รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สารจากคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะน�ำเสนอรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ในรูปแบบใหม่ ซึง่ ได้จดั ท�ำ
ตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G3 โดยรายงานฉบับนีไ้ ด้รวมผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทางด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม
พันธกิจของบริษทั ฯ คือ การเป็นบริษทั เดินเรือทีไ่ ด้รับความไว้วางใจสูงสุดในโลกและให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ในการอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าพันธกิจดังกล่าวนีจ้ ะประสบความส�ำเร็จได้
โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ กล่าวคือ ลูกค้า รัฐบาล และองค์กรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง พนักงาน ผูถ้ อื หุน้
รวมถึงชุมชนและสังคม และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ในแนวทางที่เป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้องค์ประกอบต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจหลักที่จะต้องมีการติดตาม
ตลอดเวลาในการด�ำเนินงานในทุกระดับของบริษัทฯ
รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนฉบับนีไ้ ด้สรุปความสัมพันธ์ของบริษทั ฯ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ และน�ำเสนอ
แนวทางที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุกระดับ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น
ค�ำแนะน�ำ หรือความเห็นเกีย่ วกับรายงานฉบับนีแ้ ละบริษทั ฯ ขอยืนยันว่าค�ำแนะน�ำหรือความเห็นทุกเรือ่ งจะได้รบั การพิจารณา
อย่างจริงจังเพื่อน�ำไปด�ำเนินการต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เราขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ทั้งแรงกายและแรงใจ ท�ำให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป
ในนามคณะกรรมการ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 		
กรรมการผู้จัดการ 		
		
7 กุมภาพันธ์ 2557
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นายคูชรู คาลี วาเดีย
กรรมการ

ภาพรวมของรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยรายงานฉบับนีไ้ ด้รวบรวม
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นไปที่ธุรกิจหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความยั่งยืน
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ การที่บริษัทฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรือ
อยู่ทั่วโลก และเรือได้ถือธงสัญชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่ได้ท�ำ
ตามกรอบ GRI แต่ส�ำหรับปี 2556 รายงานนี้ถือเป็นรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับที่ 2 ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี
เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส�ำคัญแบ่งเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจาก
นั้น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความยั่งยืนของบริษัทฯ
ได้ถกู น�ำเสนอแยกไว้ในหัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ �ำคัญ” ของรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้
รูปแบบของรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนฉบับนี้ ถือเป็นรายงานฉบับแรกภายใต้กรอบ GRI ฉบับ G3 ระดับ C ในแง่ของ
สารัตภาพ (Materiality) ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) เนื้อหาสาระ (Sustainability Context)
ความสมบูรณ์ (Completeness) ความถูกต้องแม่นย�ำ (Accuracy) และการเปรียบเทียบได้ (Comparability) และเป็นการน�ำเสนอ
กิจกรรมและข้อมูลของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556
ขอบเขตของรายงาน
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ได้รวมข้อมูลของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรอบและข้อจ�ำกัดของรายงาน
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ได้ถูกรวบรวมจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น
กระบวนการในการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเนือ้ หาของรายงานโดยการค้นคว้าร่วมกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียหลักเพือ่ ให้ได้รบั ข้อคิดเห็นจากบุคคล
เหล่านั้น ข้อมูลต่างๆในรายงานฉบับนี้ได้ถูกทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงก่อนน�ำเสนอให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติ หลังจาก
นั้น รายงานฉบับนี้ได้ถูกน�ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements)
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และภายนอก กล่าวคือ เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
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ผูถ้ อื หุน้
เจ้าหนี้

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ

คู่ค้า

นายหน้า

ลูกค้า

ชุมชน
ผู้ออกกฎระเบียบ

บริษัทฯ ได้รวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากหลากหลายวิธีการ โดยค�ำนึงจากความถี่และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด บริษัทฯ ยังได้จัดหาช่องทางในการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความ
คิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะด�ำเนินการกับ
ข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังและจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
พนักงาน

ชุมชนและสังคม
ผู้ออกกฎระเบียบ
นายหน้า
คู่ค้า
เจ้าหนี้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พันธสัญญาหลัก
สร้าง รักษา และเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแม่นย�ำและทันเวลา
ตอบข้อสงสัยต่างๆ
พัฒนาการให้บริการตามความต้องการที่หลากหลาย
ให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และเป็นมืออาชีพ
เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ให้ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จูงใจ
สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชนและสังคมอย่างสม�่ำเสมอ
ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำในการติดต่อกับภาครัฐ จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในการศึกษาวิจัย
มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักจารีตประเพณีของอุตสาหกรรม
ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเงื่อนไขตามหลักปฏิบัติและจารีตประเพณีของอุตสาหกรรม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญากู้ รวมถึงเงือ่ นไขในแง่ของวัตถุประสงค์ของเงินกู้ การช�ำระคืน
หลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆที่ได้ตกลงกัน
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ผลการด�ำเนินงานในการจัดการเพื่อความยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2556 ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายส�ำหรับปีหน้าไว้ ดังต่อไปนี้
• รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ มากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อยละ 10
• ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อยละ 15 ตามรายงานของ
Moore Stephens
• จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
• จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานตามก�ำไรสุทธิของผลประกอบการประจ�ำปี
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านทางกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นต่างๆ รวมไปถึงผ่านทางกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้นและแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายการ
2553
2554
2555
2556
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น:
รายได้จากการเดินเรือ
92.40
100.51
112.34
124.76
รายได้จากการลงทุน
0.82
0.85
0.65
0.27
รายได้จากการขายทรัพย์สิน
13.37
0.06
0.01
0.00
รายได้อื่น
0.34
10.77
10.24
31.69
รวม - มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น
106.93
112.19
123.24
156.72
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย:
ต้นทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมต้นทุนลูกเรือ)
10.76
26.33
40.17
42.93
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (รวมต้นทุนลูกเรือ)
24.62
26.23
32.55
42.89
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้กู้
9.29
14.20
13.85
14.82
เงินปันผลจ่าย
40.37
21.14
15.08
13.76
ภาษีจ่ายให้รัฐ
3.32
0.36
0.15
0.31
เงินลงทุนในชุมชน และสังคม
0.80
0.08
0.06
0.04
การจ่ายเงินอื่นๆ
1.24
1.93
2.09
1.10
รวม - มูลค่าเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย
90.40
90.27
103.95
115.85
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงสะสม ดังนี้
16.53
21.92
19.29
40.87
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
21.70
21.40
29.63
37.09
ประมาณการค่าใช้จ่าย
0.48
0.00
0.39
0.04
โอนไป (จาก) เงินส�ำรอง
(5.65)
0.52
(10.73)
3.74
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงิน โปรดดู “จุดเด่นทางการเงิน” และ “ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ ริหาร”
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

84

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขนส่งทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางน�ำ้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปกป้องและอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้า และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม จากการด�ำเนินธุรกิจตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้บริษทั ฯ เข้าใจดีวา่ แค่การปฏิบตั ติ ามกฏข้อบังคับต่างๆ นัน้
ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะช่วยปกป้องและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ยังมีสงิ่ อืน่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้
นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการที่จะลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย
รายงานนี้ได้น�ำเสนอรายละเอียดกฎข้อบังคับทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญที่สุด และสิ่งที่บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับดังกล่าว รวมทั้งรายงานนี้ได้แสดงถึงแผนงานภายในที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
และระบบการควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้
จะเป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีถัดไป
จุดเด่นผลการด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. การประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้นทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพูดต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีต่างๆ
2. นโยบายในการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามด้านล่าง ได้ถูกจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานเดียวกันกับ มอก. 14001 ซึ่งเป็น
นโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
บนโลกในปัจจุบันและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดด้านล่างในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มอก. 14001 (ISO 14001)”)
3. ส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ บริษทั ฯได้ลงนามสัญญาสัง่ ต่อเรือใหม่ ซึง่ มีรายละเอียดของคุณลักษณะ
ของตัวเรือมากกว่าข้อก�ำหนดตามกฎหมาย อันจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�ำหนดและน�ำมาใช้กับพนักงานทั้งในส�ำนักงานและ
พนักงานทีอ่ ยูบ่ นเรือ โดยได้กำ� หนดระยะเวลาในการด�ำเนินการและให้มกี ารปฏิบตั ิ บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การอบรม
และปรับปรุงความนึกคิดของพนักงานทุกระดับจะเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม และความ
ส�ำเร็จนี้ได้แสดงผ่านการอบรมพนักงานในบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่ส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบนเรือและภายในส�ำนักงาน
และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการด�ำเนินการต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กรฯ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ พนักงานทุกคน (ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานบริษทั ฯ และบนเรือ) ซึง่ เป็นไปตาม
นโยบายของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (EMS Policy) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ และปลูกจิตส�ำนึกเกีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกการอบรมทั้งที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ และผ่านทางผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับเรือที่ไปตรวจเรือ
7. บริษทั ใช้ความพยายามอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ชักจูงและสนับสนุนผูค้ า้ ทุกรายของบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสิง่ แวดล้อม/
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ
การที่บริษัทฯ จะสามารถน�ำเรือวิ่งผ่านน่านน�้ำสากลได้นั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ ซึ่งก�ำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization:
IMO) และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆอย่างครบถ้วน
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อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบัติคนประจ�ำเรือ และการเข้ายามของคนประจ�ำเรือ (Standards for
Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”)
เป็น 4 อนุสัญญาหลักที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ มีกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้ำถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 (International
Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004)
• อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention on the
Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001)
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ำมัน ค.ศ. 2001 (International
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001)
• อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (International Maritime Dangerous Goods
Code)
• อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าเทกองแบบแข็ง (International Maritime Solid Bulk
Goods Code)
• กฎข้อบังคับในระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่างประเทศ ตัวอย่าง
เช่น พระราชบัญญัตพิ ทิ กั ษ์สงิ่ แวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และค�ำสัง่ ของ
สหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเขตยุโรป ฯลฯ
นอกจากกฎข้อบังคับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ส�ำคัญอื่นๆ ดังต่อไปนี้
ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code:
ISM Code) จากประสบการณ์เรียนรูด้ า้ นอุบตั เิ หตุทางทะเลตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ได้ถกู รวบรวมเป็นประมวลข้อบังคับเกีย่ วกับ
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึ่งถูกเผยแพร่โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยในการด�ำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ ISM Code ได้มผี ลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2541 ส�ำหรับเรือขนส่งผู้โดยสารรวมถึงเรือเร็วส�ำหรับขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุกน�้ำมัน เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ
เรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง และเรือบรรทุกสินค้าที่มีความเร็วสูงที่มีระวางขับน�้ำตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ และได้รับใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้
กฎข้อบังคับนี้ถูกน�ำไปใช้ทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงานบนฝั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
2. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต
3. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
กราฟต่อไปนี้ แสดงถึงจ�ำนวนครัง้ ของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกับจ�ำนวนวันในการเดินเรือ ตัง้ แต่
ปี 2549 - 2556 ของบริษัทฯ ส�ำหรับการวิเคราะห์นี้ ได้พิจารณาการละเมิด ISM Code ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้ การระเบิด
การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกัน และ เรือเกยตืน้ โดยในปี 2549 เป็นปีทมี่ จี ำ� นวนวันในการเดินเรือสูงสุด อยู่ที่
19,710 วัน ในขณะที่ปี 2550 เป็นปีที่มีจ�ำนวนครั้งของการละเมิด ISM Code เกิดขึ้นสูงสุด 18 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี 2550 - 2554 การละเมิด ISM Code มีจ�ำนวนลดลงถึงร้อยละ 94 และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2555 และปี 2556 โดย
บริษัทฯ ได้วิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดในแต่ละเรื่อง และได้แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษา และ
เป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดการละเมิดแบบเดียวกันขึ้นอีก เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนครั้งของการละเมิดข้อบังคับกับจ�ำนวนวัน
ในการเดินเรือพบว่าในปี 2549 และปี 2554 เป็นปีที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เนื่องจากมีการละเมิดเกิดขึ้นมีเพียงร้อยละ 0.02 และ
แม้วา่ ในปี 2550 ซึง่ เป็นปีทแี่ ย่ทสี่ ดุ แต่การละเมิดทีเ่ กิดขึน้ ก็นบั ได้วา่ มีเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 0.11 เท่านัน้ ส�ำหรับในช่วงเวลา
ทั้งหมดที่กล่าวมา จ�ำนวนการละเมิดเฉลี่ยที่เกิดขึ้นส�ำหรับกองเรือทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 0.06 เท่านั้น

