
ส�รจ�กคณะกรรมก�รบริษัทต่อร�ยง�นก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	มีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่จะน�ำเสนอรำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนของบริษัทฯ	ซึ่งได้จัดท�ำตำมกรอบ	

Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ฉบบั	G4	โดยรำยงำนฉบบัน้ีได้ครอบคลมุผลกำรด�ำเนนิงำนส�ำคญัของบรษัิทฯ	ทีม่ผีลกระทบ	

ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีส่วนใหญ่ในรอบปี	2558	และได้ส่ือสำรถงึกำรวเิครำะห์ประเดน็ทีส่�ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	สงัคม	

ธรรมำภิบำลที่ยั่งยืน	และประเด็นด้ำนจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย	และที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

	 พนัธกจิของบริษทัฯ	คอื	กำรเป็นบริษทัเดนิเรอืทีไ่ด้รับควำมไว้วำงใจสงูสดุในโลกและใหบ้ริกำรทีด่ทีีส่ดุในกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกส�ำหรบักำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองระหว่ำงประเทศ	ซึง่บรษัิทฯ	เชือ่ว่ำพนัธกจิดังกล่ำวนีจ้ะประสบควำมส�ำเรจ็ได้	

โดยบรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคัญต่อผูมี้ส่วนได้เสียของบรษิทัฯ	กล่ำวคอื	ลกูค้ำ	รฐับำล	และองค์กรอืน่ท่ีเกีย่วข้อง	พนกังำน	ผูถ้อืหุน้	

รวมถึงชมุชนและสังคม	และตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวนได้เสยีดังกล่ำว	ในแนวทำงทีเ่ป็นกำรพฒันำให้ดยีิง่ข้ึนนอกจำกน้ี	

บริษัทฯ	ยังก�ำหนดให้องค์ประกอบต่ำงๆ	ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภำรกิจหลักท่ีจะต้องมีกำรติดตำมตลอดเวลำใน

กำรด�ำเนินงำนในทุกระดับของบริษัทฯ

	 รำยงำนกำรพฒันำเพ่ือควำมย่ังยนืฉบับน้ีได้สรปุควำมสมัพนัธ์ของบรษัิทฯ	กบัผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษัิทฯ	และน�ำเสนอ

แนวทำงที่บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเร่ืองต่ำงๆ	ให้ดียิ่งข้ึนในทุกระดับ	บริษัทฯ	ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น	

ค�ำแนะน�ำ	หรอืควำมเหน็เกีย่วกบัรำยงำนฉบบันีแ้ละบรษัิทฯ	ขอยนืยนัว่ำค�ำแนะน�ำหรอืควำมเหน็ทุกเรือ่งจะได้รบักำรพจิำรณำ

อย่ำงจริงจังเพื่อน�ำไปด�ำเนินกำรต่อไป

	 ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	เรำขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วม

ทั้งแรงกำยและแรงใจ	ท�ำให้บริษัทฯ	ประสบควำมส�ำเร็จและมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริงต่อไป

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม นายคูชรู คาลี วาเดีย

กรรมกำรผู้จัดกำร		 กรรมกำร
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ภาพรวมของรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน [G4-28, G4-29, G4-30, G4-32]

	 บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดอย่ำงยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยรำยงำนฉบับน้ีได้

รวบรวมผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯ	และบริษัทย่อย	ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ	โดยเน้นไปท่ีธุรกจิหลกัซึง่ส่งผลกระทบ	

ต่อกำรบรรลุวตัถปุระสงค์แห่งควำมย่ังยนื	ทัง้นีบ้รษัิทฯ	ตระหนกัดว่ีำกำรทีบ่รษัิทฯ	มเีรอืเดินทะเลเดินเรอือยูท่ั่วโลก	ซึง่เรอืส่วนใหญ่	

ได้ถือธงสัญชำติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ	จึงเป็นหน้ำที่ของบริษัทฯ	ที่จะต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับต่ำงๆ		

อย่ำงเคร่งครัด

	 ส�ำหรับปี	2558	รำยงำนนี้เป็นรำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนฉบับท่ี	4	ซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีซ่ึงได้น�ำเสนอ

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ทำงด้ำนเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมำภิบำลท่ียั่งยืนเพื่อให้เหมำะสมกับกำรเป็น

บริษัทฯท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทฯมุ่งม่ันที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย		

กฎระเบยีบต่ำงๆทีเ่กีย่วข้อง	และด�ำเนนิธุรกจิภำยใต้วสัิยทศัน์และภำรกจิท่ีส�ำคญั	บรษิทัฯให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งควำมโปร่งใส	

ควำมเชื่อถือได	้กำรมีควำมรับผิดชอบ	ควำมเป็นอิสระ	และควำมเท่ำเทียมกันเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้

	 นอกจำกนั้น	เนื้อหำที่เก่ียวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง	และกลยุทธ์ในกำรบรรเทำ	

ผลกระทบต่ำงๆ	ถือเป็นส่วนหนึ่งในบริบทควำมย่ังยืนของบริษัทฯ	ซ่ึงได้ถูกน�ำเสนอแยกไว้ในหัวข้อ	“รายงานจาก 

คณะกรรมการ” “รายงานการก�ากบัดูแลกจิการ” “การควบคมุภายใน” “ปัจจัยความเส่ียงทีส่�าคญั”	ของรำยงำนประจ�ำปีฉบับน้ี

	 รำยงำนกำรพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืนฉบับน้ี	ได้อ้ำงอิงตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ	GRI	ฉบับ	G4	โดยบริษัทฯ	ได้

พิจำรณำระดับกำรเปิดเผยข้อมูลที่	‘In	accordance’-	Core	ในแง่ของประเด็นส�ำคัญ	(Materiality)	ควำมเช่ือมโยงของผู้มี	

ส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Engagements)	เนือ้หำสำระ	(Sustainability	Context)	ควำมสมบรูณ์	(Completeness)	ควำมถกูต้องแม่นย�ำ		

(Accuracy)	และกำรเปรียบเทียบได้	(Comparability)	และเป็นกำรน�ำเสนอกิจกรรมและข้อมูลของบริษัทฯ	ตั้งแต่	1	มกรำคม	

ถึง	31	ธันวำคม	2558

ขอบเขตของรายงาน [G4-17, G4-20]

ข้อมูลในรำยงำนฉบับนี้ได้รวมข้อมูลของบริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	

กรอบและข้อจ�ากัดของรายงาน	[G4-21, G4-22, G4-23] 

	 ข้อมูลในรำยงำนฉบับน้ีได้ถูกรวบรวมจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น	และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

กรอบกำรรำยงำนจำกปี	2557	

กระบวนการในการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน [G4-18, G4-33]

	 บรษัิทฯ	ได้ก�ำหนดเนือ้หำของรำยงำนโดยกำรค้นคว้ำร่วมกบักลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยีหลกัเพือ่ให้ได้รบัข้อคดิเหน็จำกบคุคล

เหล่ำนัน้	ข้อมลูต่ำงๆในรำยงำนฉบบันีไ้ด้ถูกทบทวนโดยผูบ้รหิำรระดบัสงูก่อนน�ำเสนอให้กรรมกำรผูจ้ดักำรอนมัุติ	หลงัจำกน้ัน	

รำยงำนฉบับนี้ได้ถูกน�ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติ

การประเมินประเด็นส�าคัญ	(Materiality)	ด้านความยั่งยืน	[G4-19]

	 เนือ้หำของรำยงำนกำรพฒันำเพือ่ควำมย่ังยืนฉบับน้ี	มุง่เน้นทีจ่ะน�ำเสนอนโยบำยบรษัิทฯ	ควำมส�ำเรจ็	และควำมท้ำทำย

ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนภำยในกรอบระยะเวลำในกำรรำยงำน		เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบกำรรำยงำนของ	GRI	ฉบับ	G4		

กำรประเมินในประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนนี้ครอบคลุม	4	ขั้นตอนดังต่อไปนี	้

1. กำรระบุเรือ่งท่ีมีควำมเกีย่วเนือ่ง	(Relevance)	โดยกำรประเมนิถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนในแต่ละเรือ่งท้ังจำกภำยใน

และภำยนอกบริษัทฯ	และจำกหน่วยงำนในบริษัทฯ	โดยน�ำตัวชี้วัดของ	GRI	มำพิจำรณำประกอบกัน

2. กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญเนื้อหำที่มีอิทธิพล	และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อบริษัทฯ	โดยพิจำรณำแต่ละ

หัวข้อ	ประเด็นต่ำงๆที่มีควำมส�ำคัญต่อบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนหัวข้อและประเด็นต่ำงที่สะท้อนถึง

ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อมและสังคม



3. กำรล�ำดับควำมส�ำคัญของแต่ละประเด็นโดยผ่ำนกำรสอบทำนและกำรประเมินผล	โดยได้ทบทวนเนื้อหำผ่ำน

กำรประเมิน	Materiality	Matrix	ซึ่งกำรประเมินนี้ได้จัดท�ำผ่ำนทำงแต่ละหน่วยงำนของบริษัทฯ	โดยได้รับกำร

สนับสนุนจำกผู้บริหำร

4. กำรตรวจสอบบริบทของรำยงำนเป็นประจ�ำทุกปี		โดยใช้ผลตอบรบัทีไ่ด้จำกผูมี้ส่วนได้เสียมำรวมไว้ในกำรจัดท�ำ

รำยงำนคร้ังนี้	โดยได้รับผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	เช่น	กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)

กำรพบปะกับนักลงทุน	เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	หน่วยงำนก�ำกบัดูแล	และกำรรำยงำนข่ำวของบรษัิทฯ	จำกสือ่มวลชน

	 ตำรำงแสดงประเด็นของเนื้อหำควำมยั่งยืนดำ้นล่ำงนี้ประกอบด้วย	15	หัวข้อที่ส�ำคัญ	ซึ่งแต่ละหัวข้อจะครอบคลุมถึง

ประเดน็กำรด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืทีบ่รษิทัฯให้ควำมส�ำคญั	ส�ำหรบั	15	หวัข้อนี	้ถอืเป็นข้อมลูท่ีมีควำมส�ำคญัต่อรำยงำนกำร

พฒันำเพือ่ควำมยัง่ยนืปีนีข้องบรษัิทฯ	บรษัิทฯให้ควำมส�ำคญัต่อกำรมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีในกำรปรบัปรงุกำรประเมิน

ประเด็นที่ส�ำคัญในเนื้อหำนี้	และได้เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนฉบับนี้ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

A

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

	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภำยใน	กล่ำวคือ	ผู้ถือหุ้น	พนักงำน	ผู้บริหำรของ	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และภำยนอก	กล่ำวคือ	เจ้ำหน้ี	คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	ชุมชน	หน่วยงำนรำชกำร	และองค์กรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯและมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	ได้รวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจำกหลำกหลำยวิธีกำร	

โดยค�ำนึงจำกควำมถี่และกำรส่ือสำรที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด	บริษัทฯ	ยังได้จัดหำช่องทำงในกำรส่ือสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์	

ของบรษัิทฯ	เพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้เสยีสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และสำมำรถตดิต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้โดยตรงโดยไม่ผ่ำน

ผู้บริหำร	โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรกับข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงจริงจังและจะเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็นควำมลับ

	 ในปัจจบัุน	บรษัิทฯแบ่งผูมี้ส่วนได้เสียออกเป็น	8	กลุม่	ดงัแสดงในตำรำงต่อไปนี	้หน่วยธุรกจิทกุหน่วยงำนมคีวำมรบัผดิชอบ	

ในกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย	โดยผ่ำนกำรสื่อสำร	รับฟังข้อเสนอแนะ	และประเมินควำม

คำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความสำคัญตอบริษัทฯ

ตารางแสดงประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
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เศรษฐกิจ 

ผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ  การจางงาน

ผลิตภัณฑและบริการ การฝกอบรมและการศึกษา

ความเปนสวนตัวของลูกคา การตอตานคอรรัปชั่น

การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
ดำเนินงาน สิทธิมนุษยชน

นวัตกรรม ความเทาเทียมกัน 
และความหลากหลาย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัย อาชีวะ 
และอนามัย

การปฏิบัติตามกฎเกณฑดาน 

สิ่งแวดลอม
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง หลักปฏิบัติและการมีส่วนร่วม

ลูกค้า • การบริการอย่างมืออาชีพ ในอัตราค่า

บริการที่ยุติธรรม

• ส่งสินค้าตรงตามระยะเวลาที่กำาหนดโดย

ปราศจากปัญหา

• พัฒนาการให้บริการตามความต้องการที่หลากหลาย

• ให้บรกิารอย่างมีประสทิธิภาพ เช่ือถอืได้ เป็นมืออาชีพ และ

ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

• ตอบข้อซักถามอย่างละเอียดโดยทันที

ผู้ถือหุ้น • ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

• การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

• ดำาเนนิกจิการด้วยความยติุธรรมและโปร่งใส

• การบริหารความเสี่ยง

• สร้าง รกัษา และเพิม่พนูมลูค่าเพิม่อย่างยัง่ยนืให้แก่ผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ

• เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแม่นยำาและทันเวลา

• ตอบข้อสงสัยต่างๆทั้งหมด

• สือ่สารกบัผูล้งทุนอย่างสมำา่เสมอ ผ่านการเยีย่มชมบรษิทัฯ

การจัด Road Show และ การจัดประชุม

• มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร

และคณะกรรมการบริษัทฯ

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการจัด

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day)

ทุกไตรมาส

• จดหมายข่าวจากกรรมการผู้จัดการ

พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

• ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ

• การพัฒนาความรู้ความสามารถ

• สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี

• ความปลอดภัยในการทำางาน

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล

• ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

• ให้ความปลอดภัยในการทำางาน

• พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการฝึกอบรม

• ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์

เป็นประจำาทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกันได้

• ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

นักลงทุน • ผลตอบแทนจากการลงทุน

• การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

• ดำาเนนิกจิการด้วยความยติุธรรมและโปร่งใส

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร

และคณะกรรมการบริษัทฯ

• การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ (conference call)

รวมถึงจัดให้มีช่วงตอบข้อซักถาม

• เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างสมำ่าเสมอ

• การจัด Road Show 3 ครั้ง ในปี 2558

• จัดทำารายงานประจำาปี และรายงานอื่นๆ เช่น แบบ 56-1

สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

ชมุชนและสังคม • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

• สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

• รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ

• สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชนและ

สังคมอย่างสมำ่าเสมอ

• จัดการประชุมร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเล เพื่อ

วางแผนกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน



ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง หลักปฏิบัติและการมีส่วนร่วม

ผู้ออกกฎ

ระเบียบ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

กฎระเบียบต่างๆ

• มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส

• เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอและทนัต่อเวลา

• ปฏบัิติตามข้อแนะนำาในการติดต่อกบัภาครฐัจรยิธรรมธุรกจิ

รวมถึงให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเป็นประจำา

• เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างสมำ่าเสมอ

• มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสมำ่าเสมอ

• จัดทำารายงานประจำาปี และรายงานอื่นๆ เช่น แบบ 56-1

สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

• มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และนำาข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุง

คู่ค้า • เปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการจัดซื้อ

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

• กำาหนดราคาที่ยุติธรรม

• รักษาชื่อเสียงที่ดีและความน่าเชื่อถือ

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเง่ือนไขตามหลกัปฏบิติัและจารตีประเพณี

ของอุตสาหกรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา

• ชำาระเงินตามกำาหนด

• มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

เจ้าหนี้ • ความสามารถในการชำาระหนี้ภายในเวลา

ที่กำาหนด

• กำาหนดผลตอบแทนจากเงินกู้และค่า

ธรรมเนียมที่ยุติธรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ รวมถึงเง่ือนไขในแง่ของ

