
รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

สารจากคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

 บริษทัฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน าเสนอรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัท าตามกรอบ 
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 โดยรายงานฉบับน้ีได้ครอบคลุมผลการด าเนินงานส าคัญของบริษัทฯ ท่ีมี
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียส่วนใหญ่ในรอบปี 2557 โดยรายงานน้ีถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่ือสารถึงการวิเคราะห์
ประเด็นท่ีส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาลท่ีย ัง่ยืน และประเด็นดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ 

 พนัธกิจของบริษทัฯ คือ การเป็นบริษทัเดินเรือท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุดในโลกและให้บริการท่ีดีท่ีสุดในการ
อ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งสินคา้แห้งเทกองระหว่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่าพนัธกิจดงักล่าวน้ีจะประสบ
ความส าเร็จได ้โดยบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ กล่าวคือ ลกูคา้ รัฐบาล และองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ รวมถึงชุมชนและสังคม และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว ในแนวทางท่ีเป็นการ
พฒันาให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดให้องค์ประกอบต่างๆ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจหลกัท่ี
จะตอ้งมีการติดตามตลอดเวลาในการด าเนินงานในทุกระดบัของบริษทัฯ 

 รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัน้ีไดส้รุปความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และ
น าเสนอแนวทางท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงเร่ืองต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนในทุกระดบั บริษทัฯ ยินดีรับััง
ขอ้คิดเห็น ค าแนะน า หรือความเห็นเก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ีและบริษทัฯ ขอยืนยนัว่าค าแนะน าหรือความเห็นทุกเร่ืองจะ
ไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงัเพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) เราขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีมี 
ส่วนร่วมทั้งแรงกายและแรงใจ ท าใหบ้ริษทัฯ ประสบความส าเร็จและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริงต่อไป 

 ในนามคณะกรรมการ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ าก ั (มหาชน) 

 

 

 

 นายคาลิ  มอยนู  นิ ฮาชิม   นายคูชรู คาล ีวาเ ยี 

 กรรมการผูจ้ดัการ   กรรมการ 
30 มกราคม 2558 

 



ภาพรวมของรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื [G4-28, G4-29, G4-30, G4-32] 

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอย่างย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยรายงานฉบบัน้ีได้
รวบรวมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนน้ไปท่ีธุรกิจหลกัซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความยัง่ยืน ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการท่ีบริษทัฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยูท่ ัว่โลก 
ซ่ึงเรือส่วนใหญ่ไดถื้อธงสัญชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศ จึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

 รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัปี 2556 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดท้ าตาม
กรอบ GRI ฉบบั G3 ส าหรับปี 2557 รายงานน้ีเป็นรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัท่ี 3 ซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี
ซ่ึงได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลท่ีย ัง่ยืนเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการเป็นบริษทัฯท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และภารกิจท่ีส าคัญ บริษัทฯให้
ความส าคญัในเร่ืองความโปร่งใส ความเช่ือถือได ้การมีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความเท่าเทียมกนัเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้

 นอกจากนั้น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ การบริหารจดัการความเส่ียง และกลยทุธ์ในการบรรเทาผล 
กระทบต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงในบริบทความยัง่ยืนของบริษัทฯ ซ่ึงได้ถูกน าเสนอแยกไวใ้นหัวข้อ “รายงานจาก
คณะกรรมการ” “รายงานการก ากับ ูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ” ของรายงานประจ าปี
ฉบบัน้ี 

 รูปแบบของรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัน้ี ถือเป็นรายงานฉบบัแรกไดอ้า้งอิงตามแนวทางการรายงานของ 
GRI ฉบบั G4 โดยบริษทัฯ ไดพิ้จารณาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ี ‘In accordance’- Core ในแง่ของสารัตภาพ (Materiality) 
ความเช่ือมโยงของผู ้มี ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) เน้ือหาสาระ (Sustainability Context) ความสมบูรณ์ 
(Completeness) ความถูกตอ้งแม่นย  า (Accuracy) และการเปรียบเทียบได ้(Comparability) และเป็นการน าเสนอกิจกรรม
และขอ้มลูของบริษทัฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

ขอบเขตของรายงาน [G4-17, G4-20] 

 ขอ้มลูในรายงานฉบบัน้ีไดร้วมขอ้มลูของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

กรอบและข้อจ าก ัของรายงาน [G4-21, G4-22, G4-23]  

 ขอ้มลูในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กรวบรวมจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และไม่มีการเปล่ียนแปลง
กรอบการรายงานจากปี 2556  

กระบวนการในการก าหน เนือ้หาในรายงาน [G4-18, G4-33] 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดเน้ือหาของรายงานโดยการคน้ควา้ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพ่ือให้ไดรั้บขอ้คิดเห็นจาก
บุคคลเหล่านั้น ขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบัน้ีไดถู้กทบทวนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนน าเสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติั 
หลงัจากนั้น รายงานฉบบัน้ีไดถ้กูน าเสนอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 



การประเมินสารัตถภาพ (Materiality) ของเนือ้หา [G4-19] 

 เน้ือหาของรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนฉบบัน้ี มุ่งเนน้ท่ีจะน าเสนอนโยบายบริษทัฯ ความส าเร็จ และความทา้
ทายดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน บริษทัฯไดท้บทวนเน้ือหาผ่านการประเมินสารัตถภาพ 
ซ่ึงการประเมินน้ีไดจ้ัดท าผ่านทางตวัแทนภายในจากแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับความช่วยเหลือจากผูบ้ริหาร รวมถึง
ขอ้แนะน าจากผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นช่องทางต่างๆ เช่น บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน/การพบปะกบันกัลงทุน เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
หน่วยงานก ากบัดูแล และการรายงานข่าวบริษทัฯ จากส่ือมวลชน 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 การประเมินสารัตถภาพของเน้ือหาน้ีครอบคลุม 4 
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) การระบุเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ือง (Relevance) 2) การจดัล าดบัความส าคญัเน้ือหาท่ีมีอิทธิพล และ
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและต่อบริษทัฯ 3) การล าดบัความส าคญัของแต่ละประเด็นโดยผ่านการสอบทานและการ
ประเมินผล 4) การตรวจสอบบริบทของรายงานเป็นประจ าทุกปี 

 ตารางแสดงสารัตถภาพของเน้ือหาด้านล่างน้ีประกอบด้วย 11 หัวข้อท่ีส าคัญ ซ่ึงแต่ละหัวข้อจะครอบคลุมถึง
ประเด็นการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนท่ีบริษทัฯใหค้วามส าคญั ส าหรับ 11 หวัขอ้น้ี ถือเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อรายงาน
การพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนปีน้ีของบริษทัฯ บริษทัฯให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการปรับปรุงการ
ประเมินสารัตภาพในเน้ือหาน้ี และไดเ้พ่ิมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ีตามล าดบัความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ตารางสารัตถภาพของเนือ้หา 
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 ต ่ำ ความส าคญัต่อกจิการ สูง 

ความเช่ือมโยงของผู้มีส่วนไ ้เสีย (Stakeholder Engagements) [G4-24, G4-25, G4-26, G4-27] 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายใน กล่าวคือ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ผูบ้ริหารของ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย และภายนอก กล่าวคือ เจา้หน้ี คู่คา้ ลกูคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั



บริษทัฯและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดร้วบรวมกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากหลากหลายวิธีการ 
โดยค านึงจากความถ่ีและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาช่องทางในการส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดโ้ดยตรงโดยไม่
ผ่านผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะด าเนินการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจงัและจะเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็น
ความลบั 

 ในปัจจุบนั บริษทัฯแบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 8 กลุ่ม ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี หน่วยธุรกิจทุกหน่วยงานมีความ 
รับผิดชอบในการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยผ่านการส่ือสาร รับัังขอ้เสนอแนะ และ
ประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

ผู้มส่ีวนไ ้เสีย ความคา หวงั หลกัปฏิบัตแิละการมส่ีวนร่วม 

ลูกค้า • การบ ริการอย่างมืออาชีพ  ในอัตรา
ค่าบริการท่ียติุธรรม 

• ส่งสินค้าตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด
โดยปราศจากปัญหา 

• พฒันาการใหบ้ริการตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
• ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เป็นมืออาชีพ และให้
ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 

• ตอบขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดโดยทนัที 

ผู้ถือหุ้น • ไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 
• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 
• ด าเนินกิจการด้วยความยุติธรรมและ
โปร่งใส 

• การบริหารความเส่ียง 

• สร้าง รักษา และเพ่ิมพูนมูลค่าเพ่ิมอย่างย ัง่ยืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ 

• เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและทนัเวลา 
• ตอบขอ้สงสยัต่างๆทั้งหมด 
• ส่ือสารกบัผูล้งทุนอยา่งสม ่าเสมอ ผา่นการเยี่ยมชมบริษทัฯ การจดั 

Road Show และ การจดัประชุม  
• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหว่างผูถื้อหุ้นกับผูบ้ริหารและ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• จดัการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งน้อยปีละคร้ัง รวมถึงการจดักิจกรรม
บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส 

• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ดัการ 

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
• ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 
• การพฒันาความรู้ความสามารถ 
• สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 
• ความปลอดภยัในการท างาน 

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
• ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมกนั 
• ใหค้วามปลอดภยัในการท างาน 
• พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ผา่นการฝึกอบรม 
• ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนัได ้

• ช่องทางในการรับัังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

นักลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน 
• การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 
• ด าเนินกิจการด้วยความยุติธรรมและ

• มีช่องทางการส่ือสารโดยตรงระหว่างผูถื้อหุ้นกับผูบ้ริหารและ 
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท์ (conference call) รวมถึง



ผู้มส่ีวนไ ้เสีย ความคา หวงั หลกัปฏิบัตแิละการมส่ีวนร่วม 

โปร่งใส 
• การบริหารจดัการความเส่ียง 

จดัใหมี้ช่วงตอบขอ้ซกัถาม 
• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสม ่าเสมอ  
• การจดั Road Show 18 คร้ัง ในปี 2557 
• จัดท ารายงานประจ าปี  และรายงานอ่ืนๆ เช่น แบบ 56-1 ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

ชุมชนและสังคม • ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
• สนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 
• รักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติ 

• สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชนและสังคม
อยา่งสม ่าเสมอ 

• จดัการประชุมร่วมกบัศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเล เพ่ือวางแผน
กิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชน 

ผู้ออกกฎระเบียบ • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  และ 
กฎระเบียบต่างๆ 

• มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและโปร่งใส 
• เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อ
เวลา 

• ปฏิบัติตามข้อแนะน าในการติดต่อกับภาครัฐจริยธรรมธุรกิจ 
รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการศึกษาวจิยั 

• สอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็นประจ า 
• เปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์อยา่งสม ่าเสมอ  
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
• จัดท ารายงานประจ าปี  และรายงานอ่ืนๆ เช่น แบบ 56-1 ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

• มีช่องทางการรับัังขอ้คิดเห็น และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง 

คู่ค้า • เปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการ
จดัซ้ืออยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

• ก าหนดราคาท่ียติุธรรม 
• รักษาช่ือเสียงท่ีดีและความน่าเช่ือถือ 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยเง่ือนไขตามหลกัปฏิบติัและจารีตประเพณีของ
อุตสาหกรรม  

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 
• ช าระเงินตามก าหนด 
• มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์

เจ้าหนี ้ • ความสามารถในการช าระหน้ี ภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

• ก าหนดผลตอบแทนจากเงินกู้  และ
ค่าธรรมเนียมท่ียติุธรรม 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 

• ปฏิบั ติตามเง่ือนไขในสัญญากู้  รวมถึงเง่ือนไขในแง่ของ 
วตัถุประสงคข์องเงินกู ้การช าระคืนหลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ
ท่ีไดต้กลงกนั 

• จัด ให้ มี ก ารป ระ ชุม เพื่ อ แลก เป ล่ี ยนข้อมู ลและค งไว้ซ่ึ ง
ความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งสม ่าเสมอ 

• จดัท ารายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

การก ากบั ูแลกจิการ จริยธรรมและความซ่ือสัตย์  

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีซ่ึงเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และถือเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้
ในการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างในการก ากบัดูแลกิจการไดร้วมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้
แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานประจ าปีน้ี 



 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงหลกัส าคญัของความซ่ือสตัย ์ การ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความจริงใจ โปร่งใส และซ่ือสตัย ์ทั้งน้ีคู่มือดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การต่อต้านการคอรัปช่ัน [SO4] 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดินเรือมามากกว่าสองทศวรรษและมีช่ือเสียงในการไม่ยอมรับพฤติกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและการคอรัปชัน่ ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯไดย้ึดถือนโยบายน้ีมาโดยตลอด  และไม่นานมา
น้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และเคร่ืองมือการประเมินตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

 นโยบายน้ีไดร้วมแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีต่อตา้นการคอรัปชัน่และการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณมาตั้งแต่ในอดีต 
และไดส่ื้อสารแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และพนกังานทุกคนใหรั้บทราบในทางเดียวกนั 

 นโยบายฉบบัน้ีครอบคลุมถึงบุคคล กิจการ หรือ องคก์ร ท่ีบริษทัฯท าธุรกิจดว้ย ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางใน
การติดต่อกบัคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง เพ่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความ
เส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง หรือการละเมิด
หลกัจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ฯลฯ ดงันั้นบริษทัฯจึงใหค้วาม
มัน่ใจไดว้า่บุคคล กิจการ หรือ องคก์ร ท่ีบริษทัฯเก่ียวขอ้งดว้ย ไม่มีการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณ 

 พรีเชียส ชิพป้ิง ไ ้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

 

 

ผลการ  าเนินงานในการจั การเพือ่ความยัง่ยนื 

ผลการ  าเนินงานทาง ้านเศรษฐกจิ  
 ในปี 2557 ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายส าหรับปีหนา้ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ มากกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 
 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 ตามรายงานของ 

