รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
สารจากคณะกรรมการบริษทั ต่ อรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะนาเสนอรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้จดั ทาตามกรอบ
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 โดยรายงานฉบับ นี้ ไ ด้ค รอบคลุ มผลการด าเนิ น งานส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ ที่ มี
ผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยส่ วนใหญ่ในรอบปี 2557 โดยรายงานนี้ ถือเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการสื่ อสารถึ งการวิเคราะห์
ประเด็นที่ สาคัญทางด้านเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิ บาลที่ ยงั่ ยืน และประเด็นด้านจริ ยธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย และที่อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
พันธกิ จของบริ ษทั ฯ คื อ การเป็ นบริ ษทั เดิ นเรื อที่ ได้รับความไว้วางใจสู งสุ ดในโลกและให้บริ การที่ ดีที่สุดในการ
อานวยความสะดวกสาหรับการขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าพันธกิ จดังกล่าวนี้ จะประสบ
ความสาเร็ จได้ โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ ลูกค้า รัฐบาล และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ รวมถึงชุ มชนและสังคม และตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว ในแนวทางที่เป็ นการ
พัฒ นาให้ดียิ่งขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังกาหนดให้องค์ประกอบต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นภารกิ จหลักที่
จะต้องมีการติดตามตลอดเวลาในการดาเนินงานในทุกระดับของบริ ษทั ฯ
รายงานการพัฒ นาเพื่ อความยัง่ ยืนฉบับนี้ ได้ส รุ ปความสัมพันธ์ข องบริ ษทั ฯ กับ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษ ทั ฯ และ
นาเสนอแนวทางที่ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อปรับปรุ งเรื่ องต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้ นในทุกระดับ บริ ษทั ฯ ยินดีรับัั ง
ข้อคิ ดเห็น คาแนะนา หรื อความเห็ นเกี่ ยวกับรายงานฉบับนี้ และบริ ษทั ฯ ขอยืนยันว่าคาแนะนาหรื อความเห็นทุกเรื่ องจะ
ได้รับการพิจารณาอย่างจริ งจังเพื่อนาไปดาเนินการต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริ ษ ัท พรี เชี ย ส ชิ พ ปิ้ ง จากัด (มหาชน) เราขอขอบคุ ณ ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องทุ กฝ่ ายที่ มี
ส่ วนร่ วมทั้งแรงกายและแรงใจ ทาให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ งต่อไป
ในนามคณะกรรมการ
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากั (มหาชน)

นายคาลิ มอยนู นิ ฮาชิม

นายคูชรู คาลี วาเ ยี

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ
30 มกราคม 2558

ภาพรวมของรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน [G4-28, G4-29, G4-30, G4-32]
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสู งสุ ดอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยรายงานฉบับนี้ ได้
รวบรวมผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นไปที่ ธุรกิ จหลักซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์แห่งความยัง่ ยืน ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าการที่บริ ษทั ฯ มีเรื อเดินทะเลเดินเรื ออยูท่ วั่ โลก
ซึ่ งเรื อส่ วนใหญ่ได้ถือธงสัญชาติไทยนั้นถือเป็ นเสมือนตัวแทนของประเทศ จึงเป็ นหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนฉบับปี 2556 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ทาตาม
กรอบ GRI ฉบับ G3 สาหรับปี 2557 รายงานนี้เป็ นรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนฉบับที่ 3 ซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี
ซึ่ งได้นาเสนอผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ทางด้า นเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บ าลที่ ยงั่ ยืน เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการเป็ นบริ ษทั ฯที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยโดยการ
ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อ ง และด าเนิ น ธุ ร กิ จภายใต้วิสั ย ทัศ น์ แ ละภารกิ จที่ ส าคัญ บริ ษ ัท ฯให้
ความสาคัญ ในเรื่ องความโปร่ งใส ความเชื่ อถือได้ การมีความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ และความเท่ าเที ยมกันเพื่ อให้
บรรลุเป้ าหมายและกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
นอกจากนั้น เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ การบริ หารจัดการความเสี่ ยง และกลยุทธ์ในการบรรเทาผล
กระทบต่ า งๆ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งในบริ บ ทความยัง่ ยื น ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งได้ถู ก น าเสนอแยกไว้ใ นหั ว ข้อ “รายงานจาก
คณะกรรมการ” “รายงานการกากับ ูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปั จจัยความเสี่ ยงที่สาคัญ ” ของรายงานประจาปี
ฉบับนี้
รู ปแบบของรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนฉบับนี้ ถือเป็ นรายงานฉบับแรกได้อา้ งอิงตามแนวทางการรายงานของ
GRI ฉบับ G4 โดยบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาระดับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ‘In accordance’- Core ในแง่ของสารัตภาพ (Materiality)
ความเชื่ อ มโยงของผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย (Stakeholder Engagements) เนื้ อหาสาระ (Sustainability Context) ความสมบู ร ณ์
(Completeness) ความถูกต้องแม่นยา (Accuracy) และการเปรี ยบเที ยบได้ (Comparability) และเป็ นการนาเสนอกิ จกรรม
และข้อมูลของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557

ขอบเขตของรายงาน [G4-17, G4-20]
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ได้รวมข้อมูลของบริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

กรอบและข้ อจากั ของรายงาน [G4-21, G4-22, G4-23]
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ได้ถูกรวบรวมจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กรอบการรายงานจากปี 2556

กระบวนการในการกาหน เนือ้ หาในรายงาน [G4-18, G4-33]
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเนื้ อหาของรายงานโดยการค้นคว้าร่ วมกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักเพื่อให้ได้รับข้อคิ ดเห็ นจาก
บุคคลเหล่านั้น ข้อมูลต่างๆในรายงานฉบับนี้ ได้ถูกทบทวนโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งก่อนนาเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุ มตั ิ
หลังจากนั้น รายงานฉบับนี้ได้ถกู นาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ

การประเมินสารัตถภาพ (Materiality) ของเนือ้ หา [G4-19]
เนื้ อหาของรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนฉบับนี้ มุ่งเน้นที่จะนาเสนอนโยบายบริ ษทั ฯ ความสาเร็ จ และความท้า
ทายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน บริ ษทั ฯได้ทบทวนเนื้อหาผ่านการประเมินสารัตถภาพ
ซึ่ งการประเมิ นนี้ ได้จัดทาผ่านทางตัวแทนภายในจากแต่ ละหน่ วยงาน โดยได้รับความช่ วยเหลื อจากผูบ้ ริ ห าร รวมถึ ง
ข้อแนะนาจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน/การพบปะกับนักลงทุน เว็บไซต์บริ ษทั ฯ
หน่วยงานกากับดูแล และการรายงานข่าวบริ ษทั ฯ จากสื่ อมวลชน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 การประเมิ น สารั ต ถภาพของเนื้ อ หานี้ ครอบคลุ ม 4
ขั้นตอนดังต่ อไปนี้ 1) การระบุ เรื่ องที่ มีความเกี่ ยวเนื่ อง (Relevance) 2) การจัดลาดับความสาคัญเนื้ อหาที่ มีอิทธิ พล และ
ผลกระทบต่ อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยและต่ อบริ ษทั ฯ 3) การลาดับความสาคัญ ของแต่ละประเด็นโดยผ่านการสอบทานและการ
ประเมินผล 4) การตรวจสอบบริ บทของรายงานเป็ นประจาทุกปี
ตารางแสดงสารั ต ถภาพของเนื้ อ หาด้านล่ างนี้ ประกอบด้วย 11 หัวข้อที่ ส าคัญ ซึ่ งแต่ ละหัวข้อจะครอบคลุ มถึ ง
ประเด็นการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืนที่ บริ ษทั ฯให้ความสาคัญ สาหรับ 11 หัวข้อนี้ ถือเป็ นข้อมูลที่ มีความสาคัญต่อรายงาน
การพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนปี นี้ ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการปรับปรุ งการ
ประเมินสารัตภาพในเนื้อหานี้ และได้เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ตามลาดับความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ตารางสารัตถภาพของเนือ้ หา

ต่ำ

ความสาคัญต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย

สู ง

ผลการดาเนินงาน
ผลิตภัณฑ์ และ
ทางด้ านเศรษฐกิจ
บริการ
ความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้ า
ความปลอดภัย อาชีวะ และอนามัย
การฝึ กอบรมและ
การจ้ างงาน
การศึกษา
ความหลากหลาย
การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ทางชีวภาพ
สิทธิมนุษยชน
ความหลากหลาย
นา้ ทิง้ และของเสีย
และความเท่ าเทียมกัน

ต่ำ

ความสาคัญต่ อกิจการ

สู ง

ความเชื่ อมโยงของผู้มีส่วนไ ้ เสี ย (Stakeholder Engagements) [G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายใน กล่าวคือ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และภายนอก กล่าวคือ เจ้าหนี้ คู่คา้ ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริ ษทั ฯและมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากหลากหลายวิธีการ
โดยคานึงจากความถี่และการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด บริ ษทั ฯ ยังได้จดั หาช่องทางในการสื่ อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้โดยตรงโดยไม่
ผ่านผูบ้ ริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะด าเนิ นการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างจริ งจังและจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ น
ความลับ
ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯแบ่งผูม้ ีส่วนได้เสี ยออกเป็ น 8 กลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ หน่วยธุ รกิจทุกหน่วยงานมีความ
รับผิดชอบในการสร้างและรักษาไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดี กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยผ่านการสื่ อสาร รับัั งข้อเสนอแนะ และ
ประเมินความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ผู้มสี ่ วนไ ้ เสีย

ความคา หวัง

หลักปฏิบัตแิ ละการมีส่วนร่ วม

ลูกค้ า

• การบริ การอย่ า งมื อ อาชี พ ในอั ต รา • พัฒนาการให้บริ การตามความต้องการที่หลากหลาย
ค่าบริ การที่ยตุ ิธรรม
• ให้บ ริ การอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เชื่ อถื อได้ เป็ นมื ออาชี พ และให้
• ส่ ง สิ น ค้าตรงตามระยะเวลาที่ ก าหนด ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
โดยปราศจากปั ญหา
• ตอบข้อซักถามอย่างละเอียดโดยทันที

ผู้ถือหุ้น

• ได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปั นผล
• การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ
• ด าเนิ น กิ จ การด้ว ยความยุติ ธ รรมและ
โปร่ งใส
• การบริ หารความเสี่ ยง

• สร้าง รักษา และเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
• เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแม่นยาและทันเวลา
• ตอบข้อสงสัยต่างๆทั้งหมด
• สื่ อสารกับผูล้ งทุนอย่างสม่าเสมอ ผ่านการเยี่ยมชมบริ ษทั ฯ การจัด
Road Show และ การจัดประชุม
• มี ช่อ งทางการสื่ อ สารโดยตรงระหว่างผูถ้ ื อหุ ้น กับ ผูบ้ ริ ห ารและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
• จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง รวมถึงการจัดกิจกรรม
บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส
• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ ดั การ

พนักงาน

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

นักลงทุน

• ผลตอบแทนจากการลงทุน
• มี ช่อ งทางการสื่ อ สารโดยตรงระหว่างผูถ้ ื อหุ ้น กับ ผูบ้ ริ ห ารและ
• การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
• ด าเนิ น กิ จ การด้ว ยความยุติ ธ รรมและ • การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ (conference call) รวมถึง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ความมัน่ คงและความก้าวหน้าทางอาชีพ
การพัฒนาความรู ้ความสามารถ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
ความปลอดภัยในการทางาน

เคารพสิ ทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ให้ความปลอดภัยในการทางาน
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการฝึ กอบรม
ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกันได้
• ช่องทางในการรับัังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ผู้มสี ่ วนไ ้ เสีย

ความคา หวัง
โปร่ งใส
• การบริ หารจัดการความเสี่ ยง

หลักปฏิบัตแิ ละการมีส่วนร่ วม
จัดให้มีช่วงตอบข้อซักถาม
• เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างสม่าเสมอ
• การจัด Road Show 18 ครั้ง ในปี 2557
• จัด ท ารายงานประจ าปี และรายงานอื่ น ๆ เช่ น แบบ 56-1 สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ฯลฯ

ชุมชนและสังคม • ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ
• สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
• รักษาไว้ซ่ ึงทรัพยากรธรรมชาติ

• สนับ สนุ น และเข้าร่ วมกิ จกรรมการต่ างๆของชุ ม ชนและสังคม
อย่างสม่าเสมอ
• จัดการประชุมร่ วมกับศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรื อทะเล เพื่อวางแผน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

ผู้ออกกฎระเบียบ • ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และ
กฎระเบียบต่างๆ
• มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและโปร่ งใส
• เปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพี ยงพอและทัน ต่ อ
เวลา

• ปฏิ บัติ ต ามข้อ แนะน าในการติ ด ต่ อ กับ ภาครั ฐ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
รวมถึงให้ความร่ วมมือในการศึกษาวิจยั
• สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับเป็ นประจา
• เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างสม่าเสมอ
• มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
• จัด ท ารายงานประจ าปี และรายงานอื่ น ๆ เช่ น แบบ 56-1 สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ฯลฯ
• มีช่องทางการรับัังข้อคิดเห็น และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง

คู่ค้า

• เปิ ดโอกาสให้ มี ก ระบวนการในการ • ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยเงื่อนไขตามหลักปฏิบตั ิและจารี ตประเพณี ของ
จัดซื้ออย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
อุตสาหกรรม
• กาหนดราคาที่ยตุ ิธรรม
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
• รักษาชื่อเสี ยงที่ดีและความน่าเชื่อถือ
• ชาระเงินตามกาหนด
• มีช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์

เจ้ าหนี้

• ความสามารถในการช าระหนี้ ภายใน • ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในสั ญ ญ ากู้ รวมถึ ง เงื่ อ นไขในแง่ ข อง
เวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของเงินกู้ การชาระคืนหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
• ก าหนดผลตอบแทนจากเงิ น กู้ และ ที่ได้ตกลงกัน
ค่าธรรมเนียมที่ยตุ ิธรรม
• จั ด ให้ มี การป ระชุ ม เพื่ อ แลกเป ลี่ ยน ข้ อ มู ลและค งไว้ ซ่ ึ ง
• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา
ความสัมพันธ์อนั ดีอย่างสม่าเสมอ
• จัดทารายงานทางการเงินและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

การกากับ ูแลกิจการ จริยธรรมและความซื่อสั ตย์
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม
ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการส่ งเสริ มให้มีการกากับดูแล
กิจการที่ดีซ่ ึ งเป็ นความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุ น้ และถือเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
ในการกากับดูแลการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ โครงสร้างในการกากับดูแลกิจการได้รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้
แสดงไว้ภายใต้หวั ข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจาปี นี้

บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงหลักสาคัญของความซื่ อสัตย์ การ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความจริ งใจ โปร่ งใส และซื่ อสัตย์ ทั้งนี้ค่มู ือดังกล่าวได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

การต่ อต้ านการคอรัปชั่น [SO4]
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรมการเดินเรื อมามากกว่าสองทศวรรษและมีชื่อเสี ยงในการไม่ยอมรับพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและการคอรัปชัน่ ซึ่ งผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯได้ยึดถือนโยบายนี้ มาโดยตลอด และไม่นานมา
นี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ินโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และเครื่ องมือการประเมินตนเองที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
นโยบายนี้ ได้รวมแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจที่ต่อต้านการคอรัปชัน่ และการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณมาตั้งแต่ในอดี ต
และได้สื่อสารแก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานทุกคนให้รับทราบในทางเดียวกัน
นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงบุคคล กิจการ หรื อ องค์กร ที่บริ ษทั ฯทาธุ รกิจด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางใน
การติดต่อกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยตรง เพื่อให้คาแนะนาเกี่ ยวกับธุ รกิจ ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
เสี่ ยง หรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการดาเนิ นธุ รกิจ หรื อจากการปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้อง หรื อการละเมิด
หลักจริ ยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ หรื อการกระทาที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงให้ความ
มัน่ ใจได้วา่ บุคคล กิจการ หรื อ องค์กร ที่บริ ษทั ฯเกี่ยวข้องด้วย ไม่มีการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณ
พรีเชียส ชิพปิ้ ง ไ ้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต

เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 คุ ณ คาลิ ด ฮาชิ ม
กรรมการผู้ จั ด การ รั บมอบใบรั บรองการเป็ น
สมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต ซึ่ งพิ ธีการมอบใบรั บ รองฯ จั ด
ขึน้ ณ สานักงาน สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย อาคารวิทยาการตลาดทุ น นอร์ ทปาร์ ค
กรุ งเทพฯ

ผลการ าเนินงานในการจั การเพือ่ ความยัง่ ยืน
ผลการ าเนินงานทาง ้ านเศรษฐกิจ
ในปี 2557 ผูบ้ ริ หารอาวุโสของบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั เป้ าหมายสาหรับปี หน้าไว้ ดังต่อไปนี้
 รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลาเรื อ มากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อยละ 10
 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อเฉลี่ยต่อวันต่อลาเรื อ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อยละ 15 ตามรายงานของ
Moore Stephens




จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานตามกาไรสุ ทธิ ของผลประกอบการประจาปี

การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จผ่านทางกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ รวมไปถึงผ่านทางกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
มูลค่ าทางเศรษฐกิจโ ยตรงที่สร้ างขึน้ และแจกจ่ าย (ล้ านเหรียญสหรัฐ) [EC1]
รายการ

2553

2554

2555

2556

2557

มูลค่ าทางเศรษฐกิจโ ยตรงที่สร้ างขึน้ :
รายได้จากการเดินเรื อ

92.40

100.51

112.34

124.76

140.66

รายได้จากการลงทุน

0.82

0.85

0.65

0.27

0.16

13.37

0.06

0.01

0.00

0.83

0.34

10.77

10.24

31.69

1.69

106.93

112.19

123.24

156.72

143.34

ต้นทุนจากการเดินเรื อ (ไม่รวมต้นทุนลูกเรื อ)

10.76

26.33

40.17

42.93

43.54

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (รวมต้นทุนลูกเรื อ)

24.62

26.23

32.55

42.89

46.38

9.29

14.20

13.85

14.82

15.31

เงินปั นผลจ่าย

40.37

21.14

15.08

13.76

9.66

ภาษีจ่ายให้รัฐ

3.32

0.36

0.15

0.31

0.27

เงินลงทุนในชุมชน และสังคม

0.80

0.08

0.06

0.04

0.04

การจ่ายเงินอื่นๆ

1.24

1.93

2.09

1.10

1.54

รวม - มูลค่ าเศรษฐกิจโ ยตรงที่แจกจ่ าย

90.40

90.27

103.95

115.85

116.74

มูลค่ าทางเศรษฐกิจโ ยตรงสะสม งั นี้

16.53

21.92

19.29

40.87

26.60

21.70

21.40

29.63

37.09

39.01

ประมาณการค่าใช้จ่าย

0.48

0.00

0.39

0.04

0.06

โอนไป (จาก) เงินสารอง

(5.65)

0.52

(10.73)

3.74

(12.47)

รายได้จากการขายทรัพย์สิน
รายได้อื่น
รวม - มูลค่ าทางเศรษฐกิจโ ยตรงที่สร้ างขึน้
มูลค่ าทางเศรษฐกิจโ ยตรงที่แจกจ่ าย:

การจ่ายเงินให้แก่ผใู ้ ห้กู้

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

สาหรับผลการดาเนิ นงานทางด้านการเงิ น โปรดดู “จุ เ ่ นทางการเงิน” และ “คาอธิ บายและการวิเคราะห์ ข อง
ผู้บริหาร” ในรายงานประจาปี ฉบับนี้

ผลการ าเนินงานทาง ้ านสิ่ งแว ล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าการขนส่ งทางทะเลที่ ขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิ ดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่
รุ นแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรื อทางน้ า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความมุ่งมัน่ ที่ จะปกป้ องและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้า และการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม จากการดาเนิ นธุ รกิ จตลอดหลายปี ที่ ผ่านมา ทาให้บริ ษทั ฯ เข้าใจดี ว่าแค่การปฏิ บตั ิ ตามกฏข้อบังคับ
ต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้ องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่สาคัญที่จะต้องปฏิบตั ิ นอกเหนื อจากกฎเกณฑ์
ที่ กาหนดไว้ นัน่ คื อ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการ
ค้นหาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนามาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมัน่ อย่างแน่ วแน่
ในการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสี ย
รายงานนี้ ได้นาเสนอรายละเอียดกฎข้อบังคับทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญที่สุด และสิ่ งที่บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนิ นการเพื่ อให้เป็ นไปตามกฎข้อบังคับดั งกล่าว รวมทั้งรายงานนี้ ได้แสดงถึ งแผนงานภายในที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นและระบบการควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ายของ
รายงานฉบับนี้ จะเป็ นการสรุ ปถึงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในด้านสิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้สาหรับปี ถัดไป

จุ เ ่ นผลการ าเนินงานทาง ้ านสิ่ งแว ล้ อม [EN27]
1. การประชุมประจาปี ที่จดั ขึ้นทุกๆปี โดยมีการพิจารณาและพูดต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิ ชยนาวีต่างๆ
2. นโยบายในการป้ องกันสิ่ งแวดล้อมตามด้านล่าง ได้ถูกจัดทาขึ้นตามมาตรฐานเดี ยวกันกับ มอก. 14001 ซึ่ งเป็ น
นโยบายของบริ ษทั ฯ ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ในการที่จะป้ องกันสิ่ งแวดล้อมและความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน
บนโลกในปั จจุบนั และในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดด้านล่างในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจั การสิ่ งแว ล้ อม
มอก. 14001 (ISO 14001)”)
3. สาหรั บการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ บริ ษ ทั ฯได้ลงนามสัญ ญาสั่งต่ อเรื อใหม่ ซึ่ งมี รายละเอี ยดของ
คุณลักษณะของตัวเรื อมากกว่าข้อกาหนดตามกฎหมาย อันจะส่ งผลในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเรื อในการรักษา
สิ่ งแวดล้อม
4. เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมได้ถูกกาหนดและนามาใช้กบั พนักงานทั้งในสานักงาน
และพนักงานที่อยู่บนเรื อ โดยได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการและให้มีการปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่า
การอบรมและปรับปรุ งความนึกคิดของพนักงานทุกระดับจะเป็ นสิ่ งที่นาไปสู่ความสาเร็ จในนโยบายสิ่ งแวดล้อม
และความสาเร็ จนี้ได้แสดงผ่านการอบรมพนักงานในบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ มีการประเมินผลกระทบที่ สาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมสาหรับกิ จกรรมต่างๆทั้งบนเรื อและภายในสานักงาน
และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการดาเนิ นการต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบนั สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
6. โครงการฝึ กอบรมภายในองค์กรฯ ที่จดั ขึ้นเพื่อพนักงานทุกคน (ทั้งที่ สานักงานบริ ษทั ฯ และบนเรื อ) ซึ่ งเป็ นไป
ตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (EMS Policy) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งและปลูกจิ ตสานึ ก

เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม โดยโครงการฝึ กอบรมนี้ ได้จดั ฝึ กการอบรมทั้งที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริ ษทั ฯ และผ่านทางผู ้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเรื อที่ไปตรวจเรื อ
7. บริ ษ ัท ใช้ค วามพยายามอย่างดี ที่ สุ ด เพื่ อชักจู งและสนับ สนุ นผูค้ ้าทุ กรายของบริ ษ ทั ให้ป ฏิ บัติ ต ามมาตรฐาน
สิ่ งแวดล้อม/แนวทางการปฏิบตั ิที่ดี

การปฏิบัติตามกฎข้ อบังคับและอนุสัญญาต่ างๆ [LA8]
การที่บริ ษทั ฯ จะสามารถนาเรื อวิ่งผ่านน่านน้ าสากลได้น้ นั บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎข้อบังคับและอนุสญ
ั ญาต่างๆ ซึ่ งกาหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization:
IMO) และหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆอย่างครบถ้วน
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้ องกันมลพิษจากเรื อ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึ กอบรมการรับรองคุณสมบัติคนประจาเรื อ และการเข้ายามของคนประจา
เรื อ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสญ
ั ญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour
Convention “MLC”) เป็ น 4 อนุสญ
ั ญาหลักที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรื อระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ มีกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน้ าถ่วงเรื อและตะกอน ค.ศ. 2004 (International
Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004)
• อนุสญ
ั ญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าอันตราย (International Maritime Dangerous Goods
Code (IMDG))
• อนุสญ
ั ญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าเทกองแบบแข็ง (International Maritime Solid Bulk
Cargoes Code (IMSBC))
• อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรี ยงของเรื อ ค.ศ. 2001 (International Convention on
the Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001)
• อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสี ยหายจากมลพิษน้ ามัน ค.ศ. 2001 (International
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001)
• กฎข้อบังคับในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่ งมีความเข้มงวดกว่าที่กาหนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริ กา (US Environment Protection Act: EPA) และ
คาสัง่ ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเขตยุโรป ฯลฯ
นอกจากกฎข้อบังคับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับที่สาคัญอื่นๆ ดังต่อไปนี้
ประมวลข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารความปลอ ภัยระหว่ างประเทศ (International Safety Management Code:
ISM Code) จากประสบการณ์ เรี ยนรู ้ดา้ นอุบตั ิ เหตุทางทะเลตลอดหลายปี ที่ ผ่านมา ได้ถูกรวบรวมเป็ นประมวลข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริ หารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึ่ งถูกเผยแพร่ โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อ
ส่ งเสริ มความปลอดภัยในการดาเนินงานของเรื อเดินทะเลและการป้ องกันมลพิษต่างๆ ISM Code ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2541 สาหรับเรื อขนส่ งผูโ้ ดยสารรวมถึงเรื อเร็ วสาหรับขนส่ งผูโ้ ดยสาร เรื อบรรทุกน้ ามัน เรื อบรรทุกสารเคมี

เรื อบรรทุกก๊าซ เรื อบรรทุกสิ นค้าแบบเทกอง และเรื อบรรทุกสิ นค้าที่มีความเร็ วสู งที่มีระวางขับน้ าตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้ น
ไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ และได้รับใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้
กฎข้อบังคับนี้ ถกู นาไปใช้ท้ งั บนเรื อและที่สานักงานบนฝั่งเพื่อให้เป็ นมาตรฐานสากล โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรื อ
2. เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บและสู ญเสี ยชีวิต
3. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม
กราัต่ อไปนี้ แสดงถึงจานวนครั้งของเหตุ การณ์ การละเมิ ด ISM Code เปรี ยบเที ยบกับจานวนวันในการเดิ นเรื อ
ตั้งแต่ปี 2549 - 2557 ของบริ ษทั ฯ สาหรับการวิเคราะห์น้ ี ได้พิจารณาการละเมิด ISM Code ซึ่ งส่ งผลให้เกิดเหตุไัไหม้ การ
ระเบิด การบาดเจ็บ หรื อเสี ยชี วิตของลูกเรื อ เรื อโดนกัน และ เรื อเกยตื้ น โดยในปี 2549 เป็ นปี ที่มีจานวนวันในการเดินเรื อ
สู งสุ ด อยู่ที่ 19,710 วัน ในขณะที่ ปี 2550 เป็ นปี ที่ มีจานวนครั้งของการละเมิ ด ISM Code เกิ ดขึ้ นสู งสุ ด 18 ครั้ง อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างปี 2550 - 2554 การละเมิด ISM Code มีจานวนลดลงถึงร้อยละ 94 และมีปริ มาณเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยในปี 2556
และปี 2557 โดยบริ ษ ทั ฯ ได้วิเคราะห์รายละเอี ยดของการละเมิ ดเพื่ อระบุ สาเหตุ ที่แท้จริ งและเริ่ มดาเนิ นการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง และได้แจ้งให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งทราบเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา และเป็ นการหลีกเลี่ยงการเกิดการละเมิด
แบบเดียวกันขึ้นอีก เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนครั้งของการละเมิดข้อบังคับกับจานวนวันในการเดินเรื อพบว่าในปี 2549 และปี
2554 เป็ นปี ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากมีการละเมิดเกิดขึ้นมีเพียงร้อยละ 0.02 และแม้วา่ ในปี 2550 ซึ่ งเป็ นปี ที่แย่ที่สุด แต่
การละเมิ ดที่ เกิ ดขึ้ นก็นับได้ว่ามี เพี ยงเล็กน้อย คื อร้อยละ 0.11 เท่ านั้น สาหรั บในช่ วงเวลาทั้งหมดที่ กล่าวมา จานวนการ
ละเมิดเฉลี่ยที่เกิดขึ้นสาหรับกองเรื อทั้งหมด อยูท่ ี่ร้อยละ 0.06 เท่านั้น

เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ ISM Code ได้มีการตรวจสอบภายในบนเรื อประจาปี โดยทีมงานซึ่ งประกอบด้วยผู ้
ตรวจสอบเรื อซึ่ งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผูจ้ ดั การโดยตรง
เหตุการณ์ที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง การเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกื อบเกิดอุบตั ิเหตุ
ทั้งหมดจะถูก ตรวจสอบและวิ เคราะห์ เพื่ อหาสาเหตุ และหลังจากนั้น จะมี การทบทวนขั้น ตอนการด าเนิ น งานทัน ที
นอกจากนี้ บทเรี ยนทั้งหมดที่ ได้จากอุ บัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นและเหตุ การณ์ ที่ เกื อบเกิ ด อุบัติ เหตุ ต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง
Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเดิ นเรื อ และเป็ นการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัย ในการเดิ น เรื อ ให้ สู งขึ้ นอี ก ด้ว ย The Nautical Institute กรุ ง ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ งได้เผยแพร่
เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) ทุกเดือน ได้ชื่นชมที่ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความร่ วมมือกับ MARS
ในการส่ งเสริ มและร่ วมแบ่งปั น “บทเรี ยน” จากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการ
เดินเรื อ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ริเริ่ มการดาเนินการเพื่อควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใช้วิธีป้องกันต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การพัฒนาการฝึ กอบรมบุคลากร: เนื่ องจากแนวโน้มที่ การตรวจเรื อโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเรื อของรัฐเมืองท่านั้น
จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในส่ วนของการบังคับใช้ ISM Code ดังนั้น บุคลากรประจาเรื อของบริ ษทั ฯ จึงได้รับ
การทบทวนความรู ้ดา้ น ISM Code อย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกันภายใน
กองเรื อ
• การพั ฒ นาการบ ารุ งรั ก ษาตั ว เรื อ : บริ ษ ัท ฯ ได้เน้น ย้ าถึ งความส าคัญ ของการตรวจสอบสภาพและทดสอบ
เครื่ องจักรทุกเครื่ องอย่างสม่าเสมอ และหากเจ้าหน้าที่ ประจาเรื อพบเห็นสิ่ งผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทันที
นอกจากนี้ฝ่ายจัดการของบริ ษทั ฯ ได้เน้นย้าให้ผตู ้ รวจสอบภายในต้องสอบทานการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆอย่าง
เข้มงวดเพิ่มขึ้น จากการตรวจสอบปกติ เพื่อให้ยกระดับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและความปลอดภัยสาหรับตัวเรื อ
สิ นค้า และลูกเรื อ
• มีการแจ้ งเตือนอย่ างทันท่ วงทีไปยังเรื อ : โดยปกติ เรื อที่ เข้าสู่ น่านน้ าในอเมริ กาเหนื อและออสเตรเลีย จะต้องมี
ใบรับรองเพิ่ มเติ มเพื่ อให้สอดคล้องกับกฎระเบี ยบข้อบังคับของท้องถิ่น และเพื่ อเป็ นมาตรการในการป้ องกัน
เรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนิ นการแก่ลูกเรื อไว้ล่วงหน้าก่อนที่เรื อจะ
มาถึ งน่ านน้ าดังกล่าว เพื่ อให้มนั่ ใจว่าเอกสารที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดได้ถูกจัดเตรี ยมไว้เรี ยบร้อย และเรื อสามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดเวลา
• ใน ปี 2555 บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม เป็ น ส ม าชิ ก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo
Shipowners) Intercargo มีคากล่าวว่า “เพื่อเชื่ อมโยงผูม้ ีส่วนได้เสี ยในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่ เพื่อความปลอดภัย
ความมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง ดังนั้น วิสัยทัศน์
ของเราจึงคือ ความปลอดภัย ความมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเรื อขนส่ งสิ นค้า
แห้งเทกอง ซึ่ งมีเรื อสมาชิ กที่คา้ ขายอยู่ทวั่ โลก – เดินเรื ออย่างมีความสามารถในการแข่งขัน ปลอดภัย และสร้าง
ผลกาไร” คากล่าวนี้ สอดคล้องกับปรั ชญาของบริ ษ ทั ฯ เป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การเข้าเป็ นสมาชิ ก Intercargo ของ
บริ ษทั ฯ นั้น สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
• ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก RightShip ซึ่ งเป็ นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรื ออิสระ ก่อตั้งโดย
BHP Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริ ษทั ขนส่ งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็ นผูใ้ ช้บริ การหลักในการขนส่ ง
ทางเรื อซึ่ งระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรื อของ RightShip เป็ นที่ รู้จกั โดยทัว่ กันว่ามีมาตรฐานที่แม่นยาและ
เข้มงวด รวมทั้งเน้นเรื่ องความปลอดภัยของเรื อ (รวมถึงลูกเรื อและสิ นค้า) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
การเข้าเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ฯ เป็ นการยืนยันถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ อีกอย่างด้วย
บริ ษทั ฯได้กาหนดเป้ าหมายภายในเท่ากับศูนย์ สาหรับการละเมิด ISM Code ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรื อเสี ยชี วิต
ไัไหม้ เรื อโดนกัน เรื อเกยตื้น หรื อการถูกกักเรื อ

