
 บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีาการขนส่งทางทะเลทีข่าดความรบัผิดชอบนัน้ จะก่อให้เกดิผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมทีร่นุแรง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรอืทางน�า้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

โดยให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้า และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 อย่างไรกต็าม จากการด�าเนนิธรุกจิตลอดหลายปีทีผ่่านมา ท�าให้บรษิทัฯ เข้าใจดว่ีาแค่การปฏบิตัติามกฏข้อบงัคบัต่างๆ นัน้ 

ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่ส�าคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยีที่

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการที่จะลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

 รายงานนีไ้ด้น�าเสนอรายละเอยีดกฎข้อบงัคบัทางทะเลทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมทีส่�าคญัทีส่ดุ และสิง่ทีบ่รษิทัฯ ได้ด�าเนนิ

การเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับดังกล่าว รวมทั้งรายงานนี้ได้แสดงถึงแผนงานภายในที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบ

การควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้จะเป็นการ

สรุปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ส�าหรับปีถัดไป

กำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับและอนุสัญญำต่ำงๆ

 การทีบ่รษิทัฯ จะสามารถน�าเรอืวิง่ผ่านน่านน�า้สากลได้นัน้ บรษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายในการทีจ่ะต้องปฏบิตัติามกฎข้อ

บังคับและอนุสัญญาต่างๆ ซึ่งก�าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) และ

หน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆอย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution) 

(MARPOL)

• อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคมุและการจดัการน�า้ถ่วงเรอืและตะกอน ค.ศ. 2004 (International Convention 

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

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention on the 

Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001) 

• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ามัน ค.ศ. 2001 (International 

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001)

• อนสุญัญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสนิค้าอนัตราย (International Maritime Dangerous Goods Code)

• กฎข้อบังคับในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งมีความเข้มงวดกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่างประเทศ ตัวอย่าง

เช่น พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และค�าสั่งของ

สหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเขตยุโรป ฯลฯ 

 นอกจากกฎข้อบังคับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ส�าคัญอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

 ประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety Management Code: ISM Code) 

จากประสบการณ์เรียนรู้ด้านอุบัติเหตุทางทะเลตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้ถูกรวบรวมเป็นประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร

ความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึ่งถูกเผยแพร่โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยใน

การด�าเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ ISM Code ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ส�าหรับเรือ

รำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน
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ขนส่งผู้โดยสารรวมถึงเรือเร็วส�าหรับขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุกน�้ามัน เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินค้า 

แบบเทกอง และเรอืบรรทกุสนิค้าทีม่คีวามเรว็สงูทีม่รีะวางขบัน�้าตัง้แต่ 500 ตนักรอสขึน้ไป ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามข้อบงัคบั 

และได้รับใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ 

 กฎข้อบังคับนี้ถูกน�าไปใช้ทั้งบนเรือและที่ส�านักงานบนฝั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ

2.  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต

3.  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

 กราฟต่อไปนี้ แสดงถึงจ�านวนครั้งของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกับจ�านวนวันในการเดินเรือ ตั้งแต่ 

ปี 2548 - 2555 ส�าหรับการวิเคราะห์นี้ ได้พิจารณาการละเมิด ISM Code ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้ การระเบิด การบาดเจ็บ หรือ

เสยีชวีติของลกูเรอื เรอืโดนกนั และ เรอืเกยตืน้ โดยในปี 2549 เป็นปีทีม่จี�านวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุ อยูท่ี ่19,710 วนั ในขณะที่

ปี 2550 เป็นปีที่มีจ�านวนครั้งของการละเมิด ISM Code เกิดขึ้นสูงสุด 18 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2550 - 2554 การละเมิด 

ISM Code มจี�านวนลดลงถงึร้อยละ 94 และมปีรมิาณเพิม่ขึน้เลก็น้อยในปี 2555 โดยบรษิทัฯ ได้วเิคราะห์รายละเอยีดของการละเมดิ

ในแต่ละเรื่อง และได้แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดการละเมิดแบบเดียวกัน 

ขึ้นอีก เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนครั้งของการละเมิดข้อบังคับกับจ�านวนวันในการเดินเรือพบว่าในปี 2549 และปี 2554 เป็น 

ปีที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เนื่องจากมีการละเมิดเกิดขึ้นมีเพียงร้อยละ 0.02 และแม้ว่าในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่แย่ที่สุด แต่การละเมิด 

ที่เกิดขึ้นก็นับได้ว่ามีเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 0.11 เท่านั้น ส�าหรับในช่วงเวลาทั้งหมดที่กล่าวมา จ�านวนการละเมิดเฉลี่ยที่เกิดขึ้น

