รายงานการพัฒนาเพื อความยังยืน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การจัดการด้านการขนส่งทางทะเลทีขาดความรับผิดชอบนัน จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
สิง แวดล้อมทีร ุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง ในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางนํา ดังนันบริษทั ฯ จึงมีความมุ่งมันที
 จะ
ปกป้อง และอนุรกั ษ์สงิ แวดล้อม โดยให้ความสําคัญเทียบเท่ากับปจั จัยทางด้านการค้า และการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจตลอดหลายปี ทผี ่านมา ทําให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าใจดีว่า แค่การปฏิบตั ิ
ตามกฏข้อบังคับต่างๆนัน ยังไม่เพียงพอทีจ ะช่วยในการปกป้องและอนุ รกั ษ์สงิ แวดล้อม ยังมีสงิ อืนทีส าํ คัญทีจ ะต้องปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทกี าํ หนดไว้ นันคื
 อการพัฒนาแผนงานภายในเพือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุม
คุณภาพ นอกจากนียังต้องการนําเทคโนโลยีทที นั สมัยมาใช้อย่างต่อเนืองเพือช่วยลดผลกระทบต่อสิง แวดล้อม รวมถึงความ
มุ่งมันอย่
 างแน่วแน่ในการทีจ ะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย
หัวข้อถัดไปจะเป็ นการอธิบายถึงรายละเอียดของกฎข้อบังคับทางทะเลทีส าํ คัญ และสิง ทีบ ริษทั ฯ ได้ดําเนินการเพือให้
เป็ นไปตามกฎข้อบังคับดังกล่าว จากนันจะเป็ นรายละเอียดในส่วนของแผนงานภายในทีเกียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ระบบการควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการทีจ ะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ายของรายงาน
ฉบับนีจะเป็ นการสรุปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในด้านสิง แวดล้อมทีบ ริษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้สาํ หรับปี ถดั ไป

การปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับและอนสุ ญ
ั ญาต่างๆ
การทีบ ริษทั ฯ จะสามารถนําเรือวิง ผ่านน่านนําสากลได้นนั บริษทั ฯ มีหน้าทีต ามกฎหมายในการทีจ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎ
ข้อบังคับและอนุสญ
ั ญาต่างๆ ซึง กําหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)
และหน่วยงานกํากับดูแลอืนๆอย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี :
» อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการนําอับเฉาและตะกอน ค.ศ. 2004 (International Convention for the
Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004)
» อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยระบบกันเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention on the Control of
Harmful Anti-Fouling Systems 2001)
» อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพือความเสียหายจากมลพิษนํามัน ค.ศ. 2001 (International
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001)
» อนุสญ
ั ญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (International Maritime Dangerous Goods
Code)
» กฎข้อบังคับในระดับภูมภิ าคหรือท้องถิน ซึง มีความเข้มงวดกว่าทีก าํ หนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัตพิ ทิ กั ษ์สงิ แวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และ
คําสังของสหภาพยุ

โรปเกีย วกับการเผาผลาญเชือเพลิงในเขตยุโรป ฯลฯ
นอกจากกฎข้อบังคับทีไ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน บริษทั ฯ ยังได้ปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับทีส าํ คัญอืนๆ ดังต่อไปนี