86

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

25000
20000
15000
10000

จ�ำนวนครั้งของการละเมิด ISM
จ�ำนวนวันในการเดินเรือ

5000
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

0

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ISM Code ได้มีการตรวจสอบภายในบนเรือประจ�ำปีโดยทีมงานซึ่งประกอบด้วย
ผู้ตรวจสอบเรือซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรง
เหตุการณ์ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และหลังจากนั้น จะมีการทบทวนขั้นตอนการด�ำเนินงานทันที นอกจาก
นี้ บทเรียนทัง้ หมดทีไ่ ด้จากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ และเหตุการณ์ทเี่ กือบเกิดอุบตั เิ หตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง Marine Accident
Reporting Scheme (MARS) เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการ
เดินเรือให้สงู ขึน้ อีกด้วย The Nautical Institute กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่ ได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident
Reporting Scheme (MARS) ทุกเดือน ได้ชื่นชมที่บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน
“บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการด�ำเนินการเพื่อควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใช้วิธีป้องกันต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เนื่องจากแนวโน้มที่การตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือของรัฐเมืองท่านั้น
จะมีความเข้มงวดมากขึน้ ในส่วนของการบังคับใช้ ISM Code ดังนัน้ บุคลากรประจ�ำเรือของบริษทั ฯ จึงได้รบั การ
ทบทวนความรูด้ า้ น ISM Code อย่างสม�ำ่ เสมอ และจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกันภายในกองเรือ
• การพัฒนาการบ�ำรุงรักษาตัวเรือ: บริษทั ฯ ได้เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการตรวจสอบสภาพและทดสอบเครือ่ งจักร
ทุกเครื่องอย่างสม�่ำเสมอ และหากเจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทันที นอกจากนี้
ฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ ได้เน้นย�ำ้ ให้ผตู้ รวจสอบภายในต้องสอบทานการบังคับใช้กฎเกณฑ์ตา่ งๆอย่างเข้มงวดเพิม่ ขึน้
จากการตรวจสอบปกติ เพือ่ ให้ยกระดับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและความปลอดภัยส�ำหรับตัวเรือ สินค้า และลูกเรือ
• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือที่เข้าสู่น่านน�้ำในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย จะต้องมี
ใบรับรองเพิม่ เติมเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิน่ และเพือ่ เป็นมาตรการในการป้องกันเรือ่ ง
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการด�ำเนินการแก่ลูกเรือไว้ล่วงหน้าก่อนที่เรือจะมาถึง
น่านน�้ำดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อย และเรือสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆได้อย่างครบถ้วน
• ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners)
Intercargo มีค�ำกล่าวว่า “เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย ความมี
ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ดังนัน้ วิสยั ทัศน์ของเราจึง
คือ ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
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ซึ่งมีเรือสมาชิกที่ค้าขายอยู่ทั่วโลก – เดินเรืออย่างมีความสามารถในการแข่งขัน ปลอดภัย และสร้างผลก�ำไร”
ค�ำกล่าวนี้สอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิก Intercargo ของบริษัทฯ นั้น
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
• ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซึง่ เป็นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ ก่อตัง้ โดย BHP
Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษทั ขนส่งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกและเป็นผูใ้ ช้บริการหลักในการขนส่งทางเรือ
ซึ่งระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันว่ามีมาตรฐานที่แม่นย�ำและเข้มงวด
รวมทั้งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินค้า) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเข้า
เป็นสมาชิกของบริษัทฯ เป็นการยืนยันถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกอย่างด้วย
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มทีล่ ดลงของกราฟทีไ่ ด้แสดงก่อนหน้านี้ บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดเป้าหมายภายในเท่ากับศูนย์
ส�ำหรับการละเมิด ISM Code ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไฟไหม้ เรือโดนกัน เรือเกยตื้น หรือการถูกกักเรือ
ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and
Port Safety: ISPS) สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั่วโลก จึงมีการรับรอง ISPS
ในปี 2547 ISPS เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล (SOLAS) ซึง่ ได้รวมถึง
การยกระดับความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ข้อบังคับดังกล่าวได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ บริษัทเดินเรือ คนประจ�ำเรือ และบุคลากรประจ�ำท่าเรือ/บุคลากรผู้อ�ำนวยความสะดวก เพื่อที่จะใช้ใน “การตรวจจับ
การคุกคามความปลอดภัยและการใช้มาตรการป้องกันส�ำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของตัวเรือ หรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ท่าเรือซึ่งใช้ในการค้าระหว่างประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1)
เพื่ อ เป็ น การปฏิ บั ติ ต าม ISPS บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นามาตรฐานส� ำ หรั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของเรื อ ที่ เ ข้ า ท่ า ที่ มี
อัตราเสี่ยงต่อการลักลอบค้ายาเสพติดและผู้ลักลอบหนีขึ้นเรือ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสุนัขดมกลิ่น และเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธ
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษัทฯที่จะจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ หากเรือเข้าท่าเรือที่ยุโรป
อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบัดนี้ บริษัทฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ถูกกักกันเรือที่เกิดจากการละเมิด ISPS
เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
มีการสอบทานภายในประจ�ำปีสำ� หรับมาตรการการป้องกันต่างๆ ซึง่ รวมถึงผลการด�ำเนินการของบริษทั ฯ ในการจัดหา
สุนัขดมกลิ่นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังเช่นการตรวจสอบ ISM ตามที่ได้กล่าวข้างต้น การสอบทานจะกระท�ำโดย
ทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งได้รายงานผลการสอบทานต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การโดยตรง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การเกิดอุบตั เิ หตุ รวมถึงเหตุการณ์ทเี่ กือบเกิดอุบตั เิ หตุทงั้ หมด
จะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการด�ำเนินงานมาตรฐาน จะมีการสอบทาน
ขั้นตอนต่างๆ ทันที
กราฟด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนครั้งของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนด้านซ้าย) เปรียบเทียบกับจ�ำนวนวัน
ในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2549 - 2556 การละเมิด ISPS นั้นมีจ�ำนวนสูงสุดในปี 2548 คือ มีการละเมิดทั้งหมด
11 ครั้ง ในขณะที่ปี 2549 มีจ�ำนวนวันในการเดินเรือสูงสุดถึง 19,710 วัน ทั้งจ�ำนวนวันในการเดินเรือและจ�ำนวนครั้งของ
การละเมิด ISPS ได้ลดลงมาอยู่ที่จุดต�่ำสุดในปี 2554 คือ การละเมิดอยู่ที่ 0 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนวันในการเดินเรือ 5,842 วัน ทั้งนี้
ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 และปี 2555 แต่ในปี 2556 มีการละเมิด 3 ครั้ง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้หลบหนีขึ้นเรือ
ซึ่งเป็นคนยากจนและต้องการหนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าเมื่อคนเรือของบริษัทฯ ตรวจพบผู้หลบหนีเหล่านี้
ได้น�ำไปส่งที่ท่าเรือที่หลบหนีขึ้นมา แต่บริษัทฯ ก็ได้รวมเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิด ISPS เพื่อรายงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการละเมิดเท่ากับศูนย์ที่ตั้งไว้
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บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS เท่ากับศูนย์ ส�ำหรับปีที่จะมาถึง
MARPOL: เป็นอีกกฎข้อบังคับหนึง่ ทีส่ ำ� คัญซึง่ เกีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล โดย
มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะ “อนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษทีเ่ กิดจากน�ำ้ มัน และสารอันตราย รวมถึง การลด
จ�ำนวนของอุบัติเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซึ่งในอนุสัญญานี้แบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่าวคือ:
1. ข้อก�ำหนดการป้องกันมลพิษจากน�้ำมัน (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)
2. ข้อก�ำหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid
substances in bulk)
3. ข้อก�ำหนดการควบคุมมลพิษจากสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อ 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�ำหนดการป้องกันมลพิษจากน�ำ้ เสียจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships)
5. ข้อก�ำหนดการป้องกันมลพิษจากการป้องกันมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution
by Garbage from ships)
6. ข้อก�ำหนดการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships)
บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลเนื่องจากอุบัติเหตุทาง
ทะเล ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการเชิงป้องกันเพื่อจ�ำกัดความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยล�ำดับแรกคือ จ�ำกัดความผิดพลาดอันเนื่อง
มาจากบุคลากร และล�ำดับที่สองคือการดูแลรักษาเครื่องจักรบนเรือให้มีมาตรฐานสูงสุด
เพื่อจ�ำกัดความผิดพลาดของบุคลากร บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือ
ทุกคน ซึง่ รวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ พัฒนาปรับปรุงความช�ำนาญในการน�ำเรือ และความระมัดระวังต่างๆ
โดยใส่ตวั แปรทัง้ ทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความเชือ่ มัน่ ว่า
วิศวกรช่างเครื่องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักร และ
หลีกเลี่ยงการขนถ่ายกากน�้ำมัน ขณะที่อยู่กลางทะเลหรืออยู่เมืองท่า
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จากกราฟด้านบนแสดงถึง จ�ำนวนครัง้ ของการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL (แกนด้านซ้าย) ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน และจ�ำนวนวันในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2546 - 2556 เพือ่ การวิเคราะห์นี้ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ทีถ่ อื เป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะเห็นได้วา่ การละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL นัน้ มีจำ� นวนมากทีส่ ดุ
ในปี 2550 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ในขณะที่ปี 2549 มีจ�ำนวนวันในการเดินเรือมากที่สุด ทั้งนี้ การละเมิดอนุสัญญา
MAPROLโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่า 3 ครั้ง ในขณะที่จ�ำนวนวันในการเดินเรือโดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,805 วัน โดยในระหว่าง
ปี 2550 - 2555 จ�ำนวนการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL นัน้ ลดลงถึงร้อยละ 100 ในขณะทีจ่ ำ� นวนวันในการเดินเรือลดลงร้อยละ 32
อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 บริษัทฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อจ�ำนวนวันในการเดินเรือทั้งหมด
ในปีนั้น ในขณะที่ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็นร้อยละศูนย์ ต่อจ�ำนวนวัน
ในการเดินเรือ ในปี 2556 บริษทั ฯ มีการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL จ�ำนวน 2 ครัง้ แต่ทงั้ สองครัง้ นัน้ เกิดจากการไม่ระมัดระวัง
ของคนประจ�ำเรือมากกว่าการปล่อยมลพิษออกจากเรือของบริษัทฯ เหตุการณ์ทั้งสองครั้งนี้ได้ถูกน�ำมาวิเคราะห์เพื่อหาทาง
แก้ไขและแจ้งให้แก่เรือทุกล�ำของบริษัทฯ ทราบ ทั้งนี้ เช่นเดียวกับเป้าหมายส�ำหรับสองข้อบังคับข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
เป้าหมายส�ำหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากับศูนย์ ส�ำหรับปี 2557 และก�ำหนดให้ไม่มีเหตุการณ์ที่เรือของบริษัทฯ
ถูกกักเนื่องจากการละเมิดอนุสัญญา MARPOL นี้เลย
กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้: กฎข้อบังคับต่อไปนี้ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้
• กฎข้อบังคับ Vessel General Permit (VGP) ของส�ำนักงานปกป้องสิง่ แวดล้อมสหรัฐ (EPA) ซึง่ ได้เข้มงวดมากขึน้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
• แผนรองรับส�ำหรับเรือทีไ่ ม่ใช่เรือแท็งค์ (Non-tank vessel response plan “NTVRP”) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 มีการใช้ขอบเขตของ NTVRP กว้างมากขึ้นและครอบคลุมเรือจ�ำนวนมากขึ้น
• การเดินเรือในเขตทะเลชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เรือที่แล่นในบริเวณนี้จะต้องมีปริมาณ
ค่าก�ำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.1 ส�ำหรับทั้ง Marine Gas Oil และน�้ำมันดีเซล
• เขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean Emission Control Area “CECA”) ได้มผี ลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกับเขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณ
ทวีปอเมริกาเหนือ (North American ECA) กล่าวคือ เรือที่แล่นผ่านบริเวณนี้จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ
(Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซึง่ ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ในระหว่างช่วงแรกของการบังคับใช้ คือ ระหว่างเดือนมกราคม
2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนในระหว่างช่วงทีส่ องของการบังคับใช้ คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
เมื่อเรือแล่นผ่านทวีปอเมริกาเหนือและเขตทะเลแคริเบียน ซึ่งเป็นเขตที่ควบคุมการปล่อยมลพิษ ค่าก�ำมะถัน
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ของเชื้อเพลิงจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 โปรดระลึกไว้ว่า เขตควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เหมือนกับเขตควบคุม
ขยะบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Wider Caribbean area for Garbage Special area) กล่าวคือเขตควบคุมการปล่อย
มลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียนและทวีปอเมริกาเหนือนัน้ ได้รวมถึงพืน้ ทีท่ างทะเลทีต่ งั้ อยูน่ อกชายฝัง่ มหาสมุทร
แอตแลนติกและเขตทะเลแคริเบียนของเครือรัฐเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาด้วย
• กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรือช่วยชีวิต ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการน�ำเรือเข้าอู่แห้งครั้งแรก
หลังจากที่ได้แสดงและได้อธิบายถึงกฎข้อบังคับทางทะเลที่ส�ำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง
กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายในทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ
การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนือ่ งจากแนวโน้มในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมมีมากขึน้
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด “นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น นอกเหนือจากข้อก�ำหนดตามกฏหมาย และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ได้กล่าวไปแล้ว บริษทั ฯ ยังได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management System: EMS)
ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่ มาตรฐาน ISO 14001:2004 นีไ้ ด้กำ� หนดกรอบแบบองค์รวม ทัง้ ในด้านยุทธศาสตร์เพือ่
ก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ การวางแผนงานและการด�ำเนินการ และการแสดงให้เห็นว่า บริษทั ฯ เป็นองค์กรที่
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม จากการด�ำเนินงานใน 1 ปีหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การรับรอง บริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จในการตรวจสอบ
ประจ�ำปีโดยสมาคมผู้ตรวจสอบเรือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ซึ่งได้ยืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอย่าง
ครบถ้วน ซึง่ ระบบ EMS นีจ้ ะเป็นระบบทีเ่ ข้ามาเสริมระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร
ความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ซึง่ ระบบการจัดการแบบผสมผสานนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั กันในนามของระบบการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพ และสิง่ แวดล้อม (Safety Quality and Environment Management System: SQEMS) ซึง่ ตามหลักระบบ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิง่ แวดล้อมแล้ว ผูจ้ ดั การทางด้านเทคนิคซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ
ด้วยนัน้ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารและเป็น ผูท้ รี่ บั มอบหมายให้ดำ� เนินงานตามวัตถุประสงค์ของประมวล
ข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้ รวจสอบเรือแห่งประเทศญีป่ นุ่ (Class NK)
ได้ออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทั ฯ ซึง่ เป็นฉบับใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ว
บริษัทเดินเรือประเภทขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับใบรับรองประเภทดังกล่าว เนื่องจากส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับบริษัทเรือขนส่งสินค้าประเภทน�้ำมัน ซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�ำคัญสูงสุด
วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
• ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับด้านมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม
• ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปลุกจิตส�ำนึกของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม
• มีการติดตามผลการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ
จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ SQEMS บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับ
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป รวมทั้งเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอีกหนึ่งความพยายามของบริษัทฯ ในการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ นั่นคือ การน�ำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ส�ำหรับเรือใหม่ของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ได้รับ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จาก Port of Long Beach ซึ่งเป็นท่าเรือ
สีเขียว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในบริเวณตอนใต้ของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย นอกจากนั้น กองเรือบริษัทฯ ยังได้ส่วนลดร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเทียบท่าจาก Port of Long Beach
อีกด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่:
เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการปกป้องและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะ ซึง่ สิง่ เหล่านี้
สะท้อนให้เห็นจากการท�ำสัญญาสัง่ ต่อเรือใหม่ของบริษทั ฯ กับอูต่ อ่ เรือหลายแห่งในประเทศจีน ซึง่ เรือทุกล�ำทีต่ อ่ ใหม่จะปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับต่างๆ ทีบ่ งั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั รวมถึงทีจ่ ะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นดี้ ว้ ย นอกจากนี้ รายละเอียดของเรือที่
ต่อใหม่เหล่านีย้ งั มีมาตรฐานสูงกว่าข้อก�ำหนดตามกฎหมายด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การเดินเรือง่ายยิง่ ขึน้ และยังเป็นการเพิม่ ขีดความ
สามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
คุณลักษณะในด้าน ”การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี้ คือ
1. โครงสร้างผนังต่อเรือสองชั้น (ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาด 38,500 เดทเวทตัน) เพื่อประโยชน์ในการลด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หากเกิดอุบัติเหตุกับตัวเรือ
2. รูปแบบตัวเรือมีความสมบูรณ์ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆครั้งโดยใช้เทคโนโลยี
ล่าสุดในการออกแบบตัวเรือ เพือ่ ให้ได้รปู แบบของตัวเรือทีด่ ที สี่ ดุ เหมาะสมทีส่ ดุ ทัง้ ขนาดและรูปลักษณ์ เพือ่ ให้เรือ
สามารถทีจ่ ะท�ำความเร็วตามต้องการ ในขณะทีม่ กี ารเผาผลาญเชือ้ เพลิงทีต่ ำ�่ ส�ำหรับเรือเหล่านี้ จะมีการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงต�่ำกว่าเรือขนาดเดียวกันที่อายุมากกว่า โดยเครื่องยนต์ของเรือขนาด 38,500 เดทเวทตัน จะใช้เชื้อเพลิง
ประมาณ 19 ตันต่อวัน เมือ่ เทียบกับเรือขนาดเดียวกันแต่อายุมากกว่าซึง่ ใช้เชือ้ เพลิงประมาณ 25 ตันต่อวัน ในขณะที่
เครื่ อ งยนต์ ข องเรื อ ขนาด 64,000 เดทเวทตั น ใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ประมาณ 26.4 ตั น ต่ อ วั น เมื่ อ เที ย บกั บ เรื อ ขนาด
57,000 เดทเวทตัน ที่อายุมากกว่าซึ่งใช้เชื้อเพลิงประมาณ 30 ตันต่อวัน การเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต�่ำนั้นท�ำได้โดย
การใช้เครือ่ งยนต์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพด้วยการออกแบบใบจักรใหม่ทหี่ มุนช้าลง เรือใหม่เหล่านีม้ คี า่ ชีว้ ดั การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency Design Index “EEDI”) ที่ประมาณร้อยละ 25 ซึ่งต�่ำกว่าค่าที่ก�ำหนด
3. แม้ว่ากฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ในตอนนี้ แต่เรือสั่งต่อใหม่เหล่านี้จะมีการติดตั้งเครื่องบ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือซึ่งเป็น
ไปตามข้อก�ำหนดที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต เครื่องบ�ำบัดนี้จะฆ่าแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ใน
น�้ำทะเล ซึ่งอาจท�ำลายสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของเมืองท่าแต่ละแห่ง
4. เครื่องจักรที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
5. ระวางสินค้าแบบกล่อง ผนังเรียบ เพื่อลดการสะสมของสินค้าตกค้างในระวาง ซึ่งจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
ที่เป็นอันตรายในการชะล้างสินค้าตกค้างเหล่านี้ เพราะว่าระวางสินค้าแบบนี้สามารถที่จะใช้น�้ำเพียงอย่างเดียว
ในการท�ำความสะอาดก็เพียงพอแล้ว
6. ระบบสูบจ่ายน�ำ้ มันหล่อลืน่ แบบหลุมลึกส�ำหรับระบบให้ไหลเวียนในเครือ่ งจักรใหญ่ จะเป็นการลดปริมาณน�ำ้ มัน
หล่อลื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดปริมาณของกากน�้ำมัน
7. เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการท�ำงานที่ก�ำหนดโดย IMO ซึ่งสามารถใช้เผาพลาสติกได้ถ้าจ�ำเป็น
8. เรือทุกล�ำจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine
Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกันสภาวะแวดล้อมทางทะเล) ซึ่งระบุว่าสามารถใช้เผา
ขยะและกากน�้ำมันได้ ทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลของบริษัทฯ
อันเป็นสิ่งที่กองเรือของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว
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9. ถังเก็บน�ำ้ ท้องเรือและกากน�ำ้ มันขนาดใหญ่ทแี่ ยกจากกันจะช่วยให้การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู เหล่านีเ้ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มากขึ้น เพราะสามารถที่จะช่วยให้ผู้รับก�ำจัดสิ่งปฏิกูล จัดการแยกน�้ำท้องเรือและกากน�้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดได้
10. เครื่องบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลบนเรือที่ได้รับการพัฒนาจะถูกติดตั้งบนเรือที่ต่อใหม่นี้
11. เรือที่ต่อใหม่จะปฏิบัติตาม “อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก” ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
(อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยุบเรือเป็นเศษเหล็กอย่างปลอดภัยและรักษาสิง่ แวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึง่ มี
ผลบังคับใช้เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้างความมัน่ ใจว่า เรือทีถ่ กู ยุบเป็นเศษเหล็กหลังจาก
ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และความปลอดภัย
หรือสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั อนุสญ
ั ญาฉบับนีไ้ ด้เปิดให้มกี ารลงนามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบังคับใช้ใน 24 เดือน
นับจากวันทีม่ กี ารร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชย์ทวั่ โลก
เพื่อการให้สัตยาบัน การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเข้าร่วม หรือได้วางหลักประกันในการให้สัตยาบัน
การรับรอง การเห็นชอบ หรือการเข้าร่วมไว้กบั เลขาธิการฯ โดยปราศจากข้อจ�ำกัด นอกจากนี้ จ�ำนวนเรือทัง้ หมดทีถ่ กู ยุบ
เป็นเศษเหล็กของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิงพาณิชย์
ดังนัน้ สัญญาสัง่ ต่อเรือก่อนปี 2558 จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดงั กล่าวภายในปี 2563 และส�ำหรับสัญญาสัง่ ต่อเรือ
ตัง้ แต่ปี 2558 จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ณ วันทีส่ ง่ มอบเรือ ส�ำหรับสัญญาสัง่ ต่อเรือใหม่ของบริษทั ฯ นัน้
ได้มีด�ำเนินการให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้เรือที่มีอยู่ทุกล�ำต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวก่อนถึงวันที่อนุสัญญาฯดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ เรือดังกล่าวจะต้องจัดท�ำบัญชีวัสดุ/
อุปกรณ์ที่อันตราย ตามข้อแนะน�ำของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใช้วัสดุอันตรายตั้งแต่
ขั้นตอนในการต่อเรือ หากมีการใช้วัสดุอันตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแล้ว จะต้องมีการจัดท�ำบัญชีรายการวัสดุ
เหล่านี้ไว้ ซึ่งจะท�ำให้เรือมีสิทธิยื่นขอใบรับรองบัญชีวัสดุอันตรายได้
พัฒนาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ตราบเท่าที่จะสามารถท�ำได้ บริษัทฯ
จะน�ำปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจส�ำหรับการซื้อเรือในอนาคต
เรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึ่งในธุรกิจระหว่างประเทศที่สะอาดที่สุด
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด และยังเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่ามี
การขนส่งทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการค้าขายทั่วโลก และจากตัวเลขของ IMO ธุรกิจเดินเรือมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือยังคง
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางลดตัวเลขการปล่อยก๊าซดังกล่าวต่อไป
ธุรกิจเดินเรือยังไม่สามารถแก้ปญ
ั หาในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมได้ทกุ เรือ่ ง โดยในปัจจุบนั ความพยายามของอุตสาหกรรม
เดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ
• ส�ำหรับเรือทีม่ อี ยูแ่ ล้ว - ให้นำ� “แนวปฏิบตั ใิ นการจัดการทีด่ ”ี มาใช้บงั คับ เพือ่ รักษาและประหยัดพลังงานทีใ่ ช้บนเรือ
• ส�ำหรับเรือต่อใหม่ - ให้ใช้การออกแบบตัวเรือแบบใหม่ โดยมีเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีทปี่ ระหยัดพลังงานมากขึน้
การจัดการน�้ำถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) - ในปัจจุบัน มีการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนถ่ายน�้ำถ่วงเรือกลาง
มหาสมุทรได้เพือ่ ก�ำจัดสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทอี่ ยูใ่ นน�ำ้ ถ่วงเรือซึง่ อาจท�ำลายสิง่ มีชวี ติ อืน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นท่าเรือต่างๆ อย่างไร
ก็ตาม เมือ่ อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�ำ้ ถ่วงเรือฯ มีผลบังคับใช้ใน 12 เดือนหลังจากทีม่ กี ารให้
สัตยาบันโดย 30 รัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ทั่วโลก ดังนั้น การติดตั้งระบบบ�ำบัด
น�้ำถ่วงเรือส�ำหรับเรือของบริษัทฯจึงผ่อนคลายลง โดยตามก�ำหนดวันเริ่มบังคับใหม่นั้นเรือจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวเมื่อมีการตรวจเรือครั้งแรกเพื่อเปลี่ยน International oil pollution prevention certificate (IOPP) หลังจากที่อนุสัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ณ ปัจจุบัน มี 38 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก ได้เข้าร่วม
ลงนามในอนุสัญญานี้
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ความพยายามทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์เลย หากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่มีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์ ดังนั้น รายงานในส่วนต่อไปจะเป็นการแสดงถึงความพยายามของบริษัทฯ ในการจ�ำกัดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย:
เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่าต้นเหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการเผาไหม้ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงบนเรืออย่างต่อเนือ่ ง
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเพียงทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ การลดการเผาผลาญน�้ำมันเชื้อเพลิง แต่นั่น
จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีการลดการเติบโตและการพัฒนา ดังนั้น สิ่งจ�ำเป็นที่ต้องท�ำ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณ
การเผาผลาญน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
• ส่งเสริมให้มีการวางแผนการเดินทางดีขึ้นพร้อมกับลดจ�ำนวนเที่ยวเรือเปล่า
• เส้นทางที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน
• ความเร็วในการเดินเรือที่เหมาะสม
• ลักษณะการทรงตัวของเรือที่เหมาะสมต่อการน�ำเรือ
• การบ�ำรุงรักษาตัวเรือ
• การใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของซิลิคอนทาตัวเรือ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการตกหล่น หรือลดการเหลือเศษของสินค้า
• การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
บริษทั ฯ ได้เลือกทีจ่ ะซือ้ เรือขนาดใหญ่ขนึ้ คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 - 64,000 เดทเวทตัน โดยเรือเหล่านีส้ ามารถ
รับขนสินค้าได้มากกว่าเป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ 100 หรือมากกว่า เมื่อเทียบกับเรือขนาดเล็กกว่าในกองเรือของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ เรือขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเชือ้ เพลิงมากกว่าเรือขนาดเล็กกว่าเพียงร้อยละ 40 - 45 ต่อวัน
ในการเดินเรือ ดังนั้น เชื้อเพลิงที่ใช้ไปต่อหนึ่งหน่วยสินค้านั้นย่อมลดลงอย่างมากตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า นี่คือหนึ่งในความ
พยายามของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมีเรือประมาณ 60 - 70 ล�ำในอนาคตอันใกล้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
และน�ำ้ มันดีเซลลงในอัตราก้าวหน้าในทุกๆ ปี เพือ่ ทีจ่ ะให้สำ� เร็จตามจุดมุง่ หมาย บริษทั ฯ ได้ดแู ลอย่างต่อเนือ่ งในการเสาะหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาดและตรวจสอบการใช้งานเพื่อให้เข้ากับประเภทและขนาดของเรือของบริษัทฯ ขณะนี้
อูต่ อ่ เรือทัว่ โลกก�ำลังเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตัวเลขการใช้
เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักว่า
ค�ำโฆษณาของอูต่ อ่ เรือบ่อยครัง้ ดูจะเกินความเป็นจริงเพือ่ ให้ดนู า่ จูงใจ แต่เมือ่ มีการตรวจวัดทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อน
ของเชือ้ เพลิงการออกแบบและอัตราการกินน�ำ้ ลึกสูงสุด รวมทัง้ ตัวเลขชีว้ ดั สภาพทะเลทีย่ อมรับได้ ก็ปรากฏว่าค�ำโฆษณาเหล่านัน้
ไม่เป็นความจริงรวมทัง้ ไม่สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยได้จริง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดแู ลอย่างใกล้ชดิ ในเรือ่ งการติดตัง้ เครือ่ งจักร
ส�ำหรับเรือใหม่ที่ได้มา ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานและผลงานอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างเหมาะสม ในขณะที่การปล่อยก๊าซฯเป็นไปอย่างน้อยที่สุด
นอกจากนี้ การที่เรือเผาผลาญน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึ่ง นั่นคือ กากน�้ำมัน โดย
กากน�้ำมันนี้จะเกิดขึ้นบนเรือจากการสังเคราะห์น�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการก�ำจัดกากน�้ำมันนี้สามารถท�ำได้โดย
การเผาแต่จะก่อให้เกิดก๊าซทีเ่ ป็นมลพิษออกสูช่ นั้ บรรยากาศ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงพยายามก�ำจัดกากน�ำ้ มันโดยการน�ำขึน้ ฝัง่ ไปยัง
เมืองท่าทีม่ กี ารรองรับ ซึง่ วิธกี ารนีถ้ อื เป็นวิธกี ารทีม่ ใี ช้ค่าใช้จ่ายสูงในการทีจ่ ะแก้ปญ
ั หามลพิษ แต่บริษทั ฯถือเป็นความมุง่ มัน่
ในการที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างปี 2555 ถึง
ปี 2556 บริษัทฯได้เพิ่มการก�ำจัดกากน�้ำมันด้วยการส่งขึ้นฝั่งคิดเป็นร้อยละ 11 จากจ�ำนวนกากน�้ำมัน จากปริมาณ 900 ตัน
เป็น 995 ตัน ซึง่ คิดเป็นการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้กากน�ำ้ มันบนเรือประมาณ 2,985 ตัน
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กากน�้ำมันเหล่านี้สามารถน�ำไปแปรสภาพเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จ�ำพวกสารหล่อลื่น เช่น จาระบี ซึ่งใช้กัน
อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม
สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้อธิบายในทุกแง่มุมที่เป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้จะสรุปถึง
วัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้มีการด�ำเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล ส�ำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญาที่
เกีย่ วข้องกับ ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ การตัดสินใจ
ที่จะด�ำเนินการต่อจากนั้นเพื่อเป็นการลดการละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญาดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานรอบ
ครึ่งปีโดยผู้บริหารระดับสูงและทีมงานทางด้านเทคนิคของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ตัง้ เป้าหมายให้การละเมิดข้อบังคับและอนุสญ
ั ญาส�ำหรับปี 2557 เท่ากับ “ศูนย์” นอกจากนี้ บริษทั ฯ พยายามทีจ่ ะรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม SQEMS ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งบริษัทยังคงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม (SQEMS) รวมถึงการน�ำกฎข้อบังคับใหม่ๆ มาบังคับใช้กับเรือของ
บริษัทฯก่อนที่กฎข้อบังคับเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพยายามน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานบนเรือ
ของบริษัทฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุดท้ายนี้ แม้ว่ากองเรือของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทฯ
ยังคงก�ำหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการที่จะลดปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันดีเซลลงร้อยละ 3 - 5
บริษทั ฯ รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะแจ้งว่า รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีนไี้ ด้ถกู จัดพิมพ์บนกระดาษทีน่ ำ� กลับ
มาใช้ใหม่ (recycled paper) เพื่อช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ ในการที่จะลด
ก๊าซคาร์บอนฯ
ผลการด�ำเนินงานทางด้านสังคม