ส�าหรับกองเรือทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 0.06 เท่านั้น
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 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ ISM Code ได้มีการตรวจสอบภายในบนเรือประจ�าปีโดยทีมงานซึ่งประกอบด้วย 

ผูต้รวจสอบเรอืซึง่มคีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง เหตกุารณ์

ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจะถูก

ตรวจสอบและวเิคราะห์เพือ่หาสาเหต ุและหลงัจากนัน้ จะมกีารทบทวนขัน้ตอนการด�าเนนิงานทนัท ีนอกจากนี ้บทเรยีนทัง้หมด

ที่ได้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง Marine Accident Reporting Scheme 

(MARS) เพือ่เป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมเดนิเรอื และเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในการเดนิเรอืให้สงูขึน้อกีด้วย 

The Nautical Institute กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่ได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) 

ทุกเดือน ได้ชื่นชมที่บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน “บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆ 

เพื่อเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการด�าเนินการเพื่อควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใช้วิธีป้องกันต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เนื่องจากแนวโน้มที่การตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือของรัฐเมืองท่านั้น จะมี 

ความเข้มงวดมากขึน้ในส่วนของการบงัคบัใช้ ISM Code ดงันัน้ บคุลากรประจ�าเรอืของบรษิทัฯ จงึได้รบัการทบทวน

ความรู้ด้าน ISM Code อย่างสม�่าเสมอ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกองเรือ

• การพัฒนาการบ�ารุงรักษาตัวเรือ: บริษัทฯ ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของการตรวจสอบสภาพและทดสอบเครื่องจักร

ทุกเครื่องอย่างสม�่าเสมอ และหากเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทันที นอกจากนี้  

ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ได้เน้นย�า้ให้ผูต้รวจสอบภายในต้องสอบทานการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเข้มงวดเพิม่ขึน้

จากการตรวจสอบปกต ิเพือ่ให้ยกระดบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและความปลอดภยัส�าหรบัตวัเรอื สนิค้า และลกูเรอื

• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือที่เข้าสู่น่านน�้าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย จะต้องมี 

ใบรับรองเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเรื่อง 

ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินการแก่ลูกเรือไว้ล่วงหน้าก่อนที่เรือจะมาถึง 

น่านน�้าดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อย และเรือสามารถปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบต่างๆได้อย่างครบถ้วน 

• ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners)  

Intercargo มคี�ากล่าวว่า “เพือ่เชือ่มโยงผูม้ส่ีวนได้เสยีในอตุสาหกรรม โดยมุง่มัน่เพือ่ความปลอดภยั ความมปีระสทิธภิาพ 

และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรมเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง ดงันัน้ วสิยัทศัน์ของเราจงึคอื ความปลอดภยั 

ความมปีระสทิธภิาพ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรมเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองซึง่มเีรอืสมาชกิทีค้่าขาย

อยูท่ัว่โลก – เดนิเรอือย่างมคีวามสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้างผลก�าไร” ค�ากล่าวนีส้อดคล้องกบัปรชัญา

ของบรษิทัฯ เป็นอย่างยิง่ ทัง้นี ้การเข้าเป็นสมาชกิ Intercargo ของบรษิทัฯ นัน้ สะท้อนให้เหน็ถงึการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

• ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ ก่อตั้งโดย BHP 

Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ใช้บริการหลักในการขนส่งทางเรือ 

ซึง่ระบบการตรวจประเมนิคณุภาพเรอืของ RightShip เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่กนัว่ามมีาตรฐานทีแ่ม่นย�าและเข้มงวด รวมทัง้

เน้นเรื่องความปลอดภัยของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินค้า) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเข้าเป็นสมาชิก

ของบริษัทฯ เป็นการยืนยันถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกอย่างด้วย

 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ลดลงของกราฟที่ได้แสดงก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดเป้าหมายภายในเท่ากับศูนย์ 

ส�าหรับการละเมิด ISM Code ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไฟไหม้ เรือโดนกัน เรือเกยตื้น หรือการถูกกักเรือ 

87
รำยงำนประจ�ำปี 2555

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port 

Safety: ISPS Code) สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั่วโลก จึงมีการรับรอง ISPS 

Code ในปี 2547  ISPS CODE เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) 

ซึ่งได้รวมถึงการยกระดับความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ข้อบังคับดังกล่าวได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเดินเรือ คนประจ�าเรือ และบุคลากรประจ�าท่าเรือ/บุคลากรผู้อ�านวยความสะดวก เพื่อที่จะใช้ใน  