ประมวลข้อบังคับเกียวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety
Management Code: ISM Code): จากประสบการณ์เรียนรูด้ า้ นอุบตั เิ หตุทางทะเลตลอดหลายปี ทผี ่านมา ได้ถูกรวบรวมเป็ น
ประมวลข้อบังคับเกีย วกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึง ถูกเผยแพร่โดยองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ เพือส่งเสริมความปลอดภัยในการดําเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ ISM Code ได้มผี ลบังคับ
ใช้เมือ วันที 1 กรกฎาคม 2541 สําหรับเรือขนส่งผูโ้ ดยสารรวมถึงเรือเร็วสําหรับขนส่งผูโ้ ดยสาร เรือบรรทุกนํามัน เรือบรรทุก
สารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง และเรือบรรทุกสินค้าทีม คี วามเร็วสูงทีม รี ะวางขับนําตังแต่ 500 ตันกรอส
ขึนไป ทังนีบริษทั ฯ ได้เริม ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ และได้รบั การรับรองตังแต่ปี 2538 ก่อนทีจ ะมีผลบังคับใช้
ั  อให้เป็ นมาตรฐานสากล โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี
กฎข้อบังคับนีถูกนําไปใช้ทงบนเรื
ั
อและทีส าํ นักงานบนฝงเพื
1. เพือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
2. เพือป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวติ
3. เพือหลีกเลีย งความเสียหายทีอ าจเกิดขึนต่อสิง แวดล้อม
กราฟต่อไปนี แสดงถึงจํานวนครังของเหตุการณ์ทเี กีย วข้องกับการละเมิดข้อบังคับของ ISM Code เปรียบเทียบกับ
จํานวนวันในการเดินเรือ ตังแต่ปี ค.ศ. 2004 - 2011 สําหรับจุดประสงค์ในการทําการวิเคราะห์นี อ้างอิงตามประมวลข้อบังคับที
มีผลร้ายแรง โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ทอี าจก่อให้เกิด ไฟไหม้ การระเบิด การบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ ของลูกเรือ เรือโดนกัน
และ เรือเกยตืน โดยในปี ค.ศ. 2006 เป็ นปี ทมี จี าํ นวนวันในการเดินเรือสูงสุด อยูท่ ี 19,710 วัน ในขณะทีป ี ค.ศ. 2007 เป็นปี ทมี ี
จํานวนครังของการละเมิดข้อบังคับ ISM เกิดขึนสูงสุด 18 ครัง อย่างไรก็ตามในระหว่างปี ค.ศ. 2007 - 2011 แนวโน้มของการ
ละเมิดข้อบังคับ ISM Code มีจาํ นวนลดลงถึงร้อยละ 94 เมือ เปรียบเทียบจํานวนครังของการละเมิดข้อบังคับกับจํานวนวันใน
การเดินเรือพบว่าในปี ค.ศ. 2006 และปี ค.ศ. 2011 เป็ นปี ทดี ที สี ดุ ของบริษทั ฯ เนืองจากมีการละเมิดเกิดขึนมีเพียงร้อยละ 0.02
ในขณะทีป ีทแี ย่ทสี ดุ คือในปี ค.ศ. 2007 แต่การละเมิดทีเ กิดขึนก็นบั ได้วา่ มีเพียงเล็กน้อยคือร้อยละ 0.11 เท่านัน สําหรับในช่วง
เวลาทังหมดทีก ล่าวมา จํานวนการละเมิดเฉลีย ทีเ กิดขึนสําหรับกองเรือทังหมด อยู่ทรี อ้ ยละ 0.06 เท่านัน
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เพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ ISM Code การตรวจสอบภายในประจําปี จะมีการปฏิบตั งิ านบนเรือ โดยทีมงานซึง
ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบทีมคี ุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี หมาะสม ซึง จะรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อกรรมการผู้จดั การ
โดยตรง ในกรณีทเี กิดการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับต่างๆ ทีเ กีย วข้อง อุบตั เิ หตุ รวมถึงความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆทีเ กิดขีน
จะมีการตรวจสอบและวิเคราะห์เพือหาสาเหตุ ขันตอนการดําเนินงานต่างๆจะถูกทบทวนโดยทันที นอกจากนีบทเรียนทังหมด
ทีไ ด้เรียนรูจ้ ากอุบตั เิ หตุต่างๆ และความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ทีเ กิดขึนจะถูกถ่ายทอดโดยบริษทั เดินเรือต่างๆ ผ่าน Marine
Accident Reporting Scheme (MARS) เพือผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเรือ และทําให้ความปลอดภัยของการเดินเรือ
โดยทัวไปสู
 งขึน The Nautical Institute กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง ได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident
Reporting Scheme (MARS) ทุกเดือน ได้ขอบคุณบริษทั ฯ ทีไ ด้ให้ความร่วมมือกับ MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปนั
“บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆ เพือเป็ นกรณีศกึ ษา ซึง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทังนีเพือให้สอดคล้อง
กับการจัดการทีม คี ุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดของบริษทั ฯ
นอกจากนี บริษทั ฯ ได้รเิ ริม การดําเนินการเพือควบคุมการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของ ISM Code โดยการใช้วธิ ปี ้ องกัน
ต่างๆ ดังต่อไปนี

» การพัฒนาการฝึกอบรมบคุ ลากร: เนืองจากแนวโน้มทีก ารตรวจเรือโดยเจ้าหน้าทีต รวจเรือของรัฐเมือง
ท่านัน จะมีความเข้มงวดมากขึนในส่วนของการบังคับใช้กฎข้อบังคับของ ISM Code ดังนันบุคลากรประจําเรือของ
บริษทั ฯ จึงได้รบั การทบทวนความรูด้ า้ น ISM Code อย่างสมําเสมอ และจัดให้มกี ารแลกเปลีย นประสบการณ์ซงึ กัน
และกันภายในกองเรือ

» การพัฒ นาการบํ า ร งุ รัก ษาตัว เรือ : บริษัทฯ ได้เน้ นยําถึงความสําคัญของการตรวจสอบสภาพและ
ทดสอบเครืองจักรทุกเครืองอย่างสมําเสมอ และหากเจ้าหน้าทีประจําเรือพบเห็นสิง ผิดปกติใดๆ ให้รบี รายงาน
ในทันที นอกจากนีฝา่ ยจัดการของบริษทั ฯ ได้เน้นยําให้ผตู้ รวจสอบภายในต้องสอบทานการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ
อย่างเข้มงวดเพิม ขึนจากการตรวจสอบปกติ เพือให้การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและความปลอดภัยสําหรับเรือสินค้า
และลูกเรือประสบความสําเร็จสูงขึน

» มี ก ารแจ้ง เตื อ นอย่า งเหมาะสมและสมําเสมอไปยัง เรือ : โดยปกติเรือทีเ ข้าสู่น่านนําในอเมริกา
เหนือและออสเตรเลีย จะต้องมีใบรับรองเพิม เติมเพือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิน และเพือเป็ น
มาตรการในการป้องกันเรืองดังกล่าว บริษทั ฯ ได้มกี ารแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขันตอนการดําเนินการแก่ลูกเรือไว้
ล่วงหน้าก่อนทีเ รือจะมาถึงน่ านนํ าดังกล่าว เพือให้มนใจว่
ั  าเอกสารทีเ กีย วข้องทังหมดจะถูกจัดเตรียมไว้ และเรือ
สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆได้ อย่างครบถ้วน
เพือรักษาระดับแนวโน้มทีล ดลงของเหตุการณ์ทกี ารปฏิบตั งิ านของบริษทั ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ ISM Code ที
แสดงในกราฟก่อนหน้านี บริษทั ฯ จึงได้กาํ หนดเป้าหมายโดยให้มเี หตุการณ์รา้ ยแรงตาม ISM Code เท่ากับศูนย์ สําหรับ
เหตุการณ์ทกี ่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ไฟไหม้ เรือโดนกัน เรือเกยตืน หรือการถูกกักเรือ ซึง เกิดจากการละเมิด ISM
Code

