัของลูกคา้ ในระหว่างรอบระยะเวลาของการ

รายงานน้ี บริษทัฯ ไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆในปัญหาดังกล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหา

เก่ียวกบัการละเมิดการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ 

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
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  การปฏิบัติตามความเส่ียงต่อการใช้แรงงานเดก็ 

การดาํเนินงานและคู่คา้ท่ีมีความเส่ียงสูงจากการใช้

แรงงานเดก็
0 

การดาํเนินงานและคู่คา้ท่ีมีความเส่ียงสูงจากการใช้

แรงงานเยาวชนในงานท่ีมีความอนัตราย 
0 

เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 

เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิ

ในการร่วมเจรจาต่อรองของ

พนักงานและคู่คา้ถูกละเมิดหรือ

ก่อใหเ้กิดความเส่ียงสูง 

ไม่มีการดาํเนินการ 

มาตรการท่ีดาํเนินการโดยองคก์ร

เพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการ

สมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจา

ต่อรอง 

ในปี 2564 บริษทัฯ จ่ายค่าธรรมเนียม

สมาชิกรายปี เป็นจาํนวนเงิน 352,000 

บาท ใหก้บัSingapore Maritime 

officers’ Union (SMOU) และ  

Singapore Organisation of Seamen 

(SOS) 

พนักงาน

สิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานนั้นเป็นส่วนสาํคญัของปัจจยัแห่งความสาํเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ จึงกาํหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คง และความกา้วหนา้ทางอาชีพ และ

ห ลัก ก า ร อ่ื น ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ พ นั ก ง า น แ ล ะ ก า ร จ้ า ง ง า น  บ ริ ษัท ฯ  ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พัน ธ์

อนัดีระหว่างพนกังานดว้ยกนัและระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร นอกจากนั้น บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการไม่เลือกปฏิบติั

ของทุกภาคส่วนการดาํเนินงาน และสนนัสนุนให้มีความหลากหลายในท่ีทาํงานทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัพนักงาน 

บริษทัฯ ดูแลใหแ้น่ใจว่าการบริหารจดัการพนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และกระบวนการ

เลิกจา้งมีความเป็นธรรมและเป็นไปตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการแจง้เบาะแสสาํหรับผูมี้

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แจ้งถึงการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ จะเก็บเป็น

ความลบั ทั้งน้ี พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ั้งทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์ในปี 2564 ไม่มีรายงานกรณีการเลือกปฏิบัติ 

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ลูกเรือบนเรือจาํนวนมากไม่สามารถข้ึนฝ่ังไดห้ลงัจากสัญญา

จา้งงานส้ินสุดลง ลูกเรือตอ้งอยูบ่นเรือและห่างไกลจากบา้นเป็นเวลานาน เน่ืองจากขอ้จาํกดัท่ีเขม้งวดในการเดินทางระหว่าง

ประเทศและการเคล่ือนยา้ยบุคลากรผ่านท่าเรือต่างๆ ทาํให้การผลดัเปล่ียนลูกเรือไม่สามารถทาํไดใ้นหลายแห่ง บริษทัฯ ได้

พยายามนาํลูกเรือข้ึนฝ่ังเพ่ือส่งกลบับา้นอยา่งปลอดภยั แมว้า่บริษทัฯ จะตอ้งเปล่ียนเส้นทางการเดินเรือเพ่ือนาํเรือเขา้มาเทียบ

ท่าในประเทศไทยและประเทศอินเดียก็ตาม เพ่ือให้คนประจาํเรือสัญชาติไทยและสัญชาติอินเดียไดผ้ลดัข้ึนฝ่ังและลงเรือ 

แมว้า่บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลประโยชน์ทางการเงินและทางธุรกิจ แต่อยา่งใด 

ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษทัฯ ไดใ้ห้พนักงานทาํงานท่ีบา้น เพ่ือลดความเส่ียงต่อสุขภาพของ

พนกังาน บริษทัฯ ไดมี้การติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานการณ์ในประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษทัฯ ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมและทนัต่อเวลา นอกจากน้ี มีการใชม้าตรการอ่ืนๆ เช่น การจดัระยะห่างทางสังคม การ

ตรวจวดัอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากาก การประชุมผ่านส่ือออนไลน์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีมาตรการท่ีเขม้งวดในการจาํกัด

จาํนวนคนลงเรือในทุกท่าเรือ มีการคดักรองผูท่ี้จะลงเรือ เช่น เจา้หนา้ท่ีท่าเรือ ผูต้รวจสอบ ก่อนทาํการลงเรือ และให้แน่ใจ

วา่คนท่ีจะลงเรือไดป้ฏิบติัตามระเบียบ เช่น การสวมใส่เคร่ืองป้องกนั (PPE) การรักษาระยะห่างจากลูกเรือ เป็นตน้ 

ความเส่ียงจากสถานการณ์แรงงานบังคบั 

การดาํเนินงานและคู่คา้ท่ีมีความเส่ียงสูงจาก

สถานการณ์แรงงานบงัคบั

0 

การปฏิบัติตามการไม่เลือกปฏิบัติ 

จาํนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบติั 0 
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ข้อมูลพนักงาน (สํานักงาน) 

134

129 129

2562 2563 2564

จํานวนพนักงาน

53.5%35.7%

10.8%

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามระดับ (%)

ฝ่ายปฏิบติัการ ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัสูง

ปี 2564
57

72

จํานวนพนักงานแบ่งตามเพศ

ชาย หญิง

ปี 2564 44.1%

55.9%

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ (%)

ชาย หญิง

ปี 2564

33

13 1012

56

4

ผู ้บ ริ ห า ร ร ะ ดับ ก ล า ง ฝ่ า ย ป ฏิ บัติ ก า ร ผู ้บ ริ ห า ร ร ะ ดับ สู ง

จาํ น ว นพนักงานแบ่งตามเพศและระดับ

ผูช้าย ผูห้ญิง
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8.5%

59.7%

31.8%

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)

อายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30-50 ปี อายเุกิน 50 ปี

ปี 2564 53.3%
46.7%

สัดส่วนผู้บริหารแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)

อายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี อาย ุ30-50 ปี อายเุกิน 50 ปี

ปี 2564

99.3%

0.7%

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามการจ้างงาน (%)