“การตรวจจบัการคกุคามความปลอดภยัและการใช้มาตรการป้องกนัส�าหรบัเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความปลอดภยัของตวัเรอื 

หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ท่าเรือซึ่งใช้ในการค้าระหว่างประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1)

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ISPS Code บริษัทฯ ได้พัฒนามาตรฐานส�าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรือที่เข้าท่าที่มี 

อตัราเสีย่งต่อการลกัลอบค้ายาเสพตดิและผูล้กัลอบหนขีึน้เรอื โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มสีนุขัดมกลิน่ และเจ้าหน้าทีพ่ร้อมอาวธุตาม

ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษัทฯที่จะจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ หากเรือเข้าท่าเรือที่ยุโรป อังกฤษ 

อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบัดนี้ บริษัทฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ถูกกักกันเรือที่เกิดจากการละเมิด ISPS Code เพียงแค่

ครั้งเดียวเท่านั้น 

 มีการสอบทานภายในประจ�าปีส�าหรับมาตรการการป้องกันต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการด�าเนินการของบริษัทฯ ในการจัดหา

สุนัขดมกลิ่นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังเช่นการตรวจสอบ ISM ตามที่ได้กล่าวข้างต้น การสอบทานจะกระท�าโดย 

ทมีงานซึง่ประกอบด้วยผูต้รวจสอบทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ซึง่ได้รายงานผลการสอบทานต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

โดยตรง การไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจะถูก 

ตรวจสอบและวเิคราะห์เพือ่หาสาเหต ุในกรณทีีม่ข้ีอผดิพลาดในขัน้ตอนการด�าเนนิงานมาตรฐาน จะมกีารสอบทานขัน้ตอนต่างๆ

ทันที 

 กราฟด้านล่างนี ้แสดงให้เหน็ว่า จ�านวนครัง้ของเหตกุารณ์การละเมดิ ISPS Code (แกนด้านซ้าย) เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนวนั 

ในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2548 - 2555 การละเมิด ISPS Code นั้นมีจ�านวนสูงสุดในปี 2548 คือ มีการละเมิด

ทัง้หมด 11 ครัง้ ในขณะทีปี่ 2549 มจี�านวนวนัในการเดนิเรอืสงูสดุถงึ 19,710 วนั ทัง้จ�านวนวนัในการเดนิเรอืและจ�านวนครัง้ของ 

การละเมิด ISPS ได้ลดลงมาอยู่ที่จุดต�่าสุดในปี 2554 คือ การละเมิดอยู่ที่ 0 ครั้ง โดยมีจ�านวนวันในการเดินเรือ 5,842 วัน ทั้งนี้  

ไม่มีการละเมิด ISPS Code ในปี 2555
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 บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS Code เท่ากับศูนย์ ส�าหรับปีที่จะมาถึง

 โจรสลัด: ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลัดเป็นภัยคุกคามหลักที่เรือของบริษัทฯ ต้องเผชิญ  

คนประจ�าเรือ/ลูกเรือต้องวิตกกังวลอยู่เสมอเมื่อแล่นเรือไปในพื้นที่ที่ทราบว่ามีโจรสลัดติดอาวุธอยู่ โดยเฉพาะแถบมหาสมุทร

อินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ทางเหนือจนถึงทางใต้ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ บริษัทฯ 

จัดให้ภัยคุกคามนี้อยู่ในระดับร้ายแรงมาก โดยให้เรือทุกล�าของบริษัทฯ แล่นออกนอกเส้นทางเหล่านี้โดยให้แล่นอยู่ใกล้แถบ

ชายฝ่ังอนิเดยีซึง่เป็นบรเิวณทีป่ลอดภยั อกีทัง้บรษิทัฯ ได้จดัให้มพีนกังานรกัษาความปลอดภยัลงเรอืไปด้วยเมือ่แล่นผ่านเขตพืน้ที่ 

เสี่ยงภัย กรณีเรือของบริษัทฯ จะต้องผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตัวเรือเพื่อให้ยากต่อโจรสลัด 

ในการปีนขึน้มาบนเรอืของบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ สญัญาว่าจะท�าทกุวถิทีางในการสร้างความปลอดภยัให้แก่เรอืของบรษิทัฯ รวมทัง้ 

คนประจ�าเรือและลูกเรือทุกคน

 MARPOL: เป็นอีกกฎข้อบังคับหนึ่งที่ส�าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล โดย

มีวัตถุประสงค์ที่จะ “อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษที่เกิดจากน�า้มัน และสารอันตราย รวมถึง การลด