ประมวลข้อ บัง คับ ว่ า ด้ว ยการรัก ษาความปลอดภัย ของเรื อ และท่ า เรื อ ระหว่ า งประเทศ
(International Ship and Port Safety (ISPS) Code): ประมวลข้อบังคับนีมีผลบังคับใช้ในปี 2547 และแก้ไข
เพิม เติมในอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล (SOLAS) ซึง ได้กล่าวรวมถึงการจัดวางระดับ

ของความปลอดภัยสําหรับเรือและเมืองท่า ประมวลข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดบทบาทหน้าทีร บั ผิดชอบระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐ บริษทั เรือ และคนประจําเรือ และรวมไปถึงเมืองท่า/สิง อํานวยความสะดวกต่อบุคคล เพือทีจ ะใช้ใน “การตรวจจับการ
คุกคามความปลอดภัยและการใช้มาตรการป้องกันเหตุการณ์ทมี ผี ลกระทบต่อความปลอดภัยต่อทางเรือและเมืองท่าทีใ ช้ใน
การค้าระหว่างประเทศ”
สําหรับการปฏิบตั ติ ามประมวลข้อบังคับใน ISPS บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนามาตรฐานขันตอนการปฏิบตั งิ านสําหรับเรือที
เข้าเมืองท่าทีมอี ตั ราเสีย งต่ อการลักลอบค้ายาเสพติดและผู้ลกั ลอบหนีขนเรื
ึ อ โดยบริษัทฯ ได้จ ดั ให้มีสุนัขดมกลิน และ
เจ้าหน้าทีพ ร้อมอาวุธตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง เป็ นนโยบายมาตรฐานของบริษทั ฯทีจ ะจัดให้มสี งิ เหล่านี หากเรือ
วิง อยู่บริเวณ ยุโรป อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบัดนี บริษทั ฯ เพิง มีเหตุการณ์ถูกกักกันเรือในส่วนที
เกีย วข้องของ ISPS เพียงแค่ครังเดียวเท่านัน
การสอบทานภายในประจําปี ได้กําหนดมาตรการการป้องกันต่างๆ ซึง รวมถึงการดําเนินการของบริษทั ฯ ในการจัดหา
สุนขั ดมกลิน และเจ้าหน้าทีร กั ษาความปลอดภัย ดังเช่นการตรวจสอบตาม ISM ทีไ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น การสอบทานจะกระทํา
โดยทีม งานซึงประกอบด้วยผู้ตรวจสอบทีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ทีเหมาะสม ซึงจะรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่ อ
กรรมการผูจ้ ดั การโดยตรง ในกรณีทเี กิดการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ กีย วข้อง หรืออุบตั เิ หตุต่างๆ จะมี
การสอบสวนและวิเคราะห์เพือหาสาเหตุแม้ในเหตุการณ์ทเี กิดข้อผิดพลาดในการทํางานทีต ่างจากมาตรฐานทีก าํ หนดไว้ ขันตอน
การดําเนินงานต่างๆ จะถูกนํามาทบทวนทันที
กราฟด้านล่างนี แสดงให้เห็นว่า จํานวนครังของเหตุการณ์ทเี กีย วข้องกับการละเมิดข้อบังคับใน ISPS (แกนด้านซ้าย)
เปรียบเทียบกับจํานวนวันในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 การละเมิด ISPS นันมีจาํ นวนสูงสุดในปี
ค.ศ. 2005 คือมีการละเมิด ISPS เกิดขึนทังหมด 11 ครัง ในขณะทีป ี ค.ศ. 2006 มีจาํ นวนวันในการเดินเรือสูงสุดถึง 19,710 วัน
ทังจํานวนวันในการเดินเรือและจํานวนครังของการละเมิด ISPS ได้มาแตะอยู่ทจี ุดตําสุดในปี ค.ศ. 2011 คืออยูใ่ นระดับ ทีเ ป็ น
ศูนย์ โดยมีจาํ นวนวันในการเดินเรือ 5,842 วัน จากปี ค.ศ. 2005 - 2011 นี การละเมิด ISPS ลดลงถึงร้อยละ 100
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บริษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้าหมายให้การละเมิดข้อบังคับ ISPS Code เป็ น ศูนย์ สําหรับปี ทจี ะมาถึง