วตัถปุระสงค์ของเงินกู ้การชำาระคนืหลกัประกนั และเงือ่นไข

อื่นๆที่ได้ตกลงกัน

• จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและคงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธ์อันดีอย่างสมำ่าเสมอ

• จัดทำารายงานทางการเงินและรายงานผลการดำาเนินงาน

ประจำาปี

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จริยธรรมและความซื่อสัตย	์
	 	บริษัทฯ	มุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	มีเจตนำรมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม

ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น	และถือเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่จะสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับผู้ถือหุ้น	

ในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โครงสร้ำงในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้รวมถึงคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ	ได้

แสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	ในรำยงำนประจ�ำปีนี้

	 	บรษัิทฯ	ได้จดัท�ำคู่มือจรยิธรรมธุรกจิและแนวทำงปฏบิติั	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึหลกัส�ำคัญของควำมซ่ือสตัย์	กำรด�ำเนินธุรกจิ	

อย่ำงมีจรยิธรรม	และเป็นควำมรับผดิชอบของกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนักงำนในกำรน�ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบัิติหน้ำที่

ของตนด้วยควำมจริงใจ	โปร่งใส	และซื่อสัตย	์ทั้งนี้คู่มือดังกล่ำวได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การต่อต้านการคอรัปชั่น	[SO4]

	 บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมกำรเดินเรือมำมำกกว่ำสองทศวรรษและมีชื่อเสียงในกำรไม่ยอมรับพฤติกรรม	

ที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและกำรคอรัปชั่น	ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯได้ยึดถือนโยบำยนี้มำโดยตลอด		และไม่นำนมำนี้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้อนมัุตินโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่และเครือ่งมือกำรประเมินตนเองท่ีเกีย่วข้องกบัมำตรกำรต่อต้ำน	

คอร์รัปชั่น

	 นโยบำยน้ีได้รวมแนวทำงกำรด�ำเนนิธุรกจิท่ีต่อต้ำนกำรคอรปัช่ันและกำรกระท�ำทีผ่ดิจรรยำบรรณมำต้ังแต่ในอดตี	และ

ได้สื่อสำรแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	และพนักงำนทุกคนให้รับทรำบในทำงเดียวกัน
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	 นโยบำยฉบบันีค้รอบคลมุถงึบคุคล	กจิกำร	หรอื	องค์กร	ทีบ่รษัิทฯท�ำธุรกจิด้วย	ท้ังนีบ้รษัิทฯ	ได้ก�ำหนดช่องทำงในกำร

ติดต่อกับคณะกรรมกำรบรษัิทฯโดยตรง	เพือ่ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัธุรกจิ	ข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะเกีย่วกบัควำมเส่ียง	หรอื

ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อผูมี้ส่วนได้เสียจำกกำรด�ำเนนิธุรกจิ	หรือจำกกำรปฏบิติังำนไม่ถกูต้อง	หรอืกำรละเมิดหลกัจรยิธรรม

ธุรกิจ	และแนวทำงปฏบิติัทีบ่รษัิทฯ	ก�ำหนดไว้	หรอืกำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำย	ฯลฯ	ดงันัน้บรษัิทฯจึงให้ควำมมัน่ใจได้ว่ำบุคคล	

กิจกำร	หรือ	องค์กร	ที่บริษัทฯเกี่ยวข้องด้วย	ไม่มีกำรกระท�ำที่ผิดจรรยำบรรณ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่	2	กุมภำพันธ์	2558
คุณ	คำลิด	ฮำชิม	กรรมกำรผู้จัดกำร
รับมอบใบรับรองกำรเป็นสมำชิก	
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อตำ้นทุจริต	ณ	ส�ำนักงำนสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ผลการด�าเนินงานในการจัดการเพื่อความยั่งยืน
ผลการด�าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ	

ในปี	2558	ผู้บริหำรอำวุโสของบริษัทฯ	ได้ตั้งเป้ำหมำยส�ำหรับปีหน้ำไว	้ดังต่อไปนี้

• รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ	มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมอย่ำงน้อยร้อยละ	10

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ	น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมอย่ำงน้อยร้อยละ	15	ตำมรำยงำนของ

Moore	Stephens

• จ่ำยเงินปันผลทุกไตรมำสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

• จ่ำยโบนัสให้แก่พนักงำนตำมก�ำไรสุทธิของผลประกอบกำรประจ�ำปี

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	โดยสร้ำงผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจผ่ำนทำงกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียตำ่งๆ	รวมไปถึงผ่ำนทำงกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้นและแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ) [EC1]

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น:

รายได้จากการเดินเรือ 100.51 112.34 124.76 140.66 123.21

รายได้จากการลงทุน 0.85 0.65 0.27 0.16 0.06

รายได้จากการขายทรัพย์สิน 0.06 0.01 0.00 0.83 0.00

รายได้อื่น 10.77 10.24 31.69 1.69 0.36

รวม - มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น 112.19 123.24 156.72 143.34 123.63



รายการ 2554 2555 2556 2557 2558

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย:

ต้นทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมต้นทุนลูกเรือ) 26.33 40.17 42.93 43.54 43.61

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (รวมต้นทุนลูกเรือ) 26.23 32.55 42.89 46.38 53.90

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้กู้ 14.20 13.85 14.82 15.31 16.37

เงินปันผลจ่าย 21.14 15.08 13.76 9.66 0.00

ภาษีจ่ายให้รัฐ 0.36 0.15 0.31 0.27 0.21

เงินลงทุนในชุมชน และสังคม 0.08 0.06 0.04 0.04 0.06

การจ่ายเงินอื่นๆ 1.93 2.09 1.10 1.54 11.76

รวม - มูลค่าเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย 90.27 103.95 115.85 116.74 125.91

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงสะสม ดังนี้ 21.92 19.29 40.87 26.60 (2.28)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 21.40 29.63 37.09 39.01 67.17

ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.00 0.39 0.04 0.06 0.20

โอนไป (จาก) เงินสำารอง 0.52 (10.73) 3.74 (12.47) (69.65)

	 ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนทำงด้ำนกำรเงนิ	โปรดดู “จุดเด่นทางการเงนิ”	และ	“ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของผูบ้รหิาร” 

ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้

ผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำกำรขนส่งทำงทะเลที่ขำดควำมรับผิดชอบน้ัน	จะก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมที่

รนุแรง	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในด้ำนมลภำวะทำงอำกำศ	และ/หรอืทำงน�ำ้	ดงัน้ัน	บริษัทฯ	จงึมคีวำมมุ่งม่ันท่ีจะปกป้องและอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม	โดยให้ควำมส�ำคัญเทียบเทำ่กับปัจจัยทำงด้ำนกำรค้ำ	และกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 อย่ำงไรกต็ำม	จำกกำรด�ำเนินธุรกจิตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ	ท�ำให้บรษัิทฯ	เข้ำใจดีว่ำแค่กำรปฏบิติัตำมกฏข้อบังคับต่ำงๆ	นัน้	

ยังไม่เพยีงพอทีจ่ะช่วยปกป้องและอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ยงัมีสิง่อืน่ท่ีส�ำคญัทีจ่ะต้องปฏบิติั	นอกเหนอืจำกกฎเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้	

นั่นคือ	กำรพัฒนำแผนงำนภำยในเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	และระบบกำรควบคุมคุณภำพ	รวมทั้งกำรค้นหำเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อน�ำมำใช้ในกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	รวมถึงควำมมุ่งม่ันอย่ำงแน่วแน่ในกำรที่จะลด	

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

	 รำยงำนนี้ได้น�ำเสนอรำยละเอียดกฎข้อบังคับทำงทะเลท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมท่ีส�ำคัญท่ีสุด	และส่ิงท่ีบริษัทฯ	

ได้ด�ำเนนิกำรเพือ่ให้เป็นไปตำมกฎข้อบงัคับดังกล่ำว	รวมทัง้รำยงำนนีไ้ด้แสดงถงึแผนงำนภำยในท่ีเกีย่วกบัสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ

และระบบกำรควบคุมคณุภำพ	และควำมพยำยำมในกำรลดปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	และในตอนท้ำยของรำยงำนฉบับนี้	

จะเป็นกำรสรุปถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีถัดไป

จุดเด่นผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม	[EN27]

1. กำรประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้นทุกๆปีโดยมีกำรพิจำรณำและพูดต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมำยพำณิชยนำวีต่ำงๆ

2. นโยบำยในกำรป้องกันส่ิงแวดล้อมตำมด้ำนล่ำง	ได้ถกูจดัท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนเดียวกนักบั	มอก.	14001	ซึง่เป็นนโยบำย

ของบริษัทฯ	ในกำรรักษำส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	ในกำรท่ีจะป้องกันส่ิงแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนบนโลก

ในปัจจุบันและในอนำคต	(โปรดดูรำยละเอียดด้ำนล่ำงในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มอก. 14001 (ISO 14001)”)

3. ส�ำหรบักำรใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่	บรษัิทฯได้ลงนำมสัญญำสัง่ต่อเรอืใหม่	ซึง่มีรำยละเอยีดของคณุลกัษณะ

ของตัวเรือมำกกว่ำข้อก�ำหนดตำมกฎหมำย	อันจะส่งผลในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของเรือในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม



4. เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�ำหนดและน�ำมำใช้กับพนักงำนท้ังในส�ำนักงำนและ

พนักงำนที่อยู่บนเรือ	โดยได้ก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรและให้มีกำรปฏิบัติ	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำกำร

อบรมและปรับปรุงควำมนึกคิดของพนักงำนทุกระดับจะเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในนโยบำยสิ่งแวดล้อม	และ

ควำมส�ำเร็จนี้ได้แสดงผำ่นกำรอบรมพนักงำนในบริษัทฯ

5. บริษัทฯ	มีกำรประเมินผลกระทบที่ส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมต่ำงๆท้ังบนเรือและภำยในส�ำนักงำน

และพบว่ำระเบียบและข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ที่มีอยู่ปัจจุบันสำมำรถลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำง

มีประสิทธิภำพ

6. โครงกำรฝึกอบรมภำยในองค์กรฯ	ท่ีจดัข้ึนเพือ่พนักงำนทกุคน	(ท้ังท่ีส�ำนกังำนบรษัิทฯ	และบนเรอื)	ซ่ึงเป็นไปตำม

นโยบำยของระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	(EMS	Policy)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตัง้และปลูกจิตส�ำนึกเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อม	โดยโครงกำรฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกกำรอบรมท้ังที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ	และผ่ำนทำงผู้ตรวจสอบ

ภำยในเกี่ยวกับเรือที่ไปตรวจเรือ

7. บรษิทัใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุดเพือ่ชกัจงูและสนบัสนนุผูค้้ำทุกรำยของบรษัิทให้ปฏบัิติตำมมำตรฐำนสิง่แวดล้อม/

แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ	[LA8]

	 กำรท่ีบริษัทฯ	จะสำมำรถน�ำเรือวิ่งผ่ำนน่ำนน�้ำสำกลได้น้ัน	บริษัทฯ	มีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยในกำรท่ีจะต้องปฏิบัติตำม	

กฎข้อบังคับและอนุสัญญำต่ำงๆ	ซึ่งก�ำหนดโดยองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ	(International	Maritime	Organization:	

IMO)	และหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นๆอย่ำงครบถ้วน

	 อนุสญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล	(Safety	of	Life	at	Sea	“SOLAS”)	อนุสัญญำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วยกำรป้องกนัมลพษิจำกเรอื	(Maritime	Regulations	for	Prevention	of	Pollution	“MARPOL”)	อนสัุญญำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรฝึกอบรมกำรรับรองคุณสมบัติคนประจ�ำเรือ	และกำรเข้ำยำมของคนประจ�ำเรือ	(Standards	for	

Training	Certification	and	Watchkeeping	“STCW”)	อนุสัญญำแรงงำนทำงทะเล	(Maritime	Labour	Convention	“MLC”)	

เป็น	4	อนุสัญญำหลักที่ใช้ควบคุมในธุรกิจกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ

ทั้งนี้	มีกฎข้อบังคับอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

• อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรควบคุมและกำรจัดกำรน�้ำถ่วงเรือและตะกอน	ค.ศ.	2004	(International

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

• อนุสัญญำทำงทะเลระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย	(International	Maritime	Dangerous	Goods

Code	(IMDG))

• อนุสัญญำทำงทะเลระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำเทกองแบบแข็ง	(International	Maritime	Solid	Bulk

Cargoes	Code	(IMSBC))

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

Control	of	Harmful	Anti-Fouling	Systems	2001)

• อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมรับผิดทำงแพ่งต่อควำมเสียหำยจำกมลพิษน�้ำมัน	ค.ศ.	2001	(International

Convention	on	Civil	Liability	for	Bunker	Oil	Pollution	Damage	2001)

• อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยซำกเรือ	ค.ศ.2007	(Nairobi	International	Convention	on	the

Removal	of	Wrecks	2007	(the	Wrecks	Convention))

• กฎข้อบังคบัในระดับภูมิภำคและท้องถิน่ซ่ึงมีควำมเข้มงวดกว่ำทีก่�ำหนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่ำงประเทศ	ตวัอย่ำง

เช่น	พระรำชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกำ	(US	Environment	Protection	Act:	EPA)	และค�ำสั่งของ

สหภำพยุโรปเกี่ยวกับกำรเผำผลำญเชื้อเพลิงในเขตยุโรป	ฯลฯ



นอกจำกกฎข้อบังคับที่ได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้นนั้น	บริษัทฯ	ยังได้ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับที่ส�ำคัญอื่นๆ	ดังต่อไปนี	้

ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code: 

ISM Code)	จำกประสบกำรณ์เรยีนรูด้้ำนอุบัติเหตุทำงทะเลตลอดหลำยปีท่ีผ่ำนมำ	ได้ถกูรวบรวมเป็นประมวลข้อบงัคบัเกีย่วกบั	

กำรบริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ	(ISM	Code)	ซ่ึงถูกเผยแพร่โดยองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ	เพื่อส่งเสริม	

ควำมปลอดภยัในกำรด�ำเนนิงำนของเรอืเดินทะเลและกำรป้องกนัมลพษิต่ำงๆ	ISM	Code	ได้มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที	่1	กรกฎำคม	

2541	ส�ำหรับเรือขนส่งผู้โดยสำรรวมถึงเรือเร็วส�ำหรับขนส่งผู้โดยสำร	เรือบรรทุกน�้ำมัน	เรือบรรทุกสำรเคมี	เรือบรรทุกก๊ำซ	

เรือบรรทุกสินค้ำแบบเทกอง	และเรือบรรทุกสินค้ำท่ีมีควำมเร็วสูงที่มีระวำงขับน�้ำต้ังแต่	500	ตันกรอสขึ้นไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ	

ได้ปฏิบัติตำมข้อบังคับ	และได้รับใบรับรองตั้งแต่ป	ี2538	ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้	

กฎข้อบังคับนี้ถูกน�ำไปใช้ทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงำนบนฝั่งเพื่อให้เป็นมำตรฐำนสำกล	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ

2. เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บและสูญเสียชีวิต

3. เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

กรำฟต่อไปน้ี	แสดงถึงจ�ำนวนครัง้ของเหตุกำรณ์กำรละเมิด	ISM	Code	เปรยีบเทยีบกบัจ�ำนวนวนัในกำรเดินเรอื	ตัง้แต่

ปี	2550	-	2558	ของบริษัทฯ	ส�ำหรับกำรวิเครำะห์น้ี	ได้พิจำรณำกำรละเมิด	ISM	Code	ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้	กำรระเบิด		