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และ
ภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรก�ำไรจ�ำนวนร้อยละ 0.50 ของก�ำไรสุทธิ ซึ่งจะมีจ�ำนวนขั้นต�่ำ 1.75 ล้านบาท และ
ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินส�ำรองส�ำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับการใช้เงินส�ำรองดังกล่าว
จะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการประสบความส�ำเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าจาก
แหล่งผู้ผลิตส่งต่อไปยังแหล่งผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ตระหนักถึงการตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียดโดยทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งในวันหยุด
ประจ�ำสัปดาห์ วันหยุดประจ�ำชาติ และวันหยุดสากล ในการด�ำเนินธุรกิจตามสัญญาเมือ่ ลูกค้าประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ
ก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าเรือของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวก็ตาม
ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรายงานว่าการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ นั้นได้รับการตอบรับอย่างดี และส่วนหนึ่งในข้อคิดเห็นที่
ได้รับจากลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ เช่น

“ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วของบริษัทเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง”
“ขอบคุณในการให้บริการอย่างมืออาชีพในระหว่าง 117 วันที่ให้บริการ ยินดีที่ได้ร่วมงานกัน”
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การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกับการรายงานเมื่อปีก่อน บริษัทฯ ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใหม่ ซึ่งครอบคลุมทุกการปฏิบัติงานในส�ำนักงานใหญ่และเชื่อมต่อกับกองเรือของบริษัทฯ โปรแกรมนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานบนเรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นและข้อมูลอื่นๆ แบบทันที และช่วยให้ส�ำนักงานใหญ่สามารถติดต่อกับกัปตันเรือ
ทุกคนบนเรือทุกล�ำได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าว ยังช่วยให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้การท�ำงานระหว่างพนักงานในส�ำนักงานใหญ่กับกองเรือมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
พนักงาน
บริษัทฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส่และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้พนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
เพื่อสอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสส�ำหรับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แจ้งถึงการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษัทฯ จะเก็บเป็น
ความลับ ทั้งนี้ พนักงานสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ทั้งทางอีเมล์และทางไปรษณีย์
การจ้างงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานนั้นเป็นส่วนส�ำคัญของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จึงก�ำหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้าทางอาชีพ และ
หลักการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานและการจ้างงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังจัดให้พนักงานมีความรูค้ วามช�ำนาญทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการท�ำงานในหน้าทีๆ่ ต่างๆในบริษทั ฯ รวมถึงท�ำให้พนักงานมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ เลขานุการบริษทั ฯ จะด�ำเนินการรายงานและจัดเตรียมเอกสารส�ำหรับกรรมการใหม่ เช่น คูม่ อื กรรมการ
เอกสารการจดทะเบียนบริษทั ฯ คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ คูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิ กฎหมาย ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น
การพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมภายใน และส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ส�ำหรับทัง้ พนักงานทีส่ ำ� นักงาน และลูกเรือบนเรือ
โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และก�ำหนดเวลา
การท�ำงานทีย่ ดื หยุน่ ส�ำหรับพนักงานทีต่ อ้ งการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้
มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ผลตอบแทนส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มนี โยบายด้านผลตอบแทนส�ำหรับพนักงานทีส่ ำ� นักงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึน้ อยูก่ บั ผลการปฏิบตั งิ าน
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนเพิ่มอื่นๆ /โบนัสขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานและแผนงาน
ในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวส�ำหรับพนักงานใน

96

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

รูปของ ESOP เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าราคาหุน้ ของบริษทั ฯ จะขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ซึง่ พนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง
เช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนีร้ าคาหุน้ ของบริษทั ฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั สรรผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานแก่พนักงานของบริษทั ฯในรูปของเงินโบนัสประจ�ำปี โดยพิจารณา
จากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ�ำปีแก่พนักงาน
ข้อมูลในการด�ำเนินงาน
2554
2555
2556
การด�ำเนินงานด้านสังคม
ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงาน * (คน)
111
117
124
จ�ำนวนพนักงานแบ่งตามเพศ (คน)
ชาย
47
49
53
หญิง
64
68
71
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามระดับ (%)
ผู้บริหารระดับสูง
12.6
11.9
12.1
ผู้บริหารระดับกลาง
19.8
18.8
18.5
ฝ่ายปฏิบัติการ
67.6
69.3
69.4
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ (%)
ชาย
42.3
41.9
42.7
หญิง
57.7
58.1
57.3
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามการจ้างงาน (%)
ปฏิบัติงานเต็มเวลา
100.0
100.0
100.0
ปฏิบัติงานชั่วคราว
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
4.5
5.9
10.4
อายุ 30-50 ปี
72.0
71.9
68.6
อายุเกิน 50 ปี
23.5
22.2
21.0
สัดส่วนการหยุดงานแบ่งตามประเภทการบาดจ็บ (%)
ลาป่วย
0.8
1.1
1.1
เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุในการท�ำงาน
0
0
0
อื่นๆ
การกลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงานหลังจากการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะพนักงานหญิง) **
จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
64
68
71
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
3
3
1
จ�ำนวนพนักงานทีก่ ลับมาท�ำงาน หลังจากสิน้ สุดระยะการลาหยุดเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
3
3
1
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงาน หลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดู
บุตร และยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไปอีกสิบสองเดือน
3
2
1
สัดส่วนผู้บริหารแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
อายุ 30-50 ปี
52.8
52.8
55.3
อายุเกิน 50 ปี
47.2
47.2
44.7
หมายเหตุ: * รวมพนักงานบริษัทย่อยของบริษัทฯ
** ตามกฎหมายไทย พนักงานหญิงเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
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จ�ำนวนและสัดส่วนของพนักงานที่ส�ำนักงาน แบ่งตามเพศและสัญชาติ *
ระดับพนักงาน
ผู้บริหารระดับสูง
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
อายุ 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
ผู้บริหารระดับกลาง
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
อายุ 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
อายุ 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
รวมพนักงานจ้างประจ�ำ
พนักงานชั่วคราว/มีเงื่อนไขตามสัญญา
รวมพนักงานทั้งหมดในปี 2556
ร้อยละ