MARPOL: เป็นอีกกฎข้อบังคับหนึงทีส าํ คัญซึง เกีย วข้องกับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล โดย
มีวตั ถุประสงค์ทจี ะ “อนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษทีเ กิดจากนํามัน และสารอันตราย รวมถึง การลด
จํานวนของอุบตั เิ หตุในการขนถ่ายสารเหล่านัน” ซึง ในอนุสญ
ั ญานีแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท คือ:
1. การป้องกันมลพิษจากนํามัน (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)
2. การควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid substances in
bulk)
3. การควบคุมมลพิษจากสารอันตรายทีบ รรจุหบี ห่อ หรือตูค้ อนเทนเนอร์ หรือถังบรรจุ (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. การป้องกันมลพิษจากนําเสียของเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships)
5. การป้องกันมลพิษจากการป้องกันมลพิษจากขยะของเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by
Garbage from ships)
6. การป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships)
บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความเสีย งของการเกิดผลกระทบทีรา้ ยแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล เนืองจากเกิดจาก
อุบตั เิ หตุทางทะเล ซึง บริษทั ฯ จัดให้มมี าตรการในการป้องกันเพือจํากัดความเสีย งในเรืองนี โดยลําดับแรกคือ จํากัดความ
ผิดพลาด อันเนืองมาจากบุคลากร และ ลําดับทีส องคือ การดูแลรักษาเครืองจักรบนเรือให้มมี าตรฐานสูงสุด
เพือทีจ ะจํากัดความผิดพลาดของบุคลากร บริษทั ฯ จึงได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการฝึ กอบรมสําหรับเจ้าหน้าที
ประจําเรือทุกคน ซึง รวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง ซึง ออกแบบมาเพือพัฒนาปรับปรุงในส่วนของความชํานาญในการนําเรือ
และความตระหนักระมัดระวังต่างๆ โดยใส่ตวั แปรทังทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก
นอกจากนี บริษทั ฯ ยังมีความเชือมันว่
 า เจ้าหน้าทีใ นส่วนของช่างเครืองได้รบั การฝึ กอบรมอย่างเข้มงวด เพือให้เกิดทักษะ
และความสามารถในการดูแลรักษาเครืองจักร และหลีกเลีย งการขนถ่ายกากนํามัน ขณะทีอ ยู่กลางทะเลหรืออยู่ในเมืองท่า
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จากกราฟด้านบนแสดงถึง จํานวนครังของเหตุการณ์ทเี กีย วข้องกับการละเมิดอนุ สญ
ั ญา MARPOL ซึง ส่งผลให้เกิดการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (แกนด้านซ้าย) และจํานวนวันในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 จะเห็น
ได้ว่า การละเมิดต่ออนุสญ
ั ญา MARPOL นันมีจํานวนมากทีส ุดในปี ค.ศ. 2007 ซึง เกิดขึนทังหมด 8 ครัง ในขณะทีป ี ค.ศ.
2006 มีจาํ นวนวันในการเดินเรือมากทีส ดุ โดยมีการละเมิดอนุสญ
ั ญา MAPROLเกิดขึนโดยเฉลีย 3 ครัง ในขณะทีจ ํานวนวัน
เฉลีย ในการเดินเรือคือ 14,179 วัน โดยในระหว่างปี ค.ศ. 2007 - 2011 จํานวนของการละเมิดอนุ สญ
ั ญา MARPRO นัน
ลดลงถึงร้อยละ 100 ในขณะทีจ าํ นวนวันในการเดินเรือลดลงร้อยละ 64 อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2007 บริษทั ฯ มีการละเมิด
ต่ออนุสญ
ั ญา MARPOL คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ในช่วงปี นนั ในขณะทีป ี ค.ศ. 2010 และ ปี ค.ศ. 2011 บริษทั ฯ มีการละเมิดต่อ
อนุสญ
ั ญา MARPOL คิดเป็ นร้อยละ ศูนย์ ต่อจํานวนวันในการเดินเรือ เช่นเดียวกันกับเป้าหมายสําหรับข้อบังคับทีไ ด้กล่าว
มาแล้วข้างต้น บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายการละเมิดอนุ สญ
ั ญา MARPOL เท่ากับ ศูนย์ สําหรับปี ค.ศ. 2012 และไม่ให้มี
เหตุการณ์เรือถูกกักกันเนืองจากการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL นี

กฎหมายใหม่ที กํา ลัง จะมี ผ ลบัง คับ ใช้: กฎหมายต่อไปนีกําลังจะมีผลบังคับใช้ในอีก 2-3 ปี ขา้ งหน้า ซึง
บริษทั ฯ เองได้เริม นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯแล้ว

การวางแผนบริหารการใช้พลังงานของเรือ (SEEMP - Ship board energy efficiency
Management plan) - มกราคม 2556
การออกแบบเรือที ใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิ ภาพ (EEDI - Energy efficiency design
index for new buildings) - มกราคม 2556
หลังจากทีไ ด้อธิบายถึงกฎข้อบังคับทางด้านการเดินเรือในทะเลทีส าํ คัญ ซึง มีสว่ นช่วยในการอนุรกั ษ์สงิ แวดล้อม รวมถึง
กฎหมายใหม่ทกี าํ ลังจะมีผลบังคับใช้ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรายละเอียดในเรือ งระบบการควบคุมภายในทางด้านสิง แวดล้อม
ของบริษทั ฯ