ประมวลข้ อบังคับว่ า ้ วยการรักษาความปลอ ภัยของเรือและท่ าเรือระหว่ างประเทศ (International Ship and Port
Safety: ISPS) สื บเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทัว่ โลก จึงมีการรับรอง ISPS ในปี
2547 ISPS เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชี วิตในทะเล (SOLAS) ซึ่ งได้รวมถึง
การยกระดับ ความปลอดภัย ของเรื อ และท่ าเรื อ ข้อบังคับ ดังกล่ า วได้กาหนดบทบาทหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่า ง
หน่ วยงาน ภาครัฐ บริ ษทั เดิ นเรื อ คนประจาเรื อ และบุคลากรประจาท่าเรื อ/บุคลากรผูอ้ านวยความสะดวก เพื่อ ที่ จะใช้ใน
“การตรวจจับการคุกคามความปลอดภัยและการใช้มาตรการป้ องกันสาหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ตัวเรื อ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกที่ท่าเรื อซึ่ งใช้ในการค้าระหว่างประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1)
เพื่ อเป็ นการปฏิ บตั ิ ตาม ISPS บริ ษทั ฯ ได้พฒั นามาตรฐานสาหรับขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานของเรื อที่ เข้าท่าที่ มีอตั รา
เสี่ ยงต่อการลักลอบค้ายาเสพติดและผูล้ กั ลอบหนี ข้ ึนเรื อ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีสุนขั ดมกลิ่น และเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธตาม
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นนโยบายมาตรฐานของบริ ษ ทั ฯที่ จะจัดให้มีสิ่ งเหล่านี้ หากเรื อเข้าท่ าเรื อที่ ยุโรป
อังกฤษ อเมริ กา ออสเตรเลีย หรื อ แคนนาดา จนถึงบัดนี้ บริ ษทั ฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ ถูกกักกันเรื อที่ เกิ ดจากการละเมิด ISPS
เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
มีการสอบทานภายในประจาปี สาหรับมาตรการการป้ องกันต่างๆ ซึ่ งรวมถึงผลการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในการ
จัดหาสุ นขั ดมกลิ่นและเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ดังเช่ นการตรวจสอบ ISM ตามที่ ได้กล่าวข้างต้น การสอบทานจะ
กระทาโดยทีมงานซึ่ งประกอบด้วยผูต้ รวจสอบที่ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่ งได้รายงานผลการสอบทาน
ต่อกรรมการผูจ้ ดั การโดยตรง การไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิด
อุบตั ิเหตุท้ งั หมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ในกรณี ที่มีขอ้ ผิดพลาดในขั้นตอนการดาเนิ นงานมาตรฐาน จะ
มีการสอบทานขั้นตอนต่างๆ ทันที
กราัด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นว่า จานวนครั้งของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนด้านซ้าย) เปรี ยบเทียบกับจานวน
วันในการเดิ นเรื อ (แกนด้านขวา) ในช่ วงปี 2549 - 2557 การละเมิ ด ISPS นั้นมี จานวนสู งสุ ดในปี 2549 คื อ มี การละเมิ ด
ทั้งหมด 8 ครั้ง ในขณะที่ ปี 2549 มี จานวนวันในการเดิ นเรื อสู งสุ ดถึง 19,710 วัน ทั้งจานวนวันในการเดิ นเรื อและจานวน
ครั้ งของการละเมิ ด ISPS ได้ลดลงมาอยู่ที่จุดต่ าสุ ดในปี 2554 คื อ การละเมิ ดอยู่ที่ 0 ครั้ ง โดยมี จานวนวันในการเดิ นเรื อ
5,842 วัน ทั้งนี้ ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 และปี 2555 แต่ในปี 2557 มีการละเมิด 2 ครั้ง โดยเหตุการณ์เกิ ดขึ้ นเมื่อผู ้
หลบหนีข้ ึนเรื อซึ่ งเป็ นคนยากจนและต้องการหนี ไปอยูต่ ่างประเทศเพื่อชี วิตที่ดีข้ ึน แม้วา่ เมื่อคนเรื อของบริ ษทั ฯ ตรวจพบผู ้
หลบหนีเหล่านี้ได้นาไปส่ งที่ท่าเรื อที่หลบหนีข้ ึนมา แต่บริ ษทั ฯ ก็ได้รวมเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นการละเมิด ISPS เพื่อรายงาน
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการละเมิดเท่ากับศูนย์ที่ต้ งั ไว้

บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป้ าหมายให้การละเมิด ISPS เท่ากับศูนย์ สาหรับปี ที่จะมาถึง
MARPOL: เป็ นอีกกฎข้อบังคับหนึ่ งที่สาคัญซึ่ งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเดินเรื อทางทะเล
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะ “อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษที่เกิดจากน้ ามัน และสารอันตราย รวมถึง
การลดจานวนของอุบตั ิเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซึ่ งในอนุสญ
ั ญานี้แบ่งออกเป็ น 6 หมวด กล่าวคือ:
1. ข้อกาหนดการป้ องกันมลพิษจากน้ ามัน (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)
2. ข้อกาหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid
substances in bulk)
3. ข้อกาหนดการควบคุมมลพิษจากสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อ หรื อตูค้ อนเทนเนอร์ หรื อถังบรรจุ (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. ข้อกาหนดการป้ องกันมลพิษจากน้ าเสี ยจากเรื อ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from
ships)
5. ข้อกาหนดการป้ องกันมลพิษจากการป้ องกันมลพิษจากขยะจากเรื อ (Regulations for the Prevention of Pollution
by Garbage from ships)
6. ข้อกาหนดการป้ องกันมลพิษทางอากาศจากเรื อ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships)
บริ ษทั ฯ มีความเข้าใจถึงความเสี่ ยงของการเกิ ดผลกระทบที่ ร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
ทางทะเล ซึ่ งบริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการเชิ งป้ องกันเพื่อจากัดความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ โดยลาดับแรกคือ จากัดความผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากบุคลากร และลาดับที่สองคือการดูแลรักษาเครื่ องจักรบนเรื อให้มีมาตรฐานสูงสุ ด
เพื่อจากัดความผิดพลาดของบุคลากร บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาปรับปรุ งโปรแกรมการฝึ กอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ประจาเรื อ
ทุ กคน ซึ่ งรวมไปถึ งห้องอบรมเสมื อ นจริ ง ซึ่ งออกแบบมาเพื่ อพัฒ นาปรั บ ปรุ งความช านาญในการน าเรื อ และความ
ระมัดระวังต่างๆ โดยใส่ ตวั แปรทั้งทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล หรื อเมืองท่าต่างๆ ในโลก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
มีความเชื่ อมัน่ ว่าวิศวกรช่ างเครื่ องบนเรื อที่ ติดตั้งเครื่ องจักรทันสมัยใหม่ได้รับการฝึ กอบรมโครงสร้างเครื่ องจักรนี้ อย่าง
เข้มงวด เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการดูแลรักษาเครื่ องจักร และหลีกเลี่ยงปัญหาเครื่ องจักรหยุดทางาน

จากกราัด้านบนแสดงถึ ง จานวนครั้ งของการละเมิ ดอนุ สัญญา MARPOL (แกนด้านซ้าย) ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดการ
เรี ย กร้ อ งค่ าสิ น ไหมทดแทน และจานวนวัน ในการเดิ น เรื อ (แกนด้า นขวา) ในช่ วงปี 2549 - 2557 เพื่ อ การวิ เคราะห์ น้ ี
เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ ถื อ เป็ นการละเมิ ด จะมาจากการเรี ย กร้ อ งค่ าสิ น ไหมทดแทน จะเห็ น ได้ว่า การละเมิ ด อนุ สั ญ ญา
MARPOL นั้นมีจานวนมากที่สุดในปี 2550 ซึ่ งเกิดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ในขณะที่ปี 2549 มีจานวนวันในการเดินเรื อมากที่สุด
ทั้งนี้ การละเมิดอนุ สัญญา MAPROLโดยเฉลี่ยเกิ ดขึ้ นน้อยกว่า 3 ครั้ง ในขณะที่ จานวนวันในการเดิ นเรื อโดยเฉลี่ยเท่ากับ
13,805 วัน โดยในระหว่างปี 2550 - 2555 จานวนการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL นั้นลดลงถึงร้อยละ 100 ในขณะที่จานวน
วันในการเดิ นเรื อลดลงร้อยละ 32 อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 บริ ษทั ฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็ นร้อยละ 0.03
ต่ อ จานวนวัน ในการเดิ น เรื อ ทั้งหมดในปี นั้น ในขณะที่ ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริ ษ ัท ฯ มี ก ารละเมิ ด อนุ สั ญ ญา
MARPOL คิดเป็ นร้อยละศูนย์ ต่อจานวนวันในการเดินเรื อ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL จานวน 1
ครั้ ง แต่ ท้ งั สองครั้ งนั้นเกิ ด จากการไม่ ร ะมัด ระวังของคนประจาเรื อมากกว่าการปล่ อยมลพิ ษ ออกจากเรื อของบริ ษ ทั ฯ
เหตุการณ์ท้ งั สองครั้งนี้ ได้ถูกนามาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขและแจ้งให้แก่เรื อทุกลาของบริ ษทั ฯ ทราบ ทั้งนี้ เช่นเดียวกับ
เป้ าหมายสาหรับสองข้อบังคับข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป้ าหมายสาหรับการละเมิ ดอนุ สัญญา MARPOL เท่ากับศูนย์
สาหรับปี 2558 และกาหนดให้ไม่มีเหตุการณ์ที่เรื อของบริ ษทั ฯ ถูกกักเนื่องจากการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL นี้เลย
กฎข้ อบังคับใหม่ ที่กาลังจะมีผลบังคับใช้ : กฎข้อบังคับต่อไปนี้ กาลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็ วๆนี้
• อนุสญ
ั ญา IMDG และ IMSBC ต้องการให้มีความเข้มงวดในในการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
• การแก้ไข ISM Code ต้องการให้บริ ษทั ฯมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทางานของลูกเรื อ ตามหลักการความ
ปลอดภัยพื้นฐานที่กาหนดโดย IMO นอกจากนี้บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ISM Code ว่าเป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯกาหนดภายใต้ขอ้ บังคับนี้ หรื อไม่
• เชื้อเพลิงที่เรื อใช้แล่นผ่านบริ เวณเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (Emission Control Areas “ECA”) ต้องมีค่า
กามะถันน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.1 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2558
• กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรื อช่วยชีวิต ซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิตามเมื่อมีการนาเรื อเข้าอู่แห้งครั้งแรก บังคับใช้นบั จากวันที่ 1
กรกฎาคม 2557

หลังจากที่ได้แสดงและได้อธิ บายถึงกฎข้อบังคับทางทะเลที่สาคัญ ซึ่ งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง
กฎข้อ บังคับ ใหม่ ที่ ก าลังจะมี ผ ลบัง คับ ใช้ ในหั ว ข้อ ถัด ไปจะเป็ นรายละเอี ย ดของระบบการควบคุ ม ภายในทางด้า น
สิ่ งแวดล้อมของ บริ ษทั ฯ