กำรบำดเจ็บ	หรือเสียชีวิตของลูกเรือ	เรือโดนกัน	และ	เรือเกยตื้น	โดยปี	2550	เป็นปีที่มีจ�ำนวนครั้งของกำรละเมิด	ISM	Code		

เกิดข้ึนสงูสดุ	18	ครัง้	อย่ำงไรกต็ำม	ในระหว่ำงปี	2550	-	2554	กำรละเมดิ	ISM	Code	มจี�ำนวนลดลงถงึร้อยละ	94	และมปีรมิำณ

เพิ่มข้ึนเล็กน้อยในปี	2556	และปี	2557	โดยบริษัทฯ	ได้วิเครำะห์รำยละเอียดของกำรละเมิดเพื่อระบุสำเหตุท่ีแท้จริงและเริ่ม

ด�ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสมในแต่ละเรื่อง	และได้แจ้งให้ผู้บริหำรระดับสูงทรำบเพื่อเป็นกรณีศึกษำ	และเป็นกำรหลีกเลี่ยง

กำรเกิดกำรละเมิดแบบเดียวกันข้ึนอีก	บริษัทฯ	มีควำมยินดีที่จะรำยงำนว่ำกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำได้ช่วยให้จ�ำนวนครั้งของ

กำรละเมิดข้อบังคับ	ISM	ของบริษัทฯ	ส�ำหรับปี	2558	มีจ�ำนวนลดลง	คือมีกำรละเมิดข้อบังคับจ�ำนวน	3	ครั้ง	โดยมีจ�ำนวน

วันในกำรเดินเรือ	อยู่ที่	16,562	วัน	เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนครั้งของกำรละเมิดข้อบังคับกับจ�ำนวนวันในกำรเดินเรือพบว่ำ	

ในปี	2554	และปี	2558	เป็นปีที่ดีท่ีสุดของบริษัทฯ	เนื่องจำกมีกำรละเมิดเกิดข้ึนมีเพียงร้อยละ	0.02	และแม้ว่ำในปี	2550		

ซึง่เป็นปีท่ีแย่ทีสุ่ด	แต่กำรละเมิดท่ีเกดิข้ึนกน็บัได้ว่ำมีเพยีงเลก็น้อย	คอืร้อยละ	0.11	เท่ำน้ัน	ส�ำหรบัในช่วงเวลำท้ังหมดทีก่ล่ำวมำ	

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

จำนวนครั้งของการละเมิด ISM 

จำนวนวันในการเดินเรือ



	 	เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ	ISM	Code	ได้มีกำรตรวจสอบภำยในบนเรือประจ�ำปีโดยทีมงำนซึ่งประกอบด้วย	

ผู้ตรวจสอบเรือซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม	โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อกรรมกำรผู้จัดกำรโดยตรง	

เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	กำรเกิดอุบัติเหตุ	รวมถึงเหตุกำรณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ

ทัง้หมดจะถูกตรวจสอบและวเิครำะห์เพือ่หำสำเหตุ	และหลงัจำกน้ัน	จะมกีำรทบทวนข้ันตอนกำรด�ำเนนิงำนทนัที	นอกจำกน้ี	

บทเรียนทั้งหมดท่ีได้จำกอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นและเหตุกำรณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุต่ำงๆจะถูกถ่ำยทอดผ่ำนทำง	Marine	Accident	

Reporting	Scheme	(MARS)	เพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออตุสำหกรรมเดินเรอื	และเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำร

เดินเรอืให้สูงขึน้อีกด้วย	The	Nautical	Institute	กรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ	ซ่ึงได้เผยแพร่เอกสำรรำยงำน	Marine	Accident	

Reporting	Scheme	(MARS)	ทุกเดือน	ได้ชื่นชมท่ีบริษัทฯ	ได้ให้ควำมร่วมมือกับ	MARS	ในกำรส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน	

“บทเรียน”	จำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆเพื่อเป็นกรณีศึกษำ	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมกำรเดินเรือ	ทั้งน้ี	เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงสูงสุดของบริษัทฯ	

นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ได้ริเริ่มกำรด�ำเนินกำรเพื่อควบคุมกำรละเมิด	ISM	Code	โดยกำรใช้วิธีป้องกันตำ่งๆ	ดังต่อไปนี้

• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร:	เนื่องจำกแนวโน้มที่กำรตรวจเรือโดยเจ้ำหน้ำท่ีตรวจเรือของรัฐเมืองท่ำนั้นจะมี

ควำมเข้มงวดมำกข้ึนในส่วนของกำรบงัคับใช้	ISM	Code	ดงัน้ัน	บคุลำกรประจ�ำเรอืของบรษัิทฯ	จงึได้รบักำรทบทวน

ควำมรู้ด้ำน	ISM	Code	อยำ่งสม�่ำเสมอ	และจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันภำยในกองเรือ

• การพฒันาการบ�ารงุรกัษาตวัเรอื:	บริษัทฯ	ได้เน้นย�ำ้ถงึควำมส�ำคัญของกำรตรวจสอบสภำพและทดสอบเครือ่งจกัร

ทุกเครื่องอย่ำงสม�่ำเสมอ	และหำกเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเรือพบเห็นส่ิงผิดปกติใดๆ	ให้รีบรำยงำนในทันที	นอกจำกน้ี

ฝ่ำยจดักำรของบริษัทฯ	ได้เน้นย�ำ้ให้ผูต้รวจสอบภำยในต้องสอบทำนกำรบงัคับใช้กฎเกณฑ์ต่ำงๆอย่ำงเข้มงวดเพิม่ขึน้

จำกกำรตรวจสอบปกติ	เพือ่ให้ยกระดับกำรปฏบิติัตำมกฎระเบยีบและควำมปลอดภยัส�ำหรบัตัวเรอื	สนิค้ำ	และลกูเรอื

• มกีารแจ้งเตอืนอย่างทนัท่วงทไีปยงัเรอื:	โดยปกติเรอืทีเ่ข้ำสูน่่ำนน�ำ้ในอเมรกิำเหนอืและออสเตรเลยี	จะต้องมใีบรบัรอง

เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น	และเพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันเรื่องดังกล่ำว

บริษัทฯ	ได้มีกำรแจ้งเตือนถึงรำยละเอียดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรแก่ลูกเรือไว้ล่วงหน้ำก่อนท่ีเรือจะมำถึงน่ำนน�้ำ

ดังกล่ำว	เพือ่ให้ม่ันใจว่ำเอกสำรทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดได้ถกูจัดเตรยีมไว้เรยีบร้อย	และเรอืสำมำรถปฏบิติัตำมกฎระเบยีบ

ต่ำงๆได้อยำ่งครบถ้วนตลอดเวลำ

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

Intercargo	มีค�ำกล่ำวว่ำ	“เพ่ือเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในอุตสำหกรรม	โดยมุ่งมั่นเพื่อควำมปลอดภัย	ควำมมี

ประสิทธิภำพ	และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของอตุสำหกรรมเรอืขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง	ดงันัน้	วสัิยทศัน์ของเรำจงึ

คอื	ควำมปลอดภยั	ควำมมปีระสทิธิภำพ	และเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมของอตุสำหกรรมเรอืขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง	

ซ่ึงมีเรือสมำชิกท่ีค้ำขำยอยู่ท่ัวโลก	–	เดินเรืออย่ำงมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	ปลอดภัย	และสร้ำงผลก�ำไร”		

ค�ำกล่ำวนี้สอดคล้องกับปรัชญำของบริษัทฯ	เป็นอย่ำงยิ่ง	ทั้งนี้	กำรเข้ำเป็นสมำชิก	Intercargo	ของบริษัทฯ	นั้น	

สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่ำงดี

• ในปี	2555	บรษิทัฯ	ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชกิ	RightShip	ซ่ึงเป็นองค์กรตรวจประเมินคณุภำพเรอือสิระ	ก่อตัง้โดย	BHP

Billiton,	Rio	Tinto	และ	Cargill	สำมบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ใช้บริกำรหลักในกำรขนส่งทำงเรือ

ซ่ึงระบบกำรตรวจประเมินคุณภำพเรอืของ	RightShip	เป็นทีรู่จั้กโดยท่ัวกนัว่ำมีมำตรฐำนทีแ่ม่นย�ำและเข้มงวด	รวม

ท้ังเน้นเรื่องควำมปลอดภัยของเรือ	(รวมถึงลูกเรือและสินค้ำ)	และกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทำงทะเล	กำรเข้ำเป็น

สมำชิกของบริษัทฯ	เป็นกำรยืนยันถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ	อีกอย่ำงด้วย

	 บรษัิทฯได้ก�ำหนดเป้ำหมำยภำยในเท่ำกับศูนย์	ส�ำหรบักำรละเมิด	ISM	Code	ทีก่่อให้เกดิกำรบำดเจ็บ	หรือเสยีชีวติไฟไหม้		

เรือโดนกัน	เรือเกยตื้น	หรือกำรถูกกักเรือ	

ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and 

Port Safety: ISPS)	สืบเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทั่วโลก	จึงมีกำรรับรอง	ISPS		

ในปี	2547	ISPS	เป็นกำรแก้ไขเพิม่เติมอนสัุญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล	(SOLAS)	ซ่ึงได้รวมถงึ	

กำรยกระดับควำมปลอดภัยของเรือและทำ่เรือ	ข้อบังคับดังกล่ำวได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงหน่วยงำน		



ภำครัฐ	บริษัทเดินเรือ	คนประจ�ำเรือ	และบุคลำกรประจ�ำท่ำเรือ/บุคลำกรผู้อ�ำนวยควำมสะดวก	เพื่อท่ีจะใช้ใน	“กำรตรวจจับ

กำรคุกคำมควำมปลอดภัยและกำรใช้มำตรกำรป้องกันส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของตัวเรือ	หรือ	

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ท่ำเรือซึ่งใช้ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ”	(ISPS	Code	Part	A	1.2.1)

	 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำม	ISPS	บริษัทฯ	ได้พัฒนำมำตรฐำนส�ำหรับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเรือท่ีเข้ำท่ำที่มีอัตรำ

เสี่ยงต่อกำรลักลอบค้ำยำเสพติดและผู้ลักลอบหนีข้ึนเรือ	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีสุนัขดมกลิ่น	และเจ้ำหน้ำท่ีพร้อมอำวุธตำม

ควำมเหมำะสม	โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเป็นนโยบำยมำตรฐำนของบริษัทฯที่จะจัดให้มีสิ่งเหล่ำนี้	หำกเรือเข้ำทำ่เรือที่ยุโรป	อังกฤษ	

อเมริกำ	ออสเตรเลีย	หรือ	แคนนำดำ	จนถึงบัดนี้	บริษัทฯ	เพิ่งมีเหตุกำรณ์ถูกกักกันเรือท่ีเกิดจำกกำรละเมิด	ISPS	เพียงแค่	

ครั้งเดียวเท่ำนั้น	

	 มีกำรสอบทำนภำยในประจ�ำปีส�ำหรับมำตรกำรกำรป้องกนัต่ำงๆ	ซึง่รวมถงึผลกำรด�ำเนนิกำรของบรษัิทฯ	ในกำรจดัหำ

สุนัขดมกลิ่นและเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย	ดังเช่นกำรตรวจสอบ	ISM	ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น	กำรสอบทำนจะกระท�ำโดย

ทีมงำนซ่ึงประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม	ซึ่งได้รำยงำนผลกำรสอบทำนต่อกรรมกำร	

ผูจ้ดักำรโดยตรง	กำรไม่ปฏบิติัตำมกฎข้อบงัคับต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	กำรเกดิอบุติัเหตุ	รวมถงึเหตุกำรณ์ทีเ่กอืบเกดิอบุติัเหตุทัง้หมด

จะถูกตรวจสอบและวิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุ	ในกรณีที่มีข้อผิดพลำดในขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนมำตรฐำน	จะมีกำรสอบทำน	

ขั้นตอนตำ่งๆ	ทันที	

	 กรำฟด้ำนล่ำงนี้	แสดงให้เห็นว่ำ	จ�ำนวนครั้งของเหตุกำรณ์กำรละเมิด	ISPS	(แกนด้ำนซ้ำย)	เปรียบเทียบกับจ�ำนวนวัน

ในกำรเดนิเรอื	(แกนด้ำนขวำ)	ในช่วงปี	2550	-	2558	บรษัิทฯ	ก�ำหนดเป้ำหมำยให้กำรละเมิด	ISPS	เท่ำกบัศูนย์เช่นเดียวกนักบั	

เป้ำหมำยของกำรละเมิด	ISM	Codeทั้งน้ี	ไม่มีกำรละเมิด	ISPS	ในปี	2554	และปี	2555	แต่ในปี	2556	2557และ	2558		

มีกำรละเมิด	3	ครั้ง	2	ครั้ง	และ	1	ครั้งตำมล�ำดับ	โดยเหตุกำรณ์เกิดขึ้นเม่ือผู้หลบหนีขึ้นเรือซึ่งเป็นคนยำกจนและต้องกำร	

หนีไปอยู่ต่ำงประเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	แม้ว่ำเม่ือคนเรือของบริษัทฯ	ตรวจพบผู้หลบหนีเหล่ำน้ีได้น�ำไปส่งที่ท่ำเรือที่หลบหนี	

ขึน้มำหรอืท่ำเรอืท่ีอยู่ใกล้ทีสุ่ด	แต่บริษัทฯ	กไ็ด้รวมเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นกำรละเมิด	ISPS	เพือ่รำยงำนให้สอดคล้องกบัเป้ำหมำย	

กำรละเมิดเท่ำกับศูนย์ที่ตั้งไว้	

บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยให้กำรละเมิด	ISPS	เท่ำกับศูนย์	ส�ำหรับปีที่จะมำถึง

จ�ำนวนครั้ง
ของกำรละเมิด	ISPS

จ�ำนวนวันในกำรเดินเรือ
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	 MARPOL: เป็นอีกกฎข้อบังคับหนึ่งที่ส�ำคัญซ่ึงเกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมในอุตสำหกรรมกำรเดินเรือทำงทะเล		

โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ	“อนุรักษ์สภำพแวดล้อมทำงทะเล	โดยกำรควบคุมมลพิษท่ีเกิดจำกน�้ำมัน	และสำรอันตรำย	รวมถึง		

กำรลดจ�ำนวนของอุบัติเหตุในกำรขนถ่ำยสำรเหล่ำนั้น”	ซึ่งในอนุสัญญำนี้แบ่งออกเป็น	6	หมวด	กลำ่วคือ:	

1. ข้อก�ำหนดกำรป้องกันมลพิษจำกน�้ำมัน	(Regulations	for	the	Prevention	of	Pollution	by	Oil)

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

substances	in	bulk)

3. ข้อก�ำหนดกำรควบคุมมลพษิจำกสำรอันตรำยท่ีบรรจุหบีห่อ	หรือตู้คอนเทนเนอร์	หรอืถงับรรจุ	(Regulations	for	the

Prevention	of	Pollution	by	harmful	substances	carried	by	sea	in	packed	forms,	or	in	freight	containers,	portable

tanks	or	road	and	rail	tank	wagons)

4. ข้อก�ำหนดกำรป้องกันมลพิษจำกน�้ำเสียจำกเรือ	(Regulations	for	the	Prevention	of	Pollution	by	Sewage	from

ships)

5. ข้อก�ำหนดกำรป้องกันมลพิษจำกกำรป้องกันมลพิษจำกขยะจำกเรือ	(Regulations	for	the	Prevention	of	Pollution

by	Garbage	from	ships)