เตม็เวลา ชัว่คราว

ปี 2564

4

29

23

7

48

17

อ า ยุตํ่า ก ว่ า  3 0 ปี อ า ยุ  3 0 - 5 0 ปี อ า ยุ เ กิ น  5 0 ปี

จาํ น ว นพนักงานแบ่งตามเพศ และอายุ

ผูช้าย ผูห้ญิง

28

17

4

10

45

13 11

อ า ยุ  3 0 - 5 0 ปี อ า ยุ เ กิ น  5 0 ปี อ า ยุตํ่า ก ว่ า  3 0 ปี

จาํ น ว นพ นั ก ง า น แ บ่ ง ต า ม ร ะ ดบั แ ล ะ ช่ว ง อ า ยุ

ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายปฏิบติัการ

34

21

1

72

ไ ท ย อิ น เ ดี ย สิ ง ค โ ป ร์

 จํ า น ว น พ นั ก ง า น แ บ่ ง ต า ม สั ญ ช า ต ิ  

ผูช้าย ผูห้ญิง
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72 
จาํนวนพนกังานท่ีมีสิทธ์ิลางานเพ่ือเล้ียงดู

บุตร 

73 (2563) 
(เฉพาะพนักงานหญิงสามารถใช้สิทธิลาคลอดได้

ตามกฏหมายไทย) 

0 
จาํนวนพนกังานท่ีใชสิ้ทธ์ิลางานเพื่อ

เล้ียงดูบุตร 

2 (2563) 

2 
จาํนวนพนกังานท่ีเกษียณอายรุะหวา่งปี 

5 (2563) 

0 
จาํนวนพนกังานท่ีเสียชีวิตระหวา่งปี 

0 (2563) 

0 
การบาดเจบ็จากการทาํงานถึงขั้น

หยดุงาน (LTIFR) 

0 (2563) 

2 
จาํนวนพนกังานท่ีลาออกระหวา่งปี 

5 (2563) 

1 
จาํนวนพนกังานงานชัว่คราว 

1 (2563) 
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ผลตอบแทนสําหรับพนักงาน 

แบบสํารวจความพงึพอใจของพนักงาน 

บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสําหรับพนักงานท่ีสํานักงานของบริษทัฯ ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และ

สวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ไม่

วา่จะเป็นในส่วนท่ีเก่ียวกบั การลางาน วนัหยดุ ชัว่โมงการทาํงาน และค่าชดเชย เป็นตน้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุ โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2560 มีการปรับเพ่ิมอตัราสูงสุดของเงินสมทบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสูงสุดในส่วนของพนักงานจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัให้มีการอบรม

ประจาํปีในหัวขอ้เก่ียวกบัการวางแผนการลงทุน การออมเงิน และการบริหารจดัการทางการเงิน ซ่ึงจดัโดยบริษทับริหาร

สินทรัพย ์เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานออมเงินระยะยาวและเพ่ือช่วยพนกังานในการวางแผนการลงทุน 

ผลตอบแทนของพนกังานข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพ่ิมอ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยู่

กบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานรายบุคคลและของบริษทัฯ ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มี

ผลตอบแทนระยะยาวสําหรับพนกังานในรูปของ ESOP เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะ

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคา

หุน้ของบริษทัฯ กไ็ม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าความพึงพอใจของพนกังานเป็นส่วนสาํคญัในความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ บริษทัฯ จดัทาํ

แบบสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานเพ่ือวดัความพึงพอใจของพนกังานระบุส่วนท่ีเป็นจุดแขง็ และหาโอกาสในการ

พฒันาพนกังาน ผลของแบบสอบถามจะถูกนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือพฒันาและยกระดบัการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
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ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

 

บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจ้าของเรือขนส่งรายอ่ืนท่ีมักจะจ้าง

บริษทัอ่ืนเป็นผูบ้ริหารเรือให ้การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการ

โดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ

บริษทัฯ จะรับผิดชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ สําหรับกองเรือทั้งหมด

ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้า ท่ี ทุกคนมีการทํางานเ ป็นทีมและมีการ

ประสานงานท่ีดี อีกทั้งจดัให้มีการประชุมระหว่างคณะผูบ้ริหารและฝ่าย

การพาณิชยทุ์กสัปดาห์ เพื่อพูดคุยถึงปัญหาในการดาํเนินงาน และสถานะ

ของแผนงานในอนาคต ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการ

บริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 

ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรของ ISM Code และยงัไดรั้บประกาศนียบตัรการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพ “ISO 9001:2015” และมาตรฐานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม “ISO 14001:2015” อีกดว้ย 

 

การทํางานเป็นทีม 

บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัธุรกิจ นอกจากน้ี ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความสาํเร็จ

ทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กบับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

พนกังานไดส้นบัสนุนทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนดว้ย บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อ

งานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัเท่าเทียมกบังานเชิงพาณิชยแ์ละงานดา้นการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็น

ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร กล่าวคือ มีการกาํหนดความรับผิดชอบเก่ียวกับสุขภาพและความ

ปลอดภยัของบุคลากรทุกคนอยา่งชดัเจนและเป็นสัดส่วน ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัของ

บริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว โดยอยู่ภายใตพ้ื้นฐานหลกัการว่าอุบติัเหตุสามารถ

ป้องกนัหากมีการกาํหนดและบริหารความเส่ียง 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์ห้

เป็นไปตามขอ้เสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเร่ือง “คาํแนะนาํสําหรับการควบคุมยาเสพติดและ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลบ์นเรือ” ซ่ึงรายละเอียดระบุอยูใ่นคู่มือระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยั

บนเรือทุกลาํ รวมทั้งประกาศใหลู้กเรือทุกคนรับทราบ 

ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผ่อนท่ีเพียงพอซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อหลีกเล่ียงความเหน่ือยลา้ 

และความตึงเครียด ซ่ึงอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันั้น บริษทัฯ จึงปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเวลาการพกัผ่อนอย่างนอ้ยท่ีสุด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม 

การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสําหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญา

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งน้ี อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว กาํลงัอยูร่ะหว่างการพิจารณา

แกไ้ขเพิ่มเติมให้มีความเขม้งวดมากข้ึน โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออก

ประกาศนียบตัรและการเขา้ยามสาํหรับคนบนเรือ ซ่ีงมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 

(STCW 2010 Manila amendments) มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2555 ซ่ึงคือ อนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบนัในเดือนสิงหาคม 2555 และได้

มีผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 เรือธงไทยและเรือธงสิงคโ์ปร์ของบริษทัฯ ไดย้ืน่สัตยาบนั

สารแห่งอนุสัญญาว่าดว้ยแรงงานทางทะเล ทั้งน้ี เรือทุกลาํของบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

อนุสัญญา MLC 

บริษทัฯ จดัระบบเวชกรรมท่ีเหมาะสมในระดบัท่ีสูงกวา่มาตรฐานของ International Labor 

Organization (ILO) รวมทั้งขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือลม้