การป้ องกันและอนุรักษ์ สิ่งแว ล้อม
มาตรฐานระบบการจั การสิ่ งแว ล้ อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนื่ องจากแนวโน้มในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมี
มากขึ้นบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนด “นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น นอกเหนื อจากข้อกาหนดตามกฏหมาย และอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศที่ ได้กล่าวไปแล้ว บริ ษ ทั ฯ ยังได้จดั ให้มีระบบการจัด การด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment Management
System: EMS) ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่ งมาตรฐาน ISO 14001:2004 นี้ ได้กาหนดกรอบแบบองค์รวม ทั้งใน
ด้านยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ การวางแผนงานและการดาเนิ นการ และการแสดงให้เห็น
ว่า บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม จากการดาเนิ นงานใน 1 ปี หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรอง บริ ษทั ฯ
ประสบความสาเร็ จในการตรวจสอบประจาปี โดยสมาคมผูต้ รวจสอบเรื อแห่ งประเทศญี่ ปุ่น (Class NK) ซึ่ งได้ยืนยันว่า
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน ซึ่ งระบบ EMS นี้ จะเป็ นระบบที่เข้ามาเสริ มระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality Management System) ที่ มีอยู่ในปั จจุบ ัน เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุ ณ ภาพ มอก. 9001
(ISO 9001) และประมวลข้อบังคับเกี่ ยวกับ การบริ หารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ซึ่ งระบบการจัด การแบบ
ผสมผสานนี้ เป็ นที่รู้จกั กันในนามของระบบการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่ งแวดล้อม (Safety Quality
and Environment Management System: SQEMS) ซึ่ งตามหลักระบบการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย คุณ ภาพ และ
สิ่ งแวดล้อมแล้ว ผูจ้ ดั การทางด้านเทคนิ คซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ ด้วยนั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของ
ฝ่ ายบริ หารและเป็ น ผูท้ ี่ รับมอบหมายให้ดาเนิ นงานตามวัตถุ ประสงค์ข องประมวลข้อบังคับเกี่ ยวกับการบริ หารความ
ปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้ รวจสอบเรื อแห่ งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ได้ออกใบรับรองระบบ
บริ ห ารคุ ณ ภาพ (QMS Certificate) แก่ บริ ษ ทั ฯ ซึ่ งเป็ นฉบับใหม่ ข อง ISO 9001: 2008 ซึ่ งโดยทั่ว ไปแล้ว บริ ษ ทั เดิ น เรื อ
ประเภทขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับใบรับรองประเภทดังกล่าว เนื่ องจากส่ วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ อง
สาคัญสาหรับบริ ษทั เรื อขนส่ งสิ นค้าประเภทน้ ามัน ซึ่ งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็ นเรื่ องสาคัญสูงสุ ด
วัตถุประสงค์ ของระบบการจั การสิ่ งแว ล้ อม (EMS)
• ลดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับด้านมลพิษทาง
สิ่ งแวดล้อม
• กาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• ปลุกจิตสานึกของพนักงานในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
• มีการติดตามผลการดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในส่ วนของการดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมและการป้ องกันมลพิษ
จากการสอบทานและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องในระบบ SQEMS บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับ
การปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นในปี ถัดไป รวมทั้งเป็ นส่ วนสาคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอีกหนึ่ งความพยายามของบริ ษทั ฯ ในการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการ
ดาเนินธุรกิจ นัน่ คือ การนาเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมาใช้สาหรับเรื อใหม่ของบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ ได้รับ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จาก Port of Long Beach ซึ่ งเป็ นท่าเรื อสี
เขียว รัฐแคลิัอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา จากการที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในบริ เวณตอนใต้ของรัฐ
แคลิัอร์เนีย นอกจากนั้น กองเรื อบริ ษทั ฯ ยังได้ส่วนลดร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายสาหรับการเทียบท่าจาก Port of Long
Beach อีกด้วย
การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ :
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการปกป้ องและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้ องกันมิให้เกิ ดมลภาวะ ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นจากการทาสัญญาสั่งต่อเรื อใหม่ของบริ ษทั ฯ กับอู่ต่อเรื อหลายแห่ งในประเทศจีน ซึ่ งเรื อทุกลาที่ ต่อ
ใหม่จะปฏิ บตั ิ ตามกฎข้อบังคับต่ างๆ ที่ บงั คับใช้อยู่ในปั จจุบัน รวมถึ งที่ จะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้น้ ี ดว้ ย นอกจากนี้
รายละเอียดของเรื อที่ต่อใหม่เหล่านี้ ยงั มีมาตรฐานสูงกว่าข้อกาหนดตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินเรื อง่ายยิ่งขึ้น และ
ยังเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถของเรื อในการปกป้ องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
คุณลักษณะใน ้ าน ”การอนุรักษ์ สิ่งแว ล้ อม” ของเรือต่ อใหม่ เหล่ านี้ คือ
1. โครงสร้างผนังต่อเรื อสองชั้น (สาหรับเรื อขนส่ งสิ นค้าเทกองขนาด 38,500 เดทเวทตัน) เพื่อประโยชน์ในการลด
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม หากเกิดอุบตั ิเหตุกบั ตัวเรื อ
2. รู ปแบบตัวเรื อมีความสมบูรณ์ หลังจากที่ผา่ นการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆครั้งโดยใช้เทคโนโลยี
ล่าสุ ดในการออกแบบตัวเรื อ เพื่อให้ได้รูปแบบของตัวเรื อที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด ทั้งขนาดและรู ปลักษณ์ เพื่อให้
เรื อสามารถที่จะทาความเร็ วตามต้องการ ในขณะที่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต่า สาหรับเรื อเหล่านี้ จะมีการเผา
ผลาญเชื้อเพลิงต่ากว่าเรื อขนาดเดียวกันที่อายุมากกว่า โดยเครื่ องยนต์ของเรื อขนาด 38,500 เดทเวทตัน จะใช้
เชื้อเพลิงประมาณ 19 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเรื อขนาดเดียวกันแต่อายุมากกว่าซึ่ งใช้เชื้อเพลิงประมาณ 25 ตันต่อ
วัน ในขณะที่เครื่ องยนต์ของเรื อขนาด 64,000 เดทเวทตันใช้เชื้อเพลิงประมาณ 26.4 ตันต่อวันเมื่อเทียบกับเรื อ
ขนาด 57,000 เดทเวทตัน ที่อายุมากกว่าซึ่ งใช้เชื้อเพลิงประมาณ 30 ตันต่อวัน การเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต่านั้นทา
ได้โดยการใช้เครื่ องยนต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วยการออกแบบใบจักรใหม่ที่หมุนช้าลง เรื อใหม่เหล่านี้มีค่าชี้วดั การ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Energy Efficiency Design Index “EEDI”) ที่ประมาณร้อยละ 25 ซึ่ งต่ากว่าค่าที่
กาหนด
3. เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการระบายความร้อนของเรื อ ควันของ
เครื่ องยนต์จะถูกปล่อยผ่านหม้อน้ าโดยตรง ซึ่ งวิธีการนี้ จะช่วยลดการเผาไหม้ของน้ ามันในเตาหลอม
4. เรื อสั่งต่อใหม่เหล่านี้ จะมี การติ ดตั้งเครื่ องบาบัดน้ าถ่วงเรื อซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ จะมี ผลบังคับใช้ใน
อนาคต เครื่ องบาบัดนี้จะฆ่าแบคทีเรี ยและสิ่ งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยูใ่ นน้ าทะเล ซึ่ งอาจทาลายสิ่ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติของเมืองท่าแต่ละแห่ ง
5. เครื่ องจักรที่ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ล่าสุ ด
6. ระวางสิ นค้าแบบกล่อง ผนังเรี ยบ เพื่อลดการสะสมของสิ นค้าตกค้างในระวาง ซึ่ งจะเป็ นการลดการใช้สารเคมีที่
เป็ นอันตรายในการชะล้างสิ นค้าตกค้างเหล่านี้ เพราะว่าระวางสิ นค้าแบบนี้สามารถที่จะใช้น้ าเพียงอย่างเดียวใน
การทาความสะอาดก็เพียงพอแล้ว
7. ระบบสูบจ่ายน้ ามันหล่อลื่นแบบหลุมลึกสาหรับระบบให้ไหลเวียนในเครื่ องจักรใหญ่ จะเป็ นการลดปริ มาณ
น้ ามันหล่อลื่นที่ตอ้ งใช้ท้ งั หมด ซึ่ งเป็ นการลดปริ มาณของกากน้ ามัน

8. เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็ นไปตามมาตรฐานการทางานที่กาหนดโดย IMO ซึ่ งสามารถใช้เผาพลาสติกได้ถา้
จาเป็ น
9. เรื อทุกลาจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine
Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้ องกันสภาวะแวดล้อมทางทะเล) ซึ่ งระบุวา่ สามารถใช้เผา
ขยะและกากน้ ามันได้ ทั้งนี้ จะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารจัดการขยะ และสิ่ งปฏิกลู ของบริ ษทั ฯ
อันเป็ นสิ่ งที่กองเรื อของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
10. ถังเก็บน้ าท้องเรื อและกากน้ ามันขนาดใหญ่ที่แยกจากกันจะช่วยให้การกาจัดสิ่ งปฏิกลู เหล่านี้ เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เพราะสามารถที่จะช่วยให้ผรู ้ ับกาจัดสิ่ งปฏิกลู จัดการแยกน้ าท้องเรื อและกากน้ ามันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดได้
11. เครื่ องบาบัดสิ่ งปฏิกลู บนเรื อที่ได้รับการพัฒนาจะถูกติดตั้งบนเรื อที่ต่อใหม่น้ ี
12. เรื อที่ ต่อใหม่จะปฏิ บตั ิ ตาม “อนุ สัญญาการยุบเรื อเป็ นเศษเหล็ก” ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
(อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยุบเรื อเป็ นเศษเหล็กอย่างปลอดภัยและรักษาสิ่ งแวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้เมื่ อเดื อนพฤษภาคม 2552 โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่า เรื อที่ ถูกยุบเป็ นเศษเหล็ก
หลังจากที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงใดๆ ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของมนุษย์และความ
ปลอดภัย หรื อสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั อนุสัญญาฉบับนี้ ได้เปิ ดให้มีการลงนามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบังคับ
ใช้ใน 24 เดือน นับจากวันที่มีการร่ วมลงนามโดย 15 รัฐ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของ
เรื อ เชิ งพาณิ ชย์ท ั่ว โลก เพื่ อ การให้ สั ต ยาบัน การรั บ รอง หรื อ การเห็ น ชอบ หรื อ การเข้า ร่ ว ม หรื อ ได้ว าง
หลักประกันในการให้สัต ยาบันการรั บ รอง การเห็ นชอบ หรื อการเข้าร่ วมไว้กับเลขาธิ การฯ โดยปราศจาก
ข้อจากัด นอกจากนี้ จานวนเรื อทั้งหมดที่ถูกยุบเป็ นเศษเหล็กของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรื อขนส่ งเชิ งพาณิ ชย์ ดังนั้น สัญญาสั่งต่อเรื อก่อนปี 2558 จะต้องปฏิ บตั ิตาม
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวภายในปี 2563 และสาหรับสัญญาสั่งต่อเรื อตั้งแต่ปี 2558 จะต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
ณ วันที่ ส่ งมอบเรื อ สาหรั บสัญญาสั่งต่ อเรื อใหม่ของบริ ษ ทั ฯ นั้น ได้มีดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์
ดังกล่าว พร้ อมกันนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้จดั เตรี ย มให้เรื อที่ มีอยู่ทุกลาต้องปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ด ังกล่ าวก่ อนถึ งวัน ที่
อนุสญ
ั ญาฯดังกล่าวนี้ จะมีผลบังคับใช้ เรื อดังกล่าวจะต้องจัดทาบัญชีวสั ดุ/อุปกรณ์ที่อนั ตราย ตามข้อแนะนาของ
อนุ สัญญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใช้วสั ดุอนั ตรายตั้งแต่ข้ นั ตอนในการต่อเรื อ หากมีการใช้
วัสดุอนั ตรายเหล่านั้นในการต่อเรื อแล้ว จะต้องมีการจัดทาบัญชี รายการวัสดุเหล่านี้ ไว้ ซึ่ งจะทาให้เรื อมีสิทธิ ยื่น
ขอใบรับรองบัญชีวสั ดุอนั ตรายได้
พัฒ นาการใหม่ ๆ ในการออกแบบเรื อ และการต่ อเรื อมี รายละเอี ย ดตามด้านล่ างนี้ ตราบเท่ าที่ จะสามารถท าได้
บริ ษทั ฯ จะนาปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการตัดสิ นใจสาหรับการซื้ อเรื อในอนาคต
เรือที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแว ล้ อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรื อเป็ นหนึ่ งในธุรกิจระหว่างประเทศที่สะอาดที่สุด
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด และยังเป็ นธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คาดว่ามี
การขนส่ งทางเรื อมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการค้าขายทัว่ โลก และจากตัวเลขของ IMO ธุรกิจเดินเรื อมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทวั่ โลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรื อยังคง
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางลดตัวเลขการปล่อยก๊าซดังกล่าวต่อไป

ธุ รกิ จเดิ นเรื อยังไม่ ส ามารถแก้ปัญ หาในการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมได้ทุ กเรื่ อง โดยในปั จจุ บัน ความพยายามของ
อุตสาหกรรมเดินเรื อและของ IMO แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม กล่าวคือ
• สาหรับเรื อที่มีอยูแ่ ล้ว - ให้นา “แนวปฏิบตั ิในการจัดการที่ดี” มาใช้บงั คับ เพื่อรักษาและประหยัดพลังงานที่ใช้บน
เรื อ
• สาหรับเรื อต่อใหม่ - ให้ใช้การออกแบบตัวเรื อแบบใหม่ โดยมีเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมาก
ขึ้น
การจั การน้าถ่ วงเรื อ (Ballast Water Treatment)[EN12] - น้ าถ่วงเรื อหากมีการปล่อยที่ไม่ถูกวิธี สามารถทาให้เกิ ด
ความเสี ย หายต่ อ ระบบนิ เวศที่ ท่ าเรื อ ได้ ในปั จจุ บันนโยบายของบริ ษ ัท ฯอนุ ญ าตให้มี การเปลี่ ย นถ่ ายน้ าถ่ วงเรื อกลาง
มหาสมุทรได้เพื่ อกาจัดสิ่ งมี ชีวิตที่ ไม่พึ งประสงค์ที่อยู่ในน้ าถ่วงเรื อซึ่ งอาจทาลายสิ่ งมี ชีวิตอื่ นที่ อาศัยอยู่ในท่ าเรื อต่ างๆ
วิธีการนี้ ถือว่าเป็ นการลดความเสี ยหายที่ เกิ ดต่อระบบนิ เวศได้เมื่ออนุ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุ มและการ
จัดการน้ าถ่วงเรื อฯ มีผลบังคับใช้ใน 12 เดือนหลังจากที่มีการให้สัตยาบันโดย 30 รัฐ ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 35 ของขนาดระวาง
รวมของเรื อขนส่ งเชิ งพาณิ ชย์ทวั่ โลก ดังนั้น การติดตั้งระบบบาบัดน้ าถ่วงเรื อสาหรับเรื อของบริ ษทั ฯจึงผ่อนคลายลง โดย
ตามก าหนดวัน เริ่ มบัง คับ ใหม่ น้ ั น เรื อ จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานดัง กล่ า วเมื่ อ มี ก ารตรวจเรื อ ครั้ งแรกเพื่ อ เปลี่ ย น
International oil pollution prevention certificate (IOPP) หลัง จากที่ อ นุ สั ญ ญาดัง กล่ า วมี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ ปั จ จุ บัน มี 38
ประเทศ ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 30.38 ของขนาดระวางเรื อของกองเรื อโลก ได้เข้าร่ วมลงนามในอนุสญ
ั ญานี้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ การจัดการน้ าถ่วงเรื อยังไม่กาหนดเป็ นกฎหมาย แต่บริ ษทั ฯมัน่ ใจว่าเรื อสัง่ ต่อใหม่ท้ งั หมด
ของบริ ษทั ฯจะมีระบบการจัดการน้ าถ่วงเรื อ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนถ่ายน้ าถ่วงเรื อ
การปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไ ออกไซ ์ และของเสี ย[EN23]:
เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าต้นเหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการเผาไหม้ของน้ ามันเชื้อเพลิงบนเรื ออย่าง
ต่อเนื่อง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเพียงทางเลือกเดียวที่เป็ นไปได้ นัน่ คือ การลดการเผาผลาญน้ ามัน
เชื้อเพลิง แต่นนั่ จะเป็ นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีการลดการเติบโตและการพัฒนา ดังนั้น สิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งทา คือ การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและลดปริ มาณการเผาผลาญน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะ
ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
• ส่ งเสริ มให้มีการวางแผนการเดินทางดีข้ ึนพร้อมกับลดจานวนเที่ยวเรื อเปล่า
• เส้นทางที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน
• ความเร็ วในการเดินเรื อที่เหมาะสม
• ลักษณะการทรงตัวของเรื อที่เหมาะสมต่อการนาเรื อ
• การบารุ งรักษาตัวเรื อ
• การใช้สีกนั เพรี ยงที่มีส่วนผสมของซิ ลิคอนทาตัวเรื อ ซึ่ งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
• ส่ งเสริ มการขนถ่ายสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดการตกหล่น หรื อลดการเหลือเศษของสิ นค้า
• การบารุ งรักษาเครื่ องจักรเป็ นอย่างดี เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
บริ ษ ทั ฯ ได้เลื อกที่ จะซื้ อเรื อ ขนาดใหญ่ ข้ ึ น คื อ ขนาดระวางบรรทุ ก 54,000 - 64,000 เดทเวทตัน โดยเรื อเหล่านี้
สามารถรับขนสิ นค้าได้มากกว่าเป็ นสองเท่า กล่าวคื อ ร้อยละ 100 หรื อมากกว่า เมื่อเที ยบกับเรื อขนาดเล็กกว่าในกองเรื อ
ของบริ ษทั ฯอย่างไรก็ตาม สิ่ งที่สาคัญกว่านั้นคือ เรื อขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเชื้ อเพลิงมากกว่าเรื อขนาดเล็กกว่าเพียงร้อย