ไทย

ชาย
อินเดีย สิงคโปร์

ไทย

หญิง
อินเดีย สิงคโปร์

2
-

3
8

1

1
-

-

-

10
-

2
8

-

3
-

-

-

5
8
2
27
27
21.77

1
3
25
25
20.16

1
1
0.81

8
55
4
71
71
57.26

0
0
0

0
0
0

รวม
15
0
6
9
23
0
15
8
86
13
64
9
124
0
124
100

หมายเหตุ: * รวมพนักงานบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งปฎิบัติงานที่ส�ำนักงาน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความ
ส�ำเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และพนักงานได้สนับสนุนทางด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วย บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่องานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่าเทียมกับงานเชิงพาณิชย์
และงานด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กล่าวคือ มีการก�ำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพ
และความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน ระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานหลักการว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันหากมีการก�ำหนดและ
บริหารความเสี่ยง
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเรื่อง “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ”
ซึ่งรายละเอียดระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยบนเรือทุกล�ำ รวมทั้งประกาศให้ลูกเรือทุกคนรับทราบ
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ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รบั การพักผ่อนทีเ่ พียงพอซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็น เพือ่ หลีกเลีย่ งความเหนือ่ ยล้า และความตึงเครียด
ซึง่ อาจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุบนเรือ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับเวลาการพักผ่อนอย่างน้อยทีส่ ดุ
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�ำหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995
(STCW 95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งนี้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ก�ำลังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมให้มคี วามเข้มงวดมากขึน้ โดยอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร
และการเข้ายามส�ำหรับคนบนเรือ ซี่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments)
มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งคือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้
สัตยาบันในเดือนสิงหาคม 2555 และได้มผี ลบังคับใช้ในภายในเดือนสิงหาคม 2556 เรือทีช่ กั ธงไทยของบริษทั ฯ อยูใ่ นระหว่าง
การด�ำเนินการเพือ่ ขอใบรับรองตามอนุสญ
ั ญา MLC 2006 หลังจากได้รบั การตรวจสอบโดยองค์กรทีร่ บั ผิดชอบ อย่างไรก็ตาม
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาดังกล่าว และยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศไทยจะรับรองอนุสัญญาดังกล่าว
ก่อนเดือนสิงหาคม 2557 หรือไม่ หลังจากช่วงเวลาผ่อนผันหนึ่งปีซึ่งเสนอโดย ILO โดยจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2557
ใบรับรองตามอนุสัญญา MLC 2006 ของเรือชักธงไทยจะไม่เป็นที่ยอมรับจากประเทศที่รับรองอนุสัญญาดังกล่าว ปัจจัย
ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใต้ธงไทย
บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมาะสมในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO)
รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือล้มป่วยน้อยมาก
โจรสลัด ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลัดเป็นภัยคุกคามหลักที่เรือของบริษัทฯ ต้องเผชิญ
คนประจ�ำเรือ/ลูกเรือต้องวิตกกังวลอยูเ่ สมอเมือ่ แล่นเรือไปในพืน้ ทีท่ ที่ ราบว่ามีโจรสลัดติดอาวุธอยู่ โดยเฉพาะแถบมหาสมุทร
อินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตัง้ แต่ทางเหนือจนถึงทางใต้ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ บริษทั ฯจัดให้
ภัยคุกคามนี้อยู่ในระดับร้ายแรงมาก โดยให้เรือทุกล�ำของบริษัทฯ แล่นออกนอกเส้นทางเหล่านี้โดยให้แล่นอยู่ใกล้แถบชายฝั่ง
อินเดียซึ่งเป็นบริเวณที่ปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยลงเรือไปด้วยเมื่อแล่นผ่านเขตพื้นที่
เสี่ยงภัย กรณีเรือของบริษัทฯ จะต้องผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตัวเรือเพื่อให้ยากต่อโจรสลัด
ในการปีนขึ้นมาบนเรือ ทั้งนี้ บริษัทฯ สัญญาว่าจะท�ำทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภัยให้แก่เรือของบริษัทฯ รวมทั้ง
คนประจ�ำเรือและลูกเรือทุกคน
การท�ำงานเป็นทีม บริษทั ฯ มีความแตกต่างจากบริษทั เจ้าของเรือขนส่งรายอืน่ ทีม่ กั จะจ้างบริษทั อืน่ เป็นผูบ้ ริหารเรือให้
การบริหารการเดินเรือของบริษัทฯ จะจัดการโดยบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
จะรับผิดชอบด้านการบริหารการเดินเรือ ส�ำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีการท�ำงานเป็นทีมและ
มีการประสานงานที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการบริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษัท เกรท เซอร์เคิล
ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ยังได้รับประกาศนียบัตรของ ISM Code และยังได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
“ISO 9001:2008” และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม “ISO 14001:2004” อีกด้วย
การฝึกอบรมและการพัฒนา ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความช�ำนาญด้านการบริหาร
การเดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงานอีกด้วย ทั้งนี้
บริษัทฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือได้ด้วยการอุทิศตนและ
ความซือ่ สัตย์ของลูกเรือ ผูจ้ ดั การฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจ�ำเรือและให้โอกาสพวกเขาได้มีความก้าวหน้าในองค์กรต่อไป
พนักงานประจ�ำเรือทุกนายของบริษัทฯ ถูกก�ำหนดให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
ทีก่ รุงเทพฯ ก่อนทีจ่ ะถูกมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ นเรือของบริษทั ฯ พนักงานประจ�ำเรือจะได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และบ่อยครัง้ ทีพ่ นักงานประจ�ำเรือจะถูกส่งไป
อบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
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บริษัทฯ มีกลไกที่ให้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งข้อร้องเรียน หรือข้อแนะน�ำต่างๆ มายังส�ำนักงานของ
บริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ หวังว่ากลไกนีจ้ ะสนับสนุนให้พนักงานบนเรือปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิผล และช่วยปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมบนเรือ โดยน�ำโปรแกรมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเรือที่ดีที่สุดมาใช้อีก
ด้วย เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจ�ำเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดเวลาทีป่ ระจ�ำการบนเรือ บริษทั ฯ จึงก�ำหนด
ให้ท�ำกิจกรรมร่วมกับนายประจ�ำเรืออาวุโส และเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ บริษัทฯ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวัด
ระดับความสามารถไว้ประจ�ำบนเรือ โดยผลของการทดสอบดังกล่าวท�ำให้พนักงานประจ�ำเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง
และก�ำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป
ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจ�ำลอง บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทางทะเล
และหอบังคับการเดินเรือจ�ำลอง ณ ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดให้ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นการวางรากฐานทีม่ นั่ คงของกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทั ฯ และ
ท�ำให้ทงั้ พนักงานและลูกเรือได้พฒ
ั นาในเรือ่ งการเดินเรือทะเลทีท่ นั สมัย ส�ำหรับหอบังคับการเดินเรือจ�ำลองถูกสร้างให้เหมือน
หอบังคับการจริงของเรือ โดยจ�ำลองสถานการณ์ขณะน�ำเรือเข้าสูท่ า่ เรือหลัก เพือ่ ให้พนักงานและลูกเรือได้เห็นภาพและเข้าใจ
ระบบการน�ำเรือเข้าเทียบท่า ศูนย์ฝกึ อบรมการเดินเรือทะเลได้จดั อบรมหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนานายช่างกลเรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบนเรือและลูกเรือ ในทุกระดับ ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลนี้เป็นก้าวที่ส�ำคัญของ บริษัทฯ ที่จะ
ด�ำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานและลูกเรือมีการดูแลตัวเองที่ดีและดูแลเรือที่ต้องประจ�ำการ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมายเพื่อ
ให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกเรือและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
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หลักสูตรนีเ้ น้นการลงมือปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการ บังคับเรือ หลบหลีก
เรือ และการทอดสมอในสภาวะต่างๆ ภายใต้ปจั จัยของก�ำลัง
ที่ควบคุมได้

หลักสูตรนีม้ คี วามมุง่ หมายทีจ่ ะฝึกกัปตันเรือและนายประจ�ำ
เรือ ในการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพบนสะพานเดิน
เรือ และการจัดการทรัพยากรในสถานการณ์ตา่ งๆ รวมถึงการ
จัดการบนสะพานเดินเรือในภาวะฉุกเฉิน หลักสูตรนีย้ งั พัฒนา
ทักษะการสื่อสารของนายประจ�ำเรือ ในการติดต่อกับฝ่าย
บริการจราจรเรือโดยการใช้ภาษากลางทีใ่ ช้ทางทะเล (SMCP)
ในรูปแบบต่างๆผ่านวิทยุสอื่ สาร (VHF) และ อุปกรณ์สอื่ สาร
GMDSS ในสะพานเดินเรือจ�ำลอง

หลักสูตรเพิ่มความสามารถ
ในการท�ำงานร่วมกันเป็น
ทีมบนสะพานเดินเรือจ�ำลอง
2(BTC-II)

หลักสูตรการบริหารจัดการ
ชุดท�ำงานและทรัพยากรบน
สะพานเดินเรือ รวมถึงการ
บริการจราจรทางเรือ
(BTM, VTS&SMCP)

5 วัน

3 วัน

3 วัน

หลักสูตรเพิ่มความสามารถ หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะ
ในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามารถด้านต่างๆและความรู้ของพนักงานเดินเรือ
บนสะพานเดินเรือจ�ำลอง 1 ให้ดีขึ้น เพื่อการเดินเรือที่ปลอดภัย
(BTC-I)

ระยะ
เวลา
4 วัน

เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป

หลักสูตรนี้ท างบริษัทได้เปิดสอนตามข้อ ตกลงที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากสโมสรสวีเดน โดยมุง่ เน้นไปทีต่ ำ� แหน่งกัปตัน
เรือ นายประจ�ำเรือ และผูบ้ ริหารฝ่ายเครือ่ งจักรกลเรือ หลักสูตร
นี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างทีมเวิร์คที่ดี และทัศนคติที่ดีใน
การจัดการทรัพยากร และสร้างทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุที่จะเกิดจากความผิดพลาดของการจัดการ

หลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรเดินเรือทะเล
(MRM)

หลักสูตรการฝึกอบรม

22

21

ไม่มี

13

58

ไม่มี

64

42

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

14

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

30

18

ไม่มี

24

30

ไม่มี

18

24

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

24

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2556

โปรแกรมฝึกอบรมหลักโดยศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลของบริษัทส�ำหรับปี พ.ศ. 2556

2,400

378

1,152

1,656

จ�ำนวน
ชั่วโมง
เรียนรวม
คน x ชม
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เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป

3 วัน

3 วัน
5 วัน

หลักสูตรนี้เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและความสามารถ
ของต้นเรือให้แข็งแกร่งมากขึ้น และยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพือ่ ขึน้ สูต่ ำ� แหน่งต้นเรือให้กบั ต้นหนทีม่ ปี ระสบการณ์

หลักสูตรต้นเรือ (CMC)

หลักสูตรการบังคับบัญชา ความมุง่ หมายของหลักสูตรนีค้ อื ฝึกกัปตันเรือในทักษะทุกๆ
(Command)
ด้านที่จำ� เป็น และเตรียมความพร้อมให้กับต้นเรือที่จะขึ้นมา
เป็นกัปตัน หลักสูตรนีค้ รอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การเป็นผูน้ ำ�
ความรูใ้ นธุรกิจและกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ รวมถึง
ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
สัญญาเช่าแบบก�ำหนดระยะเวลาและสัญญาเช่าเป็นเทีย่ ว เรือ่ ง
ต่างๆทีเ่ กีย่ วกับสินค้า ประกาศนียบัตร เอกสารต่างๆ เกีย่ วกับ
เรือและสินค้า การจัดการเรือ เทคนิคการน�ำเรือและการน�ำเรือ
ไปทอดสมอเป็นต้น

2 วัน

ระยะ
เวลา

หลักสูตรหน้าทีน่ ายยามระดับ หลักสูตรนีม้ ขี นึ้ เพือ่ เพิม่ มาตรฐานของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ปฏิบัติการ (OOW)
นายยามทัง้ ขณะเรือเดินและขณะอยูใ่ นท่า หลักสูตรนีจ้ ะช่วย
ให้นายประจ�ำเรือระดับปฏิบตั กิ ารเข้าใจหน้าทีท่ ตี่ นต้องท�ำบน
เรือ และตระหนักถึงความส�ำคัญของหน้าที่เหล่านั้น และยัง
ช่วยให้ผอู้ บรมสามารถน�ำความรูไ้ ปช่วยให้ธรุ กิจเรือโดยรวม
ประสบความส�ำเร็จ

หลักสูตรรวมค�ำแนะน�ำใหม่ๆ หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีความมุ่งหมายให้นายเรือ นาย
จากมืออาชีพด้านการเดินเรือ ประจ�ำเรือและวิศวกรฝ่ายเครื่องจักรกลเรือระดับบริหารได้
โดยสรุป (MPB)
รับทราบถึงกฎข้อบังคับล่าสุดและข้อมูลใหม่ๆเกีย่ วกับการเดิน
เรือ โดยผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์จากหลายแผนกในบริษทั ได้รว่ มกัน
สอนหลักสูตรนีซ้ งึ่ ครอบคลุมเนือ้ หาดังต่อไปนี้ 1.การประกัน
ทางทะเลและการป้องกันความเสียหาย 2.การด�ำเนินการของ
สินค้าและเรือพาณิชย์ 3.การตรวจตราควบคุมเรือโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือเมืองท่าต่างๆ และการป้องกันมลพิษ 4.การจัดระดับ
ความปลอดภัยระหว่างเรือกับเมืองท่า (ISPS) และเพิ่มพูน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนเรือตามหลักสากล
(ISM) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง การทาสีและบ�ำรุงรักษา
ตัวเรือ 5.การรู้ถึงความส�ำคัญของการจัดการระบบแวดล้อม
(EMS) และการรักษาความปลอดภัยบนเรือ