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

บรษัิทฯ	มคีวำมเข้ำใจถงึควำมเสีย่งของกำรเกดิผลกระทบทีร้่ำยแรงต่อสภำพแวดล้อมทำงทะเลเนือ่งจำกอบุติัเหตุทำงทะเล

ซ่ึงบริษัทฯ	จัดให้มีมำตรกำรเชิงป้องกันเพื่อจ�ำกัดควำมเส่ียงในเร่ืองนี้	โดยล�ำดับแรกคือ	จ�ำกัดควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำก

บุคลำกร	และล�ำดับที่สองคือกำรดูแลรักษำเครื่องจักรบนเรือให้มีมำตรฐำนสูงสุด

	 เพือ่จ�ำกัดควำมผดิพลำดของบคุลำกร	บรษัิทฯ	ได้พฒันำปรบัปรงุโปรแกรมกำรฝึกอบรมส�ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำเรอืทกุคน	

ซ่ึงรวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง	ซึ่งออกแบบมำเพื่อพัฒนำปรับปรุงควำมช�ำนำญในกำรน�ำเรือ	และควำมระมัดระวังต่ำงๆ	

โดยใส่ตัวแปรท้ังทำงด้ำนสภำพอำกำศและสภำพท้องทะเล	หรือเมืองท่ำต่ำงๆ	ในโลก	นอกจำกน้ีบริษัทฯ	มีควำมเชื่อม่ันว่ำ

วศิวกรช่ำงเครือ่งบนเรือทีติ่ดต้ังเคร่ืองจกัรทันสมัยใหม่ได้รบักำรฝึกอบรมโครงสร้ำงเครือ่งจกัรน้ีอย่ำงเข้มงวด	เพือ่ให้เกดิทักษะ

และควำมสำมำรถในกำรดูแลรักษำเครื่องจักร	และหลีกเลี่ยงปัญหำเครื่องจักรหยุดท�ำงำน

จ�ำนวนครั้งของกำรละเมิด	
MARPOL

จ�ำนวนวันในกำรเดินเรือ
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	 	จำกกรำฟด้ำนบนแสดงถงึ	จ�ำนวนคร้ังของกำรละเมิดอนสัุญญำ	MARPOL	(แกนด้ำนซ้ำย)	ซึง่ส่งผลให้เกดิกำรเรยีกร้อง	

ค่ำสนิไหมทดแทน	และจ�ำนวนวนัในกำรเดินเรอื	(แกนด้ำนขวำ)	ในช่วงปี	2550	-	2558	เพือ่กำรวเิครำะห์นี	้เหตุกำรณ์ท่ีเกดิขึน้	

ท่ีถอืเป็นกำรละเมิดจะมำจำกกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน	จะเหน็ได้ว่ำกำรละเมิดอนสุญัญำ	MARPOL	นัน้มีจ�ำนวนมำกท่ีสดุ	



ในปี	2550	ซ่ึงเกิดขึ้นทั้งหมด	8	ครั้ง	ทั้งนี้	กำรละเมิดอนุสัญญำ	MAPROLโดยเฉลี่ยเกิดข้ึนน้อยกว่ำ	3	ครั้ง	ในขณะท่ีจ�ำนวน

วันในกำรเดินเรือโดยเฉลี่ยเท่ำกับ	13,805	วัน	โดยในระหว่ำงปี	2550	-	2555	จ�ำนวนกำรละเมิดอนุสัญญำ	MARPOL	นั้นลดลง	

ถงึร้อยละ	100	ในขณะทีจ่�ำนวนวนัในกำรเดินเรือลดลงร้อยละ	32	ในปี	2558	บรษัิทฯ	มกีำรละเมิดอนุสญัญำ	MARPOL	จ�ำนวน	

1	ครั้ง	ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรปล่อยน�้ำเสียของห้องเคร่ืองยนต์จำกเรือของบริษัทฯจ�ำนวน	1	ล�ำ	เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนได้	

ถกูน�ำมำวเิครำะห์เพือ่หำทำงแก้ไขและแจ้งให้แก่เรอืทุกล�ำของบรษิทัฯ	ทรำบ	ทัง้นี	้เช่นเดยีวกบัเป้ำหมำยส�ำหรบัสองข้อบงัคับ

ข้ำงต้น	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยส�ำหรับกำรละเมิดอนุสัญญำ	MARPOL	เท่ำกับศูนย์	ส�ำหรับปี	2558	และก�ำหนดให้ไม่มี

เหตุกำรณ์ที่เรือของบริษัทฯ	ถูกกักเนื่องจำกกำรละเมิดอนุสัญญำ	MARPOL	นี้เลย

กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้:	กฎข้อบังคับต่อไปนี้ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้

• อนุสัญญำ	IMDG	และ	IMSBC	ต้องกำรให้มีควำมเข้มงวดในในกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย

• กำรแก้ไข	ISM	Code	ต้องกำรให้บริษัทฯมีหน้ำท่ีดูแลควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของลูกเรือ	ตำมหลักกำรควำม

ปลอดภยัพืน้ฐำนทีก่�ำหนดโดย	IMO	นอกจำกนีบ้รษิทัฯมหีน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบัิติงำนของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั	ISM

Code	ว่ำเป็นไปตำมที่บริษัทฯก�ำหนดภำยใต้ข้อบังคับนี้หรือไม่

• กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรือช่วยชีวิต	ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมเม่ือมีกำรน�ำเรือเข้ำอู่แห้งครั้งแรก	บังคับใช้นับจำกวันท่ี

1	กรกฎำคม	2557

• ประเทศจีนได้ก�ำหนดให้เรือที่เข้ำสู่ชำยฝั่งของประเทศจีนใช้เช้ือเพลิงที่มีค่ำก�ำมะถันต�่ำ	(Low	Sulphur	Fuel	Oil

“LSFO”)	นับตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2559	เป็นต้นไป	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

» เริม่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี	1	มกรำคม	2559	เป็นต้นไป	เรอืท่ีเข้ำเทียบท่ำเรอืหลกั	11	ท่ำ	ได้แก่	ท่ำเรอื	Shenzhen

ท่ำเรอื	Guangzhou	ท่ำเรอื	Zhujiang	ท่ำเรอื	Shanghai	ท่ำเรอื	Ningbo	ท่ำเรอื	Zhoushan	ท่ำเรอื	Suzhou	ท่ำเรอื

Nantong	ท่ำเรือ	Tianjin	ท่ำเรือ	Qinhuangdao	และ	ท่ำเรือ	Tangshan/ท่ำเรือ	Huanghua	ให้ใช้เชื้อเพลิงที่มี

ค่ำก�ำมะถันสูงสุดทีไ่ม่เกินร้อยละ	0.5	ขณะเทยีบท่ำเรอืหลกั11	ท่ำดงักล่ำว	แต่เป็นมำตรำกำรตำมควำมสมัครใจ

» เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่	1	มกรำคม	2560	เป็นต้นไป	บังคับให้เรือที่เข้ำเทียบท่ำเรือหลัก	11	ท่ำดังกล่ำว

ใช้เชื้อเพลิงที่มีคำ่ก�ำมะถันสูงสุดที่ไม่เกินร้อยละ	0.5

» เริม่มีผลบงัคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี	1	มกรำคม	2561	เป็นต้นไป	ข้อก�ำหนดให้เรอืใช้เช้ือเพลงิตำมทีก่�ำหนดข้ำงต้น	จะ

ครอบคลุมไปถึงทุกท่ำเรือใน	3	พ้ืนท่ีของประเทศจีน	ได้แก่	พืน้ท่ีสำมเหลีย่มปำกแม่น�ำ้เพร์ิล	(Pearl	River	Delta

(“PRD”))	พื้นที่สำมเหลี่ยมปำกแม่น�้ำแยงซี	(Yangtze	River	Delta	(“YRD”))	และ	อำ่วป๋อไห	่(Bohai	Bay)

» เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่	1	มกรำคม	2562	เป็นต้นไป	ข้อก�ำหนดให้เรือใช้เชื้อเพลิงตำมท่ีก�ำหนดข้ำงต้น

จะครอบคลมุไปถงึเขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิ	(emission	control	zone	“ECZs”)	ส�ำหรบั	3	พืน้ที	่ได้แก่	เขต

น่ำนน�ำ้อำณำเขต	(ระยะห่ำง	12	ไมล์ทะเลจำกชำยฝ่ัง)	ของพ้ืนท่ีสำมเหลีย่มปำกแม่น�ำ้เพร์ิล	(Pearl	River	Delta

(“PRD”))	พื้นที่สำมเหลี่ยมปำกแม่น�้ำแยงซี	(Yangtze	River	Delta	(“YRD”))	และ	อ่ำวป๋อไห	่(Bohai	Bay)

• กฎระเบียบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในทำ่เรือในสหภำพยุโรป	(EU)

1) เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	31	สิงหำคม	2560	เป็นต้นไป	เรือทุกล�ำท่ีเข้ำท่ำเรือในสหภำพยุโรปต้องมีแผน

ส�ำหรับกำรติดตำม	กำรรำยงำนผล	และกำรตรวจสอบปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	(แผน	RVM)	ที่

ได้รับกำรอนุมัติ

» น�ำส่งแผน	RVM	แก่หน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบก่อนวันที่	31	สิงหำคม	2560

» ติดตำมผลกำรควบคุมปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ป	ี2561	เป็นต้นไป

» น�ำส่งรำยงำนกำรวัดผลส�ำหรับปี	2561	ภำยในวันที่	30	เมษำยน	2562

» เอกสำรแสดงกำรปฏบิติัตำมกฎระเบยีบข้ำงต้น	(Document	of	Compliance)	จะต้องเกบ็รกัษำอยูบ่นเรอื

นับตั้งแต่วันที่	30	มิถุนำยน	2562	เป็นต้นไป



2) เริม่มีผลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัที	่31	ธนัวำคม	2563	เป็นต้นไป	กฎระเบยีบของสหภำพยโุรปทีเ่กีย่วกบักำรรไีซเคิล

เรอืจะมีผลบงัคบัใช้ครอบคลมุไปถงึเรอืต่ำงชำติทีอ่ยูใ่นน่ำนน�ำ้ของสหภำพยโุรป	เรอืต่ำงๆจะต้องปฏบิติัตำม

อนุสัญญำว่ำด้วยวัสดุ/อุปกรณ์ที่เป็นอันตรำย	(Inventory	of	Hazardous	Material	“IHM”))

	 หลงัจำกท่ีได้แสดงและได้อธิบำยถงึกฎข้อบังคับทำงทะเลท่ีส�ำคัญ	ซึง่มีส่วนช่วยในกำรอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	รวมถงึกฎ

ข้อบงัคับใหม่ทีก่�ำลงัจะมีผลบังคบัใช้	ในหวัข้อถดัไปจะเป็นรำยละเอยีดของระบบกำรควบคมุภำยในทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมของ	

บริษัทฯ

การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001):	เนือ่งจำกแนวโน้มในกำรอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมมีมำกขึน้	

บริษัทฯ	จึงได้ก�ำหนด	“นโยบำยกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”	ขึ้น	นอกเหนือจำกข้อก�ำหนดตำมกฏหมำย	และอนุสัญญำระหว่ำง

ประเทศที่ได้กลำ่วไปแล้ว	บริษทัฯ	ยังได้จัดให้มรีะบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	(Environment	Management	System:	EMS)	

ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำน	ISO	14001	ซ่ึงมำตรฐำน	ISO	14001:2004	นีไ้ด้ก�ำหนดกรอบแบบองค์รวม	ทัง้ในด้ำนยทุธศำสตร์เพือ่

ก�ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมของบรษัิทฯ	กำรวำงแผนงำนและกำรด�ำเนินกำร	และกำรแสดงให้เหน็ว่ำ	บรษัิทฯ	เป็นองค์กร

ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	จำกกำรด�ำเนินงำนใน	1	ปีหลังจำกที่บริษัทฯ	ได้รับกำรรับรอง	บริษัทฯ	ประสบควำมส�ำเร็จใน	

กำรตรวจสอบประจ�ำปีโดยสมำคมผูต้รวจสอบเรอืแห่งประเทศญ่ีปุน่	(Class	NK)	ซึง่ได้ยนืยนัว่ำบรษัิทฯ	ปฏบิติัตำมมำตรฐำน

ดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วน	ซึ่งระบบ	EMS	นี้จะเป็นระบบที่เข้ำมำเสริมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	(Quality	Management	System)	

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ	มอก.	9001	(ISO	9001)	และประมวลข้อบังคับ

เก่ียวกับกำรบริหำรควำมปลอดภัยระหว่ำงประเทศ	(ISM)	ซึ่งระบบกำรจัดกำรแบบผสมผสำนนี้เป็นท่ีรู้จักกันในนำมของ

ระบบกำรบรหิำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั	คณุภำพ	และสิง่แวดล้อม	(Safety	Quality	and	Environment	Management	System:	

SQEMS)	ซึ่งตำมหลักระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	คุณภำพ	และสิ่งแวดล้อมแล้ว	ผู้จัดกำรทำงด้ำนเทคนิคซ่ึง

เป็นผูบ้รหิำรสูงสดุของบริษัทฯ	ด้วยนัน้	ได้รบักำรแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนของฝ่ำยบรหิำรและเป็น	ผูที้ร่บัมอบหมำยให้ด�ำเนนิงำน	

ตำมวตัถปุระสงค์ของประมวลข้อบังคับเก่ียวกับกำรบรหิำรควำมปลอดภยัระหว่ำงประเทศ	(ISM)	ในปี	2551	สมำคมผูต้รวจสอบ	

เรือแห่งประเทศญี่ปุ่น	(Class	NK)	ได้ออกใบรับรองระบบบริหำรคุณภำพ	(QMS	Certificate)	แก่บริษัทฯ	ซึ่งเป็นฉบับใหม่

ของ	ISO	9001:	2008	ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว	บริษัทเดินเรือประเภทขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ควำมส�ำคัญกับใบรับรอง

ประเภทดงักล่ำว	เนือ่งจำกส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งส�ำคัญส�ำหรบับรษิทัเรอืขนส่งสนิค้ำประเภทน�ำ้มัน	ซึง่กำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

เป็นเรื่องส�ำคัญสูงสุด

วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

• ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎข้อบังคับต่ำงๆ	ทั้งภำยในประเทศ	และระหว่ำงประเทศ	ที่เกี่ยวกับด้ำนมลพิษทำง

สิ่งแวดล้อม

• ก�ำหนดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ปลุกจิตส�ำนึกของพนักงำนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

• มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรดำ้นสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	อย่ำงมีประสิทธิภำพ

• มีกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเนื่องในส่วนของกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรป้องกันมลพิษ

จำกกำรสอบทำนและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองในระบบ	SQEMS	บริษัทฯ	หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะสำมำรถยกระดับ

กำรปฏบัิติงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมให้ดีย่ิงข้ึนในปีถัดไป	รวมทัง้เป็นส่วนส�ำคัญในกำรช่วยอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม	และลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์	และอกีหนึง่ควำมพยำยำมของบรษัิทฯ	ในกำรท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกำรด�ำเนินธุรกจิ	

นั่นคือ	กำรน�ำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำใช้ส�ำหรับเรือใหม่ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้รับ	Port	of	Long	Beach	Green	Environment	Achievement	Flag	จำก	Port	of	Long	Beach	ซึ่งเป็นท่ำเรือ

สีเขียว	รัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกำ	จำกกำรที่บริษัทฯ	ได้เข้ำร่วมลดกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศในบริเวณตอนใต้ของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย	นอกจำกนั้น	กองเรือบริษัทฯ	ยังได้ส่วนลดร้อยละ	25	ของค่ำใช้จำ่ยส�ำหรับกำรเทียบท่ำจำก	Port	of	Long	Beach	