การป้องกันและอนุรกั ษ์สิงแวดล้อม:
มาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนืองจากความต้องการ
ในด้านการอนุรกั ษ์สงิ แวดล้อมมีมากขึน บริษทั ฯ จึงได้กาํ หนด “นโยบายในการปกป้องสิง แวดล้อม” นอกเหนือจากข้อกําหนด
ในกฏหมาย และอนุ ส ัญ ญาทีไ ด้ก ล่ า วไปแล้ว บริษัท ฯ ยัง ได้ จ ัด ให้มีร ะบบการจัด การด้า นสิง แวดล้อ ม (Environment
Management System: EMS) ซึง เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึง มาตรฐาน ISO 14001:2004 นีได้กาํ หนดกรอบแบบ
องค์รวม ทังในด้านยุทธศาสตร์เพือกําหนดนโยบายด้านสิง แวดล้อมของบริษทั ฯ การวางแผนงานและการดําเนินการ และการ
แสดงให้เห็นว่า บริษทั ฯ เป็ นองค์กรทีร บั ผิดชอบต่อสิง แวดล้อม จากการดําเนินงานใน 1 ปี ทผี ่านมาหลังจากทีบ ริษทั ฯ ได้รบั
การรับรอง บริษัทฯ ประสบความสําเร็จ สําหรับการตรวจสอบประจําปี จากการตรวจสอบโดยสมาคมผูต้ รวจสอบเรือแห่ง
ประเทศญีป นุ่ (Class NK) ซึง ได้ยนื ยันว่าบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน ซึง ระบบ EMS นีจะเป็ นระบบ
ทีเ ข้ามาเสริมระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ทีม อี ยู่ปจั จุบนั เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลข้อบังคับเกีย วกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ
(ISM) ซึง ระบบการจัดการแบบผสมผสานนีเป็ นทีร จู้ กั กันในนามของระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ
สิง แวดล้อม (Safety Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึง ตามหลักระบบการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพ และสิง แวดล้อมแล้ว ผูจ้ ดั การทางด้านเทคนิคซึง เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ ด้วยนัน ได้รบั การ
แต่งตังให้เป็ นตัวแทนของฝา่ ยบริหารและเป็ นผูท้ รี บั มอบหมายให้ดาํ เนินงานตามวัตถุประสงค์ของประมวลข้อบังคับเกีย วกับ
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้ รวจสอบเรือแห่งประเทศญีปุ่น (Class NK) ได้ออก
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทั ฯ ซึง เป็ นฉบับใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซึง โดยทัวไปแล้

ว
บริษทั สายการเดินเรือประเภทขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับใบรับรองประเภทดังกล่าว เนืองจากเป็ น
เรืองหลักโดยเฉพาะสําหรับบริษทั เรือขนส่งสินค้าประเภทนํามัน ซึง การปกป้องสิง แวดล้อมเป็ นเรืองสําคัญสูงสุด

วัตถปุ ระสงค์ของระบบการจัดการสิงแวดล้อ ม(EMS):
» ลดมลพิษทีจ ะเป็ นสาเหตุต่อสิง แวดล้อม
» ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทังภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ทีเ กีย วกับด้านมลพิษทาง
สิง แวดล้อม
» กําหนดขันตอนการดําเนินการทีเ กีย วกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
» ปลุกจิตสํานึกของพนักงานในการรักษาสิง แวดล้อม
» เพือให้มนใจว่
ั  ามีการติดตามผลการดําเนินการด้านสิง แวดล้อมของบริษทั ฯ
» เพือให้มนใจว่
ั  ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนืองในส่วนของการดําเนินการด้านสิง แวดล้อมและการป้องกันมลพิษ
จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนืองเกียวกับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ
สิง แวดล้อม บริษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิง ว่า จะสามารถยกระดับการปฏิบตั งิ านด้านสิง แวดล้อมให้ดยี งิ ขึนในปี ถดั ไป รวมทังเป็ น
ส่วนสําคัญในการช่วยอนุรกั ษ์สงิ แวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอีกหนึงความพยายามของบริษทั ฯ
ในการทีจะช่วยลดผลกระทบต่อสิง แวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจ นัน คือการนํ าเทคโนโลยีทเี ป็ นมิตรต่อสิง แวดล้อมมาใช้
สําหรับเรือใหม่ของบริษทั ฯ

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ :
เนืองจากบริษทั ฯ มีความมุ่งมันในการที

จ ะปกป้องและอนุ รกั ษ์สงิ แวดล้อม รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะ ซึง สิง
เหล่านีสะท้อนให้เห็นในการทําสัญญาต่อเรือใหม่ของบริษทั ฯ กับอู่ต่อเรือ ABG ทีป ระเทศอินเดีย สําหรับเรือจํานวนทังสิน 21
ลํา (เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 18 ลํา และเรือขนส่งซีเมนต์จาํ นวน 3 ลํา) ซึง ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ทาํ การยกเลิกสัญญาการ
ต่อเรือสําหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจํานวน 4 ลํา และได้รบั มอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจํานวน 1 ลํา ดังนันเรือทีส งั 
ต่อใหม่คงเหลืออยู่ ณ สินปี 2554 จํานวนทังสิน 16 ลํา (เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 13 ลํา และเรือขนส่งซีเมนต์จํานวน 3
ลํา) ซึง เรือทุกลําทีต ่อใหม่จะปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับต่างๆ ทีบ งั คับใช้อยู่ในปจั จุบนั รวมถึงทีจ ะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นีด้วย
นอกจากนี ในทางปฏิบตั ิ ข้อกําหนดทางเทคนิคของเรือทีต ่อใหม่เหล่านียังมีมาตรฐานสูงกว่ากําหนดไว้ในกฎข้อบังคับต่างๆ
ทังนีเพือให้การปฏิบตั งิ านบนเรือมีความสะดวกมากยิง ขึน และยังเป็ นการเพิม ขีดความสามารถของเรือ ในการทีจ ะปกป้อง
และอนุรกั ษ์สงิ แวดล้อม