ละ 40 - 45 ต่อวันในการเดินเรื อ ดังนั้น เชื้ อเพลิงที่ ใช้ไปต่อหนึ่ งหน่ วยสิ นค้านั้นย่อมลดลงอย่างมากตามไปด้วย จะเห็นได้
ว่า นี่คือหนึ่งในความพยายามของบริ ษทั ฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บริ ษทั ฯใช้กฎข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นหนึ่ งในหลักเกณฑ์หลักในกระบวนการคัดเลือกคู่คา้
บริ ษทั ฯ มี เป้ าหมายที่ จะมี เรื อประมาณ 60 - 70 ลาในอนาคตอัน ใกล้ โดยมี จุด มุ่ งหมายในการลดการใช้น้ ามัน
เชื้ อเพลิงและน้ ามันดีเซลลงในอัตราก้าวหน้าในทุกๆ ปี เพื่อที่จะให้สาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย บริ ษทั ฯ ได้ดูแลอย่างต่อเนื่ องใน
การเสาะหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาดและตรวจสอบการใช้งานเพื่อให้เข้ากับประเภทและขนาดของเรื อของ
บริ ษ ทั ฯ ขณะนี้ อู่ต่อเรื อทั่วโลกกาลังเสนอจุ ดขายเรื อของตนในแง่ ของ “การเป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม” โดยบรรยายถึ ง
ความเร็ วและตัวเลขการใช้เชื้ อเพลิงซึ่ งไม่เคยปรากฏมาก่อน บริ ษทั ฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ อย่างจริ งจัง อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯ ยังคงตระหนักว่าคาโฆษณาของอู่ต่อเรื อบ่อยครั้งดูจะเกินความเป็ นจริ งเพื่อให้ดูน่าจูงใจ แต่เมื่อมีการตรวจวัด
ทางเทคนิ คจริ งๆ เช่น ค่าความร้อนของเชื้ อเพลิงการออกแบบและอัตราการกินน้ าลึกสูงสุ ด รวมทั้งตัวเลขชี้ วดั สภาพทะเลที่
ยอมรับได้ ก็ปรากฏว่าคาโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็ นความจริ งรวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริ ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
ดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่ องการติ ดตั้งเครื่ องจักรสาหรับเรื อใหม่ที่ได้มา ไม่ว่าจะเป็ นเรื อต่ อใหม่หรื อเรื อมื อสอง รวมถึงเฝ้ า
ติดตามการปฏิบตั ิงานและผลงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ความเร็ วและปริ มาณการเผาผลาญเชื้ อเพลิงเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ในขณะที่การปล่อยก๊าซฯเป็ นไปอย่างน้อยที่สุด
นอกจากนี้ การที่เรื อเผาผลาญน้ ามันเชื้ อเพลิงและน้ ามันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึ่ ง นัน่ คือ กากน้ ามัน โดย
กากน้ ามันนี้ จะเกิดขึ้นบนเรื อจากการสังเคราะห์น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่ งทางเลือกหนึ่งในการกาจัดกากน้ ามันนี้สามารถทาได้โดย
การเผาแต่จะก่อให้เกิดก๊าซที่เป็ นมลพิษออกสู่ ช้ นั บรรยากาศ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงพยายามกาจัดกากน้ ามันโดยการนาขึ้นฝั่งไป
ยังเมืองท่าที่ มีการรองรับ ซึ่ งวิธีการนี้ ถือเป็ นวิธีการที่มีใช้ค่าใช้จ่ายสู งในการที่ จะแก้ปัญหามลพิษ แต่บริ ษทั ฯถือเป็ นความ
มุ่งมัน่ ในการที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2557 บริ ษทั ฯได้เพิ่มการกาจัดกากน้ ามันด้วยการส่ งขึ้นฝั่งคิดเป็ นร้อยละ 14 จากจานวนกาก
น้ ามัน จากปริ มาณ 1,149 ตันเป็ น 1,311 ตัน ซึ่ งคิดเป็ นการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้กาก
น้ ามันบนเรื อประมาณ 3,933 ตัน กากน้ ามันเหล่านี้ สามารถนาไปแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้เป็ นผลิตภัณฑ์จาพวก
สารหล่อลื่น เช่น จาระบี ซึ่ งใช้กนั อย่างแพร่ หลายในหลายอุตสาหกรรม
สรุ ปวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ้ านสิ่ งแว ล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้อธิ บายในทุกแง่มุมที่เป็ นความพยายามของบริ ษทั ฯ ในการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ งในส่ วนนี้ จะสรุ ปถึง
วัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้มีการดาเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล สาหรับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับและอนุสญ
ั ญาที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ISM, ISPS และ MARPOL จะมี การดู แลและติ ด ตามผลโดยที มงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการ
ตัดสิ นใจที่ จะดาเนิ นการต่อจากนั้นเพื่อเป็ นการลดการละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญาดังกล่าว จะขึ้ นอยู่กบั การประเมินผล
งานรอบครึ่ งปี โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งและทีมงานทางด้านเทคนิ คของบริ ษทั ฯ ตามที่ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายให้การละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญาสาหรับปี 2558 เท่ากับ “ศูนย์” นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ พยายามที่จะ
รักษามาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่ งแวดล้อม SQEMS ที่ได้รับการรับรอง ซึ่ งบริ ษทั ยังคงหาวิธีการเพื่อปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่ งแวดล้อม (SQEMS) รวมถึงการนากฎข้อบังคับใหม่ๆ มาบังคับ
ใช้กบั เรื อของบริ ษทั ฯก่อนที่กฎข้อบังคับเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะพยายามนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มาใช้งานบนเรื อของบริ ษทั ฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของน้ ามันเชื้อเพลิง ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมาก
ที่สุดดังนั้น แม้วา่ กองเรื อของบริ ษทั ฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่บริ ษทั ฯ ยังคงกาหนดเป้ าหมายอย่างแน่วแน่ในการที่จะลด
ปริ มาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันดีเซลลงร้อยละ 3 – 5 ในปี 2558 สาหรับปี 2557 การใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงของบริ ษทั ฯ
ได้ลดลงใกล้เคียงกับที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พ ลังงาน (Energy Efficiency Operational Index “EEOI”) เนื่ อ งด้ว ยปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง EEOI จึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพการใช้เชื้อเพลิงของเรื อ
แนวทางของ IMO เสนอแนวคิ ดการบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในการเดิ นเรื อ ซึ่ งวัดได้จากการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการเดินเรื อ หรื อวัดได้จากจานวนตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยต่อจานวนตันสิ นค้าที่
บรรทุกต่อระยะทางการเดินเรื อ
ตั้งแต่ปี 2557 บริ ษทั เรื อทุกบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูล EEOI ดังนั้นในอนาคต ข้อมูลนี้ จะถือเป็ นส่ วนสาคัญในการวัด
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของเรื อ
บริ ษัทฯ รู้ สึกยิน ีเป็ นอย่ างยิ่งที่จะแจ้ งว่ า รายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ สาหรั บปี นี้ไ ้ ถูกจั พิมพ์ บนกระ าษที่นา
กลับมาใช้ ใหม่ (recycled paper) เพื่อช่ วยในการอนุรักษ์ สิ่งแว ล้ อม ซึ่ งเป็ นไปตามความประสงค์ ของบริ ษัทฯ ในการที่จะ
ล ก๊ าซคาร์ บอนฯ

ผลการ าเนินงานทาง ้ านสั งคม
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้บญั ญัติเรื่ องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และ
ภารกิจของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรกาไรจานวนร้อยละ 0.50 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่ งจะมีจานวนขั้นต่า 1.75 ล้านบาท และ
ไม่เกิ น 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็ นเงินสารองสาหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับการใช้เงินสารองดังกล่าวจะ
พิจารณา โดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ/หรื อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
ตรวจสอบเป็ นระยะหรื ออย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดี ว่าการประสบความสาเร็ จของอุตสาหกรรมเรื อเดิ นทะเล ซึ่ งเป็ นการขนส่ งสิ นค้าจาก
แหล่งผูผ้ ลิตส่ งต่อไปยังแหล่งผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้ นอยู่กบั การเพิ่มมูลค่าให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียดโดยทันที หรื อภายใน 24 ชัว่ โมง รวมทั้งในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ วันหยุดประจาชาติ และวันหยุดสากล ในการดาเนิ นธุ รกิจตามสัญญาเมื่อลูกค้าประสบเหตุการณ์หรื อปัญหา
ใดๆ ก็ตาม บริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขปั ญหาที่ เกิดขึ้ นนั้น ถึงแม้ว่าเรื อของบริ ษทั ฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดงั กล่าวก็
ตาม ทางบริ ษ ัท ฯ ยิน ดี ที่ จะรายงานว่าการให้บริ การลูกค้าของบริ ษ ัทฯ นั้น ได้รับ การตอบรั บอย่างดี และส่ วนหนึ่ งใน
ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เช่น
“ผู้เช่ ารู้ สึกประทับใจ และขอบคุณมากในความพร้ อมที่จะช่ วยเหลืออย่ างรว เร็วของบริษทั ฯ”
“อยากจะขอขอบคุณสาหรับความร่ วมมือที่ ใี นการให้ บริการ รู้ สึกพอใจและมีสิทธิพเิ ศษมากที่ไ ้ ทางานกับคุณและ
ลูกเรือของคุณ สาหรับความเป็ นมืออาชีพอย่ างแท้ จริงและมีประสิ ทธิภาพ”

การจั การฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ใหม่ เช่นเดียวกับการรายงานเมื่อปี ก่อน บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใหม่ ซึ่ งครอบคลุ มทุ กการปฏิ บัติงานในส านักงานใหญ่ และเชื่ อมต่ อกับกองเรื อของบริ ษ ัทฯ โปรแกรมนี้ แ สดงข้อ มูล
เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานบนเรื อ ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นและข้อมูลอื่นๆ แบบทันที และช่ วยให้ส านักงานใหญ่ สามารถติ ดต่ อกับ
กัปตันเรื อทุกคนบนเรื อทุกลาได้อย่างใกล้ชิด ซึ่ งช่วยในการตัดสิ นใจเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าว
ยังช่ วยให้บริ ษทั ฯสามารถให้บริ การลูกค้าได้ดียิ่งขึ้ น และสนับสนุ นให้การทางานระหว่างพนักงานในสานักงานใหญ่กบั
กองเรื อมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นด้วย
ความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้ า [PR8]
สาหรับข้อมูลของลูกค้า บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าจากการสู ญหาย การถูกขโมย การนาไปใช้ในทางที่ผิด
การเปิ ดเผย การแก้ไข และการทาลายโดยไม่ได้รับอนุ มตั ิ บริ ษทั ฯ รับเรื่ องร้องเรี ยนจากลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และ
จดหมาย บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความโปร่ งใสและความรับผิดชอบในการบริ การเพื่อที่จะมอบบริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
บริ ษทั ฯตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อการร้องเรี ยน หรื อการร้องขอต่างๆจากลูกค้าซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของความมุ่งมัน่ ให้บริ การ
และรักษาความลับของลูกค้า ดังนั้นในระหว่างรอบระยะเวลาของการรายงานนี้ บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใดๆในปั ญหา
ดังกล่าว และไม่ถกู ปรับ หรื อถูกลงโทษจากปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

พนักงาน
บริ ษทั ฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนักงานด้วยความโปร่ งใส่ และให้โอกาสอย่างเท่ าเที ยมกันเพื่ อให้พนักงานได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อสอดคล้องกับจริ ยธรรมธุ รกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสสาหรับ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แจ้งถึงการกระทาที่ ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะเก็บเป็ น
ความลับ ทั้งนี้ พนักงานสามารถส่ งข้อคิดเห็นได้ท้ งั ทางอีเมล์และทางไปรษณี ย ์
การจ้ างงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าพนักงานนั้นเป็ นส่ วนสาคัญของปั จจัยแห่ งความสาเร็ จอีกปั จจัยหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ จึ งกาหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเที ยมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมัน่ คง และความก้าวหน้าทางอาชี พ
และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังจัดให้พนักงานมีความรู ้ความชานาญที่
เหมาะสมสาหรับการทางานในหน้าที่ต่างๆ ในบริ ษทั ฯ รวมถึงทาให้พนักงานมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ มาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถเพื่อให้ทนั กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมใน
อนาคต
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ : ในกรณี ที่มีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยการอนุ มตั ิ จากผูถ้ ือหุ น้ เลขานุ การบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการรายงานและจัดเตรี ยมเอกสารสาหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือ
กรรมการ เอกสารการจดทะเบี ยนบริ ษทั ฯ คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิ จการ คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จและแนวทางปฏิ บ ัติ
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
การพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมภายใน และส่ งพนักงานไปอบรมภายนอก สาหรับทั้งพนักงานที่สานักงาน และลูกเรื อ

บนเรื อโดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ั บภาระค่ าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังอนุ ญาตให้มีการลางานพิ เศษ และ
กาหนดเวลาการทางานที่ยืดหยุ่น สาหรับพนักงานที่ตอ้ งการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้
มีการเข้าร่ วมกิ จกรรมหลักสู ตรและเข้าร่ วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนองค์ความรู ้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จอย่างต่ อเนื่ อ ง โดยกรรมการบริ ษ ัท ฯ ทุ ก ท่ า น ได้เข้าร่ วมสั มมนาหลัก สู ต รที่ ส าคัญ และเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร เช่ น หลักสู ตร Director Certification Program (DCP), หรื ออย่างน้อยต้องเข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ผลตอบแทนสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสาหรับพนักงานที่ สานักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในรู ปของเงินเดือน โบนัส
และสวัสดิ การต่างๆ เช่ น การเสนอกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้ นอยู่กบั ผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่ วนเพิ่มอื่นๆ /โบนัสขึ้ นอยู่กบั ฐานะทางการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน
และแผนงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสาหรับ
พนักงานในรู ปของ ESOP เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เห็นว่าราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ จะขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ซึ่ งพนักงานไม่สามารถ
ควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรื อในตลาดสากล นอกจากนี้ ราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานที่แท้จริ ง ดังนั้น บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรผลกาไรจากการดาเนิ นงานแก่พนักงานของบริ ษทั ฯในรู ปของ
เงินโบนัสประจาปี โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และใช้เป็ นเกณฑ์
ในการจ่ายโบนัสประจาปี แก่พนักงาน
ข้ อมูลในการ าเนินงาน

2554

2555

2556

2557

การ าเนินงาน ้ านสั งคม
ข้อมูลพนักงาน
จานวนพนักงาน * (คน)

111

117

124

130

ชาย

47

49

53

57

หญิง

64

68

71

73

ผูบ้ ริ หารระดับสูง

12.6

11.9

12.1

11.6

ผูบ้ ริ หารระดับกลาง

19.8

18.8

18.5

26.1

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

67.6

69.3

69.4

62.3

ชาย

42.3

41.9

42.7

43.8

หญิง

57.7

58.1

57.3

56.2

จานวนพนักงานแบ่ งตามเพศ (คน)

สั ส่ วนพนักงานแบ่ งตามระ ับ (%)

สั ส่ วนพนักงานแบ่ งตามเพศ (%)

ข้ อมูลในการ าเนินงาน

2554

2555

2556

2557

ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา

100.0

100.0

100.0

100.0

ปฏิบตั ิงานชัว่ คราว

-

-

-

-

4.5

5.9

10.4

8.5

อายุ 30-50 ปี

72.0

71.9

68.6

67.7

อายุเกิน 50 ปี

23.5

22.2

21.0

23.8

0.8

1.1

1.1

1.1

เจ็บป่ วยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุในการทางาน

0

0

0

0

อื่นๆ

-

-

-

-

สั ส่ วนพนักงานแบ่ งตามการจ้ างงาน (%)

สั ส่ วนพนักงานแบ่ งตามกลุ่มอายุ (%)
อายุต่ากว่า 30 ปี

สั ส่ วนการหยุ งานแบ่ งตามประเภทการบา จ็บ (%) [LA6]
ลาป่ วย

การกลับมาทางานและการคงอยู่ของพนักงานหลังจากการลาหยุ เพือ่ เลีย้ ง ูบุตร (เฉพาะพนักงานหญิง) ** [LA3]
จานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

64

68

71

73

จานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร

3

3

1

3

จานวนพนักงานที่กลับมาทางาน หลังจากสิ้ นสุ ดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

3

3

1

3

จานวนพนักงานที่กลับมาทางาน หลังจากสิ้ นสุ ดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังทางานต่อหลังจากนั้นไปอีกสิ บสองเดือน