Moore Stephens  

เม่ื อวัน ท่ี  2 กุมภาพั น ธ์  2558 คุณ คาลิด  ฮาชิม 
กรรมการผู้ จัดการ รับมอบใบรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต  ซ่ึงพิธีการมอบใบรับรองฯ จัด
ขึน้ ณ ส านักงาน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย อาคารวิทยาการตลาดทุน นอร์ทปาร์ค 
กรุงเทพฯ 



 จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 จ่ายโบนสัใหแ้ก่พนกังานตามก าไรสุทธิของผลประกอบการประจ าปี 

 การด าเนินงานของบริษทัฯ ไดส่้งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านทางกลุ่ม 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ รวมไปถึงผา่นทางกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจโ ยตรงที่สร้างขึน้และแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ) [EC1]

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลค่าทางเศรษฐกิจโ ยตรงที่สร้างขึน้:      

รายไดจ้ากการเดินเรือ 92.40 100.51 112.34 124.76 140.66 

รายไดจ้ากการลงทุน 0.82 0.85 0.65 0.27 0.16 

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น 13.37 0.06 0.01 0.00 0.83 

รายไดอ่ื้น 0.34 10.77 10.24 31.69 1.69 

รวม - มูลค่าทางเศรษฐกจิโ ยตรงที่สร้างขึน้ 106.93 112.19 123.24 156.72 143.34 

มูลค่าทางเศรษฐกิจโ ยตรงที่แจกจ่าย:      

ตน้ทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมตน้ทุนลกูเรือ) 10.76 26.33 40.17 42.93 43.54 

ค่าจา้งและสวสัดิการพนกังาน (รวมตน้ทุนลูกเรือ) 24.62 26.23 32.55 42.89 46.38 

การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ 9.29 14.20 13.85 14.82 15.31 

เงินปันผลจ่าย 40.37 21.14 15.08 13.76 9.66 

ภาษีจ่ายใหรั้ฐ 3.32 0.36 0.15 0.31 0.27 

เงินลงทุนในชุมชน และสงัคม 0.80 0.08 0.06 0.04 0.04 

การจ่ายเงินอ่ืนๆ  1.24 1.93 2.09 1.10 1.54 

รวม - มูลค่าเศรษฐกจิโ ยตรงที่แจกจ่าย 90.40 90.27 103.95 115.85 116.74 

มูลค่าทางเศรษฐกิจโ ยตรงสะสม  งันี ้ 16.53 21.92 19.29 40.87 26.60 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 21.70 21.40 29.63 37.09 39.01 

ประมาณการค่าใชจ่้าย 0.48 0.00 0.39 0.04 0.06 

โอนไป (จาก) เงินส ารอง (5.65) 0.52 (10.73) 3.74 (12.47) 



 ส าหรับผลการด าเนินงานทางดา้นการเงิน โปรดดู  “จุ เ ่นทางการเงิน” และ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ผู้บริหาร” ในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 

ผลการ  าเนินงานทาง ้านส่ิงแว ล้อม 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการขนส่งทางทะเลท่ีขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางน ้ า ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคญัเทียบเท่ากบัปัจจยัทางดา้นการคา้ และการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินธุรกิจตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ท าให้บริษทัฯ เขา้ใจดีว่าแค่การปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบั
ต่างๆ นั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติั นอกเหนือจากกฎเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้นัน่คือ การพฒันาแผนงานภายในเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการ
คน้หาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน ามาใชใ้นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความมุ่งมัน่อย่างแน่วแน่
ในการท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละของเสีย 

 รายงานน้ีไดน้ าเสนอรายละเอียดกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ีสุด และส่ิงท่ีบริษทัฯ ได้
ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎขอ้บังคับดังกล่าว รวมทั้งรายงานน้ีได้แสดงถึงแผนงานภายในท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์
ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนทา้ยของ
รายงานฉบบัน้ี จะเป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวส้ าหรับปีถดัไป 

จุ เ ่นผลการ  าเนินงานทาง ้านส่ิงแว ล้อม [EN27] 

1. การประชุมประจ าปีท่ีจดัข้ึนทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพดูต่อในประเดน็ท่ีเก่ียวกบักฎหมายพาณิชยนาวีต่างๆ 
2. นโยบายในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตามดา้นล่าง ไดถู้กจดัท าข้ึนตามมาตรฐานเดียวกนักบั มอก. 14001 ซ่ึงเป็น

นโยบายของบริษทัฯ ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ในการท่ีจะป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
บนโลกในปัจจุบนัและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดดา้นล่างในหวัขอ้ “มาตรฐานระบบการจั การส่ิงแว ล้อม 
มอก. 14001 (ISO 14001)”)  

3. ส าหรับการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ บริษทัฯไดล้งนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดของ
คุณลกัษณะของตวัเรือมากกวา่ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย อนัจะส่งผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเรือในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดถู้กก าหนดและน ามาใชก้บัพนกังานทั้งในส านกังาน
และพนกังานท่ีอยู่บนเรือ โดยไดก้ าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและให้มีการปฏิบติั บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า
การอบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนกังานทุกระดบัจะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
และความส าเร็จน้ีไดแ้สดงผา่นการอบรมพนกังานในบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ มีการประเมินผลกระทบท่ีส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบนเรือและภายในส านกังาน 
และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ท่ีมีอยู่ปัจจุบนัสามารถลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กรฯ ท่ีจดัข้ึนเพ่ือพนกังานทุกคน (ทั้งท่ีส านกังานบริษทัฯ และบนเรือ) ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS Policy) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งและปลูกจิตส านึก



เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงการฝึกอบรมน้ีไดจ้ดัฝึกการอบรมทั้งท่ีศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ และผ่านทางผู ้
ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัเรือท่ีไปตรวจเรือ 

7. บริษัทใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพ่ือชักจูงและสนับสนุนผูค้ ้าทุกรายของบริษทัให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้ม/แนวทางการปฏิบติัท่ีดี 

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ [LA8] 

 การท่ีบริษทัฯ จะสามารถน าเรือว่ิงผา่นน่านน ้าสากลไดน้ั้น บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎขอ้บงัคบัและอนุสญัญาต่างๆ ซ่ึงก าหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization: 
IMO) และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆอยา่งครบถว้น 

 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) 
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจ าเรือ และการเขา้ยามของคนประจ า
เรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour 
Convention “MLC”) เป็น 4 อนุสญัญาหลกัท่ีใชค้วบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหวา่งประเทศ 

 ทั้งน้ี มีกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
• อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการน ้าถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 (International  

Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004) 
• อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย (International Maritime Dangerous Goods 

Code (IMDG)) 
• อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้เทกองแบบแขง็ (International Maritime Solid Bulk 

Cargoes Code (IMSBC)) 
• อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมระบบกนัเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention on 

the Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001)  
• อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน ้ามนั ค.ศ. 2001 (International 

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001) 
• กฎขอ้บงัคบัในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความเขม้งวดกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และ
ค าสัง่ของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการเผาผลาญเช้ือเพลิงในเขตยโุรป ฯลฯ  

 นอกจากกฎขอ้บงัคบัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น บริษทัฯ ยงัไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีส าคญัอ่ืนๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอ ภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code: 
ISM Code) จากประสบการณ์เรียนรู้ดา้นอุบติัเหตุทางทะเลตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ไดถู้กรวบรวมเป็นประมวลขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM Code) ซ่ึงถูกเผยแพร่โดยองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมความปลอดภยัในการด าเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกนัมลพิษต่างๆ ISM Code ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2541 ส าหรับเรือขนส่งผูโ้ดยสารรวมถึงเรือเร็วส าหรับขนส่งผูโ้ดยสาร เรือบรรทุกน ้ ามนั เรือบรรทุกสารเคมี 



เรือบรรทุกก๊าซ เรือบรรทุกสินคา้แบบเทกอง และเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีความเร็วสูงท่ีมีระวางขบัน ้าตั้งแต่ 500 ตนักรอสข้ึน
ไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั และไดรั้บใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้ 

 กฎขอ้บงัคบัน้ีถกูน าไปใชท้ั้งบนเรือและท่ีส านกังานบนฝ่ังเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินเรือ 

2.  เพ่ือป้องกนัการบาดเจบ็และสูญเสียชีวิต 

3.  เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 กราัต่อไปน้ี แสดงถึงจ านวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกบัจ านวนวนัในการเดินเรือ 
ตั้งแต่ปี 2549 - 2557 ของบริษทัฯ ส าหรับการวิเคราะห์น้ี ไดพิ้จารณาการละเมิด ISM Code ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดเหตุไัไหม ้การ
ระเบิด การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกนั และ เรือเกยต้ืน โดยในปี 2549 เป็นปีท่ีมีจ านวนวนัในการเดินเรือ
สูงสุด อยู่ท่ี 19,710 วนั ในขณะท่ีปี 2550 เป็นปีท่ีมีจ านวนคร้ังของการละเมิด ISM Code เกิดข้ึนสูงสุด 18 คร้ัง อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างปี 2550 - 2554 การละเมิด ISM Code มีจ านวนลดลงถึงร้อยละ 94 และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2556 
และปี 2557 โดยบริษทัฯ ไดวิ้เคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพ่ือระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงและเร่ิมด าเนินการแกไ้ขอย่าง
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง และไดแ้จง้ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบเพ่ือเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดการละเมิด
แบบเดียวกนัข้ึนอีก เม่ือเปรียบเทียบจ านวนคร้ังของการละเมิดขอ้บงัคบักบัจ านวนวนัในการเดินเรือพบวา่ในปี 2549 และปี 
2554 เป็นปีท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ เน่ืองจากมีการละเมิดเกิดข้ึนมีเพียงร้อยละ 0.02 และแมว้า่ในปี 2550 ซ่ึงเป็นปีท่ีแยท่ี่สุด แต่
การละเมิดท่ีเกิดข้ึนก็นับไดว้่ามีเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 0.11 เท่านั้น ส าหรับในช่วงเวลาทั้งหมดท่ีกล่าวมา จ านวนการ
ละเมิดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนส าหรับกองเรือทั้งหมด อยูท่ี่ร้อยละ 0.06 เท่านั้น 

 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ISM Code ไดมี้การตรวจสอบภายในบนเรือประจ าปีโดยทีมงานซ่ึงประกอบดว้ยผู ้
ตรวจสอบเรือซ่ึงมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง 
เหตุการณ์ท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบติัเหตุ
ทั้ งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ และหลงัจากนั้ น จะมีการทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานทันที 
นอกจากน้ี บทเรียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนและเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง 
Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็นการยกระดบัมาตรฐาน



ความปลอดภัยในการเดินเรือให้สูงข้ึนอีกด้วย The Nautical Institute กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงได้เผยแพร่
เอกสารรายงาน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) ทุกเดือน ไดช่ื้นชมท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามร่วมมือกบั MARS 
ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน “บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆเพ่ือเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการ
เดินเรือ ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งสูงสุดของบริษทัฯ  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมการด าเนินการเพ่ือควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใชวิ้ธีป้องกนัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เน่ืองจากแนวโน้มท่ีการตรวจเรือโดยเจา้หน้าท่ีตรวจเรือของรัฐเมืองท่านั้น 

จะมีความเขม้งวดมากข้ึนในส่วนของการบงัคบัใช ้ISM Code ดงันั้น บุคลากรประจ าเรือของบริษทัฯ จึงไดรั้บ
การทบทวนความรู้ดา้น ISM Code อย่างสม ่าเสมอ และจดัใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัภายใน
กองเรือ 

• การพัฒนาการบ ารุงรักษาตัวเรือ: บริษัทฯ ได้เน้นย  ้ าถึงความส าคัญของการตรวจสอบสภาพและทดสอบ
เคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองอย่างสม ่าเสมอ และหากเจา้หนา้ท่ีประจ าเรือพบเห็นส่ิงผิดปกติใดๆ ใหรี้บรายงานในทนัที 
นอกจากน้ีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดเ้นน้ย  ้าใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งสอบทานการบงัคบัใชก้ฎเกณฑต่์างๆอยา่ง
เขม้งวดเพ่ิมข้ึน จากการตรวจสอบปกติ เพ่ือใหย้กระดบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและความปลอดภยัส าหรับตวัเรือ 
สินคา้ และลกูเรือ 

• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือท่ีเขา้สู่น่านน ้ าในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย จะตอ้งมี 
ใบรับรองเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนั
เร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ ไดมี้การแจง้เตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการแก่ลูกเรือไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีเรือจะ
มาถึงน่านน ้ าดงักล่าว เพ่ือให้มัน่ใจว่าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไดถู้กจดัเตรียมไวเ้รียบร้อย และเรือสามารถ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้นตลอดเวลา  

• ใน ปี  2555 บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ เข้ า ร่ วม เป็ น ส ม า ชิ ก  INTERCARGO (International Association of Dry Cargo 
Shipowners) Intercargo มีค ากล่าววา่ “เพ่ือเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่เพ่ือความปลอดภยั 
ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ดงันั้น วิสัยทศัน์
ของเราจึงคือ ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกอง ซ่ึงมีเรือสมาชิกท่ีคา้ขายอยู่ทัว่โลก – เดินเรืออย่างมีความสามารถในการแข่งขนั ปลอดภยั และสร้าง
ผลก าไร” ค ากล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของบริษทัฯ เป็นอย่างยิ่ง ทั้ งน้ี การเขา้เป็นสมาชิก Intercargo ของ
บริษทัฯ นั้น สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซ่ึงเป็นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ ก่อตั้งโดย 
BHP Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษทัขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นผูใ้ชบ้ริการหลกัในการขนส่ง
ทางเรือซ่ึงระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่กนัว่ามีมาตรฐานท่ีแม่นย  าและ
เขม้งวด รวมทั้งเนน้เร่ืองความปลอดภยัของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินคา้) และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางทะเล 
การเขา้เป็นสมาชิกของบริษทัฯ เป็นการยืนยนัถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ อีกอยา่งดว้ย 