หลักสูตรการฝึกอบรม

37

11

ไม่มี

46

ไม่มี

25

97

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

36

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

30

18

ไม่มี

12

ไม่มี

18

18

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

12

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2556

1,110

648

1,746

984

จ�ำนวน
ชั่วโมง
เรียนรวม
คน x ชม
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5 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมนีม้ คี วามมุง่ หมายทีจ่ ะอบรมผูบ้ ริหารและ
นายประจ�ำเรือฝ่ายเครื่องจักรกล ให้มีความรู้ดา้ นการจัดการ
และมีทกั ษะทีห่ ลากหลายซึง่ จ�ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านบนเรือ
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นายประจ�ำเรือฝ่าย
เครือ่ งจักรกลระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้
จะได้รับการฝึกในหน้าที่นายยามในห้องเครื่อง การเฝ้าดู
สถานะการท�ำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ การใช้งาน
การบ� ำ รุ ง รั ก ษา ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น มลพิ ษ
รวมไปถึงการเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

หลักสูตรนีช้ ว่ ยให้ผบู้ ริหารและนายประจ�ำเรือฝ่ายเครือ่ งจักรกล
เรือได้คนุ้ เคยกับเครือ่ งจักรแบบใหม่ของบริษทั “เครือ่ งจักรใหญ่
รุน่ Wartsila RT-Flex” ก่อนทีจ่ ะไปท�ำงานบนเรือทีใ่ ช้เครือ่ งจักร
ใหญ่ชนิดนี้ โดยหลักสูตรนีจ้ ะเน้นการลงมือปฏิบตั เิ ป็นหลัก

หลักสูตรนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ 10 วัน
เรียนรู้ และมีความเข้าใจในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทัง้ หมด
ในระดับพื้นฐาน และสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น
ระบบการออกเสียงของภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การ
อ่าน และ การเขียนด้วยค�ำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่
เหมาะสมในบริบทต่างๆ

หลักสูตรหน้าที่ผู้บริหาร
และนายประจ�ำเรือฝ่าย
เครื่องจักรกล
(EMC and EOW)

หลักสูตรการใช้เครื่องจักร
ใหญ่รุ่น Wartsila RT-Flex
(Wartsila RT-Flex Engine
Familiarization)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (Basic)

3 วัน

2 วัน

เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป

หลักสูตรการใช้แผนที่เดิน หลักสูตรนี้ฝึกฝนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับการฝึกอบรม
เรืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ อย่างถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการของแผนที่เดินเรือ
ข้อมูล (ECDIS)
อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) พร้อมทั้งช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับ
อุปกรณ์ตา่ งๆ บนเรือ หลักสูตรนีม้ คี วามมุง่ หมายทีจ่ ะเพิม่ ความ
ปลอดภัยในการเดินเรือจากการใช้แผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
และการเรียนรู้ข้อจ�ำกัดของข้อมูลที่ได้จากการใช้ (ซึ่งเป็น
ข้อก�ำหนดใหม่ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ – IMO)
รวมถึงการใช้สิ่งพิมพ์และข้อมูลระบบดิจิตอลควบคู่ไปกับ
การใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะ
เวลา

-

ไม่มี

ไม่มี

10

24

ไม่มี

ไม่มี

11

-

64

37

ไม่มี

15

106

92

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

12

30

ไม่มี

ไม่มี

12

-

18

30

ไม่มี

30

18

30

ไม่มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2556

1,170

3,060

3,870

252

จ�ำนวน
ชั่วโมง
เรียนรวม
คน x ชม

1

8

5

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มุ่งหมายที่จะพัฒนาการออกเสียง 10 วัน
ชั้นกลาง ระดับ 1 (IMD-I) ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้ง
4 ด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน และเขียน หลังจากจบหลักสูตรแล้ว
ผู้เรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษด้วยส�ำเนียงที่ดีขึ้น ออก
เสียงถูกต้องมากขึ้น เน้นถ้อยค�ำและเน้นเสียงสูงต�่ำได้ดีขึ้น
สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เลือก
ใช้ค�ำศัพท์และส�ำนวนได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆได้โดยผิดไวยากรณ์น้อยลง

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนา 10 วัน
ชั้นกลาง ระดับ 2 (IMD-II) ทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆของผู้เรียนให้มากขึ้นโดยเน้น
ที่โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นสูง ค�ำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ การฝึก
เขียนอีเมล์และจดหมายแบบต่างๆ (ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ
หลักสูตรนี้) นักเรียนจะได้เรียนรู้ค�ำและวลีต่างๆที่ใช้ในการ
โต้ตอบอีเมล์และจดหมายภาษาอังกฤษ และเรียนรูท้ จี่ ะเขียน
อีเมล์และจดหมายโดยเลือกใช้ถอ้ ยค�ำ รูปแบบการเขียน และ
ระดับความทางการในโอกาสทีต่ า่ งกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2556

1

2

6

18

2

1

9

4

1

1

7

7

30

30

30

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษการ หลักสูตรนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ 10 วัน
เดินเรือชั้นต้น ระดับ 2
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไปสู่ระดับ
(EMT-II)
ภาษาอังกฤษชัน้ กลาง(Intermediate Level) และให้นกั เรียนได้
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในขอบข่ายที่กว้างขึ้นทั้ง
ทางด้านการเดินเรือและการใช้ทั่วไปในระดับภาษาอังกฤษ
ชั้นต้น 2 (Elementary-II level)

เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป

ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2556

-

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะ
เวลา

หลักสูตรภาษาอังกฤษการ หลักสูตรนี้ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทาง 10 วัน
เดินเรือชั้นต้น ระดับ 1
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไปสูร่ ะดับภาษาอังกฤษชัน้ ต้น
(EMT-I)
ระดับ 2 ( Elementary-II level) และให้นักเรียนได้ผ่านพ้น
ความยากของการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละบุคคล รวมถึงการ
พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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270

360

690

870

จ�ำนวน
ชั่วโมง
เรียนรวม
คน x ชม

หลักสูตรการฝึกภาษา
อังกฤษด้านการเดินเรือผ่าน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
การอบรมผ่านวิดีโอ (Maritime English CBT & VBT)

หลักสูตรการฝึกอบรม

46.56

ระยะ
เวลา

ต�ำแหน่งกัปตันเรือ

24
30
18
12
30
30
30
12
186

หลักสูตรอบรม

MRM
BTM
BTC - I
BTC - II
CMC
MPB
OOW & SS
Command
English Course
Maritime English CBT
ECDIS
EMC & EOW
Wartsila RT-Flex Engine
รวมจ�ำนวนชั่วโมงอบรม/ปี/คน

สรุปพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมแบ่งตามต�ำแหน่งงาน
ต�ำแหน่ง
ต้นเรือ
24
30
18
18
12
30
30
30
12
204

ต�ำแหน่ง
ต้นหน
24
30
18
18
18
30
30
12
180

หลักสูตรนีเ้ พิม่ ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการเดินเรือทะเล 10 วัน
ระหว่างประเทศตามหลักสากล (IMO SMCP) ค�ำศัพท์และวลี
ทีใ่ ช้บอ่ ยๆในการเดินเรือ การใช้เครือ่ งจักรกลเรือ การจัดการ
สินค้าและการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆบนเรือเป็นต้น รวมถึงโปรแกรม
การอบรมผ่านวิดีโอควบคู่ไปกับหลักสูตรการอบรมภาษา
อังกฤษหลัก

เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี = 23,976/(188+399+183+260)/2 =
ระดับบริหารฝ่ายเดินเรือ
= กัปตันเรือ ต้นเรือ
ระดับปฏิบัติการฝ่ายเดินเรือ
= เจ้าหน้าที่เดินเรือระดับ 2 – 4
ระดับบริหารฝ่ายเครื่องกลเรือ = ต้นกล รองต้นกล
ระดับปฏิบัติการฝ่ายเครื่องกลเรือ = นายช่างกลเรือระดับ 3 - 5
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188

14

183

16

ต�ำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือ
ระดับ 3 และ4
24
30
18
18
30
30
12
162

399

51

30

ต�ำแหน่ง
ต้นกลเรือและรองต้นกล
24
30
18
12
30
30
30
18
192

260

31

30

30

ต�ำแหน่ง
นายช่างกลระดับ 3, 4 และ 5
30
30
30
18
108

30

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเดินเรือ

ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2556

23,976

3,360

จ�ำนวน
ชั่วโมง
เรียนรวม
คน x ชม

ระบบการกูภ้ ยั เรือร่วมกัน Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยควบคุมรักษาชายฝัง่ ของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึง่ เป็นโครงการทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุม และมีเรือพาณิชย์ทั่วโลกสมัครใจเข้าร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การค้นหา และการกู้ภัยเรือที่ครอบคลุม
ทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในทะเล ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจาก
การรับรองโดย USCG โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล AMVER ทุกปีจากตัวแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อ้างอิง
ถึงข้อความในจดหมายชมเชยจากหน่วยควบคุมรักษาชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรางวัลที่ได้รับ
“บริษทั ฯ ควรภาคภูมใิ จในเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกเรือทีม่ คี วามมุง่ มัน่ และรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของชีวติ เมือ่ อยูก่ ลางทะเล”
การพัฒนาชุมชนและสังคม		

บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีวา่ ชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักทีส่ นับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท้ อี่ ยูร่ อบข้างนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ รวมถึงการค่อยๆเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อท�ำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและ
การท�ำงานอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ต่อไป
ในปี 2554 เหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจ�ำนวนนับล้าน ทรัพย์สนิ เกิดความเสียหาย
และถูกท�ำลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน บ้านของ
พนักงานหลายคนต้องจมอยูใ่ ต้นำ�้ ทีค่ วามสูง 2 เมตร! และถึงแม้วา่ พนักงานเหล่านีจ้ ะต้องเผชิญกับความยากล�ำบากของสภาพ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงสิง่ ของมีคา่ ต่างๆเสียหาย แต่พนักงานยังคงมาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติ ซึง่ บริษทั ฯ รูส้ กึ ขอบคุณเป็นอย่างยิง่ ถึง
ความมุ่งมั่นของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยทางบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่เดือดร้อน
จากอุทกภัยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนโดยก�ำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท�ำหน้าที่รับเรื่องและ
ประสานงานส�ำหรับพนักงานที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯได้อนุญาตให้ลาหยุดเป็นกรณีพิเศษ ส�ำหรับ
พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่พักอาศัย บริษัทฯได้จัดเตรียมที่พักอาศัยใจกลางเมืองให้แก่พนักงานและครอบครัว
นอกจากนี้พนักงานที่จัดหาที่พักอาศัยเองก็สามารถน�ำค่าใช้จ่ายมาเบิกกับบริษัทฯ ได้
ส�ำหรับกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ ให้การสนันสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training Center)
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนดีโดยมอบรางวัลเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีที่มี
ผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดเี ป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ปี 2541 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้บริจาคหนังสือเรียน
ให้กับศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีอย่างสม�่ำเสมอด้วย
• บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 และ
ปี 2553 บริษทั ฯ ได้ให้ทนุ การศึกษารวมทัง้ สิน้ 1,345,400 บาท 2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท
ตามล�ำดับ แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุน
• บริษทั ฯ ได้รบั นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวีมาเป็นพนักงาน/ลูกเรือของบริษทั ฯ และให้การส่งเสริม
เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรือไทยเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงาน/ลูกเรือเหล่านี้สามารถท�ำงานกับ
เจ้าของเรือไทยทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดว่าจะต้องท�ำงานกับบริษัทฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
• จากทีเ่ คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�ำปีเมือ่ ปีทแี่ ล้ว บริษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน ส�ำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึง่ ตามบันทึกความเข้าใจนี้ บริษทั ฯ ได้สร้างหอพัก เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่นกั ศึกษาส�ำเร็จตามโครงการทีว่ างไว้เรียบร้อยแล้ว และได้สง่ มอบหอพักดังกล่าวให้กบั วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 25.40 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือ
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ทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียน รวมการซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางด้าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้เพิม่ หลักสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทั ฯ เป็น
ทีป่ รึกษา เพือ่ เป็นการฝึกหัดและพัฒนาวิศวกรส�ำหรับการด�ำเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการนี้ ท่านรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลโล่เกียรติยศให้แก่บริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
• บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 165,000 บาท แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพือ่ สนับสนุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือ การ
มอบทุนการศึกษางวดสุดท้ายภายใต้โครงการนี้ได้ถูกจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
• ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 15” ให้กับคณะ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี เพือ่ น�ำไปจัดสร้างห้องน�ำ้ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงห้องพยาบาล
ของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบ้านหนองแค จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 1) ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาค
เงินจ�ำนวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 14” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปจัดสร้างห้องอาหาร ส�ำหรับโรงเรียนวัดตะพังคลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ในปี 2553 บริษัทฯ
ได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 139,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 13” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี เพือ่ น�ำไปจัดสร้างห้องน�ำ้ ส�ำหรับโรงเรียนโนนผาสุก จังหวัดสระแก้ว 3) ในปี 2552 บริษทั ฯ
ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 12” ให้กบั คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของ
ศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี เพือ่ น�ำไปซือ้ เครือ่ งโปรเจกเตอร์ และจัดท�ำเวทีกจิ กรรมส�ำหรับโรงเรียนวัดบางกระเจ้า จังหวัด
สมุทรสาคร และ 4) ในปี 2551 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 11”
ให้กบั คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี เพือ่ น�ำไปใช้ในการซ่อมแซมห้องเรียนและปรับปรุงห้องสมุด
ให้แก่ โรงเรียนบ้านใบสีทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
• เมื่อเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 5,000 บาทให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อจัดหาของขวัญให้แก่เด็กๆในงานวันเด็กที่สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต
• ในปี พ.ศ 2553 บริษทั ฯ ได้บริจาคเครือ่ งคอมพิวเตอร์จำ� นวน 28 เครือ่ ง แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โรงเรียนสุโขทัย
โรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนสัตตยาสัย และส�ำนักงานบริหารชุมชน อ�ำเภอปากเกร็ด บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเนือ่ ง จากทีเ่ คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�ำปีเมือ่ ปีทแี่ ล้ว บริษทั ฯ ได้บริจาค
เครือ่ งคอมพิวเตอร์จำ� นวน 15 เครือ่ ง เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรนิ ทร์ และ
ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยเพิ่มอีกจ�ำนวน 3 เครื่อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB)
แก่โรงเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีความทันสมัยมากขึ้นด้วย
• บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 40,000 บาท ให้กบั ยุวมุสลิม บ้านปากลัด อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพือ่ ใช้สนับสนุนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็กเมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2551
• โดยปกติแล้วบริษทั ฯ มักจะจัดให้มกี ารบริจาคเงินและสิง่ ของส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามจ�ำเป็นและผูท้ ยี่ ากไร้ เช่น บริษทั ฯ
ร่วมกับพนักงาน ได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทยส�ำหรับผูป้ ระสบภัยธรณีพบิ ตั จิ ากคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ
ในประเทศไทย และเมือ่ ต้นปี 2547 บริษทั ฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดับประถมและมัธยม จ�ำนวน 4 แห่ง
ในจังหวัดระยอง ที่มีนักเรียนจ�ำนวน 877 คน ให้มีโอกาสศึกษา
• บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนส�ำหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของ
ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2544 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้นและสามารถเปิดด�ำเนินการได้แล้ว
ซึง่ สามารถรับนักเรียนได้ จ�ำนวน 700 คน ทัง้ ในระดับประถม มัธยมต้น รวมทัง้ มัธยมปลาย ซึง่ ท�ำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ต่างๆ รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจอย่างมากในความช่วยเหลือจากประเทศไทย
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• บริษทั ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึง่ ได้รบั ผลกระทบและความเสียหาย
จากภัยสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 โดยบริษัทฯ และพนักงานได้บริจาคเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 590,000 บาท
ให้กับหมู่บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงเพื่อให้สามารถน�ำกลับมาประกอบ
อาชีพได้ และบริษัทฯ ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนี้อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
เด็กที่ขาดแคลนได้รับทุนการศึกษา โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้ทุนการศึกษาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนแห่งหนึง่ ทีก่ รุงเทพฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจัดหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุน
การพัฒนาทางร่างกายและสติปญ
ั ญาของเด็กหนุม่ ในหมูบ่ ้านแห่งนี้ เพือ่ ทีจ่ ะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือ
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยทางบริษทั ฯ เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ซึง่ บุคคลเหล่านีจ้ ะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือให้กบั
บริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์และตรงกับสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ
• บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบ้านฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ เซมังกุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนมากและ
ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยสึนามิในเดือนธันวาคม 2547
• บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่ส�ำนักงานบริษัทฯ
มาตั้งแต่อดีต และในปี 2556 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือน
มกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจ�ำนวนโลหิตรวม 43,200 ซีซี
• ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกว่า “พีเอสแอลวิ่งเพื่อวันเดินเรือประจ�ำปี” ที่สวนลุมพินีเพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานบริษทั ฯ มีนสิ ยั รักการออกก�ำลังกายและมีสขุ ภาพทีด่ ี และในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั กิจกรรมวิง่
ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน�้ำท่วมในไทยแทน
• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนงานวันกีฬาประจ�ำปี ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความร่วมมือใน
การขยายด้านกีฬารวมถึงการศึกษา (ที่ได้กล่าวไปแล้ว) และช่วยในเรื่องการพัฒนาของคณะนักเรียนพาณิชย์นาวี
• บริษทั ฯ จัดโครงการช่วยเหลือพนักงานด้วยการให้ทนุ การศึกษาประจ�ำปี ส�ำหรับค่าเล่าเรียนแก่บตุ รของพนักงาน
ที่ไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได้
• บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดท�ำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านต่างๆ ของโรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ ในเดือนกันยายน 2549
• บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนังสือให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เพื่อน�ำไปใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านวังสนวน จังหวัดนครราชสีมา
ในเดือนกันยายน 2550
• บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพือ่ ใช้ในการอบรมความรูแ้ ละพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพือ่ ให้สามารถหาเลีย้ งตนเองได้ในงานวันคนพิการ
ครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550
• ในปี 2551 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ สนับสนุนใน “โครงการ
พานักเรียนไปทัศนศึกษา” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
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กัปตันนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์ ผู้จัดการอาวุโส - Post Fixture และคุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ (การเงินและบัญชี) รับมอบรางวัล CSRI Recognition 2013 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบริจาคโลหิต ปี 2556
ในเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม 2556 หน่วยเคลือ่ นที่
รับบริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทยมารับบริจาคโลหิตทีบ่ ริษทั ฯ ทัง้ สิน้
2 ครัง้ มีจำ� นวนโลหิตทีไ่ ด้รบั บริจาครวมทัง้ สิน้ 43,200 ซีซี
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รางวัลให้แก่ผู้บริจาคโลหิต
เดือนมีนาคม 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ได้ประทานรางวัลให้แก่นายสตีเฟน โกลา ผู้อ�ำนวยการ
(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) ของบริษัทฯ เนื่องจากได้บริจาคโลหิตมากกว่า 36 ครั้ง

มอบทุนการศึกษาประจ�ำปี 2556
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา
จ�ำนวน 1,345,400 บาท ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่
ได้ รั บ คั ด เลื อ ก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดปี
การศึกษา ภาพแสดงนักเรียนของศูนย์ฝกึ พาณิชย์นาวี พร้อมด้วย
นายโคคา วี. สุดาการ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล
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โครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 15” คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
เมื่อเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 137,000 บาทให้แก่โครงการห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 15 ให้กับ
คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี เพือ่ น�ำไปจัดสร้างห้องน�ำ้ อาหาร ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงห้องพยาบาล
ของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบ้านหนองแค จังหวัดสระแก้ว

งานวันเด็ก
เมือ่ เดือนมกราคม 2556 บริษทั ฯ ได้บริจาคเงินจ�ำนวน
5,000 บาทให้แก่กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เพือ่ จัดหา
ของขวัญให้แก่เด็กๆในงานวันเด็กที่สนามเสือป่า พระราชวัง
ดุสิต
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กรอบการรายงานตาม GRI (Global Reporting Initiativies) Version 3
1. กลยุทธ์และบทวิเคราะห์
GRI
ดัชนี GRI
Ref.
1.1 สารจากผู้น�ำระดับอาวุโสขององค์กร
1.2

การเปิดเผยข้อมูล

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
81
32-51
41-49
118-124

ค�ำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบ ความเสี่ยงและโอกาสหลัก

2. ข้อมูลเชิงองค์กร
GRI
ดัชนี GRI
รายงานประจ�ำปี 2556
Ref.
หน้า
2.1 ชื่อองค์กร
หน้าปก
2.2 ตราผลิตภัณฑ์ สินค้า และ/หรือบริการหลัก
12-15
2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์กร บริษัทสาขา และกิจการ
6-7
ร่วมค้า
2.4 สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
8
2.5 จ�ำนวนประเทศ ที่ซึ่งองค์กรปฏิบัติงานอยู่ ชื่อประเทศที่มีการ
9-11
ด�ำเนินงานหลัก หรือทีเ่ กีย่ วข้องเป็นพิเศษกับประเด็นทางความ
ยั่งยืนที่ครอบคลุมอยู่ในรายงาน
2.6 ลักษณะของการเป็นเจ้าของและรูปแบบทางกฎหมาย
8
30-31
2.7 ตลาดที่มีการจัดส่งสินค้า (รวมทั้งการแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
12-25
ภาคส่วนที่มีการจัดส่งสินค้า และประเภทของลูกค้า/ผู้รับผล
ประโยชน์)
2.8 ขนาดกิจการ
4-5
9-10

2.9

การเปลีย่ นทีม่ นี ยั ส�ำคัญระหว่างช่วงการรายงาน ในด้านขนาด
โครงสร้าง หรือการเป็นเจ้าของ

4-5
27
36-37
49
35

2.10 รางวัลที่ได้รับในระยะเวลาการรายงาน
3. ตัวแปรเสริมการรายงาน
GRI
ดัชนี GRI
รายงานประจ�ำปี 2556
Ref.
หน้า
3.1 ช่วงเวลาการรายงาน (เช่น ปีงบประมาณ/ปีตามปฏิทนิ ) ส�ำหรับ
หน้าปก
ข้อมูลที่ให้ไว้
3.2 วันที่ของการรายงานครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
3.3 รอบการรายงาน (ประจ�ำปี, ประจ�ำสองปี เป็นต้น)
หน้าปก
3.4 ผู้ติดต่อ ส�ำหรับค�ำถามเกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหารายงาน
8
3.5 กระบวนการก�ำหนดเนื้อหารายงาน
82-83