3

2

1

3

-

-

-

-

อายุ 30-50 ปี

52.8

52.8

55.3

53.1

อายุเกิน 50 ปี

47.2

47.2

44.7

46.9

สั ส่ วนผู้บริหารแบ่ งตามกลุ่มอายุ (%)
อายุต่ากว่า 30 ปี

หมายเหตุ: * รวมพนักงานบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
** ตามกฎหมายไทย พนักงานหญิงเท่านั้นที่ได้รับสิ ทธิ์ ในการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จานวนและสั ส่ วนของพนักงานที่สานักงาน แบ่ งตามเพศและสั ญชาติ *
ระ บั พนักงาน

ชาย
อินเ ยี สิ งคโปร์

[LA12]

ไทย

หญิง
อินเ ยี สิ งคโปร์

ไทย

ผู้บริหารระ บั สู ง

รวม
15

อายุต่ากว่า 30 ปี

-

-

-

-

-

-

0

อายุ 30-50 ปี

1

2

-

1

-

-

4

ระ บั พนักงาน

[LA12]

อายุเกิน 50 ปี

ไทย
-

ชาย
อินเ ยี สิ งคโปร์
10
1
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7
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-
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22.30

20.76

0.76

56.15

0

0

100

รวมพนักงานจ้ างประจา
พนักงานชัว่ คราว/มีเงื่อนไขตามสัญญา
รวมพนักงานทั้งหม ในปี 2557
ร้ อยละ

หมายเหตุ: * รวมพนักงานบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปฎิบตั ิงานที่สานักงาน
ความปลอ ภัย และอาชี วอนามัย บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีว่าการเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นรากฐานของการ
พัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มมู ลค่ าให้กับธุ ร กิ จ นอกจากนี้ ทรั พ ยากรบุ ค คลถื อเป็ นปั จจัยหลักในการสร้ าง
ความสาเร็ จทางธุ รกิจและเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั ฯ ในทุกๆ ด้าน บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
ทางด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และพนักงานได้สนับสนุ นทางด้าน
สุ ขภาพและความปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วย บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่องานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยเท่าเที ยมกับ
งานเชิงพาณิ ชย์และงานด้านการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งถือเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร กล่าวคือ มีการกาหนดความรับผิดชอบ
เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพและความปลอดภัย ของบุ ค ลากรทุ กคนอย่างชัด เจนและเป็ นสั ด ส่ วน ระบบการจัด การทางด้านความ
ปลอดภัยของบริ ษทั ฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยอยู่ภายใต้พ้ืนฐานหลักการว่าอุบตั ิเหตุสามารถป้ องกัน
หากมีการกาหนดและบริ หารความเสี่ ยง
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับยาเสพติ ดและการดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ให้เป็ นไปตาม
ข้อเสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเรื่ อง “คาแนะนาสาหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรื อ ”
ซึ่ งรายละเอี ย ดระบุ อยู่ในคู่มื อระบบการจัด การทางด้านความปลอดภัย บนเรื อทุ กลา รวมทั้งประกาศให้ลูกเรื อทุ กคน
รับทราบ
ลูกเรื อแต่ละคนต้องได้รับการพักผ่อนที่ เพียงพอซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่ อยล้า และความตึ ง
เครี ยด ซึ่ งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุบนเรื อ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับเวลาการพักผ่อน

อย่างน้อยที่สุด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึ กอบรม การออกประกาศนี ยบัตรและการเข้ายามสาหรับคนบน
เรื อ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งนี้ อนุสญ
ั ญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว กาลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึ กอบรม การออก
ประกาศนี ยบัต รและการเข้ายามส าหรั บคนบนเรื อ ซี่ งมี การแก้ไขเพิ่ มเติ ม ณ กรุ งมะนิ ลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010
Manila amendments) มีผลบังคับใช้ในเดื อนมกราคม 2555 ซึ่ งคื อ อนุ สัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006
(MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบันในเดือนสิ งหาคม 2555 และได้มีผลบังคับใช้ในภายในเดือนสิ งหาคม 2556 เรื อที่ชกั ธง
ไทยของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการเพื่อขอใบรับรองตามอนุสัญญา MLC 2006 หลังจากได้รับการตรวจสอบโดย
องค์กรที่ รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุ สัญญาดังกล่าว และยังไม่มีความชัดเจนว่า
ประเทศไทยจะรับรองอนุ สัญญาดังกล่าวในเร็ ววันนี้ ในช่ วงเวลาผ่อนผันหนึ่ งปี ซึ่ งเสนอโดย ILO โดยสิ้ นสุ ดในเดื อ น
สิ งหาคม 2557 ใบรับรองตามอนุ สัญญา MLC 2006 ของเรื อชักธงไทยจะไม่เป็ นที่ ยอมรับจากประเทศที่ รับรองอนุ สัญญา
ดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวอาจส่ งผลให้เกิดอุปสรรคในการเดินเรื อภายใต้ธงไทย
บริ ษทั ฯ จัด ระบบเวชกรรมที่ เหมาะสมในระดับที่ สู งกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO)
รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทาให้บริ ษทั ฯ ประสบปัญหากรณี ลกู เรื อล้มป่ วยน้อยมาก
โจรสลั ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลัดเป็ นภัยคุกคามหลักที่ เรื อของบริ ษทั ฯ ต้อง
เผชิ ญ คนประจาเรื อ/ลูกเรื อต้องวิตกกังวลอยู่เสมอเมื่อแล่นเรื อไปในพื้นที่ที่ทราบว่ามีโจรสลัดติดอาวุธอยู่ โดยเฉพาะแถบ
มหาสมุทรอินเดีย/บริ เวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซี ยตั้งแต่ทางเหนื อจนถึงทางใต้ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์
บริ ษทั ฯจัดให้ภยั คุกคามนี้อยูใ่ นระดับร้ายแรงมาก โดยให้เรื อทุกลาของบริ ษทั ฯ แล่นออกนอกเส้นทางเหล่านี้โดยให้แล่นอยู่
ใกล้แถบชายฝั่ งอินเดี ยซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ ปลอดภัย อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยลงเรื อไปด้วยเมื่อ
แล่นผ่านเขตพื้นที่เสี่ ยงภัย กรณี เรื อของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านบริ เวณพื้นที่เสี่ ยงภัยสู ง จะมีการขึงลวดหนามรอบตัวเรื อเพื่อให้
ยากต่อโจรสลัดในการปี นขึ้ นมาบนเรื อ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สัญญาว่าจะทาทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภัยให้แก่เรื อของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งคนประจาเรื อและลูกเรื อทุกคน
การทางานเป็ นทีม บริ ษทั ฯ มีความแตกต่างจากบริ ษทั เจ้าของเรื อขนส่ งรายอื่นที่มกั จะจ้างบริ ษทั อื่นเป็ นผูบ้ ริ หารเรื อ
ให้ การบริ หารการเดิ นเรื อของบริ ษทั ฯ จะจัดการโดยบริ ษทั เกรท เซอร์ เคิ ล ชิ ปปิ้ ง เอเยนซี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบด้านการบริ หารการเดินเรื อ สาหรับกองเรื อทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีการทางานเป็ น
ทีมและมีการประสานงานที่ดี ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จในการบริ หารการเดินเรื อ นอกจากนั้น บริ ษทั เกรท
เซอร์ เคิล ชิ ปปิ้ ง เอเยนซี่ จากัด ยังได้รับประกาศนี ยบัตรของ ISM Code และยังได้รับประกาศนี ยบัตรการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ “ISO 9001:2008” และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม “ISO 14001:2004” อีกด้วย
การฝึ กอบรมและการพัฒนา ตลอดหลายปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึ กอบรมความชานาญด้านการบริ หาร
การเดินเรื อเท่านั้น แต่ยงั ได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรื อและที่สานักงานอีกด้วย ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความสาเร็ จตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรื อได้ดว้ ยการอุทิศตนและ
ความซื่ อสัตย์ของลูกเรื อ ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ และฝ่ ายตรวจสอบบนเรื อ บริ ษทั ฯ จึ งมีนโยบายที่ จะสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
ความรู ้ความสามารถและประสิ ทธิ ภาพของคนประจาเรื อและให้โอกาสพวกเขาได้มีความก้าวหน้าในองค์กรต่อไป
พนักงานประจาเรื อทุกนายของบริ ษทั ฯ ถูกกาหนดให้เข้าร่ วมัั งการบรรยายสรุ ป ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ที่
กรุ งเทพฯ ก่อนที่ จะถูกมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ บนเรื อของบริ ษทั ฯ พนักงานประจาเรื อจะได้รับข้อมูลข่ าวสารที่ เป็ น

ประโยชน์ที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบ่อยครั้งที่พนักงานประจาเรื อ
จะถูกส่ งไปอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู ้และประสบการณ์ โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ มีกลไกที่ ให้พนักงาน และลูกเรื อบนเรื อ สามารถส่ งข้อร้องเรี ยน หรื อข้อแนะนาต่างๆ มายังสานักงานของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ หวังว่ากลไกนี้ จะสนับสนุ นให้พนักงานบนเรื อปฏิ บตั ิ งานอย่างมีประสิ ทธิ ผล และช่ วยปรับปรุ งการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมบนเรื อ โดยนาโปรแกรมวีดีทศั น์เกี่ ยวกับความปลอดภัยบนเรื อที่ดีที่สุดมาใช้อีก
ด้ว ยเพื่ อ ให้เกิ ด แรงจูงใจต่ อพนักงานประจาเรื อ ใหม่ และให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ ตลอดเวลาที่ ป ระจาการบนเรื อ บริ ษ ทั ฯ จึ ง
กาหนดให้ทากิจกรรมร่ วมกับนายประจาเรื ออาวุโส และเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ บริ ษทั ฯ ได้จดั หาคอมพิวเตอร์
สาหรับวัดระดับความสามารถไว้ประจาบนเรื อ โดยผลของการทดสอบดังกล่าวทาให้พนักงานประจาเรื อสามารถทราบ
จุดอ่อนของตนเอง และกาหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุ งจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป
ศูนย์ ฝึกอบรมการเ นิ เรือทะเลและหอบังคับการเ นิ เรือจาลอง บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรื อทางทะเล
และหอบังคับการเดินเรื อจาลอง ณ สานักงานใหญ่ กรุ งเทพฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดให้ใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นการวางรากฐานที่มนั่ คงของกระบวนการฝึ กอบรมต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ และทาให้ท้ งั พนักงานและลูกเรื อได้พฒั นาในเรื่ องการเดินเรื อทะเลที่ทนั สมัย สาหรับหอบังคับการเดินเรื อจาลอง
ถูกสร้างให้เหมือนหอบังคับการจริ งของเรื อ โดยจาลองสถานการณ์ขณะนาเรื อเข้าสู่ท่าเรื อหลัก เพื่อให้พนักงานและลูกเรื อ
ได้เห็นภาพและเข้าใจระบบการนาเรื อเข้าเทียบท่า ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรื อทะเลได้จดั อบรมหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนานายช่างกลเรื อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการบนเรื อและลูกเรื อ ในทุกระดับ ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรื อทะเลนี้เป็ นก้าวที่
สาคัญของ บริ ษทั ฯ ที่จะดาเนินการฝึ กอบรมให้พนักงานและลูกเรื อมีการดูแลตัวเองที่ดีและดู แลเรื อที่ตอ้ งประจาการ
ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมายเพื่อให้มนั่ ใจในความปลอดภัยของลูกเรื อและเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุและเป็ นการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมด้

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักโ ยศูนย์ ฝึกอบรมการเ นิ เรือทะเลของบริษทั สาหรับปี พ.ศ. 2557 [LA9, LA10]
พนักงานเรือผู้เข้ าอบรมปี พ.ศ.2557

หลักสู ตรการฝึ กอบรม

หลักสู ตรการจัดการ
ทรัพยากรเดินเรื อทะเล
(MRM)

เนือ้ หาหลักสู ตรโ ยสั งเขป

จานวน
ชั่วโมง
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ระยะเวลา
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม

4 วัน

21

55

24

ไม่มี

24

24

24

ไม่มี

2,400

หลักสู ตรเพิ่มความ สามารถใน หลักสู ตรการฝึ กอบรมนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะ
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมบน ความสามารถด้านต่างๆและความรู้ของพนักงานเดินเรื อให้ดีข้ ึน
สะพานเดินเรื อจาลอง 1 (BTC-I) เพื่อการเดินเรื อที่ปลอดภัย

3 วัน

ไม่มี

46

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

18

ไม่มี

ไม่มี

828

หลักสู ตรเพิ่มความ สามารถใน หลักสู ตรนี้เน้นการลงมือปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมบน ความสามารถ และประสบการณ์ในการ บังคับเรื อ หลบหลีกเรื อ
สะพานเดินเรื อจาลอง 2 (BTC-II) และการทอดสมอในสภาวะต่างๆ ภายใต้ปัจจัยของกาลังที่ควบคุมได้

3 วัน

42

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

18

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

756

หลักสู ตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะฝึ กกัปตันเรื อและนายประจาเรื อ
ในการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพบนสะพานเดินเรื อ และ
การจัดการทรัพยากรในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการบน
สะพานเดินเรื อในภาวะฉุกเฉิน หลักสู ตรนี้ยงั พัฒนาทักษะการ
สื่ อสารของนายประจาเรื อ ในการติดต่อกับฝ่ ายบริ การจราจรเรื อ
โดยการใช้ภาษากลางที่ใช้ทางทะเล (SMCP) ในรู ปแบบต่างๆผ่าน
วิทยุสื่อสาร (VHF) และ อุปกรณ์สื่อสาร GMDSS ในสะพาน

5 วัน

26

48

ไม่มี

ไม่มี

30

30

ไม่มี

ไม่มี

2,220

หลักสู ตรการบริ หารจัดการชุด
ทางานและทรัพยากรบน
สะพานเดินเรื อ รวมถึงการ
บริ การจราจรทางเรื อ (BTM,
VTS&SMCP)

หลักสู ตรนี้ทางบริ ษทั ได้เปิ ดสอนตามข้อตกลงที่ได้รับใบอนุญาต
จากสโมสรสวีเดน โดยมุ่งเน้นไปที่ตาแหน่งกัปตันเรื อ นายประจา
เรื อ และผูบ้ ริ หารฝ่ ายเครื่ องจักรกลเรื อ หลักสู ตรนี้มีความมุ่งหมาย
ที่จะสร้างทีมเวิร์คที่ดี และทัศนคติที่ดีในการจัดการทรัพยากร และ
สร้างทักษะที่จาเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุที่จะเกิดจากความ
ผิดพลาดของการจัดการ

ชั่วโมงเฉลีย่ ต่ อหลักสู ตร (ต่ อคน)

พนักงานเรือผู้เข้ าอบรมปี พ.ศ.2557

หลักสู ตรการฝึ กอบรม

เนือ้ หาหลักสู ตรโ ยสั งเขป

ชั่วโมงเฉลีย่ ต่ อหลักสู ตร (ต่ อคน)

จานวน
ชั่วโมง
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ระยะเวลา
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม

เดินเรื อจาลอง
หลักสู ตรรวมคาแนะนาใหม่ๆ หลักสู ตรการฝึ กอบรมนี้มีความมุ่งหมายให้นายเรื อ นายประจาเรื อ
จากมืออาชีพด้านการเดินเรื อ และวิศวกรฝ่ ายเครื่ องจักรกลเรื อระดับบริ หารได้รับทราบถึงกฎ
โดยสรุ ป (MPB)
ข้อบังคับล่าสุ ดและข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการเดินเรื อ โดยผูท้ ี่มี
ประสบการณ์จากหลายแผนกในบริ ษทั ได้ร่วมกันสอนหลักสู ตรนี้
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.การประกันทางทะเลและการป้ องกันความเสี ยหาย
2.การดาเนินการของสิ นค้าและเรื อพาณิ ชย์
3.การตรวจตราควบคุมเรื อโดยหน่วยงานของรัฐหรื อเมืองท่าต่างๆ
และการป้ องกันมลพิษ
4.การจัดระดับความปลอดภัยระหว่างเรื อกับเมืองท่า (ISPS) และ
เพิ่มพูนการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยบนเรื อตามหลักสากล
(ISM) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง การทาสี และบารุ งรักษาตัวเรื อ
5.การรู้ถึงความสาคัญของการจัดการระบบแวดล้อม (EMS) และ
การรักษาความปลอดภัยบนเรื อ