 บริษทัฯไดก้ าหนดเป้าหมายภายในเท่ากบัศูนย ์ส าหรับการละเมิด ISM Code ท่ีก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 
ไัไหม ้เรือโดนกนั เรือเกยต้ืน หรือการถกูกกัเรือ  

 



 ประมวลข้อบังคับว่า ้วยการรักษาความปลอ ภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port 
Safety: ISPS) สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทัว่โลก จึงมีการรับรอง ISPS ในปี 
2547 ISPS เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมอนุสัญญาระหว่างประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) ซ่ึงไดร้วมถึง 
การยกระดับความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยงาน ภาครัฐ บริษทัเดินเรือ คนประจ าเรือ และบุคลากรประจ าท่าเรือ/บุคลากรผูอ้  านวยความสะดวก เพ่ือท่ีจะใชใ้น 
“การตรวจจบัการคุกคามความปลอดภยัและการใชม้าตรการป้องกนัส าหรับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
ตวัเรือ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีท่าเรือซ่ึงใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1) 

 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม ISPS บริษทัฯ ไดพ้ฒันามาตรฐานส าหรับขั้นตอนการปฏิบติังานของเรือท่ีเขา้ท่าท่ีมีอตัรา
เส่ียงต่อการลกัลอบคา้ยาเสพติดและผูล้กัลอบหนีข้ึนเรือ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สุนขัดมกล่ิน และเจา้หนา้ท่ีพร้อมอาวุธตาม
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษทัฯท่ีจะจดัให้มีส่ิงเหล่าน้ี หากเรือเขา้ท่าเรือท่ียุโรป 
องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ เพ่ิงมีเหตุการณ์ถูกกกักนัเรือท่ีเกิดจากการละเมิด ISPS 
เพียงแค่คร้ังเดียวเท่านั้น  

 มีการสอบทานภายในประจ าปีส าหรับมาตรการการป้องกนัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในการ
จดัหาสุนขัดมกล่ินและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ดงัเช่นการตรวจสอบ ISM ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ การสอบทานจะ
กระท าโดยทีมงานซ่ึงประกอบดว้ยผูต้รวจสอบท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดร้ายงานผลการสอบทาน
ต่อกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง การไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิด
อุบติัเหตุทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดในขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐาน จะ
มีการสอบทานขั้นตอนต่างๆ ทนัที  

 กราัดา้นล่างน้ี แสดงให้เห็นว่า จ านวนคร้ังของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนดา้นซา้ย) เปรียบเทียบกบัจ านวน
วนัในการเดินเรือ (แกนดา้นขวา) ในช่วงปี 2549 - 2557 การละเมิด ISPS นั้นมีจ านวนสูงสุดในปี 2549 คือ มีการละเมิด
ทั้งหมด 8 คร้ัง ในขณะท่ีปี 2549 มีจ านวนวนัในการเดินเรือสูงสุดถึง 19,710 วนั ทั้งจ านวนวนัในการเดินเรือและจ านวน
คร้ังของการละเมิด ISPS ไดล้ดลงมาอยู่ท่ีจุดต ่าสุดในปี 2554 คือ การละเมิดอยู่ท่ี 0 คร้ัง โดยมีจ านวนวนัในการเดินเรือ 
5,842 วนั ทั้งน้ี ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 และปี 2555 แต่ในปี 2557 มีการละเมิด 2 คร้ัง โดยเหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือผู ้
หลบหนีข้ึนเรือซ่ึงเป็นคนยากจนและตอ้งการหนีไปอยูต่่างประเทศเพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน แมว้า่เม่ือคนเรือของบริษทัฯ ตรวจพบผู ้
หลบหนีเหล่าน้ีไดน้ าไปส่งท่ีท่าเรือท่ีหลบหนีข้ึนมา แต่บริษทัฯ ก็ไดร้วมเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการละเมิด ISPS เพ่ือรายงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการละเมิดเท่ากบัศูนยท่ี์ตั้งไว ้ 



 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายใหก้ารละเมิด ISPS เท่ากบัศูนย ์ส าหรับปีท่ีจะมาถึง 

 MARPOL: เป็นอีกกฎขอ้บงัคบัหน่ึงท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะ “อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากน ้ามนั และสารอนัตราย รวมถึง 
การลดจ านวนของอุบติัเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซ่ึงในอนุสญัญาน้ีแบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่าวคือ:  

1. ขอ้ก าหนดการป้องกนัมลพิษจากน ้ามนั (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil) 
2. ขอ้ก าหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid  

substances in bulk) 
3. ขอ้ก าหนดการควบคุมมลพิษจากสารอนัตรายท่ีบรรจุหีบห่อ หรือตูค้อนเทนเนอร์ หรือถงับรรจุ (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. ขอ้ก าหนดการป้องกนัมลพิษจากน ้าเสียจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from 
ships) 

5. ขอ้ก าหนดการป้องกนัมลพิษจากการป้องกนัมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution 
by Garbage from ships) 

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

 บริษทัฯ มีความเขา้ใจถึงความเส่ียงของการเกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลเน่ืองจากอุบติัเหตุ
ทางทะเล ซ่ึงบริษทัฯ จดัใหมี้มาตรการเชิงป้องกนัเพ่ือจ ากดัความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยล าดบัแรกคือ จ ากดัความผิดพลาดอนั
เน่ืองมาจากบุคลากร และล าดบัท่ีสองคือการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรบนเรือใหมี้มาตรฐานสูงสุด 

 เพ่ือจ ากดัความผิดพลาดของบุคลากร บริษทัฯ ไดพ้ฒันาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีประจ าเรือ
ทุกคน ซ่ึงรวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงความช านาญในการน าเรือ และความ
ระมดัระวงัต่างๆ โดยใส่ตวัแปรทั้งทางดา้นสภาพอากาศและสภาพทอ้งทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก นอกจากน้ีบริษทัฯ 
มีความเช่ือมัน่ว่าวิศวกรช่างเคร่ืองบนเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองจกัรทนัสมยัใหม่ไดรั้บการฝึกอบรมโครงสร้างเคร่ืองจกัรน้ีอย่าง
เขม้งวด เพ่ือใหเ้กิดทกัษะและความสามารถในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัร และหลีกเล่ียงปัญหาเคร่ืองจกัรหยดุท างาน 



 

 จากกราัดา้นบนแสดงถึง จ านวนคร้ังของการละเมิดอนุสัญญา MARPOL (แกนด้านซ้าย) ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจ านวนวนัในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2549 - 2557 เพ่ือการวิเคราะห์น้ี 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีถือเป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะเห็นได้ว่าการละเมิดอนุสัญญา 
MARPOL นั้นมีจ านวนมากท่ีสุดในปี 2550 ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งหมด 8 คร้ัง ในขณะท่ีปี 2549 มีจ านวนวนัในการเดินเรือมากท่ีสุด 
ทั้งน้ี การละเมิดอนุสัญญา MAPROLโดยเฉล่ียเกิดข้ึนนอ้ยกว่า 3 คร้ัง ในขณะท่ีจ านวนวนัในการเดินเรือโดยเฉล่ียเท่ากบั 
13,805 วนั โดยในระหว่างปี 2550 - 2555 จ านวนการละเมิดอนุสญัญา MARPOL นั้นลดลงถึงร้อยละ 100 ในขณะท่ีจ านวน
วนัในการเดินเรือลดลงร้อยละ 32 อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 บริษทัฯ มีการละเมิดอนุสัญญา MARPOL คิดเป็นร้อยละ 0.03 
ต่อจ านวนวนัในการเดินเรือทั้ งหมดในปีนั้ น ในขณะท่ีปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีการละเมิดอนุสัญญา 
MARPOL คิดเป็นร้อยละศูนย ์ต่อจ านวนวนัในการเดินเรือ ในปี 2557 บริษทัฯ มีการละเมิดอนุสญัญา MARPOL จ านวน 1 
คร้ัง แต่ทั้ งสองคร้ังนั้นเกิดจากการไม่ระมดัระวงัของคนประจ าเรือมากกว่าการปล่อยมลพิษออกจากเรือของบริษทัฯ 
เหตุการณ์ทั้งสองคร้ังน้ีไดถู้กน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาทางแกไ้ขและแจง้ใหแ้ก่เรือทุกล าของบริษทัฯ ทราบ ทั้งน้ี เช่นเดียวกบั
เป้าหมายส าหรับสองขอ้บงัคบัขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายส าหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากบัศูนย ์
ส าหรับปี 2558 และก าหนดใหไ้ม่มีเหตุการณ์ท่ีเรือของบริษทัฯ ถกูกกัเน่ืองจากการละเมิดอนุสญัญา MARPOL น้ีเลย 

 กฎข้อบังคับใหม่ที่ก าลงัจะมผีลบังคับใช้: กฎขอ้บงัคบัต่อไปน้ีก าลงัจะมีผลบงัคบัใชใ้นเร็วๆน้ี 
• อนุสญัญา IMDG และ IMSBC ตอ้งการใหมี้ความเขม้งวดในในการขนส่งสินคา้อนัตราย 
• การแกไ้ข ISM Code ตอ้งการใหบ้ริษทัฯมีหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัในการท างานของลูกเรือ ตามหลกัการความ

ปลอดภยัพ้ืนฐานท่ีก าหนดโดย IMO นอกจากน้ีบริษทัฯมีหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั 
ISM Code วา่เป็นไปตามท่ีบริษทัฯก าหนดภายใตข้อ้บงัคบัน้ีหรือไม่ 

• เช้ือเพลิงท่ีเรือใชแ้ล่นผา่นบริเวณเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (Emission Control Areas “ECA”) ตอ้งมีค่า
ก ามะถนันอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.1 นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

• กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเรือช่วยชีวิต ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามเม่ือมีการน าเรือเขา้อู่แหง้คร้ังแรก บงัคบัใชน้บัจากวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2557 

 



 หลงัจากท่ีไดแ้สดงและไดอ้ธิบายถึงกฎขอ้บงัคบัทางทะเลท่ีส าคญั ซ่ึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมถึง
กฎข้อบังคับใหม่ท่ีก าลังจะมีผลบังคับใช้ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายในทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของ บริษทัฯ 

การป้องกนัและอนุรักษ์ส่ิงแว ล้อม 

 มาตรฐานระบบการจั การส่ิงแว ล้อม มอก . 14001 (ISO 14001): เน่ืองจากแนวโนม้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมี
มากข้ึนบริษทัฯ จึงไดก้ าหนด “นโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” ข้ึน นอกเหนือจากขอ้ก าหนดตามกฏหมาย และอนุสญัญา
ระหว่างประเทศท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment Management 
System: EMS) ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงมาตรฐาน ISO 14001:2004 น้ีไดก้ าหนดกรอบแบบองค์รวม ทั้งใน
ดา้นยทุธศาสตร์เพ่ือก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ การวางแผนงานและการด าเนินการ และการแสดงใหเ้ห็น
วา่ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการด าเนินงานใน 1 ปีหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง บริษทัฯ 
ประสบความส าเร็จในการตรวจสอบประจ าปีโดยสมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ซ่ึงไดย้ืนยนัว่า
บริษทัฯ ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวอย่างครบถว้น ซ่ึงระบบ EMS น้ีจะเป็นระบบท่ีเขา้มาเสริมระบบการจดัการคุณภาพ 
(Quality Management System) ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ มอก. 9001 
(ISO 9001) และประมวลขอ้บังคับเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ซ่ึงระบบการจดัการแบบ
ผสมผสานน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม (Safety Quality 
and Environment Management System: SQEMS) ซ่ึงตามหลกัระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ผูจ้ดัการทางดา้นเทคนิคซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยนั้น ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของ
ฝ่ายบริหารและเป็น ผูท่ี้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของประมวลขอ้บังคบัเก่ียวกบัการบริหารความ
ปลอดภยัระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้รวจสอบเรือแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Class NK) ไดอ้อกใบรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษทัฯ ซ่ึงเป็นฉบับใหม่ของ ISO 9001: 2008 ซ่ึงโดยทั่วไปแลว้ บริษทัเดินเรือ
ประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความส าคญักบัใบรับรองประเภทดงักล่าว เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็นเร่ือง
ส าคญัส าหรับบริษทัเรือขนส่งสินคา้ประเภทน ้ามนั ซ่ึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองส าคญัสูงสุด 

 วตัถุประสงค์ของระบบการจ ัการส่ิงแว ล้อม (EMS) 
• ลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวกบัดา้นมลพิษทาง 

ส่ิงแวดลอ้ม 
• ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
• ปลุกจิตส านึกของพนกังานในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
• มีการติดตามผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
• มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในส่วนของการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษ 

 จากการสอบทานและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในระบบ SQEMS บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะสามารถยกระดบั
การปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิ่งข้ึนในปีถดัไป รวมทั้งเป็นส่วนส าคญัในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และอีกหน่ึงความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ด าเนินธุรกิจ นัน่คือ การน าเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาใชส้ าหรับเรือใหม่ของบริษทัฯ 



 บริษทัฯ ไดรั้บ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จาก Port of Long Beach ซ่ึงเป็นท่าเรือสี
เขียว รัฐแคลิัอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในบริเวณตอนใตข้องรัฐ
แคลิัอร์เนีย นอกจากนั้น กองเรือบริษทัฯ ยงัไดส่้วนลดร้อยละ 25 ของค่าใชจ่้ายส าหรับการเทียบท่าจาก Port of Long 
Beach อีกดว้ย 

 การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่: 

 เน่ืองจากบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดมลภาวะ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นจากการท าสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ กบัอู่ต่อเรือหลายแห่งในประเทศจีน ซ่ึงเรือทุกล าท่ีต่อ
ใหม่จะปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงท่ีจะบงัคบัใช้ในอนาคตอนัใกลน้ี้ดว้ย นอกจากน้ี 
รายละเอียดของเรือท่ีต่อใหม่เหล่าน้ียงัมีมาตรฐานสูงกวา่ขอ้ก าหนดตามกฎหมายดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารเดินเรือง่ายยิ่งข้ึน และ
ยงัเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 