จ�านวนของอุบัติเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซึ่งในอนุสัญญานี้แบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่าวคือ: 

1. ข้อก�าหนดการป้องกันมลพิษจากน�้ามัน (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)

2. ข้อก�าหนดการควบคมุมลพษิจากสารเคมเีหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid substances 

in bulk)

3. ข้อก�าหนดการควบคุมมลพิษจากสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อ หรือตู้คอนเทนเนอร์ 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. ข้อก�าหนดการป้องกนัมลพษิจากน�้าเสยีจากเรอื (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships)

5. ข้อก�าหนดการป้องกันมลพิษจากการป้องกันมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by 

Garbage from ships)

6. ข้อก�าหนดการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships)

 บรษิทัฯ มคีวามเข้าใจถงึความเสีย่งของการเกดิผลกระทบทีร้่ายแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลเนือ่งจากอบุตัเิหตทุางทะเล 

ซึง่บรษิทัฯ จดัให้มมีาตรการเชงิป้องกนัเพือ่จ�ากดัความเสีย่งในเรือ่งนี ้โดยล�าดบัแรกคอื จ�ากดัความผดิพลาดอนัเนือ่งมาจากบคุลากร 

และล�าดับที่สองคือการดูแลรักษาเครื่องจักรบนเรือให้มีมาตรฐานสูงสุด

 เพื่อจ�ากัดความผิดพลาดของบุคลากร บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือ 

ทกุคน ซึง่รวมไปถงึห้องอบรมเสมอืนจรงิ ซึง่ออกแบบมาเพือ่พฒันาปรบัปรงุความช�านาญในการน�าเรอื และความระมดัระวงัต่างๆ 

โดยใส่ตัวแปรทั้งทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่า  

วิศวกรช่างเครื่องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักร และหลีกเลี่ยง 

การขนถ่ายกากน�้ามัน ขณะที่อยู่กลางทะเลหรืออยู่เมืองท่า
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 จากกราฟด้านบนแสดงถึง จ�านวนครั้งของการละเมิดอนุสัญญา MARPOL (แกนด้านซ้าย) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทน และจ�านวนวันในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2548 - 2555 เพื่อการวิเคราะห์นี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่

ถอืเป็นการละเมดิจะมาจากการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน จะเหน็ได้ว่าการละเมดิอนสุญัญา MARPOL นัน้มจี�านวนมากทีส่ดุใน 

ปี 2550 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ในขณะที่ปี 2549  มีจ�านวนวันในการเดินเรือมากที่สุด ทั้งนี้ การละเมิดอนุสัญญา MAPROL 

โดยเฉลี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่า 3 ครั้ง ในขณะที่จ�านวนวันในการเดินเรือโดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,805 วัน โดยในระหว่างปี 2550 - 2555 

จ�านวนการละเมดิอนสุญัญา MARPOL นัน้ลดลงถงึร้อยละ 100 ในขณะทีจ่�านวนวนัในการเดนิเรอืลดลงร้อยละ 32 อย่างไรกต็าม 

ในปี 2550 บริษัทฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อจ�านวนวันในการเดินเรือทั้งหมดในปีนั้น ในขณะที่ 

ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บรษิทัฯ มกีารละเมดิอนสุญัญา MARPOL คดิเป็นร้อยละศนูย์ ต่อจ�านวนวนัในการเดนิเรอื เช่นเดยีวกบั 

เป้าหมายส�าหรับสองข้อบังคับข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากับศูนย์ ส�าหรับ 

ปี 2556 และก�าหนดให้ไม่มีเหตุการณ์ที่เรือของบริษัทฯ ถูกกักเนื่องจากการละเมิดอนุสัญญา MARPOL นี้เลย

 กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้: กฎข้อบังคับต่อไปนี้ก�าลังจะมีผลบังคับใช้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ เอง

ได้เริ่มน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว

แผนการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ   

(SEEMP - Ship Energy Efficiency Management Plan) - มกราคม 2556

ตัวชี้วัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�าหรับเรือต่อใหม่)  

(EEDI - Energy Efficiency Design Index for new buildings) - มกราคม 2556

อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (MLC - Maritime Labour Convention) - สิงหาคม 2556

 หลังจากที่ได้แสดงและได้อธิบายถึงกฎข้อบังคับทางทะเลที่ส�าคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง 

กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายในทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ของบริษัทฯ 
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กำรป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 

 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนือ่งจากแนวโน้มในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมมีากขึน้ 

บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนด “นโยบายการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม” ขึน้ นอกเหนอืจากข้อก�าหนดตามกฏหมาย และอนสุญัญาระหว่างประเทศ

ทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้จดัให้มรีะบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environment Management System: EMS) ซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมาตรฐาน ISO 14001:2004 นี้ได้ก�าหนดกรอบแบบองค์รวม ทั้งในด้านยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ การวางแผนงานและการด�าเนินการ และการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ 

สิง่แวดล้อม จากการด�าเนนิงานใน 1 ปีหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้รบัการรบัรอง บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการตรวจสอบประจ�าปี 

โดยสมาคมผู้ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ซึ่งได้ยืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน  

ซึ่งระบบ EMS นี้จะเป็นระบบที่เข้ามาเสริมระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านคณุภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความปลอดภยั

ระหว่างประเทศ (ISM) ซึง่ระบบการจดัการแบบผสมผสานนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในนามของระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั 

คณุภาพ และสิง่แวดล้อม (Safety Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึง่ตามหลกัระบบการบรหิารจดัการ

ด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้จัดการทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ด้วยนั้น ได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารและเป็น ผู้ที่รับมอบหมายให้ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของประมวลข้อบังคับ 

เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผู้ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ได้ 

ออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นฉบับใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว 

บริษัทเดินเรือประเภทขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับใบรับรองประเภทดังกล่าว เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องส�าคัญส�าหรับบริษัทเรือขนส่งสินค้าประเภทน�้ามัน ซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญสูงสุด

 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

• ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

• ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัต่างๆ ทัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วกบัด้านมลพษิทางสิง่แวดล้อม

• ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

• ปลุกจิตส�านึกของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม

• มีการติดตามผลการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ

 จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ SQEMS บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับ 

การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป รวมทั้งเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอกีหนึง่ความพยายามของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิ 

นั่นคือ การน�าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ส�าหรับเรือใหม่ของบริษัทฯ

กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่:

 เนื่องจากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้

สะท้อนให้เห็นจากการท�าสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษัทฯ กับอู่ต่อเรือ ABG ที่ประเทศอินเดีย ส�าหรับการต่อเรือจ�านวน 21 ล�า 

(เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 18 ล�า และเรือขนส่งซีเมนต์จ�านวน 3 ล�า) ซึ่งในระหว่างปี 2554 - 2555 บริษัทฯ ได้จ�าหน่าย

สญัญาการต่อเรอืส�าหรบัเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองโดยการแปลงหนีใ้หม่ จ�านวน 9 ล�า และได้รบัมอบเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง 

จ�านวน 2 ล�า ดังนั้น ณ สิ้นปี 2555 คงเหลือเรือที่สั่งต่อใหม่จ�านวนทั้งสิ้น 10 ล�า (เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 7 ล�า และ 

เรือขนส่งซีเมนต์จ�านวน 3 ล�า) ซึ่งเรือทุกล�าที่ต่อใหม่จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงที่จะบังคับ

ใช้ในอนาคตอนัใกล้นีด้้วย นอกจากนี ้รายละเอยีดของเรอืทีต่่อใหม่เหล่านีย้งัมมีาตรฐานสงูกว่าข้อก�าหนดตามกฎหมายด้วย ทัง้นี้ 

เพื่อให้การเดินเรือง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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คุณลักษณะในด้าน ”การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี้ คือ 

1) โครงสร้างผนังต่อเรือสองชั้นเพื่อประโยชน์ในการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หากเกิดอุบัติเหตุกับตัวเรือ

2) รูปแบบตัวเรือมีความสมบูรณ์ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆครั้งโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด

ในการออกแบบตวัเรอื เพือ่ให้ได้รปูแบบของตวัเรอืทีด่ทีีส่ดุเหมาะสมทีส่ดุ ทัง้ขนาดและรปูลกัษณ์ เพือ่ให้เรอืสามารถ

ที่จะท�าความเร็วตามต้องการ ในขณะที่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต�่า

3) เครื่องจักรที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

4) ระวางสินค้าแบบกล่อง ผนังเรียบ เพื่อลดการสะสมของสินค้าตกค้างในระวาง ซึ่งจะเป็นการลดการใช้สารเคมี 

ที่เป็นอันตรายในการชะล้างสินค้าตกค้างเหล่านี้ เพราะว่าระวางสินค้าแบบนี้สามารถที่จะใช้น�้าเพียงอย่างเดียว 

ในการท�าความสะอาดก็เพียงพอแล้ว

5) ระบบสูบจ่ายน�้ามันหล่อลื่นแบบหลุมลึกส�าหรับระบบให้ไหลเวียนในเครื่องจักรใหญ่ จะเป็นการลดปริมาณน�้ามัน