ป่วยนอ้ยมาก 

โจรสลดั 

ตามท่ีได้แสดงไวใ้นหัวขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” เรือของบริษทัฯ 

ตอ้งเผชิญกบัโจรสลดัเม่ือแล่นเรือไปในพื้นท่ีเส่ียง คนประจาํเรือ/ลูกเรือตอ้ง

วิตกกงัวลอยู่เสมอเม่ือแล่นเรือไปในพื้นท่ีท่ีทราบว่ามีโจรสลดัติดอาวุธอยู่ 

โดยเฉพาะแถบมหาสมุทรอินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าว

เปอร์เซียตั้งแต่ทางเหนือจนถึงทางใตข้องสาธารณรัฐมาดากสัการ์ บริษทัฯจดั

ให้ภยัคุกคามน้ีอยู่ในระดบัร้ายแรงมาก โดยให้เรือทุกลาํของบริษทัฯ แล่น

ออกนอกเส้นทางเหล่าน้ีโดยให้แล่นอยูใ่กลแ้ถบชายฝ่ังอินเดียซ่ึงเป็นบริเวณ

ท่ีปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัลงเรือไป

ดว้ยเม่ือแล่นผ่านเขตพื้นท่ีเส่ียงภยั กรณีเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านบริเวณ

พื้นท่ีเส่ียงภยัสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตวัเรือเพื่อให้ยากต่อโจรสลดัใน

การปีนข้ึนมาบนเรือ ทั้งน้ี บริษทัฯ สัญญาว่าจะทาํทุกวิถีทางในการสร้าง

ความปลอดภยัใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ รวมทั้งคนประจาํเรือและลูกเรือทุกคน 
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การพฒันาพนักงาน 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 

ความรู้และการพฒันา 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเพ่ิมคุณค่าของกรรมการ โดยจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมพนูองคค์วามรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรท่ีสาํคญั

และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลกัสูตร Director  Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่

รวมถึงจดัเตรียมเอกสารสาํหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และแนวทางปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 

 
บริษทัฯ มัน่ว่าพนกังานมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมสาํหรับการทาํงานในหนา้ท่ีต่างๆ ในบริษทัฯ รวมถึงทาํให้พนกังานมีความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติั

ต่างๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมในอนาคต 

บริษทัฯ จดัทาํโครงการ Young Leaders Program (YLP) ระยะเวลา 18 เดือน โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาจบใหม่ไดฝึ้กปฎิบติังานไปพร้อมการทาํงานจริงท่ี

แผนกการพาณิชย ์แผนกเทคนิค และแผนกการเงิน ก่อนจะไดรั้บการอนุมติัให้เป็นพนกังานประจาํของบริษทัฯ เพ่ือให้แน่ใจว่าประสบการณ์และทกัษะของ

ผูจ้ดัการในองคก์รไดถู้กถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นต่อไป 

บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สาํหรับทั้งพนกังานท่ีสาํนกังาน และลูกเรือบนเรือ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้

มีการลางานพิเศษ และกาํหนดเวลาการทาํงานท่ียดืหยุน่ สาํหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานแสดงความสนใจและความตอ้งการฝึกอบรม เพ่ือท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน ซ่ึงถือ

เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาอาชีพของพนกังาน โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

ในปี 2564 การฝึกอบรมและการพฒันาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 

การฝึกอบรมและพฒันาสําหรับพนักงานประจําสํานักงาน 

 

ประเภทการอบรม เป้าหมายและประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าอบรม จํานวนช่ัวโมงการอบรม 

การฝึกอบรมตามหน้าที่ความ

รับผดิชอบ 

เพิ่มพนูความรู้ เพือ่ช่วยให้

พนกังานบรรลุเป้าหมาย ช่วย

สร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง และ

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

พนกังานทุกคนในแต่ละฝ่าย 

เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย

การพาณิชย ์และ ฝ่ายบริหาร

ความเส่ียง 

51 1,289.25 

การฝึกอบรมทั่วไป ความรู้ทัว่ไป เพือ่ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานและ

การใชชี้วิต 

พนกังานทุกคน 129 1,763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและการพฒันาสําหรับลูกเรือ 
ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชาํนาญดา้นการบริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยงัไดมี้การพฒันาดา้นคุณภาพและ

ความสามารถของพนกังานทั้งบนเรือและท่ีสาํนกังานอีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความสาํเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัใน

การเดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและความซ่ือสัตยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริม

ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาํเรือและใหโ้อกาสพวกเขาไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 

พนกังานประจาํเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกกาํหนดให้เขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะถูกมอบหมาย

ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีบนเรือของบริษทัฯ พนกังานประจาํเรือจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบ่อยคร้ังท่ีพนกังานประจาํเรือจะถูกส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นค่าใชจ่้าย

ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

บริษทัฯ มีกลไกท่ีให้พนกังาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งขอ้ร้องเรียน หรือขอ้แนะนาํต่างๆ มายงัสาํนกังานของ บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ หวงัว่ากลไก

น้ีจะสนบัสนุนใหพ้นกังานบนเรือปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล และช่วยปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมบนเรือ โดยนาํโปรแกรมวีดีทศัน์เก่ียวกบัความปลอดภยับนเรือท่ีดีท่ีสุดมาใช้อีกดว้ยเพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อ

พนกังานประจาํเรือใหม่ และใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีประจาํการบนเรือ บริษทัฯ จึงกาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกบันายประจาํเรืออาวโุส และเพื่อทดสอบ

วดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ไดจ้ดัหาคอมพิวเตอร์สาํหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจาํบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวทาํให้พนกังานประจาํ

เรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และกาํหนดแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดงักล่าวต่อไป 

794 

ลูกเรือ 

796 (2563) 
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บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทางทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าวของบริษทัฯ ไดเ้ปิดให้ใชง้านไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงของกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทัฯ และทาํใหท้ั้งพนกังานและลูกเรือไดพ้ฒันาในเร่ืองการเดินเรือทะเลท่ี

ทนัสมยั สาํหรับหอบงัคบัการเดินเรือจาํลองถูกสร้างให้เหมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยจาํลองสถานการณ์ขณะนาํเรือเขา้สู่ท่าเรือหลกั เพ่ือให้พนกังานและลูกเรือไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจ

ระบบการนาํเรือเขา้เทียบท่า ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 ไดมี้การยกระดบัและปรับปรุงหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ซ่ึงรวมถึงการติดตั้งโปรเจคเตอร์ แผงควบคุม จอแสดงผล และอุปกรณ์