 คุณลกัษณะใน ้าน ”การอนุรักษ์ส่ิงแว ล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี ้คือ  
1. โครงสร้างผนงัต่อเรือสองชั้น (ส าหรับเรือขนส่งสินคา้เทกองขนาด 38,500 เดทเวทตนั) เพ่ือประโยชนใ์นการลด

มลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม หากเกิดอุบติัเหตุกบัตวัเรือ 
2. รูปแบบตวัเรือมีความสมบูรณ์ หลงัจากท่ีผา่นการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆคร้ังโดยใชเ้ทคโนโลยี

ล่าสุดในการออกแบบตวัเรือ เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบของตวัเรือท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุด ทั้งขนาดและรูปลกัษณ์ เพ่ือให้
เรือสามารถท่ีจะท าความเร็วตามตอ้งการ ในขณะท่ีมีการเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีต ่า ส าหรับเรือเหล่าน้ี จะมีการเผา
ผลาญเช้ือเพลิงต ่ากวา่เรือขนาดเดียวกนัท่ีอายมุากกวา่ โดยเคร่ืองยนตข์องเรือขนาด 38,500 เดทเวทตนั จะใช้
เช้ือเพลิงประมาณ 19 ตนัต่อวนั เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเดียวกนัแต่อายมุากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 25 ตนัต่อ
วนั ในขณะท่ีเคร่ืองยนตข์องเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนัใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 26.4 ตนัต่อวนัเม่ือเทียบกบัเรือ
ขนาด 57,000 เดทเวทตนั ท่ีอายมุากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงประมาณ 30 ตนัต่อวนั การเผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีต ่านั้นท า
ไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพดว้ยการออกแบบใบจกัรใหม่ท่ีหมุนชา้ลง เรือใหม่เหล่าน้ีมีค่าช้ีวดัการ
ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency Design Index “EEDI”) ท่ีประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าท่ี
ก าหนด 

3. เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ ควนัของ
เคร่ืองยนตจ์ะถูกปล่อยผา่นหมอ้น ้าโดยตรง ซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยลดการเผาไหมข้องน ้ามนัในเตาหลอม 

4.  เรือสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีจะมีการติดตั้งเคร่ืองบ าบดัน ้าถ่วงเรือซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ใน
อนาคต เคร่ืองบ าบดัน้ีจะฆ่าแบคทีเรียและส่ิงมีชีวิตเลก็ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นน ้าทะเล ซ่ึงอาจท าลายส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติของเมืองท่าแต่ละแห่ง 

5. เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดล่์าสุด 
6. ระวางสินคา้แบบกล่อง ผนงัเรียบ เพ่ือลดการสะสมของสินคา้ตกคา้งในระวาง ซ่ึงจะเป็นการลดการใชส้ารเคมีท่ี

เป็นอนัตรายในการชะลา้งสินคา้ตกคา้งเหล่าน้ี เพราะวา่ระวางสินคา้แบบน้ีสามารถท่ีจะใชน้ ้ าเพียงอยา่งเดียวใน
การท าความสะอาดกเ็พียงพอแลว้ 

7. ระบบสูบจ่ายน ้ามนัหล่อล่ืนแบบหลุมลึกส าหรับระบบใหไ้หลเวียนในเคร่ืองจกัรใหญ่ จะเป็นการลดปริมาณ
น ้ามนัหล่อล่ืนท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด ซ่ึงเป็นการลดปริมาณของกากน ้ามนั 

 



8. เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดโดย IMO ซ่ึงสามารถใชเ้ผาพลาสติกไดถ้า้
จ าเป็น 

9. เรือทุกล าจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine 
Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกนัสภาวะแวดลอ้มทางทะเล) ซ่ึงระบุวา่สามารถใชเ้ผา
ขยะและกากน ้ามนัได ้ ทั้งน้ีจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการขยะ และส่ิงปฏิกลูของบริษทัฯ 
อนัเป็นส่ิงท่ีกองเรือของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

10. ถงัเก็บน ้าทอ้งเรือและกากน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีแยกจากกนัจะช่วยใหก้ารก าจดัส่ิงปฏิกลูเหล่าน้ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพราะสามารถท่ีจะช่วยใหผู้รั้บก าจดัส่ิงปฏิกลู จดัการแยกน ้าทอ้งเรือและกากน ้ามนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดได ้

11. เคร่ืองบ าบดัส่ิงปฏิกลูบนเรือท่ีไดรั้บการพฒันาจะถกูติดตั้งบนเรือท่ีต่อใหม่น้ี 
12. เรือท่ีต่อใหม่จะปฏิบติัตาม “อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก” ขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

(อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการยบุเรือเป็นเศษเหลก็อยา่งปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มปี ค.ศ. 2009) ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้เม่ือเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า เรือท่ีถูกยุบเป็นเศษเหล็ก
หลงัจากท่ีหมดอายุการใชง้านแลว้ จะไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงใดๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละความ
ปลอดภยั หรือสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอนุสัญญาฉบบัน้ีไดเ้ปิดใหมี้การลงนามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบงัคบั
ใชใ้น 24 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของ
เรือเชิงพาณิชย์ทั่วโลก เพ่ือการให้สัตยาบัน การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเข้าร่วม หรือได้วาง
หลกัประกันในการให้สัตยาบันการรับรอง การเห็นชอบ หรือการเขา้ร่วมไวก้ับเลขาธิการฯ โดยปราศจาก
ขอ้จ ากดั นอกจากน้ี จ านวนเรือทั้งหมดท่ีถูกยุบเป็นเศษเหลก็ของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ตอ้งไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่งเชิงพาณิชย ์ดงันั้น สัญญาสั่งต่อเรือก่อนปี 2558 จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑด์งักล่าวภายในปี 2563 และส าหรับสัญญาสั่งต่อเรือตั้งแต่ปี 2558 จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว 
ณ วนัท่ีส่งมอบเรือ ส าหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้น ไดมี้ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักฏเกณฑ์
ดงักล่าว พร้อมกันน้ี บริษทัฯ ได้จดัเตรียมให้เรือท่ีมีอยู่ทุกล าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวก่อนถึงวนัท่ี
อนุสญัญาฯดงักล่าวน้ีจะมีผลบงัคบัใช ้เรือดงักล่าวจะตอ้งจดัท าบญัชีวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีอนัตราย ตามขอ้แนะน าของ
อนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใชว้สัดุอนัตรายตั้งแต่ขั้นตอนในการต่อเรือ หากมีการใช้
วสัดุอนัตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแลว้ จะตอ้งมีการจดัท าบญัชีรายการวสัดุเหล่าน้ีไว ้ซ่ึงจะท าใหเ้รือมีสิทธิยื่น
ขอใบรับรองบญัชีวสัดุอนัตรายได ้

 พฒันาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามด้านล่างน้ี ตราบเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ 
บริษทัฯ จะน าปัจจยัเหล่าน้ีมาประกอบการตดัสินใจส าหรับการซ้ือเรือในอนาคต 

 เรือที่เป็นมติรต่อส่ิงแว ล้อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรือเป็นหน่ึงในธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีสะอาดท่ีสุด
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากท่ีสุด และยงัเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ คาดวา่มี
การขนส่งทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการคา้ขายทัว่โลก และจากตวัเลขของ IMO ธุรกิจเดินเรือมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ัว่โลก อยา่งไรกต็าม ธุรกิจเดินเรือยงัคง
กา้วไปขา้งหนา้เพ่ือหาทางลดตวัเลขการปล่อยก๊าซดงักล่าวต่อไป 

 



 ธุรกิจเดินเรือยงัไม่สามารถแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มได้ทุกเร่ือง โดยในปัจจุบัน ความพยายามของ
อุตสาหกรรมเดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ 

• ส าหรับเรือท่ีมีอยูแ่ลว้ - ใหน้ า “แนวปฏิบติัในการจดัการท่ีดี” มาใชบ้งัคบั เพ่ือรักษาและประหยดัพลงังานท่ีใชบ้น
เรือ 

• ส าหรับเรือต่อใหม่ - ใหใ้ชก้ารออกแบบตวัเรือแบบใหม่ โดยมีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีประหยดัพลงังานมาก
ข้ึน 

 การจั การน ้าถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment)[EN12] - น ้ าถ่วงเรือหากมีการปล่อยท่ีไม่ถูกวิธี สามารถท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบนิเวศท่ีท่าเรือได้ ในปัจจุบันนโยบายของบริษัทฯอนุญาตให้มีการเปล่ียนถ่ายน ้ าถ่วงเรือกลาง
มหาสมุทรไดเ้พ่ือก าจดัส่ิงมีชีวิตท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอยู่ในน ้ าถ่วงเรือซ่ึงอาจท าลายส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีอาศยัอยู่ในท่าเรือต่างๆ 
วิธีการน้ีถือว่าเป็นการลดความเสียหายท่ีเกิดต่อระบบนิเวศไดเ้ม่ืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมและการ
จดัการน ้าถ่วงเรือฯ มีผลบงัคบัใชใ้น 12 เดือนหลงัจากท่ีมีการใหส้ัตยาบนัโดย 30 รัฐ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวาง
รวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชยท์ัว่โลก ดงันั้น การติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าถ่วงเรือส าหรับเรือของบริษทัฯจึงผ่อนคลายลง โดย
ตามก าหนดวนัเร่ิมบังคับใหม่นั้ นเรือจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเม่ือมีการตรวจเรือคร้ังแรกเพ่ือเปล่ียน 
International oil pollution prevention certificate (IOPP) หลังจากท่ีอนุสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ณ ปัจจุบัน มี 38 
ประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในอนุสญัญาน้ี 

 อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่การจดัการน ้าถ่วงเรือยงัไม่ก าหนดเป็นกฎหมาย แต่บริษทัฯมัน่ใจวา่เรือสัง่ต่อใหม่ทั้งหมด
ของบริษทัฯจะมีระบบการจดัการน ้าถ่วงเรือ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนถ่ายน ้าถ่วงเรือ 

 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไ ออกไซ ์และของเสีย[EN23]: 

 เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ตน้เหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าจากการเผาไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิงบนเรืออยา่ง
ต่อเน่ือง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์เพียงทางเลือกเดียวท่ีเป็นไปได ้ นัน่คือ การลดการเผาผลาญน ้ามนั
เช้ือเพลิง แต่นัน่จะเป็นไปไม่ได ้ ถา้ไม่มีการลดการเติบโตและการพฒันา ดงันั้น ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งท า คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดปริมาณการเผาผลาญน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือท่ีจะ
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

• ส่งเสริมใหมี้การวางแผนการเดินทางดีข้ึนพร้อมกบัลดจ านวนเท่ียวเรือเปล่า 
• เสน้ทางท่ีปลอดภยัจากสภาพอากาศแปรปรวน 
• ความเร็วในการเดินเรือท่ีเหมาะสม 
• ลกัษณะการทรงตวัของเรือท่ีเหมาะสมต่อการน าเรือ 
• การบ ารุงรักษาตวัเรือ 
• การใชสี้กนัเพรียงท่ีมีส่วนผสมของซิลิคอนทาตวัเรือ ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  
• ส่งเสริมการขนถ่ายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือลดการตกหล่น หรือลดการเหลือเศษของสินคา้ 
• การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งดี เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการท างาน 

 บริษทัฯ ได้เลือกท่ีจะซ้ือเรือขนาดใหญ่ข้ึน คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 - 64,000 เดทเวทตนั โดยเรือเหล่าน้ี
สามารถรับขนสินคา้ไดม้ากกว่าเป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ 100 หรือมากกว่า เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเล็กกว่าในกองเรือ
ของบริษทัฯอยา่งไรกต็าม ส่ิงท่ีส าคญักวา่นั้นคือ เรือขนาดใหญ่กวา่จะเผาผลาญเช้ือเพลิงมากกวา่เรือขนาดเลก็กวา่เพียงร้อย



ละ 40 - 45 ต่อวนัในการเดินเรือ ดงันั้น เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ปต่อหน่ึงหน่วยสินคา้นั้นย่อมลดลงอย่างมากตามไปดว้ย จะเห็นได้
วา่ น่ีคือหน่ึงในความพยายามของบริษทัฯ เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและเพ่ือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 

 บริษทัฯใชก้ฎขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในหลกัเกณฑห์ลกัในกระบวนการคดัเลือกคู่คา้ 

 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะมีเรือประมาณ 60 - 70 ล าในอนาคตอนัใกล ้โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้น ้ ามัน
เช้ือเพลิงและน ้ามนัดีเซลลงในอตัรากา้วหนา้ในทุกๆ ปี เพ่ือท่ีจะให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษทัฯ ไดดู้แลอย่างต่อเน่ืองใน
การเสาะหาเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีในทอ้งตลาดและตรวจสอบการใชง้านเพ่ือให้เขา้กบัประเภทและขนาดของเรือของ
บริษทัฯ ขณะน้ี อู่ต่อเรือทั่วโลกก าลงัเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึง
ความเร็วและตวัเลขการใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมินเทคโนโลยีใหม่ๆน้ีอย่างจริงจงั อย่างไรก็
ตาม บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัว่าค าโฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกินความเป็นจริงเพ่ือใหดู้น่าจูงใจ แต่เม่ือมีการตรวจวดั
ทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงการออกแบบและอตัราการกินน ้าลึกสูงสุด รวมทั้งตวัเลขช้ีวดัสภาพทะเลท่ี
ยอมรับได ้ก็ปรากฏวา่ค าโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงรวมทั้งไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริง นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
ดูแลอย่างใกลชิ้ดในเร่ืองการติดตั้งเคร่ืองจกัรส าหรับเรือใหม่ท่ีไดม้า ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้า
ติดตามการปฏิบติังานและผลงานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซฯเป็นไปอยา่งนอ้ยท่ีสุด 