อีกด้วย



การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่:

	 เนือ่งจำกบรษัิทฯ	มคีวำมมุ่งม่ันในกำรปกป้องและอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	รวมถงึกำรป้องกนัมิให้เกดิมลภำวะ	ซึง่สิง่เหล่ำนี้	

สะท้อนให้เหน็จำกกำรท�ำสัญญำสัง่ต่อเรือใหม่ของบรษัิทฯ	กบัอูต่่อเรอืหลำยแห่งในประเทศจนี	ซึง่เรอืทุกล�ำท่ีต่อใหม่จะปฏบิติั

ตำมกฎข้อบังคับต่ำงๆ	ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน	รวมถึงท่ีจะบังคับใช้ในอนำคตอันใกล้น้ีด้วย	นอกจำกนี้	รำยละเอียดของเรือ

ที่ต่อใหม่เหล่ำน้ียังมีมำตรฐำนสูงกว่ำข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยด้วย	ทั้งนี้	เพื่อให้กำรเดินเรือง่ำยยิ่งข้ึน	และยังเป็นกำรเพิ่มขีด	

ควำมสำมำรถของเรือในกำรปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คุณลักษณะในด้าน “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี้ คือ 

1. โครงสร้ำงผนังต่อเรือสองชั้น	(ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้ำเทกองขนำด	38,500	เดทเวทตัน)	เพื่อประโยชน์ในกำรลด

มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม	หำกเกิดอุบัติเหตุกับตัวเรือ

2. รูปแบบตัวเรือมีควำมสมบูรณ์	หลังจำกท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำวิเครำะห์กำรออกแบบ	หลำยๆครั้งโดยใช้เทคโนโลยี

ล่ำสุดในกำรออกแบบตัวเรอื	เพ่ือให้ได้รปูแบบของตัวเรอืท่ีดีท่ีสุดเหมำะสมทีส่ดุ	ทัง้ขนำดและรปูลกัษณ์	เพือ่ให้เรอื

สำมำรถท่ีจะท�ำควำมเร็วตำมต้องกำร	ในขณะที่มีกำรเผำผลำญเชื้อเพลิงท่ีต�่ำ	ส�ำหรับเรือเหล่ำน้ี	จะมีกำรเผำผลำญ

เชื้อเพลิงต�่ำกว่ำเรือขนำดเดียวกันที่อำยุมำกกว่ำ	โดยเคร่ืองยนต์ของเรือขนำด	38,500	เดทเวทตัน	จะใช้เชื้อเพลิง

ประมำณ	19	ตนัต่อวนั	เมือ่เทียบกับเรอืขนำดเดียวกนัแต่อำยมุำกกว่ำซึง่ใช้เช้ือเพลงิประมำณ	25	ตันต่อวนั	ในขณะที่

เครื่องยนต์ของเรือขนำด	64,000	เดทเวทตันตำมหลักได้ถูกก�ำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงประมำณ	26.4	ตันต่อวันเมื่อ

เทียบกับเรือขนำด	57,000	เดทเวทตัน	ที่อำยุมำกกว่ำซึ่งใช้เช้ือเพลิงประมำณ	30	ตันต่อวัน	กำรเผำผลำญเชื้อเพลิง

ที่ต�่ำดังกลำ่วนั้นน่ำที่จะเป็นไปได้โดยกำรใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภำพด้วยกำรออกแบบใบจักรใหม่ที่หมุนชำ้ลง

มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงใหญ	่และมีกำรออกแบบที่เหมำะสมกับรูปแบบตัวเรือ

3. เพือ่ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	และเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรระบำยควำมร้อนของเรอื	ควนัของเครือ่งยนต์

จะถูกปล่อยผำ่นหม้อน�้ำโดยตรง	ซึ่งวิธีกำรนี้จะช่วยลดกำรใช้น�้ำมันในกำรเผำไหม้

4. เรือส่ังต่อใหม่เหล่ำน้ีมีกำรติดต้ังเคร่ืองบ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือซ่ึงเป็นไปตำมข้อก�ำหนดที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต

เครือ่งบ�ำบัดน้ีออกแบบมำเพือ่ก�ำจัด	และป้องกนัแบคทเีรยีและสิง่มชีวีติเลก็ๆ	ทีอ่ำศัยอยูใ่นน�ำ้ทะเลซึง่ไม่ท�ำให้เกดิ

อันตรำยโดยผ่ำนกำรบ�ำบัดน�้ำระหว่ำงเมืองทำ่แต่ละแห่ง

5. เครื่องจักรที่ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ลำ่สุด

6. ระวำงสินค้ำแบบกล่อง	ผนังเรียบ	เพื่อลดกำรสะสมของสินค้ำตกค้ำงในระวำง	ซึ่งจะเป็นกำรลดกำรใช้สำรเคมีท่ี

เป็นอันตรำยในกำรชะล้ำงสินค้ำตกค้ำงเหล่ำนี้	เพรำะว่ำระวำงสินค้ำแบบน้ีสำมำรถที่จะใช้น�้ำเพียงอย่ำงเดียวใน

กำรท�ำควำมสะอำดก็เพียงพอแล้ว

7. ระบบสูบจ่ำยน�ำ้มนัหล่อลืน่แบบหลมุลกึส�ำหรบัระบบให้ไหลเวยีนในเครือ่งจกัรใหญ่	จะเป็นกำรลดปรมิำณน�ำ้มัน

หล่อลื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด	ซึ่งเป็นกำรลดปริมำณของกำกน�้ำมัน

8. เตำเผำขยะขนำดใหญ่	เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรท�ำงำนที่ก�ำหนดโดย	IMO

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

Environment	Protection	Committee	(คณะกรรมกำรป้องกนัสภำวะแวดล้อมทำงทะเล)	ซึง่ระบุว่ำสำมำรถใช้เผำขยะ

และกำกน�ำ้มันได้	ทัง้น้ีจะเป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพของระบบบรหิำรจัดกำรขยะ	และสิง่ปฏกิลูของบรษัิทฯ	อนัเป็น

สิ่งที่กองเรือของบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว

10.	ถงัเกบ็น�ำ้ท้องเรอืและกำกน�ำ้มันขนำดใหญ่ท่ีแยกจำกกันจะช่วยให้กำรก�ำจดัส่ิงปฏกิลูเหล่ำน้ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

มำกข้ึน	เพรำะสำมำรถท่ีจะช่วยให้ผู้รับก�ำจัดสิ่งปฏิกูล	จัดกำรแยกน�้ำท้องเรือและกำกน�้ำมันอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มำกที่สุดได้

11.	เครื่องบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลบนเรือท่ีได้รับกำรพัฒนำจะถูกติดตั้งบนเรือที่ต่อใหม่นี้

12.	เรือที่ต่อใหม่จะปฏิบัติตำม	“อนุสัญญำกำรยุบเรือเป็นเศษเหล็ก”	ขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ	(IMO)

(อนุสัญญำระหวำ่งประเทศว่ำด้วยกำรยุบเรือเป็นเศษเหล็กอย่ำงปลอดภัยและรักษำสิ่งแวดล้อมปี	ค.ศ.	2009)	ซึ่งมี

ผลบงัคับใช้เม่ือเดือนพฤษภำคม	2552	โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะสร้ำงควำมม่ันใจว่ำ	เรอืท่ีถกูยบุเป็นเศษเหลก็หลงัจำกท่ี



หมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว	จะไม่ก่อให้เกดิควำมเส่ียงใดๆ	ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพของมนษุย์และควำมปลอดภยั	หรอื

สภำพแวดล้อมในปัจจุบันอนุสัญญำฉบับน้ีได้เปิดให้มีกำรลงนำมจำกรัฐต่ำงๆ	และจะมีผลบังคับใช้ใน	24	เดือน	

นบัจำกวนัทีมี่กำรร่วมลงนำมโดย	15	รัฐ	หรอืคดิเป็นร้อยละ	40	ของขนำดระวำงบรรทกุรวมของเรอืเชงิพำณิชย์ทัว่

โลก	เพือ่กำรให้สตัยำบัน	กำรรบัรอง	หรือกำรเหน็ชอบ	หรอืกำรเข้ำร่วม	หรือได้วำงหลกัประกนัในกำรให้สตัยำบนั

กำรรบัรอง	กำรเหน็ชอบ	หรือกำรเข้ำร่วมไว้กบัเลขำธิกำรฯ	โดยปรำศจำกข้อจ�ำกดั	นอกจำกน้ี	จ�ำนวนเรอืทัง้หมดท่ี

ถูกยบุเป็นเศษเหลก็ของแต่ละรฐั	ในช่วง	10	ปีทีผ่่ำนมำ	ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ	3	ของขนำดระวำงบรรทุกเรอืขนส่ง

เชิงพำณิชย์	แม้อนุสัญญำดังกล่ำวจะยังไม่มีผลบังคับใช้	แต่ส�ำหรับสัญญำส่ังต่อเรือใหม่ของบริษัทฯ	นั้น	บริษัทฯ	

แน่ใจว่ำได้มีด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ดังกล่ำว	เรือดังกล่ำวจะต้องจัดท�ำบัญชีวัสดุ/อุปกรณ์ที่อันตรำย	

ตำมข้อแนะน�ำของอนสัุญญำฯ	โดยเฉพำะกำรห้ำมและกำรควบคมุมิให้ใช้วสัดุอนัตรำยต้ังแต่ข้ันตอนในกำรต่อเรอื	

หำกมีกำรใช้วัสดุอันตรำยเหลำ่นั้นในกำรต่อเรือแล้ว	จะต้องมีกำรจัดท�ำบัญชีรำยกำรวัสดุเหล่ำนี้ไว	้ซึ่งจะท�ำให้เรือ

มีสิทธิยื่นขอใบรับรองบัญชีวัสดุอันตรำยได้

	 พัฒนำกำรใหม่ๆ	ในกำรออกแบบเรือและกำรต่อเรือมีรำยละเอียดตำมด้ำนล่ำงนี้	ตรำบเทำ่ที่จะสำมำรถท�ำได้	บริษัทฯ	

จะน�ำปัจจัยเหล่ำนี้มำประกอบกำรตัดสินใจส�ำหรับกำรซื้อเรือในอนำคต

 เรือที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-friendly ships) -	ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึ่งในธุรกิจระหว่ำงประเทศที่สะอำดที่สุด

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมำกที่สุด	และยังเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	คำดว่ำมี

กำรขนส่งทำงเรือมำกถึงร้อยละ	90	โดยประมำณ	ของกำรค้ำขำยท่ัวโลก	และจำกตัวเลขของ	IMO	ธุรกิจเดินเรือมีกำรปล่อย

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพียงร้อยละ	2.7	ของกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก	อย่ำงไรก็ตำม	ธุรกิจเดินเรือยังคง	

ก้ำวไปข้ำงหน้ำเพื่อหำทำงลดตัวเลขกำรปล่อยกำ๊ซดังกล่ำวต่อไป

	 ธุรกจิเดินเรือยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำในกำรอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมได้ทกุเรือ่ง	โดยในปัจจุบนั	ควำมพยำยำมของอตุสำหกรรม

เดินเรือและของ	IMO	แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม	กลำ่วคือ

• ส�ำหรับเรือที่มีอยู่แล้ว	-	ให้น�ำ	“แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรที่ดี”	มำใช้บังคับ	เพื่อรักษำและประหยัดกำรใช้น�้ำมัน

• ส�ำหรบัเรอืต่อใหม่	-	ให้ใช้กำรออกแบบตัวเรอืแบบใหม่	โดยมเีครือ่งจักรและเทคโนโลยทีีป่ระหยดัพลงังำนมำกขึน้

การจดัการน�า้ถ่วงเรอื (Ballast Water Treatment) [EN12] หำกมีกำรปล่อยน�ำ้ลงทะเลโดยทีไ่ม่ผ่ำนกำรบ�ำบดัจะท�ำให้

เกดิควำมเสยีหำยต่อระบบนเิวศท่ีท่ำเรอืได้	ในปัจจุบันนโยบำยของบรษิทัฯอนญุำตให้มีกำรเปลีย่นถ่ำยน�ำ้ถ่วงเรอืกลำงมหำสมทุร

ได้เพื่อป้องกันอันตรำยแก่สิ่งมีชีวิตในทะเลซ่ึงอำศัยอยู่ในท่ำเรือต่ำงๆ	วิธีกำรน้ีถือว่ำเป็นกำรลดควำมเสียหำยท่ีเกิดต่อระบบ

นิเวศได้เม่ืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรควบคุมและกำรจัดกำรน�้ำถ่วงเรือฯ	มีผลบังคับใช้ใน	12	เดือนหลังจำกที่มี

กำรให้สัตยำบันโดย	30	รัฐ	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	35	ของขนำดระวำงรวมของเรือขนส่งเชิงพำณิชย์ทั่วโลก	ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ	

ขนำดระวำงเรือข้ันต�่ำต่อขนำดระวำงเรือของกองเรือโลกของประเทศท่ีเข้ำร่วมกำรให้กำรรับรองอนุสัญญำดังกล่ำวนั้นใกล้	

จะครบตำมท่ี	IMO	ได้ก�ำหนดไว้	นอกจำกน้ี	หน่วยป้องกันชำยฝั่งของสหรัฐอเมริกำ	(US	Coast	Guard)	ยังมีกำรก�ำหนด	

ระยะเวลำส�ำหรบักำรติดต้ังระบบจดักำรน�ำ้ถ่วงเรอืทีแ่ตกต่ำงไปจำกอนุสญัญำข้ำงต้น	แต่มกีำรผ่อนคลำยก�ำหนดเวลำดังกล่ำวลง	

เนือ่งจำกหน่วยป้องกนัชำยฝ่ังของสหรฐัอเมรกิำยงัไม่ได้อนมุติักำรติดต้ังระบบจดักำรน�ำ้ถ่วงเรอืดังกล่ำวใดๆ	จนถงึปัจจบุนันี้	

	 อย่ำงไรก็ตำม	ถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรน�้ำถ่วงเรือยังไม่ก�ำหนดเป็นกฎหมำย	แต่บริษัทฯมั่นใจว่ำเรือส่ังต่อใหม่ท้ังหมดของ	

บริษัทฯจะมีระบบกำรจัดกำรน�้ำถ่วงเรือ	เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำถ่วงเรือ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย [EN23]:

	 เป็นทีท่รำบกนัโดยท่ัวไปว่ำต้นเหตุของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มำจำกกำรเผำไหม้ของน�ำ้มันเช้ือเพลงิบนเรอือย่ำงต่อเนือ่ง	

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มีเพียงทำงเลือกเดียวที่เป็นไปได้	นั่นคือ	กำรลดกำรเผำผลำญน�้ำมันเช้ือเพลิง	แต่	

นัน่จะเป็นไปไม่ได้	ถ้ำไม่มีกำรลดกำรเติบโตและกำรพฒันำ	ดงันัน้	สิง่จ�ำเป็นทีต้่องท�ำ	คอื	กำรเพิม่ประสิทธิภำพและลดปรมิำณ

กำรเผำผลำญน�้ำมันเชื้อเพลิง	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ	ดังต่อไปนี	้เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว

• ส่งเสริมให้มีกำรวำงแผนกำรเดินทำงดีขึ้นพร้อมกับลดจ�ำนวนเที่ยวเรือเปล่ำ



• เส้นทำงที่ปลอดภัยจำกสภำพอำกำศแปรปรวน

• ควำมเร็วในกำรเดินเรือที่เหมำะสม

• ลักษณะกำรทรงตัวของเรือท่ีเหมำะสมต่อกำรน�ำเรือ

• กำรบ�ำรุงรักษำตัวเรือ

• กำรใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของซิลิคอนทำตัวเรือ	ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมกำรขนถ่ำยสินคำ้ให้มีประสิทธิภำพ	เพื่อลดกำรตกหล่น	หรือลดกำรเหลือเศษของสินค้ำ

• กำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรเป็นอย่ำงด	ีเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

บรษัิทฯ	ได้เลอืกท่ีจะซ้ือเรอืขนำดใหญ่ข้ึน	คือ	ขนำดระวำงบรรทุก	54,000	-	64,000	เดทเวทตนั	โดยเรอืเหล่ำน้ีสำมำรถ

รับขนสินค้ำได้มำกกว่ำเป็นสองเท่ำ	กล่ำวคือ	ร้อยละ100	หรือมำกกว่ำ	เมื่อเทียบกับเรือขนำดเล็กกว่ำในกองเรือของบริษัทฯ

อย่ำงไรก็ตำม	สิง่ท่ีส�ำคัญกว่ำนัน้คือ	เรอืขนำดใหญ่กว่ำจะเผำผลำญเช้ือเพลงิมำกกว่ำเรอืขนำดเลก็กว่ำเพยีงร้อยละ	40	-	45	ต่อวนั	

ในกำรเดินเรือ	ดังน้ัน	เชื้อเพลิงที่ใช้ไปต่อหน่ึงหน่วยสินค้ำนั้นย่อมลดลงอย่ำงมำกตำมไปด้วย	จะเห็นได้ว่ำ	นี่คือหน่ึงใน	

ควำมพยำยำมของบริษัทฯ	เพื่อกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนและเพื่อลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	

บริษัทฯใช้กฎข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์หลักในกระบวนกำรคัดเลือกคู่ค้ำ

	 บริษัทฯ	มีเป้ำหมำยที่จะมีเรือประมำณ	60	-	70	ล�ำในอนำคตอันใกล	้โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรลดกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง

และน�้ำมันดีเซลลงในอัตรำกำ้วหน้ำในทุกๆ	ป	ีเพื่อที่จะให้ส�ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำย	บริษัทฯ	ได้ดูแลอย่ำงต่อเนื่องในกำรเสำะหำ	

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลำดและตรวจสอบกำรใช้งำนเพื่อให้เข้ำกับประเภทและขนำดของเรือของบริษัทฯ	ขณะน้ี	

อูต่่อเรอืท่ัวโลกก�ำลงัเสนอจดุขำยเรือของตนในแง่ของ	“กำรเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม”	โดยบรรยำยถงึควำมเรว็และตัวเลขกำรใช้	

เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรำกฏมำก่อน	บริษัทฯ	ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆน้ีอย่ำงจริงจัง	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	ยังคงตระหนักว่ำ	

ค�ำโฆษณำของอู่ต่อเรอืบ่อยครัง้ดูจะเกนิควำมเป็นจรงิเพือ่ให้ดูน่ำจูงใจ	แต่เมือ่มีกำรตรวจวดัทำงเทคนิคจรงิๆ	เช่น	ค่ำควำมร้อน

ของเชือ้เพลงิกำรออกแบบและอตัรำกำรกนิน�ำ้ลกึสูงสุด	รวมท้ังตัวเลขชีว้ดัสภำพทะเลทีย่อมรบัได้	กป็รำกฏว่ำค�ำโฆษณำเหล่ำนัน้	

ไม่เป็นควำมจรงิรวมทัง้ไม่สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้จรงิ	นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	ได้ดูแลอย่ำงใกล้ชดิในเรือ่งกำรติดต้ังเครือ่งจกัร

ส�ำหรับเรือใหม่ท่ีได้มำ	ไม่ว่ำจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง	รวมถึงเฝ้ำติดตำมกำรปฏิบัติงำนและผลงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	

เพื่อให้ควำมเร็วและปริมำณกำรเผำผลำญเชื้อเพลิงเป็นไปอยำ่งเหมำะสม	ในขณะที่กำรปล่อยก๊ำซฯเป็นไปอย่ำงน้อยที่สุด

	 นอกจำกนี้	กำรที่เรือเผำผลำญน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทำงหนึ่ง	นั่นคือ	กำกน�้ำมัน	

โดยกำกน�้ำมันน้ีจะเกิดข้ึนบนเรือจำกกำรสังเครำะห์น�้ำมันเชื้อเพลิง	ซึ่งทำงเลือกหน่ึงในกำรก�ำจัดกำกน�้ำมันน้ีสำมำรถท�ำได้	

โดยกำรเผำแต่จะก่อให้เกิดก๊ำซที่เป็นมลพิษออกสู่ช้ันบรรยำกำศ	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงพยำยำมก�ำจัดกำกน�้ำมันโดยกำรน�ำขึ้น

ฝั่งไปยังเมืองท่ำท่ีมีกำรรองรับ	ซึ่งวิธีกำรนี้ถือเป็นวิธีกำรท่ีมีใช้ค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรท่ีจะแก้ปัญหำมลพิษ	แต่บริษัทฯถือเป็น	

ควำมมุ่งมั่นในกำรที่จะลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซค์ในอำกำศและควำมพยำยำมในกำรที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 ในระหว่ำงปี	2557	ถึงปี	2558	บริษัทฯได้เพิ่มกำรก�ำจัดกำกน�้ำมันด้วยกำรส่งข้ึนฝั่งคิดเป็นร้อยละ	36	จำกจ�ำนวน	

กำกน�้ำมัน	จำกปริมำณ	1,366	ตันเป็น	1,826	ตัน	ซึ่งคิดเป็นกำรลดลงของกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเผำไหม้

กำกน�ำ้มันบนเรอืประมำณ	5,478	ตนั	กำกน�ำ้มนัเหล่ำน้ีสำมำรถน�ำไปแปรสภำพเพือ่น�ำกลบัมำใช้ใหม่ได้เป็นผลติภณัฑ์จ�ำพวก

สำรหล่อลื่น	เช่น	จำระบี	ซึ่งใช้กันอยำ่งแพร่หลำยในหลำยอุตสำหกรรม

สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	ได้อธิบำยในทุกแง่มุมท่ีเป็นควำมพยำยำมของบริษัทฯ	ในกำรท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ซึ่งในส่วนนี้จะสรุปถึง

วัตถุประสงค์ต่ำงๆท่ีได้มีกำรด�ำเนินกำร	รวมถึงกำรดูแลและกำรติดตำมผล	ส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับและอนุสัญญำ	

ที่เกี่ยวข้องกับ	ISM,	ISPS	และ	MARPOL	จะมีกำรดูแลและติดตำมผลโดยทีมงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	ซึ่งกำร

ตัดสินใจท่ีจะด�ำเนนิกำรต่อจำกนัน้เพือ่เป็นกำรลดกำรละเมิดข้อบงัคับและอนสัุญญำดังกล่ำว	จะขึน้อยูกั่บกำรประเมินผลงำน	

รอบครึ่งปีโดยผู้บริหำรระดับสูงและทีมงำนทำงด้ำนเทคนิคของบริษัทฯ	ตำมที่ได้กล่ำวไว้ก่อนหนำ้นี้	ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ		

ตัง้เป้ำหมำยให้กำรละเมิดข้อบังคับและอนุสัญญำส�ำหรบัปี	2558	เท่ำกบั	“ศนูย์”	นอกจำกน้ี	บรษัิทฯ	พยำยำมท่ีจะรกัษำมำตรฐำน



ควำมปลอดภัย	คุณภำพ	และสิ่งแวดล้อม	SQEMS	ที่ได้รับกำรรับรอง	ซึ่งบริษัทยังคงหำวิธีกำรเพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	คุณภำพ	และสิ่งแวดล้อม	(SQEMS)	รวมถึงกำรน�ำกฎข้อบังคับใหม่ๆ	มำบังคับใช้กับเรือของ	

บริษัทฯ	ก่อนที่กฎข้อบังคับเหลำ่นั้นจะมีผลบังคับใช้	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	จะพยำยำมน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้งำนบนเรือ

ของบริษัทฯ	เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเผำไหม้ของน�้ำมันเช้ือเพลิง	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมำก

ที่สุดดังนั้น	แม้ว่ำกองเรือของบริษัทฯ	จะเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	แต่ในปี	2559	บริษัทฯ	ยังคงก�ำหนดเป้ำหมำยอย่ำงแน่วแน่	

ในกำรทีจ่ะลดปรมิำณกำรใช้น�ำ้มันเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัดีเซลลงร้อยละ	3	–	5	ส�ำหรบัปี	2558	กำรใช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิของบรษัิทฯ

ได้ลดลงใกล้เคียงกับที่ตั้งเปำ้หมำยไว้

	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตำมแนวทำงขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ	(IMO)	ในกำรก�ำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำร

ใช้พลงังำน	(Energy	Efficiency	Operational	Index	“EEOI”)	เนือ่งด้วยปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เกีย่วข้องกบั

กำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง	EEOI	จึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพกำรใช้เชื้อเพลิงของเรือ

	 แนวทำงของ	IMO	เสนอแนวคิดกำรบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในกำรเดินเรือ	ซ่ึงวัดได้จำกกำรปล่อย	

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยกำรเดินเรือ	หรือวัดได้จำกจ�ำนวนตันก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยต่อจ�ำนวนตันสินค้ำ

ที่บรรทุกต่อระยะทำงกำรเดินเรือ

	 ต้ังแต่ปี	2557	บริษัทเรือทุกบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล	EEOI	ดังน้ันในอนำคต	ข้อมูลนี้จะถือเป็นส่วนส�ำคัญในกำรวัด

ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเรือ	

บรษัิทฯ รูสึ้กยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะแจ้งว่า รายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ส�าหรบัปีน้ีได้ถกูจัดพิมพ์บนกระดาษทีน่�ากลบั 

มาใช้ใหม่ (recycled paper) เพ่ือช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ ในการที่จะลด 

ก๊าซคาร์บอนฯ

ผลการด�าเนินงานทางด้านสังคม
	 บริษัทฯ	ก�ำหนดให้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้บัญญัติเรื่องดังกล่ำวไว้ในพันธกิจ	และ

ภำรกิจของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	จะจัดสรรก�ำไรจ�ำนวนร้อยละ	0.50	ของก�ำไรสุทธิ	ซึ่งจะมีจ�ำนวนขั้นต�่ำ	1.75	ล้ำนบำท	และ	

ไม่เกิน	25	ล้ำนบำทต่อปี	ให้เป็นเงินส�ำรองส�ำหรับกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ส�ำหรับกำรใช้เงินส�ำรองดังกล่ำวจะ

พิจำรณำโดยผูบ้รหิำรระดับสูง	และ/หรอืคณะกรรมกำรของบรษัิทฯ	และน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	เพือ่ตรวจ

สอบเป็นระยะหรืออยำ่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า
	 บรษัิทฯ	ตระหนกัเป็นอย่ำงดีว่ำกำรประสบควำมส�ำเรจ็ของอตุสำหกรรมเรอืเดินทะเล	ซึง่เป็นกำรขนส่งสินค้ำจำกแหล่ง

ผู้ผลิตส่งต่อไปยังแหล่งผู้บริโภคน้ันขึ้นอยู่กับกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับลูกค้ำ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ	

บรษัิทฯ	ตระหนกัถงึกำรตอบข้อสงสัยของลกูค้ำอย่ำงละเอยีดโดยทันที	หรอืภำยใน	24	ช่ัวโมง	รวมทัง้ในวนัหยดุประจ�ำสัปดำห์	

วนัหยดุประจ�ำชำติ	และวนัหยดุสำกล	ในกำรด�ำเนนิธุรกจิตำมสญัญำเม่ือลกูค้ำประสบเหตุกำรณ์หรอืปัญหำใดๆ	กต็ำมบรษัิทฯ	

จะพยำยำมแก้ไขปัญหำทีเ่กดิข้ึนนัน้	ถงึแม้ว่ำเรอืของบรษิทัฯ	จะไม่เกีย่วข้องกบัสถำนกำรณ์ดังกล่ำวกต็ำม	ทำงบรษิทัฯ	ยนิดีที่

จะรำยงำนว่ำกำรให้บรกิำรลกูค้ำของบรษิทัฯ	นัน้ได้รบักำรตอบรบัอย่ำงดี	และมีผูเ้ช่ำเรอืชัน้น�ำจ�ำนวนมำกทีต้่องกำรท�ำธุรกจิ

กับบริษัทฯมำกกวำ่ผู้ให้เช่ำเรือรำยอื่นๆในตลำด	

	 การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่	เช่นเดียวกับกำรรำยงำนเมื่อปีก่อน	บริษัทฯ	ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ใหม่	ซึ่งครอบคลุมทุกกำรปฏิบัติงำนในส�ำนักงำนใหญ่และเชื่อมต่อกับกองเรือของบริษัทฯ	โปรแกรมนี้แสดงข้อมูลเก่ียวกับ

กำรปฏบิติังำนบนเรอื	ต้นทนุท่ีเกดิข้ึนและข้อมูลอืน่ๆ	แบบทนัท	ีและช่วยให้ส�ำนกังำนใหญ่สำมำรถตดิต่อกบักปัตันเรอืทกุคน	

บนเรือทุกล�ำได้อย่ำงใกล้ชิด	ซึ่งช่วยในกำรตัดสินใจเม่ือมีเหตุกำรณ์เกิดข้ึน	นอกจำกนี้	โปรแกรมดังกล่ำว	ยังช่วยให้บริษัทฯ	

สำมำรถให้บรกิำรลกูค้ำได้ดียิง่ขึน้	และสนบัสนุนให้กำรท�ำงำนระหว่ำงพนักงำนในส�ำนักงำนใหญ่กบักองเรอืมีประสิทธิภำพ

ยิ่งขึ้นด้วย



ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า [PR8]

	 ส�ำหรับข้อมูลของลูกค้ำ	บริษัทฯมุ่งม่ันท่ีจะรักษำข้อมูลลูกค้ำจำกกำรสูญหำย	กำรถูกขโมย	กำรน�ำไปใช้ในทำงท่ีผิด		

กำรเปิดเผย	กำรแก้ไข	และกำรท�ำลำยโดยไม่ได้รับอนุมัติ	บรษิทัฯ	รบัเรือ่งร้องเรยีนจำกลกูค้ำผ่ำนทำงโทรศัพท์	อเีมล์	และจดหมำย	

บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบในกำรบริกำรเพื่อที่จะมอบบริกำรท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้ำ	บริษัทฯ	

ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วต่อกำรร้องเรียน	หรือกำรร้องขอต่ำงๆจำกลูกค้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมมุ่งมั่นให้บริกำรและรักษำ

ควำมลับของลูกค้ำ	ดังน้ันในระหว่ำงรอบระยะเวลำของกำรรำยงำนนี้	บริษัทฯไม่มีข้อร้องเรียนใดๆในปัญหำดังกล่ำว	และ	

ไม่ถูกปรับ	หรือถูกลงโทษจำกปัญหำเกี่ยวกับกำรละเมิดกำรรักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำ

พนักงาน
	 บริษัทฯ	มีควำมต้ังใจในกำรดูแลพนักงำนด้วยควำมโปร่งใส่และให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันเพื่อให้พนักงำนได้พัฒนำ

ศักยภำพของตนเอง

	 เพื่อสอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสส�ำหรับ	

ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่	และเปิดโอกำสให้พนกังำนได้แจ้งถงึกำรกระท�ำท่ีไม่เหมำะสมต่ำงๆ	โดยทำงบรษิทัฯ	จะเกบ็เป็นควำมลบั	