ต่างๆใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยงัมีการอพัเดตซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นสาํหรับกองเรือของบริษทัฯ ซ่ึงอพัเดตเสร็จพร้อมใชฝึ้กอบรมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563  

ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลไดมี้การพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรอบรมต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตรภาษาองักฤษ สาํหรับสาํหรับวิศกรเรือ นายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ และ

ลูกเรือ ในทุกระดบั ในขณะเดียวกนักไ็ดมี้การจดัเตรียมหลกัสูตรใหม่ๆ เพ่ือเป็นการช่วยเสริมความรู้ท่ีจาํเป็นใหก้บัวิศวกรเรือ และนายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือไวด้ว้ยเช่นกนั เพ่ือใหบุ้คลากรทาง

เรือเหล่านั้นสามารถท่ีจะปฏิบติังานบนเรือให้เป็นไปตามกฏขอ้บงัคบัใหม่ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบัการควบคุมปริมาณของกาํมะถนัท่ีอนุญาตใหมี้ผสมอยูใ่นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชบ้นเรือ รวมถึง 

ระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงบนเรือ ซ่ึงจะเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆให้แก่ลูกเรือ บริษทัฯไดจ้ดัให้มี

หลกัสูตรพิเศษโดยวิทยากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ยกตวัอยา่งเช่น การจดัอบรมหลกัสูตร‘Hydraulics Machinery’ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรเฉพาะสําหรับกองเรือของบริษทัฯ ณ ศูนย์

ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลในเดือนมกราคม 2563 

ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลน้ีเป็นกา้วท่ีสําคญัของบริษทัฯ ท่ีจะดาํเนินการฝึกอบรมให้พนกังานและลูกเรือมีการดูแลตวัเองท่ีดีและดูแลเรือท่ีตอ้งประจาํการ ทั้งหมดน้ีคือความมุ่ง

หมาย เพ่ือใหม้ัน่ใจในความปลอดภยัของลูกเรือและเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุและเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย ในระหวา่งปี 2564 สถานการณ์ของโควิด-19 ยงัไม่มีทีท่าว่าจะดีข้ึน บริษทัฯ 

จึงจดัอบรมผา่นทางออนไลน์ นายประจาํเรือและลูกเรือจาํนวน 1,444 คน ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรรวมทั้งส้ิน 16 หลกัสูตรซ่ึงไดจ้ดัข้ึนระหว่างปี ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ใน

การฝึกอบรมลูกเรือ หลกัสูตรท่ีเป็นการอบรมผา่นทางออนไลน์มีทั้งหมด 16 หลกัสูตร ในขณะท่ีอีก 4 หลกัสูตร ซ่ึงตอ้งใชห้อบงัคบัการเดินเรือจาํลองและระบบปฏิบติัการของแผนท่ีเดินเรือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ไดจ้ดัอบรมข้ึนท่ีศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทางทะเลและหอบงัคบัการเดินเรือจาํลอง ในปี 2564 บริษทัฯ เพ่ิมหลกัสูตรการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หลกัสูตรการสร้างความตระหนกัรู้ดา้น

ความมัน่คงทางไซเบอร์ และหลกัสูตรเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีตรวจเรือประจาํเมืองท่า 

ศูนย์ฝึกอบรมการเดนิเรือทะเลและหอบังคบัการเดนิเรือจําลอง 
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รายละเอยีด 21 หลกัสูตรสําหรับเจ้าหน้าที่บนเรือและลกูเรือมีดงัต่อไปนี ้

หลกัสูตร เป้าหมายและประโยชน์ของหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย 

1) หลกัสูตรการจัดการ 

ทรัพยากรเดินเรือทะเล 

(MRM) 

หลกัสูตรน้ีทางบริษทัไดเ้ปิดสอนตามขอ้ตกลงท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากสโมสรสวีเดน โดยมุ่งเนน้ไปท่ีตาํแหน่ง

กปัตนัเรือ นายประจาํเรือ และผูบ้ริหารฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือ หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างทีมเวิร์คท่ีดี และ

ทศันคติท่ีดีในการจดัการทรัพยากร และสร้างทกัษะท่ีจาํเป็นเพือ่หลีกเล่ียงอบุติัเหตุท่ีจะเกิดจากความผดิพลาดของ

การจดัการ 

นายประจาํเรืออาวโุสและนายช่างกลเรือทุก

คน 

2) หลกัสูตรเพิม่ความสามารถในการทํางาน

ร่วมกนัเป็นทีมบนสะพานเดินเรือจําลอง 1 

(BTC-I) 

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาทกัษะความสามารถดา้นต่างๆและความรู้ของ

พนกังานเดินเรือใหดี้ข้ึน เพื่อการเดินเรือท่ีปลอดภยั 

พนกังานเดินเรือ (ตน้หน, ผูช่้วยตน้เรือ, 

เจา้หนา้ท่ีเดินเรือระดบัปฏิบติัการ) 

3) หลกัสูตรเพิม่ความ สามารถในการทํางาน

ร่วมกนัเป็นทีมบนสะพานเดินเรือจําลอง 2 

(BTC-II) 

หลกัสูตรน้ีเนน้การลงมือปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

บงัคบัเรือ หลบหลีกเรือ และการทอดสมอในสภาวะต่างๆ ภายใตปั้จจยัของกาํลงัท่ีควบคุมได ้

นายประจาํเรืออาวโุส(กปัตนัเรือ และตน้

เรือ) 

4) หลกัสูตรการบริหารจัดการชุดทํางานและ

ทรัพยากรบนสะพานเดินเรือ รวมถึงการ

บริการจราจรทางเรือ (BTM and VTS) 

หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะฝึกกปัตนัเรือและนายประจาํเรือในการทาํงานร่วมกนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพบนสะพานเดินเรือ และการจดัการทรัพยากรในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการจดัการบน

สะพานเดินเรือในภาวะฉุกเฉิน หลกัสูตรน้ียงัพฒันาทกัษะการส่ือสารของนายประจาํเรือ ในการติดต่อ

กบัฝ่ายบริการจราจรเรือโดยการใชภ้าษากลางท่ีใชท้างทะเล (SMCP) ในรูปแบบต่างๆผา่นวทิยส่ืุอสาร 

(VHF) และ อปุกรณ์ส่ือสาร GMDSS ในสะพานเดินเรือจาํลอง 

นายประจาํเรือทุกคน 

5) หลกัสูตรรวมคาํแนะนําใหม่ๆจากมืออาชีพ

ด้านการเดินเรือโดยสรุป (MPB) 