 นอกจากน้ี การท่ีเรือเผาผลาญน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัดีเซลยงัก่อใหเ้กิดมลพิษอีกทางหน่ึง นัน่คือ กากน ้ามนั โดย
กากน ้ามนัน้ีจะเกิดข้ึนบนเรือจากการสังเคราะห์น ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงทางเลือกหน่ึงในการก าจดักากน ้ามนัน้ีสามารถท าไดโ้ดย
การเผาแต่จะก่อใหเ้กิดก๊าซท่ีเป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดงันั้น บริษทัฯ จึงพยายามก าจดักากน ้ามนัโดยการน าข้ึนฝ่ังไป
ยงัเมืองท่าท่ีมีการรองรับ ซ่ึงวิธีการน้ีถือเป็นวิธีการท่ีมีใชค่้าใชจ่้ายสูงในการท่ีจะแกปั้ญหามลพิษ แต่บริษทัฯถือเป็นความ 
มุ่งมัน่ในการท่ีจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซคใ์นอากาศและความพยายามในการท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 ในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2557 บริษทัฯไดเ้พ่ิมการก าจดักากน ้ามนัดว้ยการส่งข้ึนฝ่ังคิดเป็นร้อยละ 14 จากจ านวนกาก
น ้ามนั จากปริมาณ 1,149 ตนัเป็น 1,311 ตนั ซ่ึงคิดเป็นการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมก้าก
น ้ามนับนเรือประมาณ 3,933 ตนั กากน ้ามนัเหล่าน้ีสามารถน าไปแปรสภาพเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑจ์ าพวก
สารหล่อล่ืน เช่น จาระบี ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม 

 สรุปวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ้านส่ิงแว ล้อม 

 บริษทัฯ ไดอ้ธิบายในทุกแง่มุมท่ีเป็นความพยายามของบริษทัฯ ในการท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะสรุปถึง
วตัถุประสงคต่์างๆท่ีไดมี้การด าเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล ส าหรับการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและอนุสญัญาท่ี
เก่ียวขอ้งกับ ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงการ
ตดัสินใจท่ีจะด าเนินการต่อจากนั้นเพ่ือเป็นการลดการละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญาดงักล่าว จะข้ึนอยู่กบัการประเมินผล
งานรอบคร่ึงปีโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงานทางดา้นเทคนิคของบริษทัฯ ตามท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ี ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายใหก้ารละเมิดขอ้บงัคบัและอนุสัญญาส าหรับปี 2558 เท่ากบั “ศูนย”์ นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะ
รักษามาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม SQEMS ท่ีไดรั้บการรับรอง ซ่ึงบริษทัยงัคงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม (SQEMS) รวมถึงการน ากฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ มาบงัคบั
ใชก้บัเรือของบริษทัฯก่อนท่ีกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้นจะมีผลบงัคบัใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จะพยายามน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
มาใชง้านบนเรือของบริษทัฯ เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 



 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิง ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุดดงันั้น แมว้า่กองเรือของบริษทัฯ จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่บริษทัฯ ยงัคงก าหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการท่ีจะลด
ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัดีเซลลงร้อยละ 3 – 5 ในปี 2558 ส าหรับปี 2557 การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงของบริษทัฯ
ไดล้ดลงใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในการก าหนดตวับ่งช้ีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน (Energy Efficiency Operational Index “EEOI”) เน่ืองด้วยปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เก่ียวขอ้งกบัการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง EEOI จึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงของเรือ 

 แนวทางของ IMO เสนอแนวคิดการบ่งช้ีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการเดินเรือ ซ่ึงวดัไดจ้ากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดต่์อหน่วยการเดินเรือ หรือวดัไดจ้ากจ านวนตนัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยต่อจ านวนตนัสินคา้ท่ี
บรรทุกต่อระยะทางการเดินเรือ 

 ตั้งแต่ปี 2557 บริษทัเรือทุกบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล EEOI ดงันั้นในอนาคต ขอ้มูลน้ีจะถือเป็นส่วนส าคญัในการวดั
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือ  

 บริษัทฯ รู้สึกยิน ีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า รายงานประจ าปีของบริษัทฯ ส าหรับปีนี้ไ ้ถูกจั พิมพ์บนกระ าษที่น า
กลับมาใช้ใหม่ (recycled paper) เพื่อช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแว ล้อม ซ่ึงเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ ในการที่จะ
ล ก๊าซคาร์บอนฯ 

ผลการ  าเนินงานทาง ้านสังคม 

 บริษทัฯ ก าหนดใหค้วามรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจ และ
ภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงจะมีจ านวนขั้นต ่า 1.75 ลา้นบาท และ 
ไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ใหเ้ป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับการใชเ้งินส ารองดงักล่าวจะ
พิจารณา โดยผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
ตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

 บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าการประสบความส าเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซ่ึงเป็นการขนส่งสินคา้จาก
แหล่งผูผ้ลิตส่งต่อไปยงัแหล่งผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่กบัการเพ่ิมมูลค่าให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบของ 
บริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนกัถึงการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้อย่างละเอียดโดยทนัที หรือภายใน 24 ชัว่โมง รวมทั้งในวนัหยุด
ประจ าสัปดาห์ วนัหยดุประจ าชาติ และวนัหยุดสากล ในการด าเนินธุรกิจตามสญัญาเม่ือลกูคา้ประสบเหตุการณ์หรือปัญหา
ใดๆ ก็ตาม บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น ถึงแมว้่าเรือของบริษทัฯ จะไม่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวก็
ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะรายงานว่าการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ นั้นได้รับการตอบรับอย่างดี และส่วนหน่ึงใน
ขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น  

“ผู้เช่ารู้สึกประทับใจ และขอบคุณมากในความพร้อมที่จะช่วยเหลอือย่างรว เร็วของบริษทัฯ” 

“อยากจะขอขอบคุณส าหรับความร่วมมอืที่ ใีนการให้บริการ รู้สึกพอใจและมสิีทธิพเิศษมากที่ไ ้ท างานกับคุณและ 

ลูกเรือของคุณ ส าหรับความเป็นมอือาชีพอย่างแท้จริงและมปีระสิทธิภาพ” 



 การจ ัการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกบัการรายงานเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใหม่ ซ่ึงครอบคลุมทุกการปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่และเช่ือมต่อกับกองเรือของบริษัทฯ โปรแกรมน้ีแสดงข้อมูล
เก่ียวกบัการปฏิบติังานบนเรือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลอ่ืนๆ แบบทันที และช่วยให้ส านักงานใหญ่สามารถติดต่อกบั
กปัตนัเรือทุกคนบนเรือทุกล าไดอ้ย่างใกลชิ้ด ซ่ึงช่วยในการตดัสินใจเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน นอกจากน้ี โปรแกรมดงักล่าว 
ยงัช่วยให้บริษทัฯสามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน และสนบัสนุนให้การท างานระหว่างพนกังานในส านกังานใหญ่กบั
กองเรือมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดว้ย 

 ความเป็นส่วนตวัของลูกค้า [PR8] 

 ส าหรับขอ้มูลของลกูคา้ บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาขอ้มูลลูกคา้จากการสูญหาย การถูกขโมย การน าไปใชใ้นทางท่ีผิด 
การเปิดเผย การแกไ้ข และการท าลายโดยไม่ไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ รับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ผ่านทางโทรศพัท ์อีเมล ์และ
จดหมาย บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริการเพ่ือท่ีจะมอบบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 
บริษทัฯตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆจากลูกคา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมัน่ใหบ้ริการ
และรักษาความลบัของลูกคา้ ดงันั้นในระหว่างรอบระยะเวลาของการรายงานน้ี บริษทัฯไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆในปัญหา
ดงักล่าว และไม่ถกูปรับ หรือถกูลงโทษจากปัญหาเก่ียวกบัการละเมิดการรักษาขอ้มลูความลบัของลูกคา้ 

พนักงาน 

 บริษทัฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนักงานดว้ยความโปร่งใส่และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกนัเพ่ือให้พนักงานได้
พฒันาศกัยภาพของตนเอง 

 เพ่ือสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการแจง้เบาะแสส าหรับ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้จง้ถึงการกระท าท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทัฯ จะเก็บเป็น
ความลบั ทั้งน้ี พนกังานสามารถส่งขอ้คิดเห็นไดท้ั้งทางอีเมลแ์ละทางไปรษณีย ์

 การจ้างงาน 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานนั้นเป็นส่วนส าคญัของปัจจยัแห่งความส าเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของการด าเนินธุรกิจของ 
บริษทัฯ จึงก าหนดวิธีการจา้งงาน ความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คง และความกา้วหนา้ทางอาชีพ 
และหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและการจา้งงาน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัจดัใหพ้นกังานมีความรู้ความช านาญท่ี
เหมาะสมส าหรับการท างานในหนา้ท่ีต่างๆ ในบริษทัฯ รวมถึงท าใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ มาตรฐาน
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือใหท้นักบัการพฒันาของอุตสาหกรรมใน
อนาคต 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: ในกรณีท่ีมีบุคคลใดไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยการอนุมติัจากผูถื้อหุน้เลขานุการบริษทัฯ จะด าเนินการรายงานและจดัเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือ
กรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ 
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 การพฒันาพนักงาน 

 บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมภายใน และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก ส าหรับทั้งพนกังานท่ีส านกังาน และลกูเรือ



บนเรือโดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และ
ก าหนดเวลาการท างานท่ียืดหยุ่น ส าหรับพนกังานท่ีตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารบริษทัฯ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเพ่ิมคุณค่าของกรรมการ โดยจดัให้
มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างนอ้ยตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ผลตอบแทนส าหรับพนักงาน 

 บริษทัฯ จดัให้มีนโยบายดา้นผลตอบแทนส าหรับพนกังานท่ีส านกังานของบริษทัฯ ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนสั 
และสวสัดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามความสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนกังานข้ึนอยู่กบัผลการ
ปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน ส่วนเพ่ิมอ่ืนๆ /โบนสัข้ึนอยู่กบัฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน
และแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ ในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวส าหรับ
พนกังานในรูปของ ESOP เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงพนกังานไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัอตัราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากน้ีราคาหุ้นของบริษทัฯ ก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานท่ีแทจ้ริง ดงันั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานแก่พนกังานของบริษทัฯในรูปของ
เงินโบนสัประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการจ่ายโบนสัประจ าปีแก่พนกังาน

ข้อมูลในการ  าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 

การ  าเนินงาน ้านสังคม     

ขอ้มลูพนกังาน     

จ านวนพนกังาน * (คน) 111 117 124 130 

จ านวนพนักงานแบ่งตามเพศ (คน)     

ชาย 47 49 53 57 

หญิง 64 68 71 73 

สั ส่วนพนักงานแบ่งตามระ ับ (%)     

ผูบ้ริหารระดบัสูง 12.6 11.9 12.1 11.6 

ผูบ้ริหารระดบักลาง  19.8 18.8 18.5 26.1 

ฝ่ายปฏิบติัการ 67.6 69.3 69.4 62.3 

สั ส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ (%)     

ชาย 42.3 41.9 42.7 43.8 

หญิง 57.7 58.1 57.3 56.2 



ข้อมูลในการ  าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 

สั ส่วนพนักงานแบ่งตามการจ้างงาน (%)     

ปฏิบติังานเต็มเวลา 100.0 100.0 100.0 100.0 

ปฏิบติังานชัว่คราว - - - - 

สั ส่วนพนักงานแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)     

อายตุ ่ากวา่ 30 ปี 4.5 5.9 10.4 8.5 

อาย ุ30-50 ปี 72.0 71.9 68.6 67.7 

อายเุกิน 50 ปี 23.5 22.2 21.0 23.8 

สั ส่วนการหยุ งานแบ่งตามประเภทการบา จบ็ (%) [LA6]     

ลาป่วย 0.8 1.1 1.1 1.1 

เจบ็ป่วยท่ีเกิดจากอุบติัเหตุในการท างาน 0 0 0 0 

อ่ืนๆ - - - - 

การกลบัมาท างานและการคงอยู่ของพนักงานหลงัจากการลาหยุ เพือ่เลีย้ง ูบุตร (เฉพาะพนักงานหญิง) ** [LA3]  

จ านวนพนกังานท่ีมีสิทธ์ิลางานเพ่ือเล้ียงดูบุตร  64 68 71 73 

จ านวนพนกังานท่ีใชสิ้ทธ์ิลางานเพ่ือเล้ียงดูบุตร 3 3 1 3 

จ านวนพนกังานท่ีกลบัมาท างาน หลงัจากส้ินสุดระยะการลาหยดุ
เพ่ือเล้ียงดูบุตร 

3 3 1 3 

จ านวนพนกังานท่ีกลบัมาท างาน หลงัจากส้ินสุดระยะการลาหยดุ
เพ่ือเล้ียงดูบุตร และยงัท างานต่อหลงัจากนั้นไปอีกสิบสองเดือน 

3 2 1 3 

สั ส่วนผู้บริหารแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)     

อายตุ ่ากวา่ 30 ปี - - - - 

อาย ุ30-50 ปี 52.8 52.8 55.3 53.1 

อายเุกิน 50 ปี 47.2 47.2 44.7 46.9 

หมายเหตุ: *    รวมพนกังานบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
 ** ตามกฎหมายไทย พนกังานหญิงเท่านั้นท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการลาหยดุเพ่ือเล้ียงดูบุตร 

จ านวนและสั ส่วนของพนักงานที่ส านักงาน แบ่งตามเพศและสัญชาต ิ* 

ระ บัพนักงาน [LA12] 
ชาย หญิง 

รวม 
ไทย อนิเ ยี สิงคโปร์ ไทย อนิเ ยี สิงคโปร์ 

ผู้บริหารระ บัสูง        15 

อายตุ ่ากวา่ 30 ปี - - - - - - 0 

อาย ุ30-50 ปี 1 2 -  1 -  -  4 



ระ บัพนักงาน [LA12] 
ชาย หญิง 

รวม 
ไทย อนิเ ยี สิงคโปร์ ไทย อนิเ ยี สิงคโปร์ 

อายเุกิน 50 ปี  - 10 1 -  -  -  11 

ผู้บริหารระ บักลาง       34 

อายตุ ่ากวา่ 30 ปี - - - - - - 0  

อาย ุ30-50 ปี 16 3 -  4 -  -  23 

อายเุกิน 50 ปี -  11 -  -  -  -  11 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร       81 