คณ
ุ ลัก ษณะ ”สีเขี ยว” ของเรือ ใหม่เหล่านีd คือ :
1) โครงสร้างผนังต่อเรือสองชันเพือประโยชน์ในการลดผลกระทบต่อสิง แวดล้อม หากเกิดอุบตั เิ หตุกบั ตัวเรือ
2) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบตัวเรือ และการพิจารณาหลายๆ ครังเพือให้ได้รปู แบบของตัวเรือทีด ที สี ดุ
เหมาะสมทีส ุด ทังขนาดและรูปลักษณ์ เพือให้เรือสามารถทีจ ะทําความเร็วตามต้องการ ในขณะทีม กี ารเผาผลาญ
เชือเพลิงทีต ํา
3) เครืองจักรทีใ ช้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยควันไนโตรเจนออกไซด์
4) ผนังระวางสินค้าแบบเรียบ เพือลดการสะสมของสินค้า ตกค้างในระวาง ซึงจะเป็ นการลดการใช้สารเคมีทีเป็ น
อันตรายในการชะล้างสินค้าตกค้างเหล่านี เพราะว่าระวางสินค้าแบบนีสามารถทีจ ะใช้นําเพียงอย่างเดียวในการทํา
ความสะอาดก็เพียงพอแล้ว
5) ระบบสูบจ่ายนํามันหล่อลืนให้ไหลเวียนในเครืองจักรใหญ่ จะเป็ นการลดนํามันหล่อลืนทีต ้องใช้ทงหมด
ั
ซึง เป็ นการ
ลดปริมาณของกากนํามัน
6) การออกแบบใบจักรใหม่ทชี ่วยการใช้เชือเพลิงใบจักรชนิด Propeller Boss Cap Fins ซึง นีคอื นวัตกรรมใหม่ในการ
เพิม ประสิทธิภาพในระบบขับเคลือนของเรือ ซึง ในทีส ดุ ก็จะเป็นการลดการใช้เชือเพลิงในการเดินเครืองกําเนิดไฟฟ้า
บนเรือ
7) เครืองกําเนิดไฟฟ้าจากเพลาใบจักรของเรือ จะถูกติดตังบนเรือทุกลําเพือเป็ นการลดการใช้นํามันเชือเพลิงในการ
เดินเครืองกําเนิดไฟฟ้าบนเรือ
8) เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการทํางานทีก าํ หนดโดย IMO ซึง สามารถใช้เผาพลาสติกได้ถา้ จําเป็ น
9) เรือทุกลําจะติดตังเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงั ทีไ ด้กล่าวมาแล้วนันเป็ นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine
Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกันสภาวะแวดล้อมทางทะเล) ซึง ระบุว่าสามารถใช้เผาขยะ
และกากนํามันได้ ทังนีจะเป็นการเพิม ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขยะ และสิง ปฏิกลู ของบริษทั ฯ อันเป็ น
สิง ทีก องเรือของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว
10) ถังเติมนํามันปนเปือนและกากนํามันขนาดใหญ่ทแี ยกจากกันจะช่วยให้การกําจัดสิง ปฏิกลู เหล่านีเป็ นมิตรต่อ

สิง แวดล้อมมากขึน เพราะสามารถทีจ ะเลือกผูร้ บั กําจัดสิง ปฏิกลู ขนส่งทีด แี ละมีประสิทธิภาพมากทีส ดุ ได้
11) เครืองบําบัดสิง ปฏิกลู บนเรือทีไ ด้รบั การพัฒนาจะถูกติดตังบนเรือทีต ่อใหม่นี
12) เรือทีต่อใหม่จะปฏิบตั ติ าม “อนุ สญ
ั ญาการยุบเรือเป็ นเศษเหล็ก” ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
(อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยุบเรือเป็ นเศษเหล็กอย่างปลอดภัยและรักษาสิง แวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึง มี
ผลบังคับใช้เมือ พฤษภาคม 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี ะสร้างความมันใจว่
 า เรือทีถ ูกยุบเป็ นเศษเหล็กหลังจาก ที
หมดอายุการใช้งานแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดความเสีย งใดๆ ทีเ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพของมนุ ษย์และความปลอดภัย
หรือสภาพแวดล้อม ในปจั จุบนั อนุสญ
ั ญาฉบับนีเปิ ดให้มกี ารลงนามโดยภาครัฐ และจะมีผลบังคับใช้ใน 24 เดือน
นับจากวันทีม กี ารร่วมลงนามโดย 15 ภาครัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 40 ของยอดระวางบรรทุกรวมของการเดินเรือ เชิง
พาณิชย์ของโลก แม้ว่าการลงนามนันจะไม่ได้มกี ารกําหนดข้อสงวน เพือการให้สตั ยาบันรับรองหรือเห็นชอบ หรือมี
การวางหลักประกันเพือการให้สตั ยาบันรับรองหรือเห็นชอบ หรือภคายานุวตั จิ ากคณะกรรมการเลขาธิการ นอกจากนี
จํานวนเรือทังหมดทีถ ูกยุบเป็ นเศษเหล็กของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปี ทผี ่านมา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของระวาง
บรรทุกเรือเพือการค้ารวมกัน ดังนัน สัญญาการต่อเรือทีมมี าก่อนปี 2558 จะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
ภายในปี 2563 และสําหรับการทําสัญญาการต่อเรือใหม่ตงแต่
ั ปี 2558 จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ณ วันที
ส่งมอบเรือ สําหรับสัญญาการสังต่
 อเรือใหม่ของบริษทั ฯนันได้มดี าํ เนินการให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ดงั กล่าว พร้อม
กันนี บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมให้เรือทีม อี ยู่ทุกลําต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดงั กล่าวก่อนถึงวันทีอ นุสญ
ั ญาดังกล่าวนีจะมี
ผลบัง คับใช้ เรือ ใหม่ ของบริษัท ฯ นันจะจัด ทํา บัญ ชีวสั ดุ/ อุ ปกรณ์ ทีอนั ตราย ซึง ไม่เ ป็ น ไปตามข้อกําหนดของ
อนุ ส ญ
ั ญา โดยเฉพาะห้า มและควบคุ ม มิใ ห้ใ ช้ว ัส ดุ ทีอ าจก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายตังแต่ ใ นขันตอนการต่ อ เรือ หาก
จําเป็ นต้องใช้วสั ดุ ทีอ าจก่อให้เกิดอันตรายเหล่านันแล้วก็จะจัดเก็บบัญชีรายการวัสดุเหล่านีไว้ ซึง จะทําให้เรือมีสทิ ธิ 
ทีจ ะยืนขอใบประกาศนียบัตรบัญชีวสั ดุอนั ตรายได้
ความพยายามทังหมดจะไม่มีประโยชน์เลย หากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่มคี วามมุ่งมันในการลดการปล่