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายใหน้ายเรือ นายประจาํเรือและวิศวกรฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือระดบั

บริหารไดรั้บทราบถึงกฎขอ้บงัคบัล่าสุดและขอ้มูลใหม่ๆเก่ียวกบัการเดินเรือ โดยผูท่ี้มีประสบการณ์จาก

หลายแผนกในบริษทัไดร่้วมกนัสอนหลกัสูตรน้ีซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 1.การประกนัทางทะเล

และการป้องกนัความเสียหาย 2.การดาํเนินการของสินคา้และเรือพาณิชย ์3.การตรวจตราควบคุมเรือโดย

หน่วยงานของรัฐหรือเมืองท่าต่างๆ และการป้องกนัมลพิษ  

นายประจาํเรืออาวโุสและนายช่างกลเรือ

อาวโุส 

(กปัตนัเรือ ตน้เรือ ตน้กล และรองตน้กล) 
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หลกัสูตร เป้าหมายและประโยชน์ของหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย 

6) การจัดระดับความปลอดภัยระหว่างเรือกบั

เมืองท่า (ISPS) และเพิม่พูนการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยบนเรือตามหลกั

สากล (ISM)  

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายใหน้ายเรือ นายประจาํเรือและวิศวกรฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือระดบั

บริหารไดรั้บทราบถึงกฎขอ้บงัคบัและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัของ

สภาพแวดลอ้มการทาํงานและมาตรการรักษาความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการกระทาํท่ีผิดกฎหมายและ

เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของบุคลากร และทรัพยสิ์นบนเรือของบริษทัฯ 

นายประจาํเรืออาวโุสและนายช่างกลเรือ

อาวโุส 

(กปัตนัเรือ ตน้เรือ ตน้กล และรองตน้กล) 

7) การรู้ถึงความสําคญัของการจัดการระบบ

แวดล้อม (EMS) และการรักษาความ

ปลอดภัยบนเรือ 

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายใหน้ายเรือ นายประจาํเรือและวิศวกรฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือระดบั

บริหารไดรั้บทราบถึงนโยบายล่าสุด และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยับนเรือ 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มและเพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน 

นายประจาํเรืออาวโุสและนายช่างกลเรือ

อาวโุส 

(กปัตนัเรือ ตน้เรือ ตน้กล และรองตน้กล) 

8) หลกัสูตรหน้าท่ีนายยามระดับปฏิบัติการ 

(OOW) 

หลกัสูตรน้ีมีข้ึนเพื่อเพิ่มมาตรฐานของการปฏิบติัหนา้ท่ีของนายยามทั้งขณะเรือเดินและขณะอยูใ่นท่า 

หลกัสูตรน้ีจะช่วยใหน้ายประจาํเรือระดบัปฏิบติัการเขา้ใจหนา้ท่ีท่ีตนตอ้งทาํบนเรือ และตระหนกัถึง

ความสาํคญัของหนา้ท่ีเหล่านั้น และยงัช่วยใหผู้อ้บรมสามารถนาํความรู้ไปช่วยใหธุ้รกิจเรือโดยรวม

ประสบความสาํเร็จ 

นายประจาํเรือ 

(ตน้หน, ผูช่้วยตน้เรือ, เจา้หนา้ท่ีเดินเรือ

ระดบัปฏิบติัการ) 

9) หลกัสูตรต้นเรือ (CMC) หลกัสูตรน้ีเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและความ สามารถของตน้เรือใหแ้ขง็แกร่งมากข้ึน และยงัเป็น

การเตรียมความพร้อมเพื่อข้ึนสู่ตาํแหน่งตน้เรือใหก้บัตน้หนท่ีมีประสบการณ์ 

ตน้เรือ และตน้หน 

10) หลกัสูตรการบังคบับัญชา (Command) ความมุ่งหมายของหลกัสูตรน้ีคือฝึกกปัตนัเรือในทกัษะทุกๆ ดา้นท่ีจาํเป็น และเตรียมความพร้อมใหก้บั

ตนัเรือท่ีจะข้ึนมาเป็นกปัตนั หลกัสูตรน้ีครอบคลุมถึงหลกัเกณฑก์ารเป็นผูน้าํ ความรู้ในธุรกิจและ

กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ รวมถึงขอ้บงัคบั ประมวลกฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัญญาเช่าแบบกาํหนดระยะเวลาและสัญญาเช่าเป็นเท่ียว เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกบัสินคา้ ประกาศนียบตัร 

เอกสารต่างๆ เก่ียวกบัเรือและสินคา้ การจดัการเรือ เทคนิคการนาํเรือและการนาํเรือไปทอดสมอเป็นตน้ 

นายประจาํเรือ 

อาวโุส  

(กปัตนัเรือ และตน้เรือ) 
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หลกัสูตร เป้าหมายและประโยชน์ของหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย 

11) หลกัสูตรการใช้แผนที่เดินเรืออเิลก็ทรอนิกส์ 

และระบบข้อมูล (ECDIS) 

หลกัสูตรน้ีฝึกฝนเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้งในการใชร้ะบบปฏิบติัการของ

แผนท่ีเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ (ECDIS) พร้อมทั้งช่วยใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัอปุกรณ์ต่างๆ บนเรือ หลกัสูตร

น้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มความปลอดภยัในการเดินเรือจากการใชแ้ผนท่ีเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์และการ

เรียนรู้ขอ้จาํกดัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใช ้(ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดใหม่ขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ – 

IMO) รวมถึงการใชส่ิ้งพิมพแ์ละขอ้มูลระบบดิจิตอลควบคู่ไปกบัการใชแ้ผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

นายประจาํเรือและพนกังานเดินเรือทุกคน 

(กปัตนัเรือ ตน้เรือ ตน้หน ผูช่้วยตน้เรือ 

เจา้หนา้ท่ีเดินเรือระดบัปฏิบติัการ และ 

เจา้หนา้ท่ีเดินเรือ) 

12) หลกัสูตรหน้าท่ีผู้บริหารและนายประจําเรือ

ฝ่ายเคร่ืองจักรกล  

(EMC and EOW) 

หลกัสูตรฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะอบรมผูบ้ริหารและนายประจาํเรือฝ่ายเคร่ืองจกัรกล ใหมี้ความรู้

ดา้นการจดัการและมีทกัษะท่ีหลากหลายซ่ึงจาํเป็นต่อการปฏิบติังานบนเรือไดอ้ยา่งปลอดภยัและมี

ประสิทธิภาพ นายประจาํเรือฝ่ายเคร่ืองจกัรกลระดบัปฏิบติัการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ีจะ