อายตุ ่ากวา่ 30 ปี 4 -  -  7 -  -  11 

อาย ุ30-50 ปี 6 1 -  55 -  -  62 

อายเุกิน 50 ปี 2 - -  6 -   - 8 

รวมพนักงานจ้างประจ า 29 27 1 73 0 0 130 

 พนกังานชัว่คราว/มีเง่ือนไขตามสญัญา - - - - - - 0 

 รวมพนักงานทั้งหม ในปี 2557 29 27 1 73 0 0 130 

ร้อยละ 22.30 20.76 0.76 56.15 0 0 100 

หมายเหตุ: * รวมพนกังานบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงปฎิบติังานท่ีส านกังาน 

 ความปลอ ภัย และอาชีวอนามัย บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากน้ี ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลกัในการสร้าง
ความส าเร็จทางธุรกิจและเพ่ิมมูลค่าให้กบับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัฯ และพนกังานไดส้นบัสนุนทางดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนดว้ย บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่องานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัเท่าเทียมกบั
งานเชิงพาณิชยแ์ละงานดา้นการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร กล่าวคือ มีการก าหนดความรับผิดชอบ
เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน ระบบการจัดการทางด้านความ
ปลอดภยัของบริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ดงักล่าว โดยอยู่ภายใตพ้ื้นฐานหลกัการว่าอุบติัเหตุสามารถป้องกนั
หากมีการก าหนดและบริหารความเส่ียง 

 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์ห้เป็นไปตาม
ขอ้เสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเร่ือง “ค าแนะน าส าหรับการควบคุมยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลบ์นเรือ” 
ซ่ึงรายละเอียดระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยบนเรือทุกล า รวมทั้ งประกาศให้ลูกเรือทุกคน
รับทราบ 

 ลูกเรือแต่ละคนตอ้งไดรั้บการพกัผ่อนท่ีเพียงพอซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็น เพ่ือหลีกเล่ียงความเหน่ือยลา้ และความตึง
เครียด ซ่ึงอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุบนเรือ ดงันั้น บริษทัฯ จึงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเวลาการพกัผ่อน



อย่างนอ้ยท่ีสุด ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัรและการเขา้ยามส าหรับคนบน
เรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งน้ี อนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว ก าลงัอยู่
ระหว่างการพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมให้มีความเขม้งวดมากข้ึน โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการฝึกอบรม การออก
ประกาศนียบัตรและการเข้ายามส าหรับคนบนเรือ ซ่ีงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค .ศ. 2010 (STCW 2010 
Manila amendments) มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2555 ซ่ึงคือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 
(MLC 2006) โดยมีการให้สัตยาบนัในเดือนสิงหาคม 2555 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556 เรือท่ีชกัธง
ไทยของบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการเพ่ือขอใบรับรองตามอนุสัญญา MLC 2006 หลงัจากไดรั้บการตรวจสอบโดย
องค์กรท่ีรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บรองอนุสัญญาดงักล่าว และยงัไม่มีความชดัเจนว่า
ประเทศไทยจะรับรองอนุสัญญาดังกล่าวในเร็ววนัน้ี ในช่วงเวลาผ่อนผนัหน่ึงปีซ่ึงเสนอโดย ILO โดยส้ินสุดในเดือน
สิงหาคม 2557 ใบรับรองตามอนุสัญญา MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรองอนุสัญญา
ดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย 

 บริษทัฯ จดัระบบเวชกรรมท่ีเหมาะสมในระดับท่ีสูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO) 
รวมทั้งขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหากรณีลกูเรือลม้ป่วยนอ้ยมาก 

 โจรสลั  ไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลดัเป็นภยัคุกคามหลกัท่ีเรือของบริษทัฯ ตอ้ง
เผชิญ คนประจ าเรือ/ลูกเรือตอ้งวิตกกงัวลอยู่เสมอเม่ือแล่นเรือไปในพ้ืนท่ีท่ีทราบว่ามีโจรสลดัติดอาวุธอยู่ โดยเฉพาะแถบ
มหาสมุทรอินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ทางเหนือจนถึงทางใตข้องสาธารณรัฐมาดากสัการ์ 
บริษทัฯจดัใหภ้ยัคุกคามน้ีอยูใ่นระดบัร้ายแรงมาก โดยใหเ้รือทุกล าของบริษทัฯ แล่นออกนอกเสน้ทางเหล่าน้ีโดยใหแ้ล่นอยู่
ใกลแ้ถบชายฝ่ังอินเดียซ่ึงเป็นบริเวณท่ีปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัลงเรือไปดว้ยเม่ือ
แล่นผ่านเขตพ้ืนท่ีเส่ียงภยั กรณีเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงภยัสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตวัเรือเพ่ือให้
ยากต่อโจรสลดัในการปีนข้ึนมาบนเรือ ทั้งน้ี บริษทัฯ สัญญาว่าจะท าทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภยัให้แก่เรือของ
บริษทัฯ รวมทั้งคนประจ าเรือและลกูเรือทุกคน 

 การท างานเป็นทีม บริษทัฯ มีความแตกต่างจากบริษทัเจา้ของเรือขนส่งรายอ่ืนท่ีมกัจะจา้งบริษทัอ่ืนเป็นผูบ้ริหารเรือ
ให้ การบริหารการเดินเรือของบริษทัฯ จะจดัการโดยบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ จะรับผิดชอบดา้นการบริหารการเดินเรือ ส าหรับกองเรือทั้งหมดของบริษทัฯ โดยเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีการท างานเป็น
ทีมและมีการประสานงานท่ีดี ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการบริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษทั เกรท 
เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรของ ISM Code และยงัไดรั้บประกาศนียบตัรการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ “ISO 9001:2008” และมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม “ISO 14001:2004” อีกดว้ย 

 การฝึกอบรมและการพัฒนา ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความช านาญดา้นการบริหาร
การเดินเรือเท่านั้น แต่ยงัไดมี้การพฒันาดา้นคุณภาพและความสามารถของพนกังานทั้งบนเรือและท่ีส านกังานอีกดว้ย ทั้งน้ี 
บริษทัฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความส าเร็จตามเกณฑคุ์ณภาพและความปลอดภยัในการเดินเรือไดด้ว้ยการอุทิศตนและ
ความซ่ือสัตยข์องลูกเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริม
ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจ าเรือและใหโ้อกาสพวกเขาไดมี้ความกา้วหนา้ในองคก์รต่อไป 

 พนกังานประจ าเรือทุกนายของบริษทัฯ ถูกก าหนดใหเ้ขา้ร่วมัังการบรรยายสรุป ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ี
กรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะถูกมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีบนเรือของบริษทัฯ พนักงานประจ าเรือจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น



ประโยชนท่ี์เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบ่อยคร้ังท่ีพนกังานประจ าเรือ
จะถกูส่งไปอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯ มีกลไกท่ีให้พนกังาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งขอ้ร้องเรียน หรือขอ้แนะน าต่างๆ มายงัส านกังานของ 
บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ หวงัว่ากลไกน้ีจะสนบัสนุนให้พนักงานบนเรือปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล และช่วยปรับปรุงการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึนอีกดว้ย 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมบนเรือ โดยน าโปรแกรมวีดีทศัน์เก่ียวกบัความปลอดภยับนเรือท่ีดีท่ีสุดมาใชอี้ก
ดว้ยเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจ าเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีประจ าการบนเรือ บริษทัฯ จึง
ก าหนดใหท้ ากิจกรรมร่วมกบันายประจ าเรืออาวุโส และเพ่ือทดสอบวดัระดบัความสามารถ บริษทัฯ ไดจ้ดัหาคอมพิวเตอร์
ส าหรับวดัระดบัความสามารถไวป้ระจ าบนเรือ โดยผลของการทดสอบดงักล่าวท าให้พนกังานประจ าเรือสามารถทราบ
จุดอ่อนของตนเอง และก าหนดแนวทางแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนดงักล่าวต่อไป 

 ศูนย์ฝึกอบรมการเ นิเรือทะเลและหอบังคับการเ นิเรือจ าลอง บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทางทะเล
และหอบงัคบัการเดินเรือจ าลอง ณ ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าวของบริษทัฯ ไดเ้ปิดใหใ้ชง้านได้
อยา่งสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงของกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ของ
บริษทัฯ และท าใหท้ั้งพนกังานและลูกเรือไดพ้ฒันาในเร่ืองการเดินเรือทะเลท่ีทนัสมยั ส าหรับหอบงัคบัการเดินเรือจ าลอง
ถกูสร้างใหเ้หมือนหอบงัคบัการจริงของเรือ โดยจ าลองสถานการณ์ขณะน าเรือเขา้สู่ท่าเรือหลกั เพ่ือใหพ้นกังานและลกูเรือ
ไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจระบบการน าเรือเขา้เทียบท่า ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือพฒันานายช่างกลเรือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการบนเรือและลกูเรือ ในทุกระดบั ศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลน้ีเป็นกา้วท่ี
ส าคญัของ บริษทัฯ ท่ีจะด าเนินการฝึกอบรมใหพ้นกังานและลกูเรือมีการดูแลตวัเองท่ีดีและดูแลเรือท่ีตอ้งประจ าการ 
ทั้งหมดน้ีคือความมุ่งหมายเพ่ือใหม้ัน่ใจในความปลอดภยัของลกูเรือและเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุและเป็นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มด้



โปรแกรมฝึกอบรมหลกัโ ยศูนย์ฝึกอบรมการเ นิเรือทะเลของบริษทัส าหรับปี พ.ศ. 2557 [LA9, LA10]

หลกัสูตรการฝึกอบรม เนือ้หาหลกัสูตรโ ยสังเขป ระยะเวลา 

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2557 ช่ัวโมงเฉลีย่ต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ านวน
ช่ัวโมง 
เรียนรวม 
คน x ชม 

ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

หลกัสูตรการจดัการ 
ทรัพยากรเดินเรือทะเล 
(MRM) 
 

หลกัสูตรน้ีทางบริษทัไดเ้ปิดสอนตามขอ้ตกลงท่ีไดรั้บใบอนุญาต
จากสโมสรสวเีดน โดยมุ่งเนน้ไปท่ีต าแหน่งกปัตนัเรือ นายประจ า
เรือ และผูบ้ริหารฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือ หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหมาย
ท่ีจะสร้างทีมเวร์ิคท่ีดี และทศันคติท่ีดีในการจดัการทรัพยากร และ
สร้างทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือหลีกเล่ียงอุบติัเหตุท่ีจะเกิดจากความ
ผดิพลาดของการจดัการ 

4 วนั 21 55 
 

24 ไม่มี 24 24 24 ไม่มี 2,400 

หลกัสูตรเพ่ิมความ สามารถใน
การท างานร่วมกนัเป็นทีมบน
สะพานเดินเรือจ าลอง 1 (BTC-I) 

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาทกัษะ
ความสามารถดา้นต่างๆและความรู้ของพนกังานเดินเรือใหดี้ข้ึน 
เพื่อการเดินเรือท่ีปลอดภยั 

3 วนั ไม่มี 46 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 18 ไม่มี ไม่มี 828 

หลกัสูตรเพ่ิมความ สามารถใน
การท างานร่วมกนัเป็นทีมบน
สะพานเดินเรือจ าลอง 2 (BTC-II) 

หลกัสูตรน้ีเนน้การลงมือปฏิบติัจริงเพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการ บงัคบัเรือ หลบหลีกเรือ 
และการทอดสมอในสภาวะต่างๆ ภายใตปั้จจยัของก าลงัท่ีควบคุมได ้

3 วนั 42 ไม่มี 
 

ไม่มี ไม่มี 18 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 756 

หลกัสูตรการบริหารจดัการชุด
ท างานและทรัพยากรบน
สะพานเดินเรือ รวมถึงการ
บริการจราจรทางเรือ (BTM, 
VTS&SMCP) 

หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะฝึกกปัตนัเรือและนายประจ าเรือ 
ในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพบนสะพานเดินเรือ และ
การจดัการทรัพยากรในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการจดัการบน
สะพานเดินเรือในภาวะฉุกเฉิน หลกัสูตรน้ียงัพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารของนายประจ าเรือ ในการติดต่อกบัฝ่ายบริการจราจรเรือ
โดยการใชภ้าษากลางท่ีใชท้างทะเล (SMCP) ในรูปแบบต่างๆผา่น
วทิยส่ืุอสาร (VHF) และ อุปกรณ์ส่ือสาร GMDSS ในสะพาน

5 วนั 26 48 
 

ไม่มี ไม่มี 30 30 ไม่มี ไม่มี 2,220 



หลกัสูตรการฝึกอบรม เนือ้หาหลกัสูตรโ ยสังเขป ระยะเวลา 

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2557 ช่ัวโมงเฉลีย่ต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ านวน
ช่ัวโมง 
เรียนรวม 
คน x ชม 

ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

เดินเรือจ าลอง 

หลกัสูตรรวมค าแนะน าใหม่ๆ
จากมืออาชีพดา้นการเดินเรือ
โดยสรุป (MPB) 
 
  