อยก๊าซ
คาร์บ อนไดออกไซค์ (CO2) ซึง ในรายงานต่ อ ไป จะเป็ น ความพยายามของบริษัท ฯ ในการจํ า กัด การปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และของเสีย

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และของเสีย:
เป็ นทีท ราบกันโดยทัวไปว่
 าต้นเหตุของก๊าซ CO2 มาจากการเผาไหม้ของนํามันเชือเพลิงบนเรืออย่างต่อเนือง ในการทีจ ะ
ลดการปล่อยก๊าซ CO2 มีเพียงทางเลือกเดียวทีเ ป็ นไปได้ นันคื
 อการลดการเผาผลาญนํามันเชือเพลิง ซึง จะทําให้บริษทั ฯ ไม่
สามารถพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปได้ ดังนันสิง จําเป็ นทีต้องทํา คือการเพิม ประสิทธิภาพและลดปริมาณการเผาผลาญ
นํามันเชือเพลิง ซึง บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามขันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี เพือทีจ ะได้บรรลุความต้องการ
»
»
»
»

ส่งเสริมให้มกี ารวางแผนการเดินทางดีขนพร้
ึ อมกับลดจํานวนเทีย วเรือเปล่า
เส้นทางทีป ลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน
ความเร็วในการเดินเรือทีเ หมาะสม
ลักษณะการทรงตัวของเรือทีเ หมาะสมต่อการนําเรือ

»
»
»
»

การบํารุงรักษาตัวเรือ
การใช้สกี นั เพรียงทีม สี ว่ นผสมของซิลคิ อนทาตัวเรือ ซึง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิง แวดล้อม
ส่งเสริมการขนถ่ายสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพ เพือลดการตกหล่น หรือลดการเหลือเศษของสินค้า
การบํารุงรักษาเครืองจักรเป็ นอย่างดี เพือให้มปี ระสิทธิภาพในการทํางาน

กราฟต่อไปนีแสดงปริมาณการใช้นํามันเชือเพลิงและนํามันดีเซลประจําปี ของบริษทั ฯ ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 (แกน
ซ้ายมือ) กับจํานวนวันในการเดินเรือ (แกนขวา) ปี ค.ศ. 2005 เป็ นปี ทมี ีปริม าณการใช้นํามันเชือเพลิงสูงสุดทีปริม าณ
127,666 ตัน ในขณะทีป ริมาณการใช้นํามันดีเซลสูงทีส ุดในปี ค.ศ. 2006 ทีป ริมาณ 20,867 ตัน และปี ทมี จี ํานวนวันในการ
เดินเรือสูงสุดคือในปี ค.ศ. 2006 ทีจํานวน 19,710 วัน ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ทผี ่านมา บริษัทฯ มีปริมาณการใช้เฉลียของ
นํามันเชือเพลิง 99,484 ตันและนํามันดีเซล 15,353 ตันในขณะทีจํานวนวันในการเดินเรือโดยเฉลียสําหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว อยู่ที 14,179 วัน

Fuel and Diesel Oil Consumption
140000

25000

120000
20000
100000
15000

80000
Oil
Consumption
(tons)
60000

10000

Number of
Operating
Days

40000
5000
20000
0

0

2004

2005
fuel oil

2006

2007
diesel

2008

2009

2010

2011

Operating Days

อย่างไรก็ตามตังแต่ปี ค.ศ. 2006 ปริมาณการใช้นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซลและจํานวนวันในการเดินเรือปรับตัวลดลง
เนืองจากมีจาํ นวนเรือลดลง ระหว่างปี ค.ศ. 2006 และ 2011 ปริมาณการใช้นํามันเชือเพลิงและนํามันดีเซลลดลงร้อยละ 67.5
และร้อยละ 75.5 ตามลําดับ ในขณะทีจ าํ นวนวันในการเดินเรือลดลงร้อยละ 64 ซึง จะเห็นได้ว่า ปี ค.ศ. 2011 เป็ นปี ทบี ริษทั ฯ
มีปริมาณการใช้นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล และจํานวนวันในการเดินเรือน้อยทีส ดุ
แนวโน้มทีเ ห็นได้อย่างชัดเจนจากกราฟด้านบน คือความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจํานวนวันในการเดินเรือ และปริมาณ
การใช้นํามันเชือเพลิงและนํามันดีเซล ระหว่างปี ค.ศ. 2004 และ 2006 มีปริมาณการใช้นํามันและจํานวนวันในการเดินเรืออยู่
ทีจ ุดสูงสุด และเริม ลดระดับลงมาอย่างเห็นได้ชดั ในปี ค.ศ. 2011 บริษทั ฯ ยังคงมองหาวิธกี ารอืนๆ อย่างต่อเนืองในการลด
ปริมาณของก๊าซคาร์บอน
บริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจ ะมีเรือประมาณ 60 - 70 ลําในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้นํามันเชือเพลิงและ
นํามันดีเซลลง ร้อยละ 3 - 5 ในทุกๆ ปี เพือทีจ ะให้สาํ เร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย บริษทั ฯ จะดูแลอย่างใกล้ชดิ ในเรืองการติดตัง