ไดรั้บการฝึกในหนา้ท่ีนายยามในหอ้งเคร่ือง การเฝ้าดูสถานะการทาํงานของเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนตก์ารใช้

งานการบาํรุงรักษาความปลอดภยั และการป้องกนัมลพิษ รวมไปถึงการเกบ็บนัทึกขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง 

นายช่างกลเรือ 

(นายช่างกลท่ีสาม นายช่างกลท่ีส่ี นายช่างกล) 

13) หลกัสูตรการใช้เคร่ืองจักรใหญ่รุ่นWartsila 

RT-Flex (Wartsila RT-Flex Engine 

Familiarization) 

หลกัสูตรน้ีช่วยใหผู้บ้ริหารและนายประจาํเรือฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือไดคุ้น้เคยกบัเคร่ืองจกัรแบบใหม่ของ

บริษทั “เคร่ืองจกัรใหญ่รุ่น Wartsila RT-Flex” ก่อนท่ีจะไปทาํงานบนเรือท่ีใชเ้คร่ืองจกัรใหญ่ชนิดน้ี โดย

หลกัสูตรน้ีจะเนน้การลงมือปฏิบติัเป็นหลกั 

นายช่างกลเรือทุกคน 

14) หลกัสูตรการใช้งานและการลงมือปฏิบัติข้ัน

สูงเคร่ืองจักร Engine RT-Flex (Engine RT-

Flex Operation & Practical Advanced) 

หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะอบรมวิศวกรในการใชง้านและลงมือปฏิบติัขั้นสูงเคร่ืองจกัร Engine RT-

Flex เพือ่ใหว้ิศวกรคุน้เคยกบัระบบเคร่ืองจกัร Engine RT-Flex 

นายช่างกลเรือทุกคน 

15) หลกัสูตร MC/ME เพื่อใหว้ิศวกรมีความคุน้เคยกบัเคร่ืองจกัรใหม่ของบริษทั “เคร่ืองจกัรดีเซลรุ่น MAN” (ME) ก่อนท่ีจะไป

ทาํงานบนเรือท่ีใชเ้คร่ืองจกัรชนิดน้ีโดยหลกัสูตรน้ีจะเนน้การลงมือปฏิบติัเป็นหลกั 

นายช่างกลเรือทุกคน 

16) หลกัสูตร ME การแก้ไขเคร่ืองยนต์ช้ันสูง หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะใหว้ิศวกรมีความคุน้เคยกบัปัญหาและวิธีแกไ้ขท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช ้

“เคร่ืองจกัรดีเซลรุ่น MAN” (ME) 

นายช่างกลเรือทุกคน 
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หลกัสูตร เป้าหมายและประโยชน์ของหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย 

17) หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

พืน้ฐาน (Basic) 

หลกัสูตรน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และมีความเขา้ใจในทกัษะทางดา้น

ภาษา องักฤษทั้งหมดในระดบัพื้นฐาน และสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ระบบการออกเสียงของ

ภาษาองักฤษ การฟัง การพดู การอ่าน และ การเขียนดว้ยคาํศพัทแ์ละโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมใน

บริบทต่างๆ 

นายประจาํเรือ,  

พนกังานเดินเรือ และนายช่างกลเรือทุกคน 

18) หลกัสูตรภาษาองักฤษการเดินเรือช้ันต้น 

(EMT) 

หลกัสูตรน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของ

นกัเรียนไปสู่ระดบัภาษาองักฤษชั้นกลาง (Intermediate Level) และใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษในขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึนทั้งทางดา้นการเดินเรือและการใชท้ัว่ไปในระดบัภาษาองักฤษ

ชั้นตน้ (Elementary level) 

นายประจาํเรือ,  

พนกังานเดินเรือ และนายช่างกลเรือทุกคน 

19)  หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

ช้ันกลาง ระดับ 1 (IMD-I) 

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมุ่งหมายท่ีจะพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน

ทั้ง 4 ดา้น คือ พดู ฟัง อ่าน และเขียน หลงัจากจบหลกัสูตรแลว้ผูเ้รียนจะสามารถพดูภาษาองักฤษดว้ยสาํเนียงท่ีดี

ข้ึน ออกเสียงถูกตอ้งมากข้ึน เนน้ถอ้ยคาํและเนน้เสียงสูงตํ่าไดดี้ข้ึน ส่ือสารในชีวติประจาํวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เลือกใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถสร้างประโยคภาษาองักฤษแบบต่างๆไดโ้ดยผดิ

ไวยากรณ์นอ้ยลง 

นายประจาํเรือ,  

พนกังานเดินเรือ และนายช่างกลเรือทุกคน 

20)   หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

ช้ันกลาง ระดับ 2 (IMD-II) 

หลกัสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนใหม้ากข้ึนโดย

เนน้ท่ีโครงสร้างไวยากรณ์ขั้นสูง คาํศพัทเ์ก่ียวกบัธุรกิจ การฝึกเขียนอีเมลแ์ละจดหมายแบบต่างๆ  (ซ่ึงเป็นเน้ือหา

หลกัของหลกัสูตรน้ี) นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้คาํและวลีต่างๆ ท่ีใชใ้นการโตต้อบอีเมลแ์ละจดหมายภาษาองักฤษ และ

เรียนรู้ท่ีจะเขียนอีเมลแ์ละจดหมายโดยเลือกใชถ้อ้ยคาํ รูปแบบการเขียน และระดบัความทางการในโอกาสท่ีต่างกนั

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

นายประจาํเรือ,  

พนกังานเดินเรือ และนายช่างกลเรือทุกคน 

21) การสร้างความตระหนักรู้ด้านความม่ันคง

ทางไซเบอร์ 

หลกัสูตรน้ีเนน้การรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์บนเรือของลูกเรือ เพือ่ใหรั้บรู้ถึงภยัคุกคามและช่อง

โหวใ่นระบบคอมพิวเตอร์ และใหต้ระหนกัถึงความจาํเป็นในการปกป้องขอ้มูลและระบบ 

นายประจาํเรือ,  

พนกังานเดินเรือ และนายช่างกลเรือทุกคน 
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ระบบการกู้ภัยเรือร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) 

16.8 

ชั่วโมงการอบรมเฉล่ยีต่อพนักงาน

3,052

24,268

จํานวนช่ัวโมงการอบรมตามประเภทพนักงาน

พนกังานในออฟฟิศ พนกังานบนเรือ

ปี 2564

180

1,444

จํานวนผู้เข้าอบรมตามประเภทพนักงาน

พนกังานในออฟฟิศ พนกังานบนเรือ

ปี 2564

โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ัว่โลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ

ในการรายงานข่าวสาร การคน้หา และการกูภ้ยัเรือท่ีครอบคลุมทัว่โลกเพ่ือช่วยเหลือเรือท่ีประสบภยัในทะเล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองและมีผลการปฏิบติังานท่ีดีจากการรับรองโดย 

USCG โดยบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั AMVER ทุกปีจากตวัแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อา้งอิงถึงขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงสะทอ้นให้

เห็นถึงรางวลัท่ีไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ท่ีและลูกเรือท่ีมีความมุ่งมัน่และรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยัของชีวิตเม่ืออยูก่ลางทะเล” 
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การพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมท่ีเขม้แข็งเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท่ี้อยูร่อบขา้งนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้รวมถึงการค่อยๆเขา้ไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทาง

สงัคม การจดัตั้งและขยายกองทุนเพ่ือทาํกิจกรรมชุมชนและสงัคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทาํงานอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคมของบริษทัฯ ต่อไป 

ในปี 2564 กรุงเทพมหานครประสบปัญหาผูติ้ดเช้ือโควิด-19 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพ้ืนที่ท่ี

เปราะบาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน บริษทัฯ ไดแ้จกขา้วกล่อง จาํนวน 60,000 กล่อง ซ่ึงจดัเตรียมโดย

โรงแรมอวานี เอเทรียม มอบให้แก่ชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบในเขตห้วยขวางและเขตคลองเตย เป็นระยะเวลา  

3 เดือน (สิงหาคม - ตุลาคม 2564) 

 

โครงการแจกอาหาร 
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สําหรับกจิกรรมด้านสังคมและชุมชน ซ่ึงบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 
• ในปี 2564 บริษทัฯ บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 20 เคร่ือง แก่โรงเรียนวดัทองทัว่ (เอครพานิช) ซ่ึงเป็นโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของบริษทัฯ ในการให้

ความช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เดก็ยากไร้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรียนทางไกล ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินเขา้กองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนกังานบริษทัฯ) ท่ีถูกจบัเป็นตวัประกนันานกวา่ 4 ปีในประเทศโซมาเลียใหไ้ดก้ลบัสู่ประเทศไทย 

• บริษทัฯ ให้การสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training Center) โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศูนยฝึ์ก

พาณิชยนาวีท่ีมีผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจาํทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดบ้ริจาคหนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอยา่งสมํ่าเสมอดว้ย 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ห้

ทุนการศึกษารวมทั้งส้ิน 438,000 บาท 1,671,000 บาท 1,005,000 บาท 1,119,000 บาท 1,194,080 บาท 1,633,900 บาท 1,264,960 บาท 1,100,000 บาท 1,345,400 บาท 2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 

2,355,120 บาท ตามลาํดบั แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนเงินทุน 

• บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคท่ีสาํนกังานบริษทัฯ มาตั้งแต่อดีต และในปี 2562 หน่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ ทั้งส้ิน 

2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน มีจาํนวนโลหิตรวม 40,500 ซีซี 

• ในปี 2562 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 246,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 21” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างลานอเนกประสงค ์ปรับปรุง

และทาสีต่อเติมหอ้งนํ้า หอ้งสุขา หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งครัวและโรงอาหาร ปรับสภาพภูมิทศัน์ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ทาสีสนามเดก็เล่น สนามกีฬา ทางเขา้โรงเรียนและสร้างหลงัคาของสถานีหยดุรถ

รับส่งนกัเรียน ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ตาํบลหนองปรือ อาํเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบุรี บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคมาอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 1) ในปี 2561 บริษทัฯไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 211,790 บาท ใน

โครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 20” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปสร้างลานอเนกประสงค ์ปรับปรุงห้องนํ้า โรงอาหารสนามเด็กเล่น รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียน ทาสี

ตึกเรียนสาํหรับเด็กอนุบาล ณ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 2) ในปี 2560 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 232,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 19” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนย์

ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปปรับปรุงห้องกิจกรรม ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่น รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 3) ในปี 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน จาํนวน 346,600 บาท ใน

โครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 18” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศนูยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปปรับปรุงถนนทางเขา้โรงเรียน สนามเดก็เล่น และภมิูทศัน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งจดัหาหนงัสือสมทบ

ในห้องสมุดให้เหมาะกบัการพฒันาของเด็กนกัเรียน และจดัหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล ให้แก่โรงเรียนบา้นซบัดินดาํ จงัหวดัสระบุรี 4) ในปี 2558 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 223,000 

บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 17” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างห้องนํ้ า ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบ

โรงเรียนบา้นคลองระกาํ จงัหวดัปราจีนบุรี 5) ในปี 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 15” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี 

เพื่อนาํไปจดัสร้างห้องนํ้ า ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดัสระแกว้ 6) ในปี 2554 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 113,160 บาท ใน

โครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 14” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปจดัสร้างห้องอาหาร สาํหรับโรงเรียนวดัตะพงัคลี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 7) ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร่้วม

บริจาคเงินจาํนวน 139,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 13” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศนูยฝึ์กพาณิชยนาว ีเพื่อนาํไปจดัสร้างหอ้งนํ้า สาํหรับโรงเรียนโนนผาสุก จงัหวดัสระแกว้ 8) ใน

ปี 2552 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง คร้ังท่ี 12” ให้กบัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีเพื่อนาํไปซ้ือเคร่ืองโปรเจกเตอร์ และจดัทาํเวที

กิจกรรมสาํหรับโรงเรียนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ 9) ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 11” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ศูนย์

ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซมหอ้งเรียนและปรับปรุงหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นใบสีทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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• บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน/ลูกเรือของบริษทัฯ และใหก้ารส่งเสริมเพื่อพฒันาคุณภาพของพนกังาน/ลูกเรือ

ไทยเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงพนกังาน/ลูกเรือเหล่าน้ีสามารถทาํงานกบัเจา้ของเรือไทยทัว่ไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งทาํงานกบับริษทัฯ เพียงแห่งเดียว

เท่านั้น 

• จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจาํปีเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการ

ปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน สาํหรับวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงตามบนัทึกความเขา้ใจน้ี บริษทัฯ 

ได้สร้างหอพกั เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นักศึกษาสําเร็จตามโครงการท่ีวางไวเ้รียบร้อยแลว้ และได้ส่งมอบหอพกัท่ีมี 96 เตียงนอนให้กบัวิทยาลยั

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 25.40 ลา้นบาท บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินอยา่งต่อเน่ือง

แก่นกัเรียน รวมการซ้ือหนงัสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุดทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไดเ้พิ่ม

หลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษา เพื่อเป็นการฝึกหดัและพฒันาวศิวกรสาํหรับการดาํเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคตในการน้ี ท่านรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศให้แก่บริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีส่วนร่วมในวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

นครศรีธรรมราช 

• บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาจาํนวน 165,000 บาท แก่นกัศึกษาวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนบัสนุน

การศึกษาใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือการมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการน้ีไดถู้กจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

• เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงิน 500,000 บาท มอบใหมู้ลนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทยไ์ทย เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนในการคน้ควา้และพฒันา

เคร่ืองมือแพทย ์

• เม่ือเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 5,000 บาทให้แก่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเพื่อจดัหาของขวญัให้แก่เด็กๆในงานวนัเด็กท่ี

สนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต 

• ในปี พ.ศ 2553 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 46 เคร่ือง แก่โรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ โรงเรียนสุโขทยั โรงเรียนบา้นคอ้ โรงเรียนสัตตยาสัย และ

สาํนกังานบริหารชุมชน อาํเภอปากเกร็ด  

• ในเดือนมกราคม 2552 บริษทัฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจาํนวน 40,000 บาท ให้กบัยุวมุสลิม บา้นปากลดั อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใช้

สนบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาในกิจกรรมวนัเดก็ 

• โดยปกติแลว้บริษทัฯ มกัจะจดัใหมี้การบริจาคเงินและส่ิงของสาํหรับผูท่ี้มีความจาํเป็นและผูท่ี้ยากไร้ เช่น บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังาน ไดบ้ริจาคเงินกวา่ 1 ลา้น

บาท ผ่านสภากาชาดไทยสําหรับผูป้ระสบภยัธรณีพิบติัจากคล่ืนยกัษสึ์นามิในประเทศไทย และเม่ือตน้ปี 2547 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียน

ระดบัประถมและมธัยม จาํนวน 4 แห่ง ในจงัหวดัระยอง ท่ีมีนกัเรียนจาํนวน 877 คน ใหมี้โอกาสศึกษา 

สําหรับกจิกรรมด้านสังคมและชุมชน 

ซ่ึงบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
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• บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสาํหรับเด็กท่ีประสบภยัจากแผน่ดินไหวในภาคตะวนัตกของประเทศอินเดีย เม่ือปี 2544 

และในท่ีสุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดข้ึนและสามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ซ่ึงสามารถรับนกัเรียนได ้จาํนวน 700 คน ทั้งใน

ระดบัประถม มธัยมตน้ รวมทั้งมธัยมปลาย ซ่ึงทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจอยา่งมากในความช่วยเหลือจากประเทศ

ไทย 

• บริษทัฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิ เม่ือ

เดือนธนัวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนกังานไดบ้ริจาคเงินช่วยเหลือจาํนวน 590,000 บาทให้กบัหมู่บา้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงเพื่อให้สามารถนํากลบัมาประกอบอาชีพได้ และตวัแทนบริษทัฯ ได้เขา้มาเยี่ยมเยียนหมู่บา้นน้ีอย่าง

สมํ่าเสมอ  

• บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจาํนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบา้นฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กบัโรงเรียนแห่งหน่ึง

ท่ี เซมงักุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งน้ีอยูใ่นหมู่บา้นท่ียากจนมากและไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิใน

เดือนธนัวาคม 2547 

• ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกว่า “พีเอสแอลวิ่งเพื่อวนัเดินเรือประจาํปี” ท่ีสวนลุมพินีเพื่อสนบัสนุนให้พนักงาน

บริษทัฯ มีนิสัยรักการออกกาํลงักายและมีสุขภาพท่ีดี 

• บริษทัฯ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูส้นบัสนุนงานวนักีฬาประจาํปี ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความร่วมมือในการขยายดา้นกีฬารวมถึง

การศึกษา (ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้) และช่วยในเร่ืองการพฒันาของคณะนกัเรียนพาณิชยน์าว ี

• บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนกังานดว้ยการให้ทุนการศึกษาประจาํปี สาํหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตรของพนกังานท่ีไม่สามารถหาเงินค่า

เล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

• บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจดัทาํห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้น

ต่างๆ ของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนกนัยายน 2549 

• บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนงัสือใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวีเพื่อนาํไปใชใ้นการซ่อมแซม

อาคารเรียนและสร้างหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นวงัสนวน จงัหวดันครราชสีมาในเดือนกนัยายน 2550 

• บริษทัฯ ไดร่้วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพื่อใชใ้นการอบรมความรู้และ

พฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพื่อใหส้ามารถหาเล้ียงตนเองไดใ้นงานวนัคนพิการคร้ังท่ี 43 ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 

• ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อสนบัสนุนใน “โครงการ พานกัเรียนไปทศัน

ศึกษา” ณ สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 
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Topic GRI Disclosure TCFD CDP Page No. 

Waste Profiling GRI 306-3 Waste Generated Metrics used by the organization 

to assess climate-related risks 

and opportunities in line with its 

strategy and risk management 

process. 

C9 Additional 

metrics 

40 

Other Emissions GRI 305 Emissions Scope 1, Scope 2, and, if 

appropriate, Scope 3 greenhouse 

gas (GHG) emissions and other 

emissions and the related risks. 

C6 Emissions 

data 

35 

Corruption Risk GRI 205-1: Operations assessed for risks related to corruption 16 

Corruption Risk GRI 205-2: Communication and training about anti-corruption policies and procedures 16 

Corruption Risk GRI 205-3:  Incidents of corruption and actions taken 16 

Other Emissions GRI 305-7-1 Other Emissions 36 

Discrimination GRI 406-1: Incidents of discrimination and corrective actions taken 44 

Right to Freedom of 

Association and Collective 

Bargaining 

GRI 407-1: Operations and suppliers in which the right to freedom of association and 

collective bargaining may be at risk 

44 

Child Labour GRI 408-1: Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labour 44 

Forced or Compulsory 

Labour 

GRI 409-1: Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced 

or compulsory labour 

44 

Forced or Compulsory 

Labour 

GRI 409-1: Forced or Compulsory Labour 44 

Content Index 
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บรษิทั พรเีชียส ชิพป� ิง จํากดั (มหาชน)
เลขที� 8 ชั�นที� จี, 7, 8, และ 9 ถนนสาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 ประเทศไทย

โทรศพัท:์ 66-2 696-8800, 66-2 696-8854

โทรสาร: 66-2 236-7654, 66-2 633-8460

Email: ir@preciousshipping.com

Home page: http://www.preciousshipping.com
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