ทั้งนี	้พนักงำนสำมำรถส่งข้อคิดเห็นได้ทั้งทำงอีเมล์และทำงไปรษณีย์

การจ้างงาน

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำพนักงำนนั้นเป็นส่วนส�ำคัญของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จอีกปัจจัยหน่ึงของกำรด�ำเนินธุรกิจของ	

บริษัทฯ	จึงก�ำหนดวิธีกำรจ้ำงงำน	ควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสของกำรจำ้งงำน	ควำมมั่นคง	และควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ	และ

หลกักำรอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกับพนักงำนและกำรจ้ำงงำน	นอกจำกนัน้	บรษัิทฯ	ยงัจดัให้พนักงำนมคีวำมรูค้วำมช�ำนำญทีเ่หมำะสม	

ส�ำหรบักำรท�ำงำนในหน้ำท่ีต่ำงๆ	ในบรษัิทฯ	รวมถงึท�ำให้พนกังำนมีควำมเข้ำใจในข้อพงึปฏบัิติต่ำงๆ	มำตรฐำนกำรปฏบัิติงำน

ที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อให้ทันกับกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมในอนำคต

	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับกำรแต่งตั้งเขำ้มำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ	โดย

กำรอนุมัติจำกผูถื้อหุน้เลขำนกุำรบรษัิทฯ	จะด�ำเนินกำรรำยงำนและจดัเตรยีมเอกสำรส�ำหรบักรรมกำรใหม่	เช่น	คูม่อืกรรมกำร	

เอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษิทัฯ	คูมื่อนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร	คูมื่อจรยิธรรมธุรกจิและแนวทำงปฏบัิติ	กฎหมำย	ระเบียบ	

แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ	เป็นต้น

การพัฒนาพนักงาน

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน	และส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอก	ส�ำหรบัทัง้พนกังำนทีส่�ำนักงำน	และลกูเรอืบน

เรอืโดยบรษัิทฯ	เป็นผูร้บัภำระค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดท่ีเกดิขึน้	นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	ยงัอนุญำตให้มีกำรลำงำนพเิศษ	และก�ำหนดเวลำ

กำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่	ส�ำหรบัพนกังำนท่ีต้องกำรศึกษำในระดับทีสู่งขึน้	นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ได้ส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์

อันดีระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน	และระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำรบริษัทฯ

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร:  คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเพิ่มคุณค่ำของกรรมกำร	โดยจัดให้

มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้ำร่วมสัมมนำต่ำงๆ	เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ	

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอยำ่งต่อเนื่อง	โดยกรรมกำรบริษัทฯ	ทุกท่ำน	ได้เข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์

ต่อองค์กร	เช่น	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP),	หรืออย่ำงน้อยต้องเข้ำร่วมอบรมในหลักสูตร	Director		

Accreditation	Program	(DAP)	ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ผลตอบแทนส�าหรับพนักงาน

	 บรษัิทฯ	จดัให้มีนโยบำยด้ำนผลตอบแทนส�ำหรบัพนกังำนท่ีส�ำนกังำนของบรษัิทฯ	ทัง้ในรปูของเงินเดือน	โบนสั	และ

สวสัดิกำรต่ำงๆ	เช่น	กำรเสนอกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีตำมควำมสมัครใจ	ผลตอบแทนของพนักงำนข้ึนอยูก่บัผลกำรปฏบัิติงำน	

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำน	ส่วนเพิ่มอื่นๆ	/โบนัสข้ึนอยู่กับฐำนะทำงกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนินงำนและแผนงำน	



ในอนำคตของบรษัิทฯ	ในเรือ่งกำรสร้ำงแรงจงูใจระยะยำว	แม้ว่ำบรษิทัฯ	จะไม่มผีลตอบแทนระยะยำวส�ำหรบัพนักงำนในรปู

ของ	ESOP	เน่ืองจำกบริษัทฯ	เหน็ว่ำรำคำหุ้นของบริษัทฯ	จะขึน้อยูก่บัปัจจัยต่ำงๆ	ซึง่พนกังำนไม่สำมำรถควบคมุได้โดยตรงเช่น

เดียวกับอตัรำค่ำระวำงเรือในตลำดสำกล	นอกจำกนีร้ำคำหุน้ของบรษัิทฯ	กไ็ม่ได้สะท้อนถงึผลกำรปฏบัิติงำนของพนักงำนทีแ่ท้

จรงิ	ดงัน้ัน	บรษัิทฯ	ได้จดัสรรผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนแก่พนกังำนของบรษัิทฯในรปูของเงนิโบนสัประจ�ำปี	โดยพจิำรณำจำก	

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับเปำ้หมำยที่ก�ำหนดไว้	และใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจำ่ยโบนัสประจ�ำปีแก่พนักงำน

ข้อมูลในการดำาเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558

การดำาเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลพนักงาน

จำานวนพนักงาน * (คน) 111 117 124 130 131

จำานวนพนักงานแบ่งตามเพศ (คน)

ชาย 47 49 53 57 54

หญิง 64 68 71 73 77

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามระดับ (%)

ผู้บริหารระดับสูง 12.6 11.9 12.1 11.6 9.92

ผู้บริหารระดับกลาง 19.8 18.8 18.5 26.1 27.48

ฝ่ายปฏิบัติการ 67.6 69.3 69.4 62.3 62.60

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ (%)

ชาย 42.3 41.9 42.7 43.8 41.22

หญิง 57.7 58.1 57.3 56.2 58.78

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามการจ้างงาน (%)

ปฏิบัติงานเต็มเวลา 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ปฏิบัติงานชั่วคราว - - - - -

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)

อายุตำ่ากว่า 30 ปี 4.5 5.9 10.4 8.5 8.4

อายุ 30-50 ปี 72.0 71.9 68.6 67.7 67.2

อายุเกิน 50 ปี 23.5 22.2 21.0 23.8 24.4

สัดส่วนการหยุดงานแบ่งตามประเภทการบาดจ็บ (%) [LA6]

ลาป่วย 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1

เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุในการทำางาน 0 0 0 0 0

อื่นๆ - - - - -

การกลับมาทำางานและการคงอยู่ของพนักงานหลังจากการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะพนักงานหญิง) ** [LA3]

จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 64 68 71 73 80

จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 3 3 1 3 4

จำานวนพนักงานท่ีกลบัมาทำางาน หลงัจากส้ินสุดระยะการลาหยดุ

เพื่อเลี้ยงดูบุตร

3 3 1 3 4

จำานวนพนักงานท่ีกลบัมาทำางาน หลงัจากส้ินสุดระยะการลาหยดุ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังทำางานต่อหลังจากนั้นไปอีกสิบสองเดือน

3 2 1 3 4



ข้อมูลในการดำาเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558

สัดส่วนผู้บริหารแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)

อายุตำ่ากว่า 30 ปี - - - - -

อายุ 30-50 ปี 52.8 52.8 55.3 53.1 51.0

อายุเกิน 50 ปี 47.2 47.2 44.7 46.9 49.0

หมำยเหตุ:	 *				รวมพนักงำนบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

**			ตำมกฎหมำยไทย	พนักงำนหญิงเท่ำนั้นที่ได้รับสิทธิ์ในกำรลำหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร

จ�านวนและสัดส่วนของพนักงานที่ส�านักงาน แบ่งตามเพศและสัญชาติ * 

ระดับพนักงาน [LA12] ชาย หญิง
รวม

ไทย อินเดีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย สิงคโปร์

ผู้บริหารระดับสูง 13

อายุตำ่ากว่า 30 ปี - - - - - - 0

อายุ 30-50 ปี - - - 3 - - 3

อายุเกิน 50 ปี - 9 1 - - - 10

ผู้บริหารระดับกลาง 36

อายุตำ่ากว่า 30 ปี - - - - - - 0

อายุ 30-50 ปี 17 2 - 3 - - 22

อายุเกิน 50 ปี 2 12 - - - - 14

ฝ่ายปฏิบัติการ 82

อายุตำ่ากว่า 30 ปี 3 - - 8 - - 11

อายุ 30-50 ปี 4 1 - 56 - - 61

อายุเกิน 50 ปี 3 - - 7 - - 10

รวมพนักงานจ้างประจำา 29 24 1 77 0 0 131

 พนักงานชั่วคราว/มีเงื่อนไขตามสัญญา - - - - - - 0

 รวมพนักงานทั้งหมดในปี 2558 29 24 1 77 0 0 131

ร้อยละ 22.14 18.32 0.76 58.78 0 0 100

หมำยเหตุ:		 *	รวมพนักงำนบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ซึ่งปฎิบัติงำนที่ส�ำนักงำน

 ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนเป็นรำกฐำนของ	

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล	ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับธุรกิจ	นอกจำกน้ี	ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักในกำรสร้ำง	

ควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจและเพิ่มมูลค่ำให้กับบริษัทฯ	ในทุกๆ	ด้ำน	บริษัทฯ	จึงมีนโยบำยที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ทำงด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	และพนักงำนได้สนับสนุนทำงด้ำน

สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วย	บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญต่องำนด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยเท่ำเทียมกับงำน	

เชงิพำณิชย์และงำนด้ำนกำรปฏบัิติงำน	ซึง่ถอืเป็นควำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำร	กล่ำวคือ	มกีำรก�ำหนดควำมรบัผดิชอบเกีย่วกบั	

สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกรทุกคนอย่ำงชัดเจนและเป็นสัดส่วน	ระบบกำรจัดกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยของ	

บรษัิทฯ	ได้ถกูจดัต้ังขึน้เพือ่วตัถปุระสงค์ดงักล่ำว	โดยอยูภ่ำยใต้พืน้ฐำนหลกักำรว่ำอบัุติเหตุสำมำรถป้องกนัหำกมกีำรก�ำหนด

และบริหำรควำมเสี่ยง



	 นอกจำกน้ัน	บริษัทฯ	ยังได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับยำเสพติดและกำรด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตำม	

ข้อเสนอแนะมำตรฐำนของ	OCIMF	ในเรื่อง	“ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรควบคุมยำเสพติดและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ”	

ซึ่งรำยละเอียดระบุอยู่ในคู่มือระบบกำรจัดกำรทำงดำ้นควำมปลอดภัยบนเรือทุกล�ำ	รวมทั้งประกำศให้ลูกเรือทุกคนรับทรำบ

	 ลกูเรอืแต่ละคนต้องได้รบักำรพกัผ่อนทีเ่พยีงพอซึง่ถอืว่ำเป็นสิง่จ�ำเป็น	เพือ่หลกีเลีย่งควำมเหนือ่ยล้ำ	และควำมตึงเครยีด	

ซึง่อำจมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรเกดิอบัุติเหตุบนเรอื	ดงันัน้	บรษัิทฯ	จงึปฏบัิติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกบัเวลำกำรพกัผ่อนอย่ำงน้อย

ทีสุ่ด	ตำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรฝึกอบรม	กำรออกประกำศนยีบัตรและกำรเข้ำยำมส�ำหรบัคนบนเรอื	ค.ศ.	1995	

(STCW	95)	และอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	180	ท้ังน้ี	อนุสัญญำทั้ง	2	ฉบับดังกล่ำว	ก�ำลังอยู่ระหว่ำง	

กำรพจิำรณำแก้ไขเพิม่เติมให้มีควำมเข้มงวดมำกขึน้	โดยอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรฝึกอบรม	กำรออกประกำศนียบตัร

และกำรเข้ำยำมส�ำหรับคนบนเรือ	ซ่ีงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม	ณ	กรุงมะนิลำในปี	ค.ศ.	2010	(STCW	2010	Manila	amendments)	

มีผลบังคับใช้ในเดือนมกรำคม	2555	ซึ่งคือ	อนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	ค.ศ.	2006	(MLC	2006)	โดยมีกำรให้

สัตยำบนัในเดือนสิงหำคม	2555	และได้มีผลบังคับใช้ในภำยในเดือนสิงหำคม	2556	เรอืทีช่กัธงไทยของบรษัิทฯ	อยูใ่นระหว่ำง

กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ขอใบรบัรองตำมอนุสญัญำ	MLC	2006	หลงัจำกได้รบักำรตรวจสอบโดยองค์กรทีร่บัผดิชอบ	อย่ำงไรกต็ำม	

ณ	ปัจจุบัน	ประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญำดังกล่ำว	ในช่วงเวลำผ่อนผันหนึ่งปีซ่ึงเสนอโดย	ILO	โดยสิ้นสุดในเดือน

สิงหำคม	2557	ใบรับรองตำมอนุสัญญำ	MLC	2006	ของเรือชักธงไทยจะไม่เป็นที่ยอมรับจำกประเทศท่ีรับรองอนุสัญญำ	

ดังกล่ำว	ปัจจัยดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในกำรเดินเรือภำยใต้ธงไทย

	 บริษัทฯ	จัดระบบเวชกรรมท่ีเหมำะสมในระดับที่สูงกว่ำมำตรฐำนของ	International	Labor	Organization	(ILO)		

รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ	ประสบปัญหำกรณีลูกเรือล้มป่วยน้อยมำก

 โจรสลัด ได้แสดงไว้ในหัวข้อ	“รายงานจากคณะกรรมการ”	โจรสลัดเป็นภัยคุกคำมหลักที่เรือของบริษัทฯ	ต้องเผชิญ	

คนประจ�ำเรอื/ลูกเรอืต้องวติกกงัวลอยูเ่สมอเมือ่แล่นเรอืไปในพืน้ท่ีท่ีทรำบว่ำมีโจรสลดัติดอำวธุอยู	่โดยเฉพำะแถบมหำสมทุร

อนิเดีย/บรเิวณทะเลอำหรับ	รวมไปถึง	ปำกอ่ำวเปอร์เซียต้ังแต่ทำงเหนือจนถงึทำงใต้ของสำธำรณรฐัมำดำกสักำร์	บริษัทฯจดัให้

ภัยคุกคำมนี้อยู่ในระดับร้ำยแรงมำก	โดยให้เรือทุกล�ำของบริษัทฯ	แล่นออกนอกเส้นทำงเหล่ำนี้โดยให้แล่นอยู่ใกล้แถบชำยฝั่ง

อินเดียซ่ึงเป็นบริเวณท่ีปลอดภัย	อีกท้ังบริษัทฯ	ได้จัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยลงเรือไปด้วยเม่ือแล่นผ่ำนเขตพื้นท่ี	

เสี่ยงภัย	กรณีเรือของบริษัทฯ	จะต้องผ่ำนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูง	จะมีกำรขึงลวดหนำมรอบตัวเรือเพื่อให้ยำกต่อโจรสลัด

ในกำรปีนขึ้นมำบนเรือ	ทั้งน้ี	บริษัทฯ	สัญญำว่ำจะท�ำทุกวิถีทำงในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่เรือของบริษัทฯ	รวมท้ัง	

คนประจ�ำเรือและลูกเรือทุกคน

 การท�างานเป็นทมี	บรษัิทฯ	มคีวำมแตกต่ำงจำกบรษัิทเจ้ำของเรอืขนส่งรำยอืน่ทีมั่กจะจ้ำงบรษัิทอืน่เป็นผูบ้รหิำรเรอืให้	

กำรบริหำรกำรเดินเรือของบริษัทฯ	จะจัดกำรโดยบริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

จะรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรกำรเดินเรือ	ส�ำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ	โดยเจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีกำรท�ำงำนเป็นทีมและ	

มีกำรประสำนงำนที่ดี	ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ	ประสบควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรกำรเดินเรือ	นอกจำกนั้น	บริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	

ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จ�ำกัด	ยังได้รับประกำศนียบัตรของ	ISM	Code	และยังได้รับประกำศนียบัตรกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ	

“ISO	9001:2008”	และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	“ISO	14001:2004”	อีกด้วย