เครืองจักรสําหรับเรือใหม่ทหี ามาได้ ไม่ว่าจะเป็ นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงการสังเกตการปฏิบตั งิ านอย่างสมําเสมอ
เพือให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเป็ นไปอย่างเหมาะสม ในขณะทีก ารปล่อยก๊าซเป็ นไปอย่างน้อยทีส ดุ
นอกจากนี การทีเ รือเผาผลาญนํามันเชือเพลิงและนํามันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึง นันก็
 คอื กากนํามัน ซึง กาก
นํามันนีจะเกิดขึนบนเรือจากการสังเคราะห์นํามันเชือเพลิง ซึง ทางเลือกหนึงในการกําจัดกากนํามันนีสามารถทําได้โดยการ
เผา แต่จะก่อให้เกิดก๊าซทีเ ป็ นมลพิษออกสูช่ นบรรยากาศ
ั
ดังนันบริษทั ฯ จึงพยายามทีจ ะให้มกี ารกําจัดกากนํามันโดยการนํา
ั  งเมืองท่าทีม กี ารรองรับ ซึง วิธกี ารนีถือเป็ นวิธกี ารทีม ใี ช้ค่าใช้จ่ายสูงในการทีจ ะแก้ปญั หามลพิษ แต่บริษทั ฯถือเป็ น
ขึนฝงไปยั
ความ มุ่งมันในการที

จ ะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการทีจ ะอนุรกั ษ์สงิ แวดล้อม ในระหว่างครึง
ั  ดเป็ นร้อยละ 114 จาก
ปี แรกของปี 2553 ถึงครึง ปี แรกของปี 2554 บริษทั ฯ ได้เพิม การกําจัดกากนํามันด้วยการส่งขึนฝงคิ
ั  ล่าสุด โดยการส่งกากนํามันไปยัง
จํานวนกากนํามัน 155 ตันเป็ น 333 ตัน ซึง เป็ นปริมาณสูงสุดของกากนํามันทีท งบนฝ
ิ
งในปี
สถาน ทีร บั ทีเ หมาะสม กากนํามันเหล่านีสามารถนําไปแปรสภาพเพือนํากลับมาใช้ใหม่ได้เป็ นผลิตภัณฑ์จาํ พวกสารหล่อลืน
เช่น จาระบี ซึง ใช้กนั อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม

สรปุ วัตถปุ ระสงค์และเป้าหมายด้านสิงแวดล้อม
บริษัทฯ ได้อธิบายในทุกแง่มุมทีเ ป็ นความพยายามของบริษทั ฯ ในการทีจ ะปกป้องสิง แวดล้อม ซึง ในส่วนนีจะสรุปถึง
วัตถุประสงค์ต่างๆทีได้มกี ารดําเนินการ รวมถึงการดูแลและติดตามผล สําหรับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับและอนุ สญ
ั ญาที
เกียวข้องกับ ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง การ
ตัดสินใจทีจ ะดําเนินการต่อจากนันเพือเป็ นการลดการละเมิดข้อบังคับและอนุ สญ
ั ญา จะขึนอยู่กบั การประเมินผลงานสําหรับ
รอบครึง ปี โดยผูบ้ ริหารระดับสูงและทีมงานทางด้านเทคนิคของบริษทั ฯ ตามทีไ ด้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ
ตังเป้าหมายให้การละเมิดข้อบังคับและอนุ สญ
ั ญาสําหรับปี 2555 เท่ากับ “ศูนย์” นอกจากนี บริษัทฯ พยายามทีจะรักษา
มาตรฐาน ISO และ SQEMS ทีไ ด้รบั การรับรอง ซึง บริษทั ยังคงหาวิธกี ารเพือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพ และสิง แวดล้อม (SQEMS) รวมถึงการนํ ากฎข้อบังคับใหม่ๆ มาบังคับใช้กบั เรือของบริษัทฯแต่เนินๆ
ก่อนทีกฎข้อบังคับ เหล่านันจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนีบริษัทฯ จะพยายามนํ าเทคโนโลยีทที นั สมัยมาใช้งานบนเรือของ
บริษทั ฯ เพือช่วยลด ผลกระทบด้านสิง แวดล้อม สุดท้ายนี แม้ว่ากองเรือของบริษทั ฯ จะเพิม ขึนอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทฯ
ยังคงกําหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการทีจ ะลดปริมาณการใช้นํามันเชือเพลิง และนํามันดีเซลลงร้อยละ 3 - 5

บริษทั ฯ รส้ ู ึก ยินดี เป็นอย่า งยิงที จะแจ้ง ว่ า รายงานประจํ าปีของบริษัทฯ สํา หรับปีนีd ได้ถกู
จัดพิมพ์บนกระดาษทีนํากลับมาใช้ใหม่ (recycled paper) เพือช่วยในการอนรุ กั ษ์สภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ซึงเป็นไปตามความประสงค์ของบริษทั ฯ ในการทีจะลดก๊าซคาร์บอน