2 วัน

56

ไม่มี

40

ไม่มี

12

ไม่มี

12

ไม่มี

1,125

หลักสู ตรหน้าที่นายยามระดับ หลักสู ตรนี้มีข้ ึนเพื่อเพิ่มมาตรฐานของการปฏิบตั ิหน้าที่ของนาย
ปฏิบตั ิการ (OOW)
ยามทั้งขณะเรื อเดินและขณะอยูใ่ นท่า หลักสู ตรนี้จะช่วยให้นาย
ประจาเรื อระดับปฏิบตั ิการเข้าใจหน้าที่ที่ตนต้องทาบนเรื อ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของหน้าที่เหล่านั้น และยังช่วยให้ผอู้ บรม
สามารถนาความรู้ไปช่วยให้ธุรกิจเรื อโดยรวมประสบความสาเร็ จ

3 วัน

ไม่มี

25

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

18

ไม่มี

ไม่มี

450

พนักงานเรือผู้เข้ าอบรมปี พ.ศ.2557

หลักสู ตรการฝึ กอบรม

เนือ้ หาหลักสู ตรโ ยสั งเขป

ชั่วโมงเฉลีย่ ต่ อหลักสู ตร (ต่ อคน)

จานวน
ชั่วโมง
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ระยะเวลา
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม

หลักสู ตรต้นเรื อ (CMC)

หลักสู ตรนี้เสริ มสร้างความเป็ นมืออาชีพและความสามารถของต้น
เรื อให้แข็งแกร่ งมากขึ้น และยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมเพื่อขึ้นสู่
ตาแหน่งต้นเรื อให้กบั ต้นหนที่มีประสบการณ์

3 วัน

12

32

ไม่มี

ไม่มี

18

18

ไม่มี

ไม่มี

792

หลักสู ตรการบังคับบัญชา
(Command)

ความมุ่งหมายของหลักสู ตรนี้คือฝึ กกัปตันเรื อในทักษะทุกๆด้านที่
จาเป็ น และเตรี ยมความพร้อมให้กบั ตันเรื อที่จะขึ้นมาเป็ นกัปตัน
หลักสู ตรนี้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การเป็ นผูน้ า ความรู้ในธุรกิจ
และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงข้อบังคับ ประมวล
กฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง สัญญาเช่าแบบกาหนด
ระยะเวลาและสัญญาเช่าเป็ นเที่ยว เรื่ องต่างๆที่เกี่ยวกับสิ นค้า
ประกาศนียบัตร เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับเรื อและสิ นค้า การจัดการ
เรื อ เทคนิคการนาเรื อและการนาเรื อไปทอดสมอเป็ นต้น

5 วัน

28

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

30

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

840

หลักสู ตรการใช้แผนที่เดินเรื อ หลักสู ตรนี้ฝึกฝนเพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กอบรมอย่าง
อิเล็กทรอนิ กส์
และระบบ ถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบตั ิการของแผนที่เดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล (ECDIS)
(ECDIS) พร้อมทั้งช่วยให้ผเู้ รี ยนคุน้ เคยกับอุปกรณ์ต่างๆ บนเรื อ
หลักสู ตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรื อ
จากการใช้แผนที่เดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์และการเรี ยนรู้ขอ้ จากัดของ
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ (ซึ่งเป็ นข้อกาหนดใหม่ขององค์กรทางทะเล
ระหว่างประเทศ – IMO) รวมถึงการใช้สิ่งพิมพ์และข้อมูลระบบ
ดิจิตอลควบคู่ไปกับการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์

2 วัน

14

9

ไม่มี

ไม่มี

12

12

ไม่มี

ไม่มี

276

5 วัน

ไม่มี

ไม่มี

17

65

ไม่มี

ไม่มี

30

30

2,460

หลักสู ตรหน้าที่ผบู้ ริ หารและ
นายประจาเรื อฝ่ าย

หลักสู ตรฝึ กอบรมนี้ มีความมุ่งหมายที่จะอบรมผูบ้ ริ หารและ
นายประจาเรื อฝ่ ายเครื่ องจักรกล ให้มีความรู้ดา้ นการจัดการและมี

พนักงานเรือผู้เข้ าอบรมปี พ.ศ.2557

หลักสู ตรการฝึ กอบรม

เนือ้ หาหลักสู ตรโ ยสั งเขป

ชั่วโมงเฉลีย่ ต่ อหลักสู ตร (ต่ อคน)

จานวน
ชั่วโมง
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ระยะเวลา
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม

เครื่ องจักรกล
(EMC and EOW)

ทักษะที่หลากหลายซึ่งจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานบนเรื อได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ นายประจาเรื อฝ่ ายเครื่ องจักรกล
ระดับปฏิบตั ิการที่เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรนี้จะได้รับการ
ฝึ กในหน้าที่นายยามในห้องเครื่ อง การเฝ้ าดูสถานะการทางานของ
เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ การใช้งาน
การบารุ งรักษา ความปลอดภัย และการป้ องกันมลพิษ รวมไปถึง
การเก็บบันทึกข้อมูลที่ถกู ต้อง

หลักสู ตรการใช้เครื่ องจักรใหญ่
รุ่ น Wartsila RT-Flex (Wartsila
RT-Flex
Engine
Familiarization)

หลักสู ตรนี้ช่วยให้ผบู้ ริ หารและนายประจาเรื อฝ่ ายเครื่ องจักรกลเรื อ
ได้คุน้ เคยกับเครื่ องจักรแบบใหม่ของบริ ษทั “เครื่ องจักรใหญ่รุ่น
Wartsila RT-Flex” ก่อนที่จะไปทางานบนเรื อที่ใช้เครื่ องจักรใหญ่
ชนิดนี้ โดยหลักสู ตรนี้จะเน้นการลงมือปฏิบตั ิเป็ นหลัก

3 วัน

ไม่มี

ไม่มี

37

106

ไม่มี

ไม่มี

18

18

2,574

หลักสู ตร MC/ME

เพื่อให้วิศวกรมีความคุน้ เคยกับเครื่ องจักรใหม่ของบริ ษทั
“เครื่ องจักรดีเซลรุ่ น MAN” (ME) ก่อนที่จะไปทางานบนเรื อที่ใช้
เครื่ องจักรชนิดนี้โดยหลักสู ตรนี้จะเน้นการลงมือปฏิบตั ิเป็ นหลัก

5 วัน

ไม่มี

ไม่มี

35

61

ไม่มี

ไม่มี

30

30

2,880

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (Basic)

หลักสู ตรนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ 10 วัน
และมีความเข้าใจในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งหมดใน
ระดับพื้นฐาน และสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น ระบบการ
ออกเสี ยงของภาษาอังกฤษ การััง การพูด การอ่าน และ การเขียน
ด้วยคาศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมในบริ บทต่างๆ

1

19

2

15

-

30

-

30

1,110

หลักสู ตรภาษาอังกฤษการ

หลักสู ตรนี้ได้จดั ทาขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน

2

25

1

12

-

30

30

30

1,200

10 วัน

พนักงานเรือผู้เข้ าอบรมปี พ.ศ.2557

หลักสู ตรการฝึ กอบรม

เนือ้ หาหลักสู ตรโ ยสั งเขป

ชั่วโมงเฉลีย่ ต่ อหลักสู ตร (ต่ อคน)

จานวน
ชั่วโมง
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ระยะเวลา
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม

เดินเรื อชั้นต้น ระดับ 1 (EMT-I) ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไปสู่ ระดับภาษาอังกฤษชั้นต้นระดับ 2
( Elementary-II level) และให้นกั เรี ยนได้ผา่ นพ้นความยากของการ
ใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละบุคคล รวมถึงการพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
หลักสู ตรภาษาอังกฤษการ
หลักสู ตรนี้ ได้จ ัดทาขึ้ น โดยมี จุ ดมุ่ งหมายเพื่อ พัฒ นาความรู้
เดินเรื อชั้นต้น ระดับ 2 (EMT-II) ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไปสู่ ระดับ
ภาษาอังกฤษชั้นกลาง(Intermediate Level) และให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษในขอบข่ายที่กว้างขึ้นทั้งทางด้าน
การเดินเรื อและการใช้ทวั่ ไปในระดับภาษาอังกฤษชั้นต้น 2
(Elementary-II level)

10 วัน

7

8

1

10

30

30

30

30

780

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ชั้นกลาง ระดับ 1 (IMD-I)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมนี้มุ่งหมายที่จะพัฒนาการออกเสี ยง
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนทั้ง 4 ด้าน
คือ พูด ััง อ่าน และเขียน หลังจากจบหลักสู ตรแล้วผูเ้ รี ยนจะ
สามารถพูดภาษาอังกฤษด้วยสาเนียงที่ดีข้ ึน ออกเสี ยงถูกต้องมาก
ขึ้น เน้นถ้อยคาและเน้นเสี ยงสู งต่าได้ดีข้ ึน สื่ อสารในชีวิตประจาวัน
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เลือกใช้คาศัพท์และสานวนได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆได้
โดยผิดไวยากรณ์นอ้ ยลง

10 วัน

8

1

3

-

30

30

30

30

360

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ชั้นกลาง ระดับ 2 (IMD-II)

หลักสู ตรการฝึ กอบรมขั้นสู งนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะ
10 วัน
ภาษาอังกฤษด้านต่างๆของผูเ้ รี ยนให้มากขึ้นโดยเน้นที่โครงสร้าง
ไวยากรณ์ข้ นั สู ง คาศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ การฝึ กเขียนอีเมล์และ

3

2

-

-

30

30

30

30

150

พนักงานเรือผู้เข้ าอบรมปี พ.ศ.2557

หลักสู ตรการฝึ กอบรม

เนือ้ หาหลักสู ตรโ ยสั งเขป

ชั่วโมงเฉลีย่ ต่ อหลักสู ตร (ต่ อคน)

จานวน
ชั่วโมง
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ ายเ นิ เรือ
ฝ่ ายเครื่องกลเรือ
ระยะเวลา
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั
ระ บั เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม

จดหมายแบบต่างๆ (ซึ่งเป็ นเนื้อหาหลักของหลักสู ตรนี้ ) นักเรี ยน
จะได้เรี ยนรู้คาและวลีต่างๆที่ใช้ในการโต้ตอบอีเมล์และจดหมาย
ภาษาอังกฤษ และเรี ยนรู้ที่จะเขียนอีเมล์และจดหมายโดยเลือกใช้
ถ้อยคา รู ปแบบการเขียน และระดับความทางการในโอกาสที่
ต่างกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หลักสู ตรการฝึ กภาษาอังกฤษ
ด้านการเดินเรื อผ่าน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการ
อบรมผ่านวิดีโอ (Maritime
English CBT & VBT)

หลักสู ตรนี้ เพิ่มความรู้ ดา้ นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินเรื อทะเล 10 วัน
ระหว่างประเทศตามหลักสากล (IMO SMCP) คาศัพท์และวลีที่ใช้
บ่อยๆในการเดินเรื อ การใช้เครื่ องจักรกลเรื อ การจัดการสิ นค้าและ
การปฏิบตั ิงานอื่นๆบนเรื อเป็ นต้น รวมถึงโปรแกรมการอบรมผ่าน
วิดีโอควบคู่ไปกับหลักสู ตรการอบรมภาษาอังกฤษหลัก

ชั่วโมงการอบรมเฉลีย่ ต่ อคนต่ อปี = 24,831/(241+326+167+306)/2 = 47.75
ระดับบริ หารฝ่ ายเดินเรื อ
ระดับปฏิบตั ิการฝ่ ายเดินเรื อ
ระดับบริ หารฝ่ ายเครื่ องกลเรื อ
ระดับปฏิบตั ิการฝ่ ายเครื่ องกลเรื อ

=
=
=
=

กัปตันเรื อ ต้นเรื อ
เจ้าหน้าที่เดินเรื อระดับ 2 – 4
ต้นกล รองต้นกล
นายช่างกลเรื อระดับ 3 – 5

21

56

7

37

241

326

167

306

30

30

30

30

3,630

24,831

สรุ ปพนักงานที่เข้ าร่ วมการอบรมแบ่ งตามตาแหน่ งงาน
ตาแหน่ งกัปตันเรื อ

ตาแหน่ ง
ต้ นเรือ

ตาแหน่ ง
ต้ นหน

MRM

24

24

24

24

24

-

BTM

30

30

30

30

30

-

BTC - I

-

-

18

18

18

-

BTC - II

18

18

-

-

-

-

CMC

-

18

18

-

-

-

MPB

12

12

-

-

12

-

OOW & SS

-

-

18

18

-

-

Command

30

30

-

-

-

-

English Course

30

30

30

30

30

30

Maritime English CBT

30

30

30

30

30

30

ECDIS

12

12

12

12

-

-

EMC & EOW

-

-

-

-

30

30

Wartsila RT-Flex Engine

-

-

-

-

18

18

MC/ME (หลักสู ตรใหม่)

-

-

-

-

30

30

186

204

180

162

192

108

หลักสู ตรอบรม

รวมจานวนชั่วโมงอบรม/ปี /คน

ตาแหน่ งผู้ช่วยต้ น
ตาแหน่ ง
เรือระ บั 3 และ4 ต้ นกลเรือและรองต้ นกล

ตาแหน่ ง
นายช่ างกลระ บั 3, 4 และ 5

ระบบการกู้ ภั ย เรื อ ร่ วมกั น Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยได้รั บ การ
สนับสนุ นจากหน่วยควบคุมรักษาชายฝั่ งของสหรัฐอเมริ กา (USCG) ซึ่ งเป็ นโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม และมีเรื อพาณิ ชย์ทวั่ โลกสมัครใจเข้าร่ วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การค้นหา และการ
กูภ้ ยั เรื อที่ครอบคลุมทัว่ โลก เพื่อช่วยเหลือเรื อที่ประสบภัยในทะเล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการนี้ อย่างต่อเนื่ องและมีผล
การปฏิ บั ติ ง านที่ ดี จ ากการรั บ รองโดย USCG โดยบริ ษัท ฯ ได้รั บ รางวัล AMVER ทุ ก ปี จากตัว แทนของสถานทู ต
สหรัฐอเมริ กา ณ กรุ งเทพฯ อ้างอิงถึงข้อความในจดหมายชมเชยจากหน่วยควบคุมรักษาชายฝั่งของสหรัฐอเมริ กา (USCG)
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงรางวัลที่ ได้รับ “บริ ษทั ฯ ควรภาคภูมิใจในเจ้าหน้า ที่ และลูกเรื อที่ มีความมุ่งมัน่ และรับผิดชอบในด้าน
ความปลอดภัยของชีวิตเมื่ออยูก่ ลางทะเล”

การพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดี ว่าชุ มชนและสังคมที่ เข้มแข็งเป็ นปั จจัยหลักที่ สนับสนุ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ ในผลกระทบต่อผูท้ ี่อยู่รอบข้างนอกเหนื อจากที่กฎหมายกาหนดไว้ รวมถึงการค่อยๆเข้า
ไปมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อทากิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบ
ความคิดและการทางานอย่างยัง่ ยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริ ษทั ฯ ต่อไป
ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจานวนนับล้าน ทรัพย์สินเกิดความ
เสี ยหายและถูกทาลายอย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่ งเหตุการณ์ ครั้งนี้ พนักงานของบริ ษทั ฯ เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่ นกัน
บ้านของพนักงานหลายคนต้องจมอยูใ่ ต้น้ าที่ความสูง 2 เมตร! และถึงแม้วา่ พนักงานเหล่านี้จะต้องเผชิญกับความยากลาบาก
ของสภาพที่อยู่อาศัย รวมถึงสิ่ งของมีค่าต่างๆเสี ยหาย แต่พนักงานยังคงมาปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติ ซึ่ งบริ ษทั ฯ รู ้สึกขอบคุณ
เป็ นอย่างยิ่งถึ งความมุ่งมัน่ ของพนักงานในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้ความช่ วยเหลือแก่
พนักงานที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนโดยกาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทาหน้าที่ รับเรื่ องและประสานงานสาหรับพนักงานที่ไม่สามารถเดิ นทางมาปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ บริ ษทั ฯได้อนุญาตให้ลาหยุด
เป็ นกรณี พิเศษ สาหรับพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่พกั อาศัย บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมที่พกั อาศัยใจกลางเมืองให้แก่
พนักงานและครอบครัว นอกจากนี้พนักงานที่จดั หาที่พกั อาศัยเองก็สามารถนาค่าใช้จ่ายมาเบิกกับบริ ษทั ฯ ได้
สาหรับกิจกรรม ้ านสั งคมและชุมชน ซึ่งบริษทั ฯ ให้ การสนับสนุน มีรายละเอีย ังต่ อไปนี้


บริ ษ ัท ฯ ได้บ ริ จาคเงิ นเข้ากองทุ นเพื่ อช่ วยเหลื อชาวประมงไทย (ไม่ ใช่ พ นักงานบริ ษ ทั ฯ) ที่ ถูกจับเป็ นตัว
ประกันนานกว่า 4 ปี ในประเทศโซมาเลียให้ได้กลับสู่ประเทศไทย



บริ ษทั ฯ ให้การสนันสนุ นการฝึ กอบรมบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวี (Merchant Marine Training Center)
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผมู ้ ีผลการเรี ยนดีโดยมอบรางวัลเหรี ยญทองแก่นกั เรี ยนของศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวีที่มี
ผลการเรี ยนดี เด่ น และประพฤติ ดี เป็ นประจาทุ กปี ตั้งแต่ ปี 2541 เป็ นต้น มา นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้บริ จาค
หนังสื อเรี ยนให้กบั ศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวีอย่างสม่าเสมอด้วย



บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ตั้งทุ นการศึ กษาสาหรั บนักเรี ยนของศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2557 ปี 2556 ปี
2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้ให้ทุนการศึ กษารวมทั้งสิ้ น 1,100,000 บาท 1,345,400 บาท 2,131,900
บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามลาดับ แก่นกั เรี ยนที่ขาดแคลนเงินทุน



บริ ษทั ฯ ได้รับนักเรี ยนที่จบการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวีมาเป็ นพนักงาน/ลูกเรื อของบริ ษทั ฯ และให้การ
ส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรื อไทยเหล่านี้ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งพนักงาน/ลูกเรื อเหล่านี้ สามารถ
ทางานกับเจ้าของเรื อไทยทัว่ ไปได้โดยไม่มีขอ้ จากัดว่าจะต้องทางานกับบริ ษทั ฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น



จากที่ เคยรายงานไว้แล้วในรายงานประจาปี เมื่อปี ก่ อน บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึ กความเข้าใจ (MOU) กับ
สานักงานคณะกรรมการอาชี วศึ กษา ในการปรับปรุ งความรู ้ และส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน สาหรับวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อนครศรี ธรรมราช ซึ่ งตามบันทึกความเข้าใจนี้ บริ ษทั ฯ ได้สร้างหอพัก
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาสาเร็ จตามโครงการที่ วางไว้เรี ยบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบหอพักดังกล่าว
ให้กบั วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อนครศรี ธรรมราช ซึ่ งมีมูลค่าทั้งสิ้ นประมาณ 25.40 ล้าน
บาท บริ ษ ทั ฯ ให้ความช่ วยเหลื อทางด้านการเงิ นอย่างต่ อเนื่ องแก่ นักเรี ยน รวมการซื้ อหนังสื อและอุปกรณ์
ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อนครศรี ธรรมราช ได้เพิ่ม
หลักสู ตรการเรี ยนใหม่โดยมี บริ ษทั ฯ เป็ นที่ ปรึ กษา เพื่ อเป็ นการฝึ กหัดและพัฒนาวิศวกรสาหรับการดาเนิ น
อาชี พการเดินเรื อในอนาคต ในการนี้ ท่านรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การได้มอบรางวัลโล่เกียรติยศ
ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ จากการที่ บริ ษั ท ฯ มี ส่ วนร่ วมในวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อ
นครศรี ธรรมราช



บ ริ ษั ท ฯ มอบ ทุ น การศึ กษ าจ าน วน 165,000 บ าท แก่ นั ก ศึ กษ าวิ ท ยาลั ย พ าณิ ช ยน าวี น าน าช าติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
การเดินเรื อ การมอบทุนการศึกษางวดสุ ดท้ายภายใต้โครงการนี้ได้ถกู จ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553



ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคเงินจานวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่ มผ้าให้นอ้ ง ครั้งที่ 15” ให้กบั คณะ
นักเรี ยนเดิ นเรื อพาณิ ชย์ของศูนย์ฝึกพาณิ ช ยนาวี เพื่ อนาไปจัด สร้ างห้องน้ า ซ่ อมแซมอาคาร ปรั บปรุ งห้อง
พยาบาลของโรงเรี ยน รวมถึงบริ เวณรอบโรงเรี ยนบ้านหนองแค จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 1) ในปี 2554 บริ ษทั ฯ
ได้ร่วมบริ จาคเงิ นจานวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่ มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 14” ให้กบั คณะนักเรี ยนเดิ นเรื อ
พาณิ ชย์ของศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวี เพื่อนาไปจัดสร้างห้องอาหาร สาหรับโรงเรี ยนวัดตะพังคลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) ในปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคเงินจานวน 139,000 บาท ในโครงการ “ห่ มผ้าให้นอ้ ง ครั้งที่ 13” ให้กบั
คณะนักเรี ยนเดิ นเรื อพาณิ ชย์ของศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวี เพื่ อนาไปจัดสร้างห้องน้ า สาหรับโรงเรี ยนโนนผาสุ ก
จังหวัดสระแก้ว 3) ในปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคเงินจานวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้นอ้ ง ครั้ง
ที่ 12” ให้กบั คณะนักเรี ยนเดินเรื อพาณิ ชย์ของศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวี เพื่อนาไปซื้ อเครื่ องโปรเจกเตอร์ และจัดทา
เวทีกิจกรรมสาหรับโรงเรี ยนวัดบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร และ 4) ในปี 2551 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคเงิน
จานวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่ มผ้าให้น้อง ครั้ งที่ 11” ให้กับ คณะนักเรี ยนเดิ นเรื อพาณิ ช ย์ ศู นย์ฝึ ก
พาณิ ช ยนาวี เพื่ อน าไปใช้ในการซ่ อมแซมห้องเรี ยนและปรั บปรุ งห้องสมุ ดให้แ ก่ โรงเรี ยนบ้านใบสี ท อง
จังหวัดสุ พรรณบุรี



เมื่ อเดื อนมกราคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคเงิ นจานวน 5,000 บาทให้แก่กรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน
เพื่อจัดหาของขวัญให้แก่เด็กๆในงานวันเด็กที่สนามเสื อป่ า พระราชวังดุสิต



ในปี พ.ศ 2553 บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคเครื่ องคอมพิ วเตอร์ จานวน 28 เครื่ อง แก่โรงเรี ยนมัธยมวาริ ชภูมิ โรงเรี ยน
สุ โขทัย โรงเรี ยนบ้านค้อ โรงเรี ยนสัตตยาสัย และสานักงานบริ หารชุมชน อาเภอปากเกร็ ด บริ ษทั ฯ ได้ให้ความ

ช่ วยเหลือด้านการศึ กษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเนื่ อง จากที่ เคยรายงานไว้แล้วในรายงานประจาปี เมื่ อปี ที่ แล้ว
บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคเครื่ องคอมพิวเตอร์จานวน 15 เครื่ อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนบ้าน
ค้อ จังหวัดสุ รินทร์ และได้บริ จาคเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยเพิ่มอีกจานวน 3 เครื่ อง (Dell Celeron 2
GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรี ยนเพื่อให้การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนมีความทันสมัยมากขึ้นด้วย


บริ ษ ทั ฯ ได้ร่ วมบริ จาคเงิ น จานวน 40,000 บาท ให้กับ ยุวมุ ส ลิ ม บ้านปากลัด อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อใช้สนับสนุ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการศึ กษาและเป็ นทุนการศึ กษาในกิจกรรมวันเด็กเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2551



โดยปกติ แล้วบริ ษทั ฯ มักจะจัดให้มีการบริ จาคเงิ นและสิ่ งของสาหรั บผูท้ ี่ มีความจาเป็ นและผูท้ ี่ ยากไร้ เช่ น
บริ ษทั ฯ ร่ วมกับพนักงาน ได้บริ จาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทยสาหรับผูป้ ระสบภัยธรณี พิบตั ิจาก
คลื่นยักษ์สึนามิในประเทศไทย และเมื่อต้นปี 2547 บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรี ยนระดับประถม
และมัธยม จานวน 4 แห่ง ในจังหวัดระยอง ที่มีนกั เรี ยนจานวน 877 คน ให้มีโอกาสศึกษา



บริ ษทั ฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรี ยนสาหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของ
ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2544 และในที่สุดโรงเรี ยนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้นและสามารถเปิ ดดาเนิ นการได้
แล้วซึ่ งสามารถรับนักเรี ยนได้ จานวน 700 คน ทั้งในระดับประถม มัธยมต้น รวมทั้งมัธยมปลาย ซึ่ งทาให้ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องต่างๆ รู ้สึกซาบซึ้ งและประทับใจอย่างมากในความช่วยเหลือจากประเทศไทย



บริ ษทั ฯ ได้ให้ความช่ วยเหลือแก่ ประชาชนที่ อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่ งได้รับผลกระทบและ
ความเสี ยหายจากภัยสึ นามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานได้บริ จาคเงินช่วยเหลือจานวน
590,000 บาท ให้กบั หมู่บา้ นทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุ ง/ซ่ อมแซมเรื อประมงเพื่อให้สามารถนา
กลับมาประกอบอาชี พได้ และบริ ษทั ฯ ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บา้ นนี้อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้เปิ ดโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลนได้รับทุนการศึกษา โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังให้ทุนการศึกษาเด็กผูห้ ญิงคนหนึ่ ง
ที่ กาลังศึ กษาอยู่ในโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งที่ กรุ งเทพฯ นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังจัดหาแหล่ งประกอบอาชี พ ให้แ ก่
เยาวชนและให้การสนับสนุนการพัฒนาทางร่ างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บา้ นแห่ งนี้ เพื่อที่จะก้าว
เข้ามาฝึ กอบรมอาชี พการเดินเรื อขั้นพื้นฐาน โดยทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ จะ
เข้ามาประกอบอาชี พการเดินเรื อให้กบั บริ ษทั ฯ ได้อย่างสมบูรณ์และตรงกับสายงานอาชี พในการเดินเรื อทะเล
ระหว่างประเทศ



บริ ษัท ฯ ได้ร่ ว มบริ จาคเงิ น จ านวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่ อ สร้ า งบ้ า นัิ สิ ก ส์ เคมี และอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้กบั โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งที่ เซมังกุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดี ย โรงเรี ยนแห่ งนี้ อยู่ในหมู่บา้ นที่
ยากจนมากและได้รับผลกระทบและความเสี ยหายจากภัยสึ นามิในเดือนธันวาคม 2547



บริ ษทั ฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริ จาคโลหิ ตมารับบริ จาคที่สานักงานบริ ษทั ฯ
มาตั้งแต่อดี ต และในปี 2557 หน่ วยเคลื่ อนที่ รับบริ จาคโลหิ ตมารับบริ จาคโลหิ ตที่ บริ ษทั ฯ ทั้งสิ้ น 2 ครั้ง ใน
เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจานวนโลหิ ตรวม 32,400 ซี ซี



ในทุกๆ ปี บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรี ยกว่า “พีเอสแอลวิ่งเพื่อวันเดินเรื อประจาปี ” ที่สวนลุมพินีเพื่อ
สนับสนุ นให้พนักงานบริ ษทั ฯ มีนิสัยรักการออกกาลังกายและมีสุขภาพที่ ดี และในปี 2555 บริ ษทั ฯ ไม่ได้จดั
กิจกรรมวิ่งดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ได้นาเงินจานวนนี้ ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากน้ าท่วมในไทยแทน



บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่ งในกลุ่มผูส้ นับสนุ นงานวันกีฬาประจาปี ณ ศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ให้ความร่ วมมือ
ในการขยายด้านกีฬารวมถึงการศึกษา (ที่ได้กล่าวไปแล้ว) และช่วยในเรื่ องการพัฒนาของคณะนักเรี ยนพาณิ ชย์
นาวี



บริ ษ ทั ฯ จัด โครงการช่ วยเหลื อพนักงานด้วยการให้ทุนการศึ กษาประจาปี ส าหรั บค่ าเล่าเรี ยนแก่ บุ ต รของ
พนักงานที่ไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรี ยนของบุตรตนเองได้



บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดทาห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้านต่างๆ ของโรงเรี ยนบ้านค้อ จังหวัดสุ รินทร์ ในเดือนกันยายน 2549



บริ ษทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคเงิน 100,000 บาท และหนังสื อให้กบั คณะนักเรี ยนเดิ นเรื อพาณิ ชย์ ศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี
เพื่อนาไปใช้ในการซ่ อมแซมอาคารเรี ยนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรี ยนบ้านวังสนวน จังหวัดนครราชสี มา
ในเดือนกันยายน 2550



บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อ
ใช้ในการอบรมความรู ้และพัฒนาทักษะวิชาชี พแก่ คนพิ การ เพื่อให้สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ในงานวันคน
พิการครั้งที่ 43 ซึ่ งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550
ในปี 2551 บริ ษ ทั ฯ ได้ร่วมบริ จาคเงิ น 68,000 บาท ให้โรงเรี ย นบ้านค้อ จังหวัด สุ ริน ทร์ เพื่ อสนับ สนุ น ใน



“โครงการ พานักเรี ยนไปทัศนศึกษา” ณ สถานีวิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสี มา
งาน CSRI Recognition 2014

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน
ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการ (การเงิ น และบัญ ชี )
รับมอบรางวัล CSRI Recognition 2014
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากภาพ:
กั ป ตั น นพพงศ์ รั ต นชั ย พรพั น ธ์ ผู ้จัด การ
อาวุโ ส - Post Fixture และคุ ณ สมปรารถนา
เทพนภาเพลิ น ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการ (การเงิ น
แ ล ะ บั ญ ชี ) ณ ง า น ม อ บ ร า ง วั ล CSRI
Recognition 2014 ต ลาดห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
มอบทุนการศึกษาให้ แก่ นักเรียนศูนย์ ฝึกพาณิชย์ นาวีประจาปี 2557

ในเดื อนกันยายน 2557 บริ ษทั พรี เชี ยส ชิ พปิ้ ง จากัด (มหาชน) ได้มอบทุ นการศึ กษาจานวน 1,100,000 บาท
ให้แก่นกั เรี ยนศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรี ยนตลอดปี การศึ กษา จากภาพ
แสดงนักเรี ยนทุนของศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี พร้อมด้วยนายโคคา วี. สุ ดาการ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารกองเรื อพีเอสแอล

จากภาพ:

นักเรี ยนของศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี พร้อม
ด้วยนายโคคา วี. สุ ด าการ์ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริ ห ารกองเรื อพี เอสแอลในวันจบ
การศึกษา ณ ศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวี

การบริจาคโลหิต ปี 2557
บริ ษทั ฯ จัดงานบริ จาคโลหิ ตโดยความร่ วมมือจากสภากาชาดไทยเป็ นประจาทุกปี ในปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดงาน
บริ จาคโลหิ ตทั้งสิ้ น 2 ครั้งในเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม มีจานวนโลหิ ตที่ได้รับบริ จาครวมทั้งสิ้ น 32,400 ซี ซี