หล่อลื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดปริมาณของกากน�้ามัน

6) การออกแบบใบจักรใหม่ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง กล่าวคือ ใบจักรชนิด Propeller Boss Cap Fins ซึ่งเป็นนวัตกรรม

ใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขับเคลื่อนของเรือ ซึ่งในที่สุดก็จะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อย

ก๊าซพิษต่างๆ

7) เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรหลักของเรือ จะถูกติดตั้งบนเรือทุกล�าเพื่อลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าบนเรือ

8) เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการท�างานที่ก�าหนดโดย IMO ซึ่งสามารถใช้เผาพลาสติกได้ถ้าจ�าเป็น

9) เรือทุกล�าจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine 

Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกันสภาวะแวดล้อมทางทะเล) ซึ่งระบุว่าสามารถใช้เผาขยะ

และกากน�้ามันได้ ทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลของบริษัทฯ อันเป็น

สิ่งที่กองเรือของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว

10) ถังเก็บน�้าท้องเรือและกากน�้ามันขนาดใหญ่ที่แยกจากกันจะช่วยให้การก�าจัดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มากขึน้ เพราะสามารถทีจ่ะช่วยให้ผูร้บัก�าจดัสิง่ปฏกิลู จดัการแยกน�้าท้องเรอืและกากน�้ามนัอย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ที่สุดได้

11) เครื่องบ�าบัดสิ่งปฏิกูลบนเรือที่ได้รับการพัฒนาจะถูกติดตั้งบนเรือที่ต่อใหม่นี้

12) เรอืทีต่่อใหม่จะปฏบิตัติาม “อนสุญัญาการยบุเรอืเป็นเศษเหลก็” ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) (อนสุญัญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการยุบเรือเป็นเศษเหล็กอย่างปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึ่งมีผลบังคับใช้

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความมั่นใจว่า เรือที่ถูกยุบเป็นเศษเหล็กหลังจากที่หมดอายุ 

การใช้งานแล้ว จะไม่ก่อให้เกดิความเสีย่งใดๆ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของมนษุย์และความปลอดภยั หรอืสภาพแวดล้อม 

ในปัจจบุนัอนสุญัญาฉบบันีไ้ด้เปิดให้มกีารลงนามจากรฐัต่างๆ และจะมผีลบงัคบัใช้ใน 24 เดอืนนบัจากวนัทีม่กีารร่วม

ลงนามโดย 15 รฐั หรอืคดิเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทกุรวมของเรอืเชงิพาณชิย์ทัว่โลก  เพือ่การให้สตัยาบนั 

การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเข้าร่วม หรือได้วางหลักประกันในการให้สัตยาบัน การรับรอง การเห็นชอบ 

หรือการเข้าร่วมไว้กับเลขาธิการฯ โดยปราศจากข้อจ�ากัด นอกจากนี้ จ�านวนเรือทั้งหมดที่ถูกยุบเป็นเศษเหล็กของ

แต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ ดังนั้น สัญญา

สั่งต่อเรือก่อนปี 2558 จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวภายในปี 2563 และส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือตั้งแต่ปี 2558 

จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ณ วันที่ส่งมอบเรือ ส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษัทฯนั้นได้มีด�าเนินการ 

ให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้เรือที่มีอยู่ทุกล�าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ดังกล่าวก่อนถึงวันที่อนุสัญญาฯดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้  เรือดังกล่าวจะต้องจัดท�าบัญชีวัสดุ/อุปกรณ์ที่อันตราย 

ตามข้อแนะน�าของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใช้วัสดุอันตรายตั้งแต่ขั้นตอนในการต่อเรือ 

หากมีการใช้วัสดุอันตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแล้ว จะต้องมีการจัดท�าบัญชีรายการวัสดุเหล่านี้ไว้ ซึ่งจะท�าให้เรือ 

มีสิทธิยื่นขอใบรับรองบัญชีวัสดุอันตรายได้
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 พัฒนาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ตราบเท่าที่จะสามารถท�าได้ บริษัทฯ จะ

น�าปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจส�าหรับการซื้อเรือในอนาคต

 เรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึ่งในธุรกิจระหว่างประเทศที่สะอาดที่สุดและ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมากทีส่ดุ และยงัเป็นธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ คาดว่ามกีารขนส่งทาง

เรอืมากถงึร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการค้าขายทัว่โลก และจากตวัเลขของ IMO ธรุกจิเดนิเรอืมกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เพียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือยังคงก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางลด

ตัวเลขการปล่อยก๊าซดังกล่าวต่อไป

 ธรุกจิเดนิเรอืยงัไม่สามารถแก้ปัญหาในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมได้ทกุเรือ่ง โดยในปัจจบุนั ความพยายามของอตุสาหกรรม

เดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ

• ส�าหรบัเรอืทีม่อียูแ่ล้ว - ให้น�า “แนวปฏบิตัใินการจดัการทีด่”ี มาใช้บงัคบั เพื่อรกัษาและประหยดัพลงังานทีใ่ช้บนเรอื

• ส�าหรับเรือต่อใหม่ - ให้ใช้การออกแบบตัวเรือแบบใหม่ โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น

 การจดัการน�า้ถ่วงเรอื (Ballast Water Treatment) - ในปัจจบุนั มกีารอนญุาตให้มกีารเปลีย่นถ่ายน�า้ถ่วงเรอืกลางมหาสมทุร

ได้เพื่อก�าจัดสิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในน�้าถ่วงเรือซึ่งอาจท�าลายสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยู่ในท่าเรือต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อ

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคมุและการจดัการน�า้ถ่วงเรอืฯ มผีลบงัคบัใช้ใน 12 เดอืนหลงัจากทีม่กีารให้สตัยาบนัโดย 

30 รัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ทั่วโลก น�้าถ่วงเรือนั้นจะต้องถูกจัดการตามมาตรฐาน

ของ IMO ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 มี 36 รัฐสมาชิกซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.07 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชย์

ทั่วโลก ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯดังกล่าว ดังนั้น คาดว่าจะมีการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ นี้ครบถ้วนภายในต้นปี 2556 ท�าให้

มีผลบังคับใช้หลังจากนั้น 12 เดือน หรือในปี 2557

 ตามข้อบังคับของ IMO เรือต่อใหม่ทุกล�าที่สร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่นี้เมื่อ 

อนุสัญญาฯมีผลบังคับใช้ในปี 2557 กฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกามีข้อก�าหนดในเรื่องนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อย 

กล่าวคือ เรือที่สร้างตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบเรือดังกล่าว และ

อุปกรณ์ในการจัดการน�้าถ่วงเรือจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยนาวิกโยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (US coast 

guard) ซึ่งถือเป็นข้อก�าหนดที่เข้มงวดกว่าของ IMO

 ทั้งนี้ มีระบบซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือมีอยู่ในท้องตลาดแล้วมากกว่า 70 ระบบ ซึ่งท�าให้เจ้าของเรือมีปัญหาใน 

การเลอืกใช้เป็นอย่างมาก เชือ่ว่าบางระบบกจ็ะหายไปจากตลาดเนือ่งจากไม่ผ่านมาตรฐานของ IMO หรอื มาตรฐานของสหรฐัอเมรกิา

  ความพยายามทัง้หมดจะไม่มปีระโยชน์เลย หากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไม่มคีวามมุง่มัน่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 

ดงันัน้ รายงานในส่วนต่อไปจะเป็นการแสดงถงึความพยายามของบรษิทัฯ ในการจ�ากดัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสยี

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และของเสีย:
 เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่าต้นเหตขุองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการเผาไหม้ของน�า้มนัเชือ้เพลงิบนเรอือย่างต่อเนือ่ง 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเพียงทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ การลดการเผาผลาญน�า้มันเชื้อเพลิง แต่นั่น 

จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีการลดการเติบโตและการพัฒนา ดังนั้น สิ่งจ�าเป็นที่ต้องท�า คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณ 

การเผาผลาญน�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

• ส่งเสริมให้มีการวางแผนการเดินทางดีขึ้นพร้อมกับลดจ�านวนเที่ยวเรือเปล่า

• เส้นทางที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน

• ความเร็วในการเดินเรือที่เหมาะสม

• ลักษณะการทรงตัวของเรือที่เหมาะสมต่อการน�าเรือ

• การบ�ารุงรักษาตัวเรือ

• การใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของซิลิคอนทาตัวเรือ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการตกหล่น หรือลดการเหลือเศษของสินค้า

• การบ�ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท�างาน
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  บริษัทฯ ได้เลือกที่จะซื้อเรือขนาดใหญ่ขึ้น คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 – 57,000 เดทเวทตัน โดยเรือเหล่านี้สามารถ 

รับขนสินค้าได้มากกว่าเป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ 100 หรือมากกว่า เมื่อเทียบกับเรือขนาดเล็กกว่าในกองเรือของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือ เรือขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเชื้อเพลิงมากกว่าเรือขนาดเล็กกว่าเพียงร้อยละ 40-45 ต่อวัน 