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายใหน้ายเรือ นายประจ าเรือ
และวศิวกรฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือระดบับริหารไดรั้บทราบถึงกฎ
ขอ้บงัคบัล่าสุดและขอ้มลูใหม่ๆเก่ียวกบัการเดินเรือ โดยผูท่ี้มี
ประสบการณ์จากหลายแผนกในบริษทัไดร่้วมกนัสอนหลกัสูตรน้ี
ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  
1.การประกนัทางทะเลและการป้องกนัความเสียหาย  
2.การด าเนินการของสินคา้และเรือพาณิชย ์ 
3.การตรวจตราควบคุมเรือโดยหน่วยงานของรัฐหรือเมืองท่าต่างๆ 
และการป้องกนัมลพิษ  
4.การจดัระดบัความปลอดภยัระหว่างเรือกบัเมืองท่า (ISPS) และ
เพ่ิมพนูการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยับนเรือตามหลกัสากล 
(ISM) รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การทาสีและบ ารุงรักษาตวัเรือ  
5.การรู้ถึงความส าคญัของการจดัการระบบแวดลอ้ม (EMS) และ
การรักษาความปลอดภยับนเรือ  

2 วนั 56 ไม่มี 
 

40 ไม่มี 12 ไม่มี 12 ไม่มี 1,125 

หลกัสูตรหนา้ท่ีนายยามระดบั
ปฏิบติัการ (OOW) 
 

 

หลกัสูตรน้ีมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานของการปฏิบติัหนา้ท่ีของนาย
ยามทั้งขณะเรือเดินและขณะอยูใ่นท่า หลกัสูตรน้ีจะช่วยใหน้าย
ประจ าเรือระดบัปฏิบติัการเขา้ใจหน้าท่ีท่ีตนตอ้งท าบนเรือ และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของหนา้ท่ีเหล่านั้น และยงัช่วยใหผู้อ้บรม
สามารถน าความรู้ไปช่วยให้ธุรกิจเรือโดยรวมประสบความส าเร็จ 
 

3 วนั 
 

ไม่มี 25 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 18 ไม่มี ไม่มี 450 



หลกัสูตรการฝึกอบรม เนือ้หาหลกัสูตรโ ยสังเขป ระยะเวลา 

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2557 ช่ัวโมงเฉลีย่ต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ านวน
ช่ัวโมง 
เรียนรวม 
คน x ชม 

ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

หลกัสูตรตน้เรือ (CMC) หลกัสูตรน้ีเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและความสามารถของตน้
เรือใหแ้ขง็แกร่งมากข้ึน และยงัเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือข้ึนสู่
ต าแหน่งตน้เรือใหก้บัตน้หนท่ีมีประสบการณ์ 

3 วนั 12 32 ไม่มี ไม่มี 18 18 ไม่มี ไม่มี 792 

หลกัสูตรการบงัคบับญัชา  
(Command) 
 

ความมุ่งหมายของหลกัสูตรน้ีคือฝึกกปัตนัเรือในทกัษะทุกๆดา้นท่ี
จ าเป็น และเตรียมความพร้อมใหก้บัตนัเรือท่ีจะข้ึนมาเป็นกปัตนั 
หลกัสูตรน้ีครอบคลุมถึงหลกัเกณฑก์ารเป็นผูน้ า ความรู้ในธุรกิจ
และกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ รวมถึงขอ้บงัคบั ประมวล
กฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาเช่าแบบก าหนด
ระยะเวลาและสัญญาเช่าเป็นเท่ียว เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกบัสินคา้ 
ประกาศนียบตัร เอกสารต่างๆ เก่ียวกบัเรือและสินคา้ การจดัการ
เรือ เทคนิคการน าเรือและการน าเรือไปทอดสมอเป็นตน้ 

5 วนั 28 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 30 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 840 

หลกัสูตรการใชแ้ผนท่ีเดินเรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ และระบบ
ขอ้มลู (ECDIS) 
 

หลกัสูตรน้ีฝึกฝนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกอบรมอยา่ง
ถูกตอ้งในการใชร้ะบบปฏิบติัการของแผนท่ีเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(ECDIS) พร้อมทั้งช่วยใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ 
หลกัสูตรน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะเพ่ิมความปลอดภยัในการเดินเรือ
จากการใชแ้ผนท่ีเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์และการเรียนรู้ขอ้จ ากดัของ
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการใช ้(ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดใหม่ขององคก์รทางทะเล
ระหวา่งประเทศ – IMO) รวมถึงการใชส่ิ้งพิมพแ์ละขอ้มลูระบบ
ดิจิตอลควบคู่ไปกบัการใชแ้ผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ 

2 วนั 14 9 ไม่มี ไม่มี 12 12 ไม่มี ไม่มี 276 

หลกัสูตรหนา้ท่ีผูบ้ริหารและ  
นายประจ าเรือฝ่าย

หลกัสูตรฝึกอบรมน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะอบรมผูบ้ริหารและ
นายประจ าเรือฝ่ายเคร่ืองจกัรกล ให้มีความรู้ดา้นการจดัการและมี

5 วนั ไม่มี ไม่มี 17 65 ไม่มี ไม่มี 30 30 2,460 



หลกัสูตรการฝึกอบรม เนือ้หาหลกัสูตรโ ยสังเขป ระยะเวลา 

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2557 ช่ัวโมงเฉลีย่ต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ านวน
ช่ัวโมง 
เรียนรวม 
คน x ชม 

ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

เคร่ืองจกัรกล  
(EMC and EOW) 
 

ทกัษะท่ีหลากหลายซ่ึงจ าเป็นต่อการปฏิบติังานบนเรือไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ นายประจ าเรือฝ่ายเคร่ืองจกัรกล
ระดบัปฏิบติัการท่ีเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บการ
ฝึกในหนา้ท่ีนายยามในหอ้งเคร่ือง การเฝ้าดูสถานะการท างานของ
เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์การใชง้าน 
การบ ารุงรักษา ความปลอดภยั และการป้องกนัมลพิษ รวมไปถึง 
การเก็บบนัทึกขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง 

หลกัสูตรการใชเ้คร่ืองจกัรใหญ่
รุ่น Wartsila RT-Flex (Wartsila 
RT-Flex Engine 
Familiarization) 

หลกัสูตรน้ีช่วยให้ผูบ้ริหารและนายประจ าเรือฝ่ายเคร่ืองจกัรกลเรือ
ไดคุ้น้เคยกบัเคร่ืองจกัรแบบใหม่ของบริษทั “เคร่ืองจกัรใหญ่รุ่น 
Wartsila RT-Flex” ก่อนท่ีจะไปท างานบนเรือท่ีใชเ้คร่ืองจกัรใหญ่
ชนิดน้ี โดยหลกัสูตรน้ีจะเนน้การลงมือปฏิบติัเป็นหลกั 

3 วนั ไม่มี ไม่มี 37 106 ไม่มี ไม่มี 18 18 2,574 

หลกัสูตร MC/ME เพื่อใหว้ิศวกรมีความคุน้เคยกบัเคร่ืองจกัรใหม่ของบริษทั 
“เคร่ืองจกัรดีเซลรุ่น MAN” (ME) ก่อนท่ีจะไปท างานบนเรือท่ีใช้
เคร่ืองจกัรชนิดน้ีโดยหลกัสูตรน้ีจะเนน้การลงมือปฏิบติัเป็นหลกั 

5 วนั ไม่มี ไม่มี 35 61 ไม่มี ไม่มี 30 30 2,880 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
พ้ืนฐาน (Basic) 
 

หลกัสูตรน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
และมีความเขา้ใจในทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษทั้งหมดใน
ระดบัพ้ืนฐาน และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ระบบการ
ออกเสียงของภาษาองักฤษ การััง การพดู การอ่าน และ การเขียน
ดว้ยค าศพัทแ์ละโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมในบริบทต่างๆ 

10 วนั 1 19 2 15 - 30 - 30 1,110 

หลกัสูตรภาษาองักฤษการ หลกัสูตรน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้น 10 วนั 2 25 1 12 - 30 30 30 1,200 



หลกัสูตรการฝึกอบรม เนือ้หาหลกัสูตรโ ยสังเขป ระยะเวลา 

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2557 ช่ัวโมงเฉลีย่ต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ านวน
ช่ัวโมง 
เรียนรวม 
คน x ชม 

ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

เดินเรือชั้นตน้ ระดบั 1 (EMT-I) 
 

ภาษาองักฤษของนกัเรียนไปสู่ระดบัภาษาองักฤษชั้นตน้ระดบั 2 
( Elementary-II level) และใหน้กัเรียนไดผ้า่นพน้ความยากของการ
ใชภ้าษาองักฤษในแต่ละบุคคล รวมถึงการพฒันาความรู้
ภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

หลกัสูตรภาษาองักฤษการ
เดินเรือชั้นตน้ ระดบั 2 (EMT-II) 

หลักสูตรน้ีได้จัดท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของนักเรียนไปสู่ระดบั
ภาษาองักฤษชั้นกลาง(Intermediate Level) และใหน้กัเรียนไดฝึ้ก
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษในขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึนทั้งทางดา้น
การเดินเรือและการใชท้ัว่ไปในระดบัภาษาองักฤษชั้นตน้ 2 
(Elementary-II level) 

10 วนั 7 8 1 10 30 30 30 30 780 
 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
ชั้นกลาง ระดบั 1 (IMD-I) 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมุ่งหมายท่ีจะพฒันาการออกเสียง
ภาษาองักฤษ และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียนทั้ง 4 ดา้น 
คือ พดู ััง อ่าน และเขียน หลงัจากจบหลกัสูตรแลว้ผูเ้รียนจะ
สามารถพดูภาษาองักฤษดว้ยส าเนียงท่ีดีข้ึน ออกเสียงถูกตอ้งมาก
ข้ึน เนน้ถอ้ยค าและเนน้เสียงสูงต ่าไดดี้ข้ึน ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เลือกใชค้  าศพัทแ์ละส านวนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และสามารถสร้างประโยคภาษาองักฤษแบบต่างๆได้
โดยผดิไวยากรณ์นอ้ยลง 

10 วนั 8 1 3 - 30 30 30 30 360 
 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
ชั้นกลาง ระดบั 2 (IMD-II) 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษดา้นต่างๆของผูเ้รียนใหม้ากข้ึนโดยเนน้ท่ีโครงสร้าง
ไวยากรณ์ขั้นสูง ค าศพัทเ์ก่ียวกบัธุรกิจ การฝึกเขียนอีเมลแ์ละ

10 วนั 3 2 - - 30 30 30 30 150 
 



หลกัสูตรการฝึกอบรม เนือ้หาหลกัสูตรโ ยสังเขป ระยะเวลา 

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2557 ช่ัวโมงเฉลีย่ต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ านวน
ช่ัวโมง 
เรียนรวม 
คน x ชม 

ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ ฝ่ายเ นิเรือ ฝ่ายเคร่ืองกลเรือ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

ระ บั 
บริหาร 

ระ บั 
ปฏิบัติการ 

จดหมายแบบต่างๆ (ซ่ึงเป็นเน้ือหาหลกัของหลกัสูตรน้ี) นกัเรียน
จะไดเ้รียนรู้ค าและวลีต่างๆท่ีใชใ้นการโตต้อบอีเมลแ์ละจดหมาย
ภาษาองักฤษ และเรียนรู้ท่ีจะเขียนอีเมลแ์ละจดหมายโดยเลือกใช้
ถอ้ยค า รูปแบบการเขียน และระดบัความทางการในโอกาสท่ี
ต่างกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

หลกัสูตรการฝึกภาษาองักฤษ
ดา้นการเดินเรือผา่น
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการ
อบรมผา่นวดีิโอ (Maritime 
English CBT & VBT) 
  

หลกัสูตรน้ีเพิ่มความรู้ดา้นภาษาองักฤษท่ีใช้ในการเดินเรือทะเล
ระหวา่งประเทศตามหลกัสากล (IMO SMCP) ค าศพัทแ์ละวลีท่ีใช้
บ่อยๆในการเดินเรือ การใชเ้คร่ืองจกัรกลเรือ การจดัการสินคา้และ
การปฏิบติังานอ่ืนๆบนเรือเป็นตน้ รวมถึงโปรแกรมการอบรมผา่น
วดีิโอควบคู่ไปกบัหลกัสูตรการอบรมภาษาองักฤษหลกั 

10 วนั 21 56 7 37 30 30 30 30 3,630 
 

ช่ัวโมงการอบรมเฉลีย่ต่อคนต่อปี = 24,831/(241+326+167+306)/2 = 47.75   241 326 167 306     24,831 

ระดบับริหารฝ่ายเดินเรือ  =  กปัตนัเรือ ตน้เรือ  
ระดบัปฏิบติัการฝ่ายเดินเรือ  =  เจา้หนา้ท่ีเดินเรือระดบั 2 – 4  
ระดบับริหารฝ่ายเคร่ืองกลเรือ  =  ตน้กล รองตน้กล 
ระดบัปฏิบติัการฝ่ายเคร่ืองกลเรือ  =  นายช่างกลเรือระดบั 3 – 5 
 
 
 

 



สรุปพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมแบ่งตามต าแหน่งงาน

หลกัสูตรอบรม ต าแหน่งกปัตันเรือ 
ต าแหน่ง 
ต้นเรือ 

ต าแหน่ง 
ต้นหน 

ต าแหน่งผู้ช่วยต้น
เรือระ บั 3 และ4 

ต าแหน่ง 
ต้นกลเรือและรองต้นกล 

ต าแหน่ง 
นายช่างกลระ บั 3, 4 และ 5 

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 (หลกัสูตรใหม่) - - - - 30 30 

รวมจ านวนช่ัวโมงอบรม/ปี/คน 186 204 180 162 192 108 



 ระบบการกู้ ภัยเรือร่วมกัน Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากหน่วยควบคุมรักษาชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และมีเรือพาณิชยท์ัว่โลกสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การคน้หา และการ
กูภ้ยัเรือท่ีครอบคลุมทัว่โลก เพ่ือช่วยเหลือเรือท่ีประสบภยัในทะเล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองและมีผล
การปฏิบัติงานท่ีดีจากการรับรองโดย USCG โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล AMVER ทุกปีจากตัวแทนของสถานทูต
สหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อา้งอิงถึงขอ้ความในจดหมายชมเชยจากหน่วยควบคุมรักษาชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG) 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงรางวลัท่ีไดรั้บ “บริษทัฯ ควรภาคภูมิใจในเจา้หนา้ท่ีและลูกเรือท่ีมีความมุ่งมัน่และรับผิดชอบในดา้น
ความปลอดภยัของชีวิตเม่ืออยูก่ลางทะเล” 

การพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมท่ีเขม้แข็งเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนับสนุนธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท่ี้อยู่รอบขา้งนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดไว ้รวมถึงการค่อยๆเขา้
ไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจดัตั้งและขยายกองทุนเพ่ือท ากิจกรรมชุมชนและสงัคมจะช่วยใหเ้กิดกรอบ
ความคิดและการท างานอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคมของบริษทัฯ ต่อไป  

 ในปี 2554 เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคนจ านวนนบัลา้น ทรัพยสิ์นเกิดความ
เสียหายและถูกท าลายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ี พนกังานของบริษทัฯ เองก็ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั 
บา้นของพนกังานหลายคนตอ้งจมอยูใ่ตน้ ้าท่ีความสูง 2 เมตร! และถึงแมว้า่พนกังานเหล่าน้ีจะตอ้งเผชิญกบัความยากล าบาก
ของสภาพท่ีอยู่อาศยั รวมถึงส่ิงของมีค่าต่างๆเสียหาย แต่พนกังานยงัคงมาปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ ซ่ึงบริษทัฯ รู้สึกขอบคุณ
เป็นอย่างยิ่งถึงความมุ่งมัน่ของพนักงานในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยทางบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่
พนกังานท่ีเดือดร้อนจากอุทกภยัในดา้นต่างๆ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนโดยก าหนดใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคล
ท าหนา้ท่ีรับเร่ืองและประสานงานส าหรับพนักงานท่ีไม่สามารถเดินทางมาปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัฯไดอ้นุญาตใหล้าหยุด
เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในดา้นท่ีพกัอาศยั บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมท่ีพกัอาศยัใจกลางเมืองใหแ้ก่
พนกังานและครอบครัว นอกจากน้ีพนกังานท่ีจดัหาท่ีพกัอาศยัเองกส็ามารถน าค่าใชจ่้ายมาเบิกกบับริษทัฯ ได ้

 ส าหรับกจิกรรม ้านสังคมและชุมชน ซ่ึงบริษทัฯ ให้การสนับสนุน มรีายละเอยี  ังต่อไปนี ้

 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนักงานบริษทัฯ) ท่ีถูกจับเป็นตัว
ประกนันานกวา่ 4 ปีในประเทศโซมาเลียใหไ้ดก้ลบัสู่ประเทศไทย 

 บริษทัฯ ให้การสนนัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training Center) 
โดยการใหทุ้นการศึกษาแก่ผูมี้ผลการเรียนดีโดยมอบรางวลัเหรียญทองแก่นกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีท่ีมี
ผลการเรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจ าทุกปี ตั้ งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้บริจาค
หนงัสือเรียนใหก้บัศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีอยา่งสม ่าเสมอดว้ย 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2557 ปี 2556 ปี 
2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ห้ทุนการศึกษารวมทั้งส้ิน 1,100,000 บาท 1,345,400 บาท 2,131,900 
บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามล าดบั แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนเงินทุน 



 บริษทัฯ ไดรั้บนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีมาเป็นพนกังาน /ลูกเรือของบริษทัฯ และใหก้าร
ส่งเสริมเพ่ือพฒันาคุณภาพของพนกังาน/ลูกเรือไทยเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงพนกังาน/ลูกเรือเหล่าน้ีสามารถ
ท างานกบัเจา้ของเรือไทยทัว่ไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งท างานกบับริษทัฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

 จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจ าปีเม่ือปีก่อน บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบั
ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน ส าหรับวิทยาลยั
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงตามบนัทึกความเขา้ใจน้ี บริษทัฯ ไดส้ร้างหอพกั 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาส าเร็จตามโครงการท่ีวางไวเ้รียบร้อยแลว้ และไดส่้งมอบหอพกัดงักล่าว
ใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 25.40 ลา้น
บาท บริษทัฯ ให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินอย่างต่อเน่ืองแก่นักเรียน รวมการซ้ือหนังสือและอุปกรณ์
ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางดา้นวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไดเ้พ่ิม
หลกัสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษา เพ่ือเป็นการฝึกหัดและพฒันาวิศวกรส าหรับการด าเนิน
อาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการน้ี ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบรางวลัโล่เกียรติยศ
ให้แก่บ ริษัทฯ จากการท่ีบ ริษัทฯ มี ส่วนร่วมในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช 

 บ ริษัทฯ  มอบ ทุนการ ศึกษ าจ าน วน  165,000 บาท  แ ก่นั ก ศึ กษ าวิท ยาลัยพ าณิ ช ยน าวีน าน าช าติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์
การเดินเรือ การมอบทุนการศึกษางวดสุดทา้ยภายใตโ้ครงการน้ีไดถ้กูจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

 ในปี 2556 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจ านวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ังท่ี 15” ใหก้บัคณะ
นักเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพ่ือน าไปจดัสร้างห้องน ้ า ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงห้อง
พยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณรอบโรงเรียนบา้นหนองแค จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ 1) ในปี 2554 บริษทัฯ 
ไดร่้วมบริจาคเงินจ านวน 113,160 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง คร้ังท่ี 14” ให้กบัคณะนักเรียนเดินเรือ
พาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพ่ือน าไปจดัสร้างหอ้งอาหาร ส าหรับโรงเรียนวดัตะพงัคลี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2) ในปี 2553 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจ านวน 139,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้นอ้ง คร้ังท่ี 13” ให้กบั
คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพ่ือน าไปจดัสร้างห้องน ้ า ส าหรับโรงเรียนโนนผาสุก 
จงัหวดัสระแกว้ 3) ในปี 2552 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินจ านวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ใหน้อ้ง คร้ัง
ท่ี 12” ใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชยข์องศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี เพ่ือน าไปซ้ือเคร่ืองโปรเจกเตอร์ และจดัท า
เวทีกิจกรรมส าหรับโรงเรียนวดับางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร และ 4) ในปี 2551 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน
จ านวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผา้ให้น้อง คร้ังท่ี 11” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวี เพ่ือน าไปใช้ในการซ่อมแซมห้องเรียนและปรับปรุงห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนบ้านใบสีทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 เม่ือเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจ านวน 5,000 บาทให้แก่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
เพ่ือจดัหาของขวญัใหแ้ก่เดก็ๆในงานวนัเด็กท่ีสนามเสือป่า พระราชวงัดุสิต  

 ในปี พ.ศ 2553 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 28 เคร่ือง แก่โรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ โรงเรียน
สุโขทยั โรงเรียนบา้นคอ้ โรงเรียนสตัตยาสยั และส านกังานบริหารชุมชน อ าเภอปากเกร็ด บริษทัฯ ไดใ้หค้วาม



ช่วยเหลือดา้นการศึกษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเน่ือง จากท่ีเคยรายงานไวแ้ลว้ในรายงานประจ าปีเม่ือปีท่ีแลว้ 
บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 15 เคร่ือง เพ่ือใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบา้น
คอ้ จงัหวดัสุรินทร์ และไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีความทนัสมยัเพ่ิมอีกจ านวน 3 เคร่ือง (Dell Celeron 2 
GHZ, Hard Disk 40 GB) แก่โรงเรียนเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนในโรงเรียนมีความทนัสมยัมากข้ึนดว้ย 

 บริษทัฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ านวน 40,000 บาท ให้กับยุวมุสลิม บ้านปากลดั อ าเภอพระประแดง จังหวดั
สมุทรปราการ เพ่ือใชส้นบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาในกิจกรรมวนัเด็กเม่ือ
วนัท่ี 19 มกราคม 2551 

 โดยปกติแลว้บริษทัฯ มกัจะจดัให้มีการบริจาคเงินและส่ิงของส าหรับผูท่ี้มีความจ าเป็นและผูท่ี้ยากไร้ เช่น 
บริษทัฯ ร่วมกบัพนกังาน ไดบ้ริจาคเงินกว่า 1 ลา้นบาท ผ่านสภากาชาดไทยส าหรับผูป้ระสบภยัธรณีพิบติัจาก
คล่ืนยกัษสึ์นามิในประเทศไทย และเม่ือตน้ปี 2547 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดบัประถม
และมธัยม จ านวน 4 แห่ง ในจงัหวดัระยอง ท่ีมีนกัเรียนจ านวน 877 คน ใหมี้โอกาสศึกษา 

 บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีประสบภยัจากแผ่นดินไหวในภาคตะวนัตกของ
ประเทศอินเดีย เม่ือปี 2544 และในท่ีสุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดข้ึนและสามารถเปิดด าเนินการได้
แลว้ซ่ึงสามารถรับนกัเรียนได ้จ านวน 700 คน ทั้งในระดบัประถม มธัยมตน้ รวมทั้งมธัยมปลาย ซ่ึงท าใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งต่างๆ รู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจอยา่งมากในความช่วยเหลือจากประเทศไทย 

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบและ
ความเสียหายจากภยัสึนามิ เม่ือเดือนธนัวาคม 2547 โดยบริษทัฯ และพนกังานไดบ้ริจาคเงินช่วยเหลือจ านวน 
590,000 บาท ให้กบัหมู่บา้นทะเลนอก จงัหวดัระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงเพ่ือให้สามารถน า
กลบัมาประกอบอาชีพได ้และบริษทัฯ ไดอ้าสาดูแลและเขา้มาเยี่ยมเยียนหมู่บา้นน้ีอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ท่ีขาดแคลนไดรั้บทุนการศึกษา โดยปัจจุบนับริษทัฯ ยงัใหทุ้นการศึกษาเด็กผูห้ญิงคนหน่ึง 
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัจัดหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่
เยาวชนและใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บา้นแห่งน้ี เพ่ือท่ีจะกา้ว
เขา้มาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้นพ้ืนฐาน โดยทางบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายดงักล่าว ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะ
เขา้มาประกอบอาชีพการเดินเรือใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ย่างสมบูรณ์และตรงกบัสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเล
ระหวา่งประเทศ 

 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ านวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพ่ือสร้างบ้านัิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ใหก้บัโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ี เซมงักุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งน้ีอยู่ในหมู่บา้นท่ี
ยากจนมากและไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากภยัสึนามิในเดือนธนัวาคม 2547 

 บริษทัฯ ไดป้ระสานงานกบัสภากาชาดไทยใหห้น่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคท่ีส านกังานบริษทัฯ 
มาตั้งแต่อดีต และในปี 2557 หน่วยเคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตท่ีบริษทัฯ ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ใน
เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจ านวนโลหิตรวม 32,400 ซีซี 

 ในทุกๆ ปี บริษทัฯ จดักิจกรรมว่ิง 5 กิโลเมตร เรียกวา่ “พีเอสแอลว่ิงเพ่ือวนัเดินเรือประจ าปี” ท่ีสวนลุมพินีเพ่ือ
สนบัสนุนให้พนกังานบริษทัฯ มีนิสัยรักการออกก าลงักายและมีสุขภาพท่ีดี และในปี 2555 บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดั
กิจกรรมว่ิงดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดน้ าเงินจ านวนน้ี ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากน ้าท่วมในไทยแทน  



 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูส้นบัสนุนงานวนักีฬาประจ าปี ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามร่วมมือ
ในการขยายดา้นกีฬารวมถึงการศึกษา (ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้) และช่วยในเร่ืองการพฒันาของคณะนกัเรียนพาณิชย์
นาวี 

 บริษทัฯ จดัโครงการช่วยเหลือพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาประจ าปี ส าหรับค่าเล่าเรียนแก่บุตรของ
พนกังานท่ีไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได ้

 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพ่ือจดัท าหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และสนบัสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนบา้นคอ้ จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนกนัยายน 2549 

 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนงัสือใหก้บัคณะนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี 
เพ่ือน าไปใชใ้นการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นวงัสนวน จงัหวดันครราชสีมา
ในเดือนกนัยายน 2550  

 บริษทัฯ ไดร่้วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพ่ือ
ใช้ในการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพ่ือให้สามารถหาเล้ียงตนเองไดใ้นงานวนัคน
พิการคร้ังท่ี 43 ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2550 

 ในปี 2551 บริษทัฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านค้อ จงัหวดัสุรินทร์ เพ่ือสนับสนุนใน 

“โครงการ พานกัเรียนไปทศันศึกษา” ณ สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 

 

งาน CSRI Recognition 2014 

 

 

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (การเงินและบัญชี) 
รับมอบรางวลั CSRI Recognition 2014 
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



 

 

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวปีระจ าปี 2557 

 

 ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) ไดม้อบทุนการศึกษาจ านวน 1,100,000 บาท 

ใหแ้ก่นกัเรียนศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวีท่ีไดรั้บคดัเลือก เพ่ือสนบัสนุนค่าใชจ่้ายของนกัเรียนตลอดปีการศึกษา จากภาพ

แสดงนกัเรียนทุนของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี พร้อมดว้ยนายโคคา วี. สุดาการ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล 

 

 

 
จากภาพ: 
กัปตันนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์ ผู ้จัดการ
อาวุโส - Post Fixture และคุณสมปรารถนา 
เทพนภาเพลิน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (การเงิน
แ ล ะ บั ญ ชี )  ณ  ง าน ม อ บ ร า ง วัล  CSRI 
Recognition 2014  ตลาดหลักท รัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย 

 
จากภาพ:  
นกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี พร้อม
ดว้ยนายโคคา วี. สุดาการ์ ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอลในวนัจบ
การศึกษา ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยนาวี 
 
 



 

 

การบริจาคโลหิต ปี 2557 

 บริษทัฯ จดังานบริจาคโลหิตโดยความร่วมมือจากสภากาชาดไทยเป็นประจ าทุกปี ในปี 2557 บริษทัฯ จดังาน

บริจาคโลหิตทั้งส้ิน 2 คร้ังในเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม  มีจ านวนโลหิตท่ีไดรั้บบริจาครวมทั้งส้ิน 32,400 ซีซี 

  

   

 

 