112

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
สารจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานจากคณะกรรมการ
ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้าปกรายงาน
ลักษณะของธุรกิจ
โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ข้อมูลอื่นๆตามมาตรา 114
สถานทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วม
ข้อมูลอื่นๆตามมาตรา114
โครงสร้างองค์กร
ลักษณะของธุรกิจและอุตสาหกรรม
จุดเด่นทางการเงิน
ชือ่ และประเภทของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น
จุดเด่นทางการเงิน
โครงสร้างรายได้
การปรับอายุกองเรือ
โครงการร่วมทุน
รางวัลและเกียรติยศ
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้าปกรายงาน
21 กุมภาพันธ์ 2556
หน้าปกรายงาน
ข้อมูลอื่นๆตามมาตรา 114
กระบวนการในการก�ำหนดเนือ้ หาในรายงาน,
ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI
ดัชนี GRI
รายงานประจ�ำปี 2556
Ref.
หน้า
3.6 กรอบของรายงาน (เช่น ประเทศ หน่วย บริษทั สาขา สิง่ ก่อสร้าง
82
ทีใ่ ห้เช่า กิจการร่วมค้า ตัวแทนจ�ำหน่าย) ดูได้จากข้อแนะน�ำใน
การก�ำหนดขอบเขตรายงาน
3.7 แจ้งข้อจ�ำกัดใดๆ ของขอบเขต และกรอบของการรายงาน
82
(ดูหลักการว่าด้วยความสมบูรณ์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับขอบเขต)
3.8 หลักการที่ใช้ในการรายงานเกี่ยวกับกิจการย่อย บริษัทสาขา
82
สิ่งก่อสร้างที่ให้เช่า การจ้างบุคคลภายนอก และกิจการอื่นๆที่
สามารถเปรียบเทียบผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ ระหว่างช่วง
เวลา และ/หรือระหว่างองค์กร
3.12 ตารางระบุจดุ หรือบริเวณของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
112-117
ในรายงาน
4. ธรรมาภิบาล พันธกรณี และการมีส่วนร่วม
GRI
ดัชนี GRI
รายงานประจ�ำปี 2556
Ref.
หน้า
4.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการก�ำกับ
30-31
ดูแลองค์กรสูงสุด ทีร่ บั ผิดชอบต่อภารกิจเฉพาะ เช่นการก�ำหนด
กลยุทธ์หรือการพิจรารณาประเด็นความผิดพลาด
4.2 แจ้งว่าประธานของคณะการก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุด เป็น
28-29
ผู้บริหารหรือไม่
4.3 ส�ำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการแบบเดี่ยว ให้แจ้ง
28-29
จ�ำนวนและเพศของสมาชิกในคณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กร
68-70
สูงสุดที่เป็นอิสระ และ/หรือ สมาชิกที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร
4.4 กลไกส�ำหรับผู้ถือหุ้นและพนักงาน ในการให้ค�ำแนะน�ำหรือ
58-59
เสนอแนะแนวทางแก่คณะการก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุด
4.5 ความเชือ่ มโยงระหว่างการให้คา่ ตอบแทนแก่สมาชิกของคณะ
75-76
การก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุด ผูจ้ ดั การระดับอาวุโส และผูบ้ ริหาร
64-67, 76
(รวมทัง้ ข้อตกลงการลงจากต�ำแหน่ง) กับผลการด�ำเนินงานของ
องค์กร (รวมทั้งผลการด�ำเนินงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม)
4.6 กระบวนการทีใ่ ช้กบั คณะกรรมการก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุด เพือ่
71-72
ช่วยยืนยันเรื่องการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
4.7 กระบวนการที่ใช้ก�ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและความ
131
ช�ำนาญ ของสมาชิกคณะการก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุดและคณะ
กรรมการ รวมทั้งการพิจรณาเพศและความหลากหลายใดๆ
4.8 ค�ำแถลงขององค์กรเกี่ยวกับภารกิจหรือค่านิยม จรรยาบรรณ
1
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการด�ำเนินงานทางเศรษฐกิจ
71
สิ่งแวดล้อมและสังคม และสถานะของการลงมือปฏิบัติ
4.9 ขัน้ ตอนทีค่ ณะการก�ำกับดูแลองค์กรสูงสุดใช้ควบคุมดูแลและ
32-51
ติดตามผลการด�ำเนินงานทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม
118-124
ขององค์กร รวมทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง และการ
ปฏิบตั ติ ามหรือให้ความร่วมมือกับมาตรฐาน จรรยาบรรณ และ
หลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4.10 กระบวนการประเมิณผลการด�ำเนินงานของคณะการก�ำกับดูแล
32-51
องค์กรสูงสุด โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและสังคม
4.13 สมาชิ ก ภาพในสมาคมระดั บ สากล (เช่ น บริ ษั ท ในเครื อ
63
อุตสาหกรรม) และ/หรือ องค์กรผูส้ นับสนุนแห่งชาติ/นานาชาติ
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อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
ขอบเขตของรายงาน
กรอบและข้อจ�ำกัดของรายงาน
ภาพรวมของรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน

กรอบการรายงานตาม GRI (Global Reporting
Initiativies) Version 3
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
โครงสร้างองค์การ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
การประชุมผู้ถือหุ้น
การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการสรรหา
ภารกิจที่ส�ำคัญ
จริยธรรมธุรกิจ
รายงานจากคณะกรรมการ
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

รายงานจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบตั เิ พือ่ การต่อต้านการทุจริตของ
ภาคเอกชน

GRI
ดัชนี GRI
Ref.
4.14 ตัวอย่างรายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนร่วมกับองค์กร

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
82-83
61-62
4.15 พื้นฐาน วิธีการระบุตัวตน และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย
82-83
61-62
4.16 แนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความถี่
82-83
ของการมีส่วนร่วม แบ่งตามประเภทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
61-62
4.17 ประเด็นและความกังวลหลักที่ได้มีการยกขึ้นกล่าวถึง ผ่าน
82-83
ทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และวิธีที่องค์กรได้ตอบ
61-62
สนองต่อประเด็นและความกังวลหลักเหล่านีผ้ า่ นทางการรายงาน

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูล – ผลการด�ำเนินงาน
เศรษฐกิจ

ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

แนวทางการจัดการ
EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง ที่ได้สร้างขึ้นและแจกจ่าย รวมถึง
รายได้ ค่าด�ำเนินงาน เงินชดเชยส�ำหรับพนักงาน เงินบริจาค
และการลงทุนในชุมชนอื่นๆ ก�ำไรสะสม และเงินที่ช�ำระแก่
เจ้าของเงินทุนและรัฐบาล

EC3 การคุ้มครองต่อพันธะในแผนงานผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

84

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้นและ
แจกจ่าย

84

รายได้จากการเดินเรือ

84

ต้นทุนจากการเดินเรือ

84

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

84

เงินปันผลจ่าย, การจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้กู้

84

ดอกเบี้ยที่ช�ำระแก่ผู้ให้สินเชื่อ

84

ภาษีจ่ายให้รัฐ

84

เงินลงทุนในชุมชนและสังคม

96-97

ผลตอบแทนส�ำหรับพนักงาน

EC4 ความช่วยเหลือทางการเงินที่ส�ำคัญจากรัฐบาล

-

บทบาทในตลาด

ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2556
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
EC7 ขัน้ ตอนการจ้างงานในพืน้ ที่ และอัตราส่วนของผูป้ ฏิบตั งิ านใน
68
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
ระดับจัดการอาวุโส ทีไ่ ด้รบั การจ้างจากชุมชนท้องถิน่ ณ พืน้ ที่
98
จ�ำนวนและสัดส่วนของพนักงาน
ปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ
ที่ส�ำนักงานแบ่งตามเพศและสัญชาติ
69
ค�ำจ�ำกัดความในรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม
รายงานประจ�ำปี 2556
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
EC8 การพัฒนาและผลกระทบของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
106-111
การพัฒนาสังคมและชุมชน
และการบริการ ที่จัดสรรขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก

114
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ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม

รายงานประจ�ำปี 2556
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
EC9 การเข้าใจและอธิบายถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อมทีส่ ำ� คัญ
118-124
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
อันรวมถึงขอบเขตของผลกระทบนั้น
32-51
รายงานจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อม

พลังงาน

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

EN6 ความคิดริเริม่ ในการจัดหาสินค้าและบริการ ทีใ่ ช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือใช้พลังงานหมุนเวียน และการลดลงของ
ข้อก�ำหนดทางพลังงาน อันเนื่องมาจากความคิดริเริ่มดังกล่าว

92-94

การปล่อยก๊าซ น�้ำทิ้ง และของเสีย

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

EN18 แผนงานน�ำร่อง เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้น

94-95

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

สินค้าและบริการ

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

EN26 แผนงานริเริ่มการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าและ
บริการ รวมถึงขอบเขตของการลดผลกระทบ

94-95

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

ความร่วมมือ

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

EN28 ตัวเลขของค่าปรับและยอดรวมของมาตรการการลงโทษอืน่ ๆ ที่
ไม่เกีย่ วข้องกับการเงินจากการละเมิดบทบัญญัตแิ ละข้อบังคับ
ทางสิ่งแวดล้อม

-

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

หมายเหตุ: ไม่มีการละเมิด

สังคม: การปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า

การจ้างงาน

LA1
LA3
LA15

LA4
LA5

รายงานประจ�ำปี 2556
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
ก�ำลังแรงงานรวม ตามประเภทการจ้างงาน สัญญาการว่าจ้าง
97
ตารางการด�ำเนินงานด้านสังคม
และภูมิภาคโดยแบ่งตามเพศ
สวัสดิการส�ำหรับพนักงานประจ�ำ ซึ่งพนักงานชั่วคราวไม่ได้
ไม่มี
รับ โดยแบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ
อัตราการกลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงาน หลังการ
97
ตารางการด�ำเนินงานด้านสังคม
ลาหยุดเพื่อเลี้ยงบุตร โดยแบ่งตามเพศ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2556
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
ร้อยละของพนักงาน ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วม
97
ตารางการด�ำเนินงานด้านสังคม
เจรจาต่อรอง
ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
หมายเหตุ: ปฏิบัติตามกฎหมาย
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ รวมถึงการแจ้งว่ามีก�ำหนดอยู่ในข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างงานหรือไม่

115
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

รายงานประจ�ำปี 2556
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หน้า
LA6 ร้อยละของก�ำลังแรงงานรวม ที่อยู่ในคณะกรรมการร่วมเพื่อ
97
ตารางการด�ำเนินงานด้านสังคม
สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน และการจัดการ ซึ่งมี
ส่วนร่วมในการดูแล และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแผนงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากการท�ำงาน วันขาดงานและ
97-99
ตารางการด�ำเนินงานด้านสังคม, ความปลอดภัย
การขาดงานรวมถึงจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน แบ่ง
และอาชีวอนามัย
ตามภูมิภาคและเพศ
การฝึกอบรมและการศึกษา

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

LA10 จ�ำนวนชัว่ โมงโดยเฉลีย่ ของการฝึกอบรมต่อปีตอ่ พนักงานหนึง่
คน ตามเพศและประเภทของพนักงาน

101-105

โปรแกรมฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรม
การเดินเรือทะเลของบริษัท

LA11 แผนงานเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เอื้อ
ต่อการจ้างงานต่อเนื่อง และช่วยเหลือพนักงานในการจัดการ
เป้าหมายในการท�ำงาน

101-105

โปรแกรมฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรม
การเดินเรือทะเลของบริษัท

LA12 ร้อยละของพนักงานทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบพัฒนาการด้านอาชีพ
และผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งตามเพศ

99-106

การฝึกอบรมและการพัฒนา

ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

LA13 องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหาร และการแยกย่อยจ�ำนวน
พนักงาน ต่อประเภทพนักงาน โดยแบ่งตามเพศ กลุ่มอายุ การ
เป็นชนกลุ่มน้อย และตัวชี้วัดความหลากหลายอื่นๆ

97-98

การไม่เลือกปฏิบบัติ

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

HR4 จ�ำนวนทั้งหมดของกรณีการเลือกปฏิบัติและมาตรการแก้ไข

-

สิทธิชนพื้นเมือง

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

HR9 จ�ำนวนทัง้ หมดของกรณีละเมิดสิทธิชนพืน้ เมือง และมาตรการทีใ่ ช้

-

การประเมิน

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

HR10 ร้อยละและจ�ำนวนทั้งหมดของการด�ำเนินงาน ที่ต้องผ่านการ
ทบทวนด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือการประเมิณผลกระทบ

-

ร้อยละ 100 ซึ่งพิจารณาจากจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบัติ

การฟื้นฟู

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

HR11 จ�ำนวนข้อร้องทุกข์เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่มีการยื่น
จัดการ และแก้ไข ผ่านทางกลไกการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ

-

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
ตารางการด�ำเนินงานด้านสังคม

สิทธิมนุษยชน

116
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หมายเหตุ: ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หมายเหตุ: ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

หมายเหตุ: ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

สังคม: ชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

SO1 ร้อยละของการด�ำเนินงานทีไ่ ด้ลงมือท�ำ และบรรลุผลในชุมชน
ท้องถิน่ โดยมีการประเมิณผลกระทบและแผนงานพัฒนาท้อง
ถิ่นนั้น

106-111

การทุจริต

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

SO4 การกระท�ำเพื่อตอบสนองต่อกรณีทุจริต

-

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
การพัฒนาชุมชนและสังคม
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หมายเหตุ: ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

นโยบายสาธารณะ

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556

SO5 จุดยืนของนโยบายสาธารณะ และการมีสว่ นร่วม ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและการล็อบบี้

63

นโยบายเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและการ
ให้สินบน, นโยบายการแจ้งเบาะแส

SO6 มูลค่าของการสนับสนุนทั้งหมด ทั้งด้วยเงิน และของต่ าง
ตอบแทนอืน่ ๆ ให้กบั พรรคการเมือง นักการเมือง และสถาบัน
ที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ละประเทศ

-

ไม่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

SO7 จ�ำนวนของการด�ำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ที่ใช้ส�ำหรับ
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การต่อต้านความเชือ่ ใจ และแนว
ปฏิบัติผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

-

ความร่วมมือ

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

SO8 มูลค่าเงินค่าปรับ และจ�ำนวนทั้งหมดของการลงโทษอันมิได้
ตีเป็นเงิน ส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

-

การติดฉลากสินค้าและบริการ

รายงานประจ�ำปี 2556
หน้า

PR3 ชนิดของข้อมูลสินค้าและบริการทีจ่ ำ� เป็นในกระบวนการ รวม
ถึงร้อยละของสินค้าและบริการ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรอบของข้อมูลที่
จ�ำเป็นดังกล่าว

12-15

PR4 จ�ำนวนทัง้ หมดของกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบและบรรทัดฐาน
โดยความสมัครใจ เกีย่ วกับข้อมูล รวมถึงการตีราคาสินค้าและ
บริการ โดยแบ่งตามประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา

-

PR5 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผล
การส�ำรวจระดับความพอใจของลูกค้า

62, 95-96

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
ไม่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
หมายเหตุ: ไม่มีการปรับที่มีนัยส�ำคัญ

สังคม: ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

117
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

อ้างอิงรายงานประจ�ำปี 2556
ลักษณะของธุรกิจ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ
ลูกค้า, ความสัมพันธ์กับลูกค้า