	 การฝึกอบรมและการพัฒนา	ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ไม่เพียงแต่มีกำรฝึกอบรมควำมช�ำนำญด้ำนกำรบริหำร

กำรเดินเรือเท่ำน้ัน	แต่ยังได้มีกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพและควำมสำมำรถของพนักงำนทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงำนอีกด้วย	ทั้งน้ี	

บริษัทฯ	เห็นว่ำจะสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จตำมเกณฑ์คุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือได้ด้วยกำรอุทิศตนและ

ควำมซือ่สัตย์ของลกูเรอื	ผูจ้ดักำรฝ่ำยต่ำงๆ	และฝ่ำยตรวจสอบบนเรอื	บรษัิทฯ	จงึมีนโยบำยทีจ่ะสนับสนนุและส่งเสรมิควำมรู	้

ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพของคนประจ�ำเรือและให้โอกำสพวกเขำได้มีควำมก้ำวหน้ำในองค์กรต่อไป

	 พนักงำนประจ�ำเรือทุกนำยของบริษัทฯ	ถูกก�ำหนดให้เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยสรุป	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ	ท่ี

กรงุเทพฯ	ก่อนทีจ่ะถกูมอบหมำยให้ปฏบัิติหน้ำทีบ่นเรอืของบรษัิทฯ	พนกังำนประจ�ำเรอืจะได้รบัข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ป็นประโยชน์

ทีเ่ป็นปัจจบุนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ	โดยเฉพำะกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	และบ่อยครัง้ทีพ่นักงำนประจ�ำเรอืจะถกูส่งไป

อบรม	เพื่อเพิ่มเติมควำมรู้และประสบกำรณ์	โดยบริษัทฯ	จะเป็นผู้รับผิดชอบด้ำนค่ำใช้จำ่ยทั้งหมดที่เกิดขึ้น



	 บริษัทฯ	มีกลไกที่ให้พนักงำน	และลูกเรือบนเรือ	สำมำรถส่งข้อร้องเรียน	หรือข้อแนะน�ำต่ำงๆ	มำยังส�ำนักงำนของ	

บรษัิทฯ	ซึง่บรษิทัฯ	หวงัว่ำกลไกน้ีจะสนบัสนุนให้พนกังำนบนเรอืปฏบัิติงำนอย่ำงมปีระสิทธิผล	และช่วยปรับปรงุกำรด�ำเนินงำน	

ของบริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

	 ทัง้นี	้บรษัิทฯ	จดัให้มีกำรฝึกอบรมบนเรอื	โดยน�ำโปรแกรมวดีีทัศน์เกีย่วกบัควำมปลอดภยับนเรอืทีดี่ทีส่ดุมำใช้อกีด้วย

เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงำนประจ�ำเรือใหม่	และให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดเวลำที่ประจ�ำกำรบนเรือ	บริษัทฯ	จึงก�ำหนดให้	

ท�ำกจิกรรมร่วมกบันำยประจ�ำเรืออำวโุส	และเพือ่ทดสอบวดัระดับควำมสำมำรถ	บรษัิทฯ	ได้จดัหำคอมพวิเตอร์ส�ำหรบัวดัระดับ

ควำมสำมำรถไว้ประจ�ำบนเรอื	โดยผลของกำรทดสอบดังกล่ำวท�ำให้พนักงำนประจ�ำเรอืสำมำรถทรำบจดุอ่อนของตนเอง	และ

ก�ำหนดแนวทำงแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกลำ่วต่อไป

	 ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจ�าลอง	บริษัทฯ	ได้จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมกำรเดินเรือทำงทะเล

และหอบังคับกำรเดินเรือจ�ำลอง	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่	กรุงเทพฯ	โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่ำวของบริษัทฯ	ได้เปิดให้ใช้งำนได้อย่ำง

สมบรูณ์ในเดือนมีนำคม	2551	โดยส่ิงเหล่ำนีจ้ะเป็นกำรวำงรำกฐำนทีม่ั่นคงของกระบวนกำรฝึกอบรมต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	และ

ท�ำให้ท้ังพนกังำนและลกูเรือได้พฒันำในเร่ืองกำรเดินเรอืทะเลท่ีทันสมัย	ส�ำหรบัหอบงัคับกำรเดินเรอืจ�ำลองถกูสร้ำงให้เหมอืน

หอบงัคับกำรจรงิของเรอื	โดยจ�ำลองสถำนกำรณ์ขณะน�ำเรอืเข้ำสู่ท่ำเรอืหลกั	เพือ่ให้พนักงำนและลกูเรอืได้เหน็ภำพและเข้ำใจ

ระบบกำรน�ำเรอืเข้ำเทยีบท่ำ	ศูนย์ฝึกอบรมกำรเดินเรอืทะเลได้จดัอบรมหลกัสตูรใหม่ๆอย่ำงต่อเน่ือง	เพือ่พฒันำนำยช่ำงกลเรอื	

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรบนเรือและลูกเรือ	ในทุกระดับ	ศูนย์ฝึกอบรมกำรเดินเรือทะเลนี้เป็นก้ำวที่ส�ำคัญของ	บริษัทฯ	ที่จะ

ด�ำเนินกำรฝึกอบรมให้พนักงำนและลูกเรือมีกำรดูแลตัวเองท่ีดีและดูแลเรือท่ีต้องประจ�ำกำร	ทั้งหมดนี้คือควำมมุ่งหมำยเพื่อ

ให้มั่นใจในควำมปลอดภัยของลูกเรือและเป็นกำรป้องกันอุบัติเหตุและเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย



โปรแกรมฝึกอบรมหลักโดยศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลของบริษัทส�าหรับปี พ.ศ. 2558 [LA9, LA10]

หลักสูตรการฝึกอบรม เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป ระยะเวลา

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ�านวน
ชั่วโมง

เรียนรวม
คน x ชม

ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

หลักสูตรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรเดินเรือทะเล
(MRM)

หลกัสตูรนี้ทำงบรษิัทได้เปิดสอนตำมข้อตกลงทีไ่ด้รบัใบอนญุำตจำก
สโมสรสวีเดน	โดยมุง่เน้นไปที่ต�ำแหน่งกปัตันเรอื	นำยประจ�ำเรอื	และ
ผู้บริหำรฝ่ำยเครื่องจักรกลเรือ	หลักสูตรนี้มีควำมมุ่งหมำยที่จะสร้ำง
ทมีเวริ์คที่ดี	และทัศนคติทีด่ใีนกำรจดักำรทรพัยำกร	และสร้ำงทกัษะที่
จ�ำเป็นเพือ่หลกีเลีย่งอบุัติเหตุที่จะเกดิจำกควำมผดิพลำดของกำรจดักำร

4	วัน 22 42 14 ไม่มี 24 24 24 ไม่มี 1,872

หลักสูตรเพิ่มควำม	สำมำรถ
ในกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม
บนสะพำนเดินเรือจ�ำลอง	1	
(BTC-I)

หลักสูตรกำรฝึกอบรมนี้มีควำมมุ่งหมำยที่จะพัฒนำทักษะควำม
สำมำรถด้ำนต่ำงๆและควำมรู้ของพนักงำนเดินเรือให้ดีขึ้น	เพื่อกำร
เดินเรือที่ปลอดภัย

3	วัน ไม่มี 46 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 18 ไม่มี ไม่มี 828

หลักสูตรเพิ่มควำม	สำมำรถ
ในกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม
บนสะพำนเดินเรือจ�ำลอง	2	
(BTC-II)

หลกัสูตรนีเ้น้นกำรลงมือปฏบิตัิจรงิเพือ่ให้ผูเ้ข้ำอบรมมีควำมรูค้วำม
สำมำรถ	และประสบกำรณ์ในกำร	บังคับเรือ	หลบหลีกเรือ	และกำร
ทอดสมอในสภำวะตำ่งๆ	ภำยใต้ปัจจัยของก�ำลังที่ควบคุมได้

3	วัน 30 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 18 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 540

หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรชุด
ท�ำงำนและทรัพยำกรบนสะพำน
เดินเรือ	รวมถึงกำรบริกำรจรำจร
ทำงเรือ	(BTM,	VTS&SMCP)

หลักสูตรนี้มีควำมมุ่งหมำยที่จะฝึกกัปตันเรือและนำยประจ�ำเรือ	ใน
กำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพบนสะพำนเดินเรือ	และกำร
จัดกำรทรัพยำกรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	รวมถึงกำรจัดกำรบนสะพำน
เดินเรือในภำวะฉุกเฉิน	หลักสูตรนี้ยังพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรของ
นำยประจ�ำเรอื	ในกำรติดต่อกบัฝ่ำยบรกิำรจรำจรเรอืโดยกำรใช้ภำษำ
กลำงที่ใช้ทำงทะเล	(SMCP)	ในรปูแบบต่ำงๆผ่ำนวทิยสุื่อสำร	(VHF)	
และ	อุปกรณ์สื่อสำร	GMDSS	ในสะพำนเดินเรือจ�ำลอง

5	วัน 35 47 ไม่มี ไม่มี 30 30 ไม่มี ไม่มี 2,460



หลักสูตรการฝึกอบรม เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป ระยะเวลา

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ�านวน
ชั่วโมง

เรียนรวม
คน x ชม

ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

หลักสูตรรวมค�ำแนะน�ำใหม่ๆ
จำกมืออำชีพด้ำนกำรเดินเรือ
โดยสรุป	(MPB)

หลกัสตูรกำรฝึกอบรมนีม้คีวำมมุ่งหมำยให้นำยเรอื	นำยประจ�ำเรอืและ
วศิวกรฝ่ำยเครือ่งจกัรกลเรอืระดับบรหิำรได้รบัทรำบถงึกฎข้อบงัคบั
ล่ำสุดและข้อมูลใหม่ๆเกีย่วกบักำรเดินเรอื	โดยผู้ทีม่ีประสบกำรณ์จำก
หลำยแผนกในบรษิัทได้ร่วมกนัสอนหลกัสตูรนีซ้ึง่ครอบคลมุเนื้อหำ
ดงัต่อไปนี้	1.กำรประกนัทำงทะเลและกำรป้องกนัควำมเสียหำย	2.กำร
ด�ำเนนิกำรของสินค้ำและเรอืพำณชิย์	3.กำรตรวจตรำควบคุมเรอืโดย
หน่วยงำนของรัฐหรือเมืองท่ำต่ำงๆ	และกำรป้องกันมลพิษ	4.กำร
จัดระดับควำมปลอดภัยระหว่ำงเรือกับเมืองท่ำ	(ISPS)	และเพิ่มพูน
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยบนเรือตำมหลักสำกล	(ISM)	
รวมถึงเอกสำรที่เกี่ยวข้อง	กำรทำสีและบ�ำรุงรักษำตัวเรือ	5.กำรรู้
ถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรระบบแวดล้อม	(EMS)	และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยบนเรือ

2	วัน 46 ไม่มี 37 ไม่มี 12 ไม่มี 12 ไม่มี 996

หลักสูตรหนำ้ที่นำยยำมระดับ
ปฏิบัติกำร	(OOW)

หลกัสตูรนี้มีขึ้นเพือ่เพิม่มำตรฐำนของกำรปฏบิตัิหน้ำทีข่องนำยยำม
ทั้งขณะเรือเดินและขณะอยู่ในท่ำ	หลักสูตรนี้จะช่วยให้นำยประจ�ำ
เรือระดับปฏิบัติกำรเข้ำใจหน้ำที่ที่ตนต้องท�ำบนเรือ	และตระหนัก
ถงึควำมส�ำคัญของหน้ำทีเ่หล่ำนัน้	และยงัช่วยให้ผูอ้บรมสำมำรถน�ำ
ควำมรู้ไปช่วยให้ธุรกิจเรือโดยรวมประสบควำมส�ำเร็จ

3	วัน ไม่มี 78 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 18 ไม่มี ไม่มี 1,404

หลักสูตรต้นเรือ	(CMC) หลกัสูตรนีเ้สรมิสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพและควำมสำมำรถของต้นเรอื	
ให้แข็งแกร่งมำกขึ้น	และยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อขึ้นสู่
ต�ำแหน่งต้นเรือให้กับต้นหนที่มีประสบกำรณ์

3	วัน 13 39 ไม่มี ไม่มี 18 18 ไม่มี ไม่มี 936

หลักสูตรกำรบังคับบัญชำ	
(Command)

ควำมมุ่งหมำยของหลักสูตรนี้คือฝึกกัปตันเรือในทักษะทุกๆดำ้น
ที่จ�ำเป็น	และเตรียมควำมพร้อมให้กับตันเรือที่จะขึ้นมำเป็นกัปตัน	
หลกัสตูรนีค้รอบคลมุถงึหลกัเกณฑ์กำรเป็นผูน้�ำ	ควำมรูใ้นธุรกจิและ
กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	รวมถงึข้อบังคับ	ประมวลกฎหมำย	
และธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	สัญญำเช่ำแบบก�ำหนดระยะเวลำ
และสัญญำเช่ำเป็นเที่ยว	เรื่องตำ่งๆที่เกี่ยวกับสินคำ้	ประกำศนียบัตร	
เอกสำรต่ำงๆ	เกี่ยวกับเรือและสินค้ำ	กำรจัดกำรเรือ	เทคนิคกำรน�ำ
เรือและกำรน�ำเรือไปทอดสมอเป็นต้น

5	วัน 36 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 30 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1,080



หลักสูตรการฝึกอบรม เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป ระยะเวลา

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ�านวน
ชั่วโมง

เรียนรวม
คน x ชม

ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

หลักสูตรกำรใช้แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส	์และระบบข้อมูล	
(ECDIS)

หลกัสูตรนี้ฝึกฝนเพือ่ให้แน่ใจว่ำผูเ้รยีนได้รบักำรฝึกอบรมอย่ำงถกูต้อง
ในกำรใช้ระบบปฏบิตัิกำรของแผนทีเ่ดินเรอือเิลก็ทรอนกิส์	(ECDIS)	
พร้อมทัง้ช่วยให้ผูเ้รยีนคุน้เคยกบัอปุกรณ์ต่ำงๆ	บนเรือ	หลกัสตูรนีม้ี
ควำมมุง่หมำยที่จะเพิม่ควำมปลอดภยัในกำรเดินเรอืจำกกำรใช้แผนที่
เดนิเรอือเิลก็ทรอนิกส์และกำรเรยีนรูข้้อจ�ำกดัของข้อมูลทีไ่ด้จำกกำร
ใช้	(ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดใหม่ขององค์กรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ	–	
IMO)	รวมถงึกำรใช้สิง่พมิพ์และข้อมูลระบบดิจติอลควบคูไ่ปกบักำร
ใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์

2	วัน 8 31 ไม่มี ไม่มี 12 12 ไม่มี ไม่มี 468

หลักสูตรหน้ำที่ผู้บริหำรและ		
นำยประจ�ำเรือฝ่ำยเครื่องจักรกล	
(EMC	and	EOW)

หลกัสตูรฝึกอบรมนีม้ีควำมมุ่งหมำยทีจ่ะอบรมผูบ้รหิำรและนำยประจ�ำ	
เรือฝ่ำยเครื่องจักรกล	ให้มีควำมรู ้ด้ำนกำรจัดกำรและมีทักษะที่	
หลำกหลำยซึ่งจ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนบนเรือได้อยำ่งปลอดภัยและ
มีประสิทธิภำพ	นำยประจ�ำเรือฝ่ำยเครื่องจักรกลระดับปฏิบัติกำรที่
เข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับกำรฝึกในหน้ำที่นำยยำม
ในห้องเครือ่ง	กำรเฝ้ำดูสถำนะกำรท�ำงำนของเครือ่งจักร	เครือ่