ในการเดินเรือ ดังนั้น เชื้อเพลิงที่ใช้ไปต่อหนึ่งหน่วยสินค้านั้นย่อมลดลงอย่างมากตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า นี่คือหนึ่งใน 

ความพยายามของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมีเรือประมาณ 60 - 70 ล�าในอนาคตอันใกล้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงและ

น�้ามันดีเซลลงในอัตราก้าวหน้าในทุกๆ ปี   เพื่อที่จะให้ส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษัทฯ ได้ดูแลอย่างอย่างต่อเนื่องในการเสาะหา

เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีม่ใีนท้องตลาดและตรวจสอบการใช้งานเพือ่ให้เข้ากบัประเภทและขนาดของเรอืของบรษิทัฯ ขณะนี ้อูต่่อเรอื

ทั่วโลกก�าลังเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตัวเลขการใช้เชื้อเพลิง 

ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักว่าค�าโฆษณา

ของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิความเป็นจรงิเพือ่ให้ดนู่าจงูใจ แต่เมือ่มกีารตรวจวดัทางเทคนคิจรงิๆ เช่น ค่าความร้อนของเชือ้เพลงิ 

การออกแบบและอัตราการกินน�้าลึกสูงสุด รวมทั้งค่าทางสภาพทะเลที่ยอมรับได้ ก็ปรากฏว่าค�าโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความจริง

รวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับเรือใหม่ที่ 

ได้มา ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ความเร็วและปริมาณ 

การเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างเหมาะสม ในขณะที่การปล่อยก๊าซฯเป็นไปอย่างน้อยที่สุด

 นอกจากนี้ การที่เรือเผาผลาญน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึ่ง นั่นคือ กากน�้ามัน โดย 

กากน�า้มนันีจ้ะเกดิขึน้บนเรอืจากการสงัเคราะห์น�า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่ทางเลอืกหนึง่ในการก�าจดักากน�า้มนันีส้ามารถท�าได้โดยการเผา 

แต่จะก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามก�าจัดกากน�้ามันโดยการน�าขึ้นฝั่งไปยังเมืองท่าที่

มีการรองรับ ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่มีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการที่จะแก้ปัญหามลพิษ แต่บริษัทฯถือเป็นความมุ่งมั่นในการที่จะ

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2555 บริษัทฯ 

ได้เพิม่การก�าจดักากน�า้มนัด้วยการส่งขึน้ฝ่ังคดิเป็นร้อยละ 9 จากจ�านวนกากน�า้มนั 532 ตนัเป็น 579 ตนั ซึง่เป็นปรมิาณสงูสดุของ

กากน�้ามันที่ทิ้งบนฝั่งในปีล่าสุด โดยการส่งกากน�้ามันไปยังสถานที่รับที่เหมาะสม กากน�้ามันเหล่านี้สามารถน�าไปแปรสภาพเพื่อ

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จ�าพวกสารหล่อลื่น เช่น จาระบี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม

สรุปวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้อธิบายในทุกแง่มุมที่เป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้จะสรุปถึง

วัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้มีการด�าเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล ส�าหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญาที่

เกี่ยวข้องกับ ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจที่

จะด�าเนนิการต่อจากนัน้เพือ่เป็นการลดการละเมดิข้อบงัคบัและอนสุญัญาดงักล่าว จะขึน้อยูก่บัการประเมนิผลงานรอบครึง่ปีโดย

ผูบ้รหิารระดบัสงูและทมีงานทางด้านเทคนคิของบรษิทัฯ ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายให้การ

ละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญาส�าหรับปี 2556 เท่ากับ “ศูนย์” นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะรักษามาตรฐาน SQEMS ที่ได้รับ

การรบัรอง ซึง่บรษิทัยงัคงหาวธิกีารเพือ่ปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั คณุภาพ และสิง่แวดล้อม (SQEMS) 

รวมถึงการน�ากฎข้อบังคับใหม่ๆ มาบังคับใช้กับเรือของบริษัทฯก่อนที่กฎข้อบังคับเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 

จะพยายามน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานบนเรือของบริษัทฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุดท้ายนี้ แม้ว่ากองเรือ 

ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทฯ ยังคงก�าหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการที่จะลดปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันดีเซลลงร้อยละ 3 - 5 

 บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่จะแจ้งว่ำ รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีนี้ได้ถูกจัดพิมพ์
บนกระดำษที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ (recycled paper) เพื่อช่วยในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตำม 
ควำมประสงค์ของบริษัทฯ ในกำรที่จะลดก๊ำซคำร์บอนฯ
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รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
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