
รายงานการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 
 บรษิัทฯ ตระหนักดวี่า การจดัการดา้นการขนส่งทางทะเลที�ขาดความรบัผดิชอบนั  น จะก่อให้เกดิผลกระทบทางด้าน      

สิ�งแวดล้อมที�รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรอืทางนํ า ดงันั  นบรษิทัฯ จงึมคีวามมุ่งมั �นที�จะ

ปกป้อง และอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัเทยีบเท่ากบัปจัจยัทางดา้นการคา้ และการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 อย่างไรกต็าม จากการดาํเนินธุรกจิตลอดหลายปีที�ผ่านมา ทาํใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เขา้ใจดวี่า แค่การปฏบิตัิ

ตามกฏขอ้บงัคบัต่างๆนั  น ยงัไม่เพยีงพอที�จะช่วยในการปกป้องและอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม ยงัมสีิ�งอื�นที�สาํคญัที�จะต้องปฏบิตั ิ

นอกเหนือจากกฎเกณฑท์ี�กาํหนดไว ้นั �นคอืการพฒันาแผนงานภายในเพื�อรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุม

คุณภาพ นอกจากนี ยงัตอ้งการนําเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใชอ้ย่างต่อเนื�องเพื�อช่วยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม รวมถงึความ 

มุ่งมั �นอย่างแน่วแน่ในการที�จะลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละของเสยี 

 หวัขอ้ถดัไปจะเป็นการอธบิายถงึรายละเอยีดของกฎขอ้บงัคบัทางทะเลที�สาํคญั และสิ�งที�บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการเพื�อให ้

เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว จากนั  นจะเป็นรายละเอยีดในส่วนของแผนงานภายในที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ฉุกเฉินและ

ระบบการควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการที�จะลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และในตอนทา้ยของรายงาน

ฉบบันี จะเป็นการสรุปถงึเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นดา้นสิ�งแวดลอ้มที�บรษิทัฯ ไดก้าํหนดไวส้าํหรบัปีถดัไป 

การปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและอนสุญัญาต่างๆ 

 การที�บรษิทัฯ จะสามารถนําเรอืวิ�งผ่านน่านนํ าสากลไดน้ั  น บรษิทัฯ มหีน้าที�ตามกฎหมายในการที�จะตอ้งปฏบิตัติามกฎ  

ขอ้บงัคบัและอนุสญัญาต่างๆ ซึ�งกาํหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) 

และหน่วยงานกาํกบัดแูลอื�นๆอยา่งครบถว้น ดงัต่อไปนี  : 

 » อนุสญัญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยการจดัการนํ าอบัเฉาและตะกอน ค.ศ. 2004 (International Convention for the 

Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004) 

 » อนุสญัญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยระบบกนัเพรยีงของเรอื ค.ศ. 2001 (International Convention on the Control of 

Harmful Anti-Fouling Systems 2001)  

 » อนุสญัญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยความรบัผดิทางแพ่งเพื�อความเสยีหายจากมลพษินํ ามนั ค.ศ. 2001 (International 

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 

 » อนุสญัญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าดว้ยการขนสง่สนิคา้อนัตราย (International Maritime Dangerous Goods 

Code) 

 » กฎขอ้บงัคบัในระดบัภมูภิาคหรอืทอ้งถิ�นซึ�งมคีวามเขม้งวดกว่าที�กาํหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญตัพิทิกัษ์สิ�งแวดลอ้มของสหรฐัอเมรกิา (US Environment Protection Act: EPA) และ

คาํสั �งของสหภาพยโุรปเกี�ยวกบัการเผาผลาญเชื อเพลงิในเขตยโุรป ฯลฯ  

 นอกจากกฎขอ้บงัคบัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั  น บรษิทัฯ ยงัไดป้ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัที�สาํคญัอื�นๆ ดงัต่อไปนี   

 



 ประมวลขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety 

Management Code: ISM Code): จากประสบการณ์เรยีนรูด้า้นอุบตัเิหตุทางทะเลตลอดหลายปีที�ผ่านมา ไดถู้กรวบรวมเป็น

ประมวลขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการบรหิารความปลอดภยัระหวา่งประเทศ (ISM Code) ซึ�งถกูเผยแพร่โดยองคก์ารทางทะเลระหวา่ง

ประเทศ เพื�อสง่เสรมิความปลอดภยัในการดาํเนินงานของเรอืเดนิทะเลและการป้องกนัมลพษิต่างๆ ISM Code ไดม้ผีลบงัคบั

ใชเ้มื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2541 สาํหรบัเรอืขนสง่ผูโ้ดยสารรวมถงึเรอืเรว็สาํหรบัขนสง่ผูโ้ดยสาร เรอืบรรทุกนํ ามนั เรอืบรรทุก

สารเคม ีเรอืบรรทกุก๊าซ เรอืบรรทุกสนิคา้แบบเทกอง และเรอืบรรทุกสนิคา้ที�มคีวามเรว็สงูที�มรีะวางขบันํ าตั  งแต่ 500 ตนักรอส

ขึ นไป ทั  งนี บรษิทัฯ ไดเ้ริ�มปฏบิตัติามขอ้บงัคบั และไดร้บัการรบัรองตั  งแต่ปี 2538 ก่อนที�จะมผีลบงัคบัใช ้ 

 กฎขอ้บงัคบันี ถูกนําไปใชท้ั  งบนเรอืและที�สาํนกังานบนฝ ั �งเพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานสากล โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี  

  1.  เพื�อใหเ้กดิความปลอดภยัในการเดนิเรอื 

  2.  เพื�อป้องกนัการบาดเจบ็และสญูเสยีชวีติ 

  3.  เพื�อหลกีเลี�ยงความเสยีหายที�อาจเกดิขึ นต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 กราฟต่อไปนี  แสดงถงึจาํนวนครั  งของเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการละเมดิขอ้บงัคบัของ ISM Code เปรยีบเทยีบกบั

จาํนวนวนัในการเดนิเรอื ตั  งแต่ปี ค.ศ. 2004 - 2011 สาํหรบัจุดประสงคใ์นการทาํการวเิคราะหนี์  อา้งองิตามประมวลขอ้บงัคบัที�

มผีลรา้ยแรง โดยพจิารณาจากเหตุการณ์ที�อาจก่อใหเ้กดิ ไฟไหม ้การระเบดิ การบาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติของลกูเรอื เรอืโดนกนั 

และ เรอืเกยตื น โดยในปี ค.ศ. 2006 เป็นปีที�มจีาํนวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุ อยูท่ี� 19,710 วนั ในขณะที�ปี ค.ศ. 2007 เป็นปีที�มี

จาํนวนครั  งของการละเมดิขอ้บงัคบั ISM เกดิขึ นสงูสดุ 18 ครั  ง อย่างไรกต็ามในระหวา่งปี ค.ศ. 2007 - 2011 แนวโน้มของการ

ละเมดิขอ้บงัคบั ISM Code มจีาํนวนลดลงถงึรอ้ยละ 94 เมื�อเปรยีบเทยีบจาํนวนครั  งของการละเมดิขอ้บงัคบักบัจาํนวนวนัใน

การเดนิเรอืพบว่าในปี ค.ศ. 2006 และปี ค.ศ. 2011 เป็นปีที�ดทีี�สดุของบรษิทัฯ เนื�องจากมกีารละเมดิเกดิขึ นมเีพยีงรอ้ยละ 0.02 

ในขณะที�ปีที�แย่ที�สดุคอืในปี ค.ศ. 2007 แต่การละเมดิที�เกดิขึ นกน็บัไดว้า่มเีพยีงเลก็น้อยคอืรอ้ยละ 0.11 เท่านั  น สาํหรบัในช่วง

เวลาทั  งหมดที�กล่าวมา จาํนวนการละเมดิเฉลี�ยที�เกดิขึ นสาํหรบักองเรอืทั  งหมด อยู่ที�รอ้ยละ 0.06 เท่านั  น  
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 เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ ISM Code การตรวจสอบภายในประจําปีจะมกีารปฏบิตังิานบนเรอื โดยทมีงานซึ�ง

ประกอบดว้ยผู้ตรวจสอบที�มคุีณสมบตัแิละประสบการณ์ที�เหมาะสม ซึ�งจะรายงานผลการปฏบิตังิานต่อกรรมการผู้จดัการ

โดยตรง ในกรณีที�เกดิการไม่ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อุบตัเิหตุ รวมถงึความผดิพลาดเลก็ๆ น้อยๆที�เกดิขี น 

จะมกีารตรวจสอบและวเิคราะหเ์พื�อหาสาเหตุ ขั  นตอนการดาํเนินงานต่างๆจะถกูทบทวนโดยทนัท ีนอกจากนี บทเรยีนทั  งหมด 

ที�ไดเ้รยีนรูจ้ากอุบตัเิหตุต่างๆ และความผดิพลาดเลก็ๆ น้อยๆ ที�เกดิขึ นจะถูกถ่ายทอดโดยบรษิทัเดนิเรอืต่างๆ ผ่าน Marine 

Accident Reporting Scheme (MARS) เพื�อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเรอื และทําใหค้วามปลอดภยัของการเดนิเรอื

โดยทั �วไปสงูขึ น The Nautical Institute กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ�งไดเ้ผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident 

Reporting Scheme (MARS) ทุกเดอืน ไดข้อบคุณบรษิทัฯ ที�ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบั MARS ในการส่งเสรมิและร่วมแบ่งปนั 

“บทเรยีน” จากเหตุการณ์ต่างๆ เพื�อเป็นกรณีศกึษา ซึ�งก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดนิเรอื ทั  งนี เพื�อใหส้อดคลอ้ง

กบัการจดัการที�มคุีณภาพและความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างสงูสดุของบรษิทัฯ  

 นอกจากนี  บรษิทัฯ ไดร้เิริ�มการดาํเนินการเพื�อควบคุมการไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัของ ISM Code โดยการใชว้ธิป้ีองกนั

ต่างๆ ดงัต่อไปนี  

 » การพฒันาการฝึกอบรมบคุลากร: เนื�องจากแนวโน้มที�การตรวจเรอืโดยเจา้หน้าที�ตรวจเรอืของรฐัเมอืง

ท่านั  น จะมคีวามเขม้งวดมากขึ นในสว่นของการบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัของ ISM Code ดงันั  นบคุลากรประจาํเรอืของ

บรษิทัฯ จงึไดร้บัการทบทวนความรูด้า้น ISM Code อย่างสมํ�าเสมอ และจดัใหม้กีารแลกเปลี�ยนประสบการณ์ซึ�งกนั

และกนัภายในกองเรอื 

 » การพฒันาการบํารงุรกัษาตวัเรือ: บรษิัทฯ ได้เน้นยํ าถึงความสําคญัของการตรวจสอบสภาพและ

ทดสอบเครื�องจกัรทุกเครื�องอย่างสมํ�าเสมอ และหากเจ้าหน้าที�ประจําเรือพบเห็นสิ�งผิดปกติใดๆ ให้รบีรายงาน

ในทนัท ีนอกจากนี ฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ ไดเ้น้นยํ าใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์างๆ

อย่างเขม้งวดเพิ�มขึ นจากการตรวจสอบปกต ิเพื�อใหก้ารปฏบิตัติามกฎระเบยีบและความปลอดภยัสาํหรบัเรอืสนิคา้

และลกูเรอืประสบความสาํเรจ็สงูขึ น 

 » มีการแจง้เตือนอย่างเหมาะสมและสมํ�าเสมอไปยงัเรือ: โดยปกตเิรอืที�เขา้สู่น่านนํ าในอเมรกิา

เหนือและออสเตรเลยี จะตอ้งมใีบรบัรองเพิ�มเตมิเพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิ�น และเพื�อเป็น

มาตรการในการป้องกนัเรื�องดงักล่าว บรษิทัฯ ไดม้กีารแจง้เตอืนถงึรายละเอยีดขั  นตอนการดําเนินการแก่ลูกเรอืไว้

ล่วงหน้าก่อนที�เรอืจะมาถงึน่านนํ าดงักล่าว เพื�อให้มั �นใจว่าเอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั  งหมดจะถูกจดัเตรยีมไว ้และเรอื

สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆได ้อย่างครบถว้น  

 เพื�อรกัษาระดบัแนวโน้มที�ลดลงของเหตุการณ์ที�การปฏบิตังิานของบรษิทัไม่เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ ISM Code ที�

แสดงในกราฟก่อนหน้านี  บรษิทัฯ จงึไดก้าํหนดเป้าหมายโดยใหม้เีหตุการณ์รา้ยแรงตาม ISM Code เท่ากบัศนูย ์ สาํหรบั

เหตุการณ์ที�ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ ไฟไหม ้เรอืโดนกนั เรอืเกยตื น หรอืการถูกกกัเรอื ซึ�งเกดิจากการละเมดิ ISM 

Code 

 ประมวลขอ้บังคับว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 

(International Ship and Port Safety (ISPS) Code): ประมวลขอ้บงัคบันี มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2547 และแกไ้ข

เพิ�มเตมิในอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล (SOLAS) ซึ�งไดก้ล่าวรวมถงึการจดัวางระดบั



ของความปลอดภยัสาํหรบัเรอืและเมอืงท่า ประมวลขอ้บงัคบัดงักล่าวไดก้ําหนดบทบาทหน้าที�รบัผดิชอบระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐั บรษิทัเรอื และคนประจาํเรอื และรวมไปถงึเมอืงท่า/สิ�งอาํนวยความสะดวกต่อบุคคล เพื�อที�จะใชใ้น “การตรวจจบัการ

คุกคามความปลอดภยัและการใชม้าตรการป้องกนัเหตุการณ์ที�มผีลกระทบต่อความปลอดภยัต่อทางเรอืและเมอืงท่าที�ใชใ้น

การคา้ระหว่างประเทศ” 

 สาํหรบัการปฏบิตัติามประมวลขอ้บงัคบัใน ISPS บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันามาตรฐานขั  นตอนการปฏบิตังิานสาํหรบัเรอืที� 

เข้าเมืองท่าที�มอีตัราเสี�ยงต่อการลกัลอบค้ายาเสพติดและผู้ลกัลอบหนีขึ นเรือ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีสุนัขดมกลิ�น และ      

เจา้หน้าที�พรอ้มอาวุธตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นนโยบายมาตรฐานของบรษิทัฯที�จะจดัใหม้สีิ�งเหล่านี  หากเรอื

วิ�งอยู่บรเิวณ ยุโรป องักฤษ อเมรกิา ออสเตรเลยี หรอื แคนนาดา จนถงึบดันี  บรษิทัฯ เพิ�งมเีหตุการณ์ถูกกกักนัเรอืในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งของ ISPS เพยีงแค่ครั  งเดยีวเท่านั  น  

 การสอบทานภายในประจําปีไดก้ําหนดมาตรการการป้องกนัต่างๆ ซึ�งรวมถงึการดําเนินการของบรษิทัฯ ในการจดัหา

สนุขัดมกลิ�นและเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั ดงัเช่นการตรวจสอบตาม ISM ที�ไดก้ล่าวไวข้า้งต้น การสอบทานจะกระทํา

โดยทีมงานซึ�งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที�มีคุณสมบตัิและประสบการณ์ที�เหมาะสม ซึ�งจะรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ

กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง ในกรณีที�เกดิการไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรอือุบตัเิหตุต่างๆ จะมี

การสอบสวนและวเิคราะหเ์พื�อหาสาเหตุแมใ้นเหตุการณ์ที�เกดิขอ้ผดิพลาดในการทาํงานที�ต่างจากมาตรฐานที�กาํหนดไว ้ขั  นตอน

การดาํเนินงานต่างๆ จะถูกนํามาทบทวนทนัท ี

 กราฟดา้นล่างนี  แสดงใหเ้หน็วา่ จาํนวนครั  งของเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการละเมดิขอ้บงัคบัใน ISPS (แกนดา้นซา้ย) 

เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนวนัในการเดนิเรอื (แกนดา้นขวา) ในชว่งปี ค.ศ. 2004 - 2011 การละเมดิ ISPS นั  นมจีาํนวนสงูสดุในปี 

ค.ศ. 2005 คอืมกีารละเมดิ ISPS เกดิขึ นทั  งหมด 11 ครั  ง ในขณะที�ปี ค.ศ. 2006 มจีาํนวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุถงึ 19,710 วนั 

ทั  งจาํนวนวนัในการเดนิเรอืและจาํนวนครั  งของการละเมดิ ISPS ไดม้าแตะอยู่ที�จุดตํ�าสดุในปี ค.ศ. 2011 คอือยูใ่นระดบั ที�เป็น

ศนูย ์โดยมจีาํนวนวนัในการเดนิเรอื 5,842 วนั จากปี ค.ศ. 2005 - 2011 นี  การละเมดิ ISPS ลดลงถงึรอ้ยละ 100 
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 บรษิทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายใหก้ารละเมดิขอ้บงัคบั ISPS Code เป็น ศนูย ์สาํหรบัปีที�จะมาถงึ 

 MARPOL: เป็นอกีกฎขอ้บงัคบัหนึ�งที�สาํคญัซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดนิเรอืทางทะเล โดย

มวีตัถุประสงคท์ี�จะ “อนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพษิที�เกดิจากนํ ามนั และสารอนัตราย รวมถงึ การลด

จาํนวนของอุบตัเิหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั  น” ซึ�งในอนุสญัญานี แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คอื:  

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

 2. การควบคุมมลพษิจากสารเคมเีหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid substances in 

bulk) 

 3. การควบคุมมลพษิจากสารอนัตรายที�บรรจุหบีหอ่ หรอืตูค้อนเทนเนอร ์หรอืถงับรรจุ (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. การป้องกนัมลพษิจากนํ าเสยีของเรอื (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships) 

 5. การป้องกนัมลพษิจากการป้องกนัมลพษิจากขยะของเรอื (Regulations for the Prevention of Pollution by 

Garbage from ships) 

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

 บรษิัทฯ มคีวามเขา้ใจถึงความเสี�ยงของการเกดิผลกระทบที�รา้ยแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล เนื�องจากเกดิจาก

อุบตัเิหตุทางทะเล ซึ�งบรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการในการป้องกนัเพื�อจํากดัความเสี�ยงในเรื�องนี  โดยลําดบัแรกคอื จํากดัความ

ผดิพลาด  อนัเนื�องมาจากบุคลากร และ ลาํดบัที�สองคอื การดแูลรกัษาเครื�องจกัรบนเรอืใหม้มีาตรฐานสงูสดุ 

 เพื�อที�จะจาํกดัความผดิพลาดของบุคลากร บรษิทัฯ จงึไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสาํหรบัเจา้หน้าที�

ประจาํเรอืทุกคน ซึ�งรวมไปถงึหอ้งอบรมเสมอืนจรงิ ซึ�งออกแบบมาเพื�อพฒันาปรบัปรุงในสว่นของความชาํนาญในการนําเรอื 

และความตระหนักระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทั  งทางดา้นสภาพอากาศและสภาพทอ้งทะเล หรอืเมอืงท่าต่างๆ ในโลก 

นอกจากนี  บรษิทัฯ ยงัมคีวามเชื�อมั �นว่า เจา้หน้าที�ในส่วนของช่างเครื�องไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเขม้งวด เพื�อใหเ้กดิทกัษะ

และความสามารถในการดแูลรกัษาเครื�องจกัร และหลกีเลี�ยงการขนถ่ายกากนํ ามนั ขณะที�อยู่กลางทะเลหรอือยู่ในเมอืงท่า 



 

 จากกราฟดา้นบนแสดงถงึ จาํนวนครั  งของเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการละเมดิอนุสญัญา MARPOL ซึ�งส่งผลใหเ้กดิการ

เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน (แกนดา้นซา้ย) และจาํนวนวนัในการเดนิเรอื (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 จะเหน็

ไดว้่า การละเมดิต่ออนุสญัญา MARPOL นั  นมจีํานวนมากที�สุดในปี ค.ศ. 2007 ซึ�งเกดิขึ นทั  งหมด 8 ครั  ง ในขณะที�ปี ค.ศ. 

2006 มจีาํนวนวนัในการเดนิเรอืมากที�สดุ โดยมกีารละเมดิอนุสญัญา MAPROLเกดิขึ นโดยเฉลี�ย 3 ครั  ง ในขณะที�จํานวนวนั

เฉลี�ยในการเดนิเรอืคอื 14,179 วนั โดยในระหว่างปี ค.ศ. 2007 - 2011 จํานวนของการละเมดิอนุสญัญา MARPRO นั  น 

ลดลงถงึรอ้ยละ 100 ในขณะที�จาํนวนวนัในการเดนิเรอืลดลงรอ้ยละ 64 อย่างไรกต็ามในปี ค.ศ. 2007 บรษิทัฯ มกีารละเมดิ

ต่ออนุสญัญา MARPOL คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ในช่วงปีนั  น ในขณะที�ปี ค.ศ. 2010 และ ปี ค.ศ. 2011 บรษิทัฯ มกีารละเมดิต่อ

อนุสญัญา MARPOL คดิเป็นรอ้ยละ ศนูย ์ต่อจํานวนวนัในการเดนิเรอื เช่นเดยีวกนักบัเป้าหมายสาํหรบัขอ้บงัคบัที�ไดก้ล่าว

มาแลว้ขา้งต้น บรษิัทฯ กําหนดเป้าหมายการละเมดิอนุสญัญา MARPOL เท่ากบั ศูนย์ สําหรบัปี ค.ศ. 2012 และไม่ให้มี

เหตุการณ์เรอืถูกกกักนัเนื�องจากการละเมดิอนุสญัญา MARPOL นี  

 กฎหมายใหม่ที�กําลงัจะมีผลบังคบัใช:้ กฎหมายต่อไปนี กําลงัจะมผีลบงัคบัใช้ในอกี 2-3 ปีขา้งหน้า ซึ�ง

บรษิทัฯ เองไดเ้ริ�มนํามาใชใ้นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯแลว้ 

 การวางแผนบริหารการใชพ้ลงังานของเรือ (SEEMP - Ship board energy efficiency 

Management plan) - มกราคม 2556 

 การออกแบบเรือที�ใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ (EEDI - Energy efficiency design 

index for new buildings) - มกราคม 2556 

 หลงัจากที�ไดอ้ธบิายถงึกฎขอ้บงัคบัทางดา้นการเดนิเรอืในทะเลที�สาํคญั ซึ�งมสีว่นชว่ยในการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม รวมถงึ

กฎหมายใหม่ที�กาํลงัจะมผีลบงัคบัใช ้ ในหวัขอ้ถดัไปจะเป็นรายละเอยีดในเรื�องระบบการควบคุมภายในทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

ของบรษิทัฯ  
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การป้องกนัและอนรุกัษส์ิ�งแวดลอ้ม:  

 มาตรฐานระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม มอก. 14001 (ISO 14001): เนื�องจากความต้องการ

ในดา้นการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มมมีากขึ น บรษิทัฯ จงึไดก้าํหนด “นโยบายในการปกป้องสิ�งแวดลอ้ม” นอกเหนือจากขอ้กาํหนด 

ในกฏหมาย และอนุสัญญาที�ได้กล่าวไปแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม (Environment 

Management System: EMS) ซึ�งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ�งมาตรฐาน ISO 14001:2004 นี ไดก้าํหนดกรอบแบบ

องคร์วม ทั  งในดา้นยุทธศาสตรเ์พื�อกาํหนดนโยบายดา้นสิ�งแวดลอ้มของบรษิทัฯ การวางแผนงานและการดาํเนินการ และการ

แสดงใหเ้หน็ว่า บรษิทัฯ เป็นองคก์รที�รบัผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม จากการดาํเนินงานใน 1 ปีที�ผ่านมาหลงัจากที�บรษิทัฯ ไดร้บั

การรบัรอง บรษิัทฯ ประสบความสําเรจ็ สําหรบัการตรวจสอบประจําปี จากการตรวจสอบโดยสมาคมผูต้รวจสอบเรอืแห่ง

ประเทศญี�ปุน่ (Class NK) ซึ�งไดย้นืยนัว่าบรษิทัฯ ปฏบิตัติามมาตรฐานดงักล่าวอย่างครบถว้น ซึ�งระบบ EMS นี จะเป็นระบบ

ที�เขา้มาเสรมิระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) ที�มอียู่ปจัจุบนั เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระบบ

การจดัการดา้นคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ 

(ISM) ซึ�งระบบการจดัการแบบผสมผสานนี เป็นที�รูจ้กักนัในนามของระบบการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และ      

สิ�งแวดลอ้ม (Safety Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึ�งตามหลกัระบบการบรหิารจดัการดา้น

ความปลอดภยั คุณภาพ และสิ�งแวดลอ้มแลว้ ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนิคซึ�งเป็นผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทัฯ ดว้ยนั  น ไดร้บัการ

แต่งตั  งใหเ้ป็นตวัแทนของฝา่ยบรหิารและเป็นผูท้ี�รบัมอบหมายใหด้าํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องประมวลขอ้บงัคบัเกี�ยวกบั

การบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรอืแห่งประเทศญี�ปุ่น (Class NK) ไดอ้อก 

ใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บรษิทัฯ ซึ�งเป็นฉบบัใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซึ�งโดยทั �วไปแลว้ 

บรษิทัสายการเดนิเรอืประเภทขนส่งสนิคา้แหง้เทกองจะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัใบรบัรองประเภทดงักล่าว เนื�องจากเป็น

เรื�องหลกัโดยเฉพาะสาํหรบับรษิทัเรอืขนสง่สนิคา้ประเภทนํ ามนั ซึ�งการปกป้องสิ�งแวดลอ้มเป็นเรื�องสาํคญัสงูสดุ 

 วตัถปุระสงคข์องระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม(EMS): 

 » ลดมลพษิที�จะเป็นสาเหตุต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 » ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทั  งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ที�เกี�ยวกบัดา้นมลพษิทาง      

สิ�งแวดลอ้ม 

 » กาํหนดขั  นตอนการดาํเนินการที�เกี�ยวกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

 » ปลุกจติสาํนึกของพนกังานในการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 

 » เพื�อใหม้ั �นใจว่ามกีารตดิตามผลการดาํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้มของบรษิทัฯ 

 » เพื�อใหม้ั �นใจว่ามกีารปรบัปรุงอยา่งต่อเนื�องในสว่นของการดาํเนินการดา้นสิ�งแวดลอ้มและการป้องกนัมลพษิ 

 จากการสอบทานและการปรบัปรุงอย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ      

สิ�งแวดลอ้ม บรษิทัฯ หวงัเป็นอย่างยิ�งว่า จะสามารถยกระดบัการปฏบิตังิานดา้นสิ�งแวดลอ้มใหด้ยีิ�งขึ นในปีถดัไป รวมทั  งเป็น

สว่นสาํคญัในการช่วยอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และอกีหนึ�งความพยายามของบรษิทัฯ 

ในการที�จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากการดําเนินธุรกจิ นั �นคอืการนําเทคโนโลยทีี�เป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อมมาใช้

สาํหรบัเรอืใหม่ของบรษิทัฯ 



การใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ : 

 เนื�องจากบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �นในการที�จะปกป้องและอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม รวมถงึการป้องกนัมใิหเ้กดิมลภาวะ ซึ�ง สิ�ง

เหล่านี สะทอ้นใหเ้หน็ในการทาํสญัญาต่อเรอืใหมข่องบรษิทัฯ กบัอู่ต่อเรอื ABG ที�ประเทศอนิเดยี สาํหรบัเรอืจาํนวนทั  งสิ น 21 

ลาํ (เรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง 18 ลาํ และเรอืขนสง่ซเีมนตจ์าํนวน 3 ลาํ) ซึ�งในปี 2554 บรษิทัฯ ไดท้าํการยกเลกิสญัญาการ

ต่อเรอืสาํหรบัเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองจํานวน 4 ลํา และไดร้บัมอบเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองจํานวน 1 ลํา ดงันั  นเรอืที�ส ั �ง

ต่อใหม่คงเหลอือยู่ ณ สิ นปี 2554 จํานวนทั  งสิ น 16 ลํา (เรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกอง 13 ลํา และเรอืขนส่งซเีมนต์จํานวน 3 

ลาํ) ซึ�งเรอืทุกลาํที�ต่อใหม่จะปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที�บงัคบัใชอ้ยู่ในปจัจุบนั รวมถงึที�จะบงัคบัใชใ้นอนาคตอนัใกลนี้ ดว้ย 

นอกจากนี  ในทางปฏบิตั ิขอ้กาํหนดทางเทคนิคของเรอืที�ต่อใหม่เหล่านี ยงัมมีาตรฐานสงูกว่ากําหนดไวใ้นกฎขอ้บงัคบัต่างๆ 

ทั  งนี เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานบนเรอืมคีวามสะดวกมากยิ�งขึ น และยงัเป็นการเพิ�มขดีความสามารถของเรอื ในการที�จะปกป้อง

และอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม 

คณุลกัษณะ ”สีเขียว” ของเรือใหม่เหล่านีd คือ : 

 1) โครงสรา้งผนงัต่อเรอืสองชั  นเพื�อประโยชน์ในการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม หากเกดิอุบตัเิหตุกบัตวัเรอื 

 2) การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการออกแบบตวัเรอื และการพจิารณาหลายๆ ครั  งเพื�อใหไ้ดร้ปูแบบของตวัเรอืที�ดทีี�สดุ

เหมาะสมที�สุด ทั  งขนาดและรูปลกัษณ์ เพื�อใหเ้รอืสามารถที�จะทําความเรว็ตามต้องการ ในขณะที�มกีารเผาผลาญ 

เชื อเพลงิที�ตํ�า 

 3) เครื�องจกัรที�ใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยควนัไนโตรเจนออกไซด ์

 4) ผนังระวางสนิค้าแบบเรยีบ เพื�อลดการสะสมของสนิค้าตกค้างในระวาง ซึ�งจะเป็นการลดการใช้สารเคมีที�เป็น

อนัตรายในการชะลา้งสนิคา้ตกคา้งเหล่านี  เพราะว่าระวางสนิคา้แบบนี สามารถที�จะใชนํ้ าเพยีงอย่างเดยีวในการทํา

ความสะอาดกเ็พยีงพอแลว้ 

 5) ระบบสบูจ่ายนํ ามนัหล่อลื�นใหไ้หลเวยีนในเครื�องจกัรใหญ่ จะเป็นการลดนํ ามนัหล่อลื�นที�ต้องใชท้ั  งหมด ซึ�งเป็นการ

ลดปรมิาณของกากนํ ามนั 

 6) การออกแบบใบจกัรใหม่ที�ช่วยการใชเ้ชื อเพลงิใบจกัรชนิด Propeller Boss Cap Fins ซึ�งนี�คอืนวตักรรมใหม่ในการ

เพิ�มประสทิธภิาพในระบบขบัเคลื�อนของเรอื ซึ�งในที�สดุกจ็ะเป็นการลดการใชเ้ชื อเพลงิในการเดนิเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

บนเรอื 

 7) เครื�องกําเนิดไฟฟ้าจากเพลาใบจกัรของเรอื จะถูกตดิตั  งบนเรอืทุกลําเพื�อเป็นการลดการใชนํ้ ามนัเชื อเพลงิในการ  

เดนิเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าบนเรอื 

 8) เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการทาํงานที�กาํหนดโดย IMO ซึ�งสามารถใชเ้ผาพลาสตกิไดถ้า้จาํเป็น 

 9) เรอืทุกลาํจะตดิตั  งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้นั  นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine 

Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทางทะเล) ซึ�งระบวุ่าสามารถใชเ้ผาขยะ

และกากนํ ามนัได ้ ทั  งนี จะเป็นการเพิ�มประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการขยะ และสิ�งปฏกิลูของบรษิทัฯ อนัเป็น  

สิ�งที�กองเรอืของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัอิยูแ่ลว้ 

 10) ถงัเตมินํ ามนัปนเปื อนและกากนํ ามนัขนาดใหญ่ที�แยกจากกนัจะช่วยใหก้ารกาํจดัสิ�งปฏกิลูเหล่านี เป็นมติรต่อ       



สิ�งแวดลอ้มมากขึ น เพราะสามารถที�จะเลอืกผูร้บักาํจดัสิ�งปฏกิลูขนสง่ที�ดแีละมปีระสทิธภิาพมากที�สดุได ้

 11) เครื�องบาํบดัสิ�งปฏกิลูบนเรอืที�ไดร้บัการพฒันาจะถูกตดิตั  งบนเรอืที�ต่อใหม่นี  

 12) เรอืที�ต่อใหม่จะปฏบิตัติาม “อนุสญัญาการยุบเรอืเป็นเศษเหลก็” ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

(อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการยุบเรอืเป็นเศษเหลก็อย่างปลอดภยัและรกัษาสิ�งแวดลอ้มปี ค.ศ. 2009) ซึ�งมี

ผลบงัคบัใชเ้มื�อ พฤษภาคม 2552 โดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะสรา้งความมั �นใจว่า เรอืที�ถูกยุบเป็นเศษเหลก็หลงัจาก ที�

หมดอายุการใช้งานแลว้ จะไม่ก่อให้เกดิความเสี�ยงใดๆ ที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และความปลอดภยั 

หรอืสภาพแวดลอ้ม ในปจัจุบนัอนุสญัญาฉบบันี เปิดใหม้กีารลงนามโดยภาครฐั และจะมผีลบงัคบัใชใ้น 24 เดอืน 

นบัจากวนัที�มกีารร่วมลงนามโดย 15 ภาครฐั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของยอดระวางบรรทุกรวมของการเดนิเรอื เชงิ

พาณิชยข์องโลก แมว้่าการลงนามนั  นจะไม่ไดม้กีารกาํหนดขอ้สงวน เพื�อการใหส้ตัยาบนัรบัรองหรอืเหน็ชอบ หรอืม ี

การวางหลกัประกนัเพื�อการใหส้ตัยาบนัรบัรองหรอืเหน็ชอบ หรอืภคายานุวตัจิากคณะกรรมการเลขาธกิาร นอกจากนี  

จํานวนเรอืทั  งหมดที�ถูกยุบเป็นเศษเหลก็ของแต่ละรฐั ในช่วง 10 ปีที�ผ่านมา ต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของระวาง  

บรรทุกเรอืเพื�อการค้ารวมกนั ดงันั  น สญัญาการต่อเรอืที�มมีาก่อนปี 2558 จะต้องปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ดงักล่าว

ภายในปี 2563 และสาํหรบัการทาํสญัญาการต่อเรอืใหม่ตั  งแต่ปี 2558 จะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักล่าว ณ วนัที�

สง่มอบเรอื สาํหรบัสญัญาการสั �งต่อเรอืใหม่ของบรษิทัฯนั  นไดม้ดีาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑด์งักล่าว พรอ้ม

กนันี  บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมใหเ้รอืที�มอียู่ทุกลาํตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักล่าวก่อนถงึวนัที�อนุสญัญาดงักล่าวนี จะมี

ผลบงัคับใช้ เรือใหม่ของบริษัทฯ นั  นจะจัดทําบญัชีวสัดุ/อุปกรณ์ที�อนัตราย ซึ�งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของ

อนุสญัญา โดยเฉพาะห้ามและควบคุมมิให้ใช้วัสดุที�อาจก่อให้เกิดอันตรายตั  งแต่ในขั  นตอนการต่อเรือ หาก

จาํเป็นตอ้งใชว้สัดุ   ที�อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายเหล่านั  นแลว้กจ็ะจดัเกบ็บญัชรีายการวสัดุเหล่านี ไว ้ซึ�งจะทาํใหเ้รอืมสีทิธิ �

ที�จะยื�นขอใบประกาศนียบตัรบญัชวีสัดุอนัตรายได ้

 
  ความพยายามทั  งหมดจะไม่มีประโยชน์เลย หากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่มคีวามมุ่งมั �นในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ซึ�งในรายงานต่อไป จะเป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการจํากัดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และของเสยี 

การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) และของเสีย: 

 เป็นที�ทราบกนัโดยทั �วไปว่าตน้เหตุของก๊าซ CO2 มาจากการเผาไหมข้องนํ ามนัเชื อเพลงิบนเรอือย่างต่อเนื�อง ในการที�จะ

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 มเีพยีงทางเลอืกเดยีวที�เป็นไปได ้นั �นคอืการลดการเผาผลาญนํ ามนัเชื อเพลงิ ซึ�งจะทําใหบ้รษิทัฯ ไม่

สามารถพฒันาและเจรญิเตบิโตต่อไปได้ ดงันั  นสิ�งจําเป็นที�ต้องทํา คอืการเพิ�มประสทิธภิาพและลดปรมิาณการเผาผลาญ

นํ ามนัเชื อเพลงิ ซึ�งบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามขั  นตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี  เพื�อที�จะไดบ้รรลุความตอ้งการ 

 » สง่เสรมิใหม้กีารวางแผนการเดนิทางดขีึ นพรอ้มกบัลดจาํนวนเที�ยวเรอืเปล่า 

 » เสน้ทางที�ปลอดภยัจากสภาพอากาศแปรปรวน 

 » ความเรว็ในการเดนิเรอืที�เหมาะสม 

 » ลกัษณะการทรงตวัของเรอืที�เหมาะสมต่อการนําเรอื 



 » การบาํรุงรกัษาตวัเรอื 

 » การใชส้กีนัเพรยีงที�มสีว่นผสมของซลิคิอนทาตวัเรอื ซึ�งไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้ม  

 » สง่เสรมิการขนถ่ายสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื�อลดการตกหล่น หรอืลดการเหลอืเศษของสนิคา้ 

 » การบาํรุงรกัษาเครื�องจกัรเป็นอยา่งด ีเพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพในการทาํงาน 

 กราฟต่อไปนี แสดงปรมิาณการใชนํ้ ามนัเชื อเพลงิและนํ ามนัดเีซลประจาํปีของบรษิทัฯ ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2011 (แกน

ซ้ายมือ) กบัจํานวนวนัในการเดินเรือ (แกนขวา) ปี ค.ศ. 2005 เป็นปีที�มีปริมาณการใช้นํ ามนัเชื อเพลิงสูงสุดที�ปริมาณ 

127,666 ตนั ในขณะที�ปรมิาณการใชนํ้ ามนัดเีซลสงูที�สุดในปี ค.ศ. 2006 ที�ปรมิาณ 20,867 ตนั และปีที�มจีํานวนวนัในการ 

เดนิเรอืสงูสุดคอืในปี ค.ศ. 2006 ที�จํานวน 19,710 วนั ในช่วงระยะเวลา 7 ปีที�ผ่านมา บรษิัทฯ มปีรมิาณการใชเ้ฉลี�ยของ

นํ ามนัเชื อเพลงิ 99,484 ตนัและนํ ามนัดเีซล 15,353 ตนัในขณะที�จํานวนวนัในการเดนิเรอืโดยเฉลี�ยสําหรบัช่วงระยะเวลา

ดงักล่าว  อยู่ที� 14,179 วนั 

 
  อย่างไรกต็ามตั  งแต่ปี ค.ศ. 2006 ปรมิาณการใชนํ้ ามนัเชื อเพลงิ นํ ามนัดเีซลและจํานวนวนัในการเดนิเรอืปรบัตวัลดลง 

เนื�องจากมจีาํนวนเรอืลดลง ระหว่างปี ค.ศ. 2006 และ 2011 ปรมิาณการใชนํ้ ามนัเชื อเพลงิและนํ ามนัดเีซลลดลงรอ้ยละ 67.5 

และรอ้ยละ 75.5 ตามลาํดบั ในขณะที�จาํนวนวนัในการเดนิเรอืลดลงรอ้ยละ 64 ซึ�งจะเหน็ไดว้่า ปี ค.ศ. 2011 เป็นปีที�บรษิทัฯ 

มปีรมิาณการใชนํ้ ามนัเชื อเพลงิ นํ ามนัดเีซล และจาํนวนวนัในการเดนิเรอืน้อยที�สดุ  

 แนวโน้มที�เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนจากกราฟดา้นบน คอืความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างจํานวนวนัในการเดนิเรอื และปรมิาณ

การใชนํ้ ามนัเชื อเพลงิและนํ ามนัดเีซล ระหว่างปี ค.ศ. 2004 และ 2006 มปีรมิาณการใชนํ้ ามนัและจาํนวนวนัในการเดนิเรอือยู่

ที�จุดสงูสดุ และเริ�มลดระดบัลงมาอย่างเหน็ไดช้ดัในปี ค.ศ. 2011 บรษิทัฯ ยงัคงมองหาวธิกีารอื�นๆ อย่างต่อเนื�องในการลด

ปรมิาณของก๊าซคารบ์อน 

 บรษิทัฯ มเีป้าหมายที�จะมเีรอืประมาณ 60 - 70 ลําในอนาคต โดยมจีุดมุ่งหมายในการลดการใช้นํ ามนัเชื อเพลงิและ

นํ ามนัดเีซลลง รอ้ยละ 3 - 5 ในทุกๆ ปี เพื�อที�จะใหส้าํเรจ็ลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย บรษิทัฯ จะดแูลอย่างใกลช้ดิในเรื�องการตดิตั  ง
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เครื�องจกัรสาํหรบัเรอืใหม่ที�หามาได ้ไม่ว่าจะเป็นเรอืต่อใหม่หรอืเรอืมอืสอง รวมถงึการสงัเกตการปฏบิตังิานอย่างสมํ�าเสมอ 

เพื�อใหค้วามเรว็และปรมิาณการเผาผลาญเป็นไปอย่างเหมาะสม ในขณะที�การปล่อยก๊าซเป็นไปอย่างน้อยที�สดุ 

 นอกจากนี  การที�เรอืเผาผลาญนํ ามนัเชื อเพลงิและนํ ามนัดเีซลยงัก่อใหเ้กดิมลพษิอกีทางหนึ�ง นั �นกค็อืกากนํ ามนั ซึ�งกาก

นํ ามนันี จะเกดิขึ นบนเรอืจากการสงัเคราะหนํ์ ามนัเชื อเพลงิ ซึ�งทางเลอืกหนึ�งในการกําจดักากนํ ามนันี สามารถทําไดโ้ดยการ

เผา แต่จะก่อใหเ้กดิก๊าซที�เป็นมลพษิออกสูช่ ั  นบรรยากาศ ดงันั  นบรษิทัฯ จงึพยายามที�จะใหม้กีารกาํจดักากนํ ามนัโดยการนํา

ขึ นฝ ั �งไปยงัเมอืงท่าที�มกีารรองรบั ซึ�งวธิกีารนี ถอืเป็นวธิกีารที�มใีชค่้าใชจ้่ายสงูในการที�จะแกป้ญัหามลพษิ แต่บรษิทัฯถอืเป็น

ความ มุ่งมั �นในการที�จะลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายามในการที�จะอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม ในระหว่างครึ�ง

ปีแรกของปี 2553 ถงึครึ�งปีแรกของปี 2554 บรษิทัฯ ไดเ้พิ�มการกําจดักากนํ ามนัดว้ยการส่งขึ นฝ ั �งคดิเป็นรอ้ยละ 114 จาก

จาํนวนกากนํ ามนั 155 ตนัเป็น 333 ตนั ซึ�งเป็นปรมิาณสงูสดุของกากนํ ามนัที�ทิ งบนฝ ั �งในปีล่าสดุ โดยการสง่กากนํ ามนัไปยงั

สถาน  ที�รบัที�เหมาะสม กากนํ ามนัเหล่านี สามารถนําไปแปรสภาพเพื�อนํากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ป็นผลติภณัฑจ์าํพวกสารหล่อลื�น 

เช่น จาระบ ีซึ�งใชก้นัอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม 

สรปุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 บรษิัทฯ ไดอ้ธบิายในทุกแง่มุมที�เป็นความพยายามของบรษิทัฯ ในการที�จะปกป้องสิ�งแวดล้อม ซึ�งในส่วนนี จะสรุปถึง

วตัถุประสงค์ต่างๆที�ได้มกีารดําเนินการ รวมถึงการดูแลและติดตามผล สําหรบัการปฏบิตัิตามข้อบงัคบัและอนุสญัญาที�

เกี�ยวขอ้งกบั ISM, ISPS และ MARPOL จะมกีารดูแลและตดิตามผลโดยทมีงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ซึ�งการ

ตดัสนิใจที�จะดาํเนินการต่อจากนั  นเพื�อเป็นการลดการละเมดิขอ้บงัคบัและอนุสญัญา จะขึ นอยู่กบัการประเมนิผลงานสาํหรบั

รอบครึ�งปีโดยผูบ้รหิารระดบัสงูและทมีงานทางดา้นเทคนิคของบรษิทัฯ ตามที�ไดก้ล่าวไวก่้อนหน้านี  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 

ตั  งเป้าหมายให้การละเมดิขอ้บงัคบัและอนุสญัญาสาํหรบัปี 2555 เท่ากบั “ศูนย”์ นอกจากนี  บรษิัทฯ พยายามที�จะรกัษา

มาตรฐาน ISO และ SQEMS ที�ไดร้บัการรบัรอง ซึ�งบรษิทัยงัคงหาวธิกีารเพื�อปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการดา้นความ

ปลอดภยั คุณภาพ และสิ�งแวดล้อม (SQEMS) รวมถงึการนํากฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบัใชก้บัเรอืของบรษิัทฯแต่เนิ�นๆ 

ก่อนที�กฎขอ้บงัคบั เหล่านั  นจะมผีลบงัคบัใช ้นอกจากนี บรษิัทฯ จะพยายามนําเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใชง้านบนเรอืของ

บรษิทัฯ เพื�อช่วยลด ผลกระทบดา้นสิ�งแวดล้อม สุดทา้ยนี  แม้ว่ากองเรอืของบรษิทัฯ จะเพิ�มขึ นอย่างรวดเรว็ แต่บรษิัทฯ 

ยงัคงกาํหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการที�จะลดปรมิาณการใชนํ้ ามนัเชื อเพลงิ และนํ ามนัดเีซลลงรอ้ยละ 3 - 5  

 บริษทัฯ ร ูส้ึกยินดีเป็นอย่างยิ�งที�จะแจง้ว่า รายงานประจําปีของบริษัทฯ สําหรบัปีนีd ไดถ้กู

จดัพิมพบ์นกระดาษที�นํากลบัมาใชใ้หม่ (recycled paper) เพื�อช่วยในการอนรุกัษส์ภาพแวดลอ้ม

ตามธรรมชาติ ซึ�งเป็นไปตามความประสงคข์องบรษิทัฯ ในการที�จะลดกา๊ซคารบ์อน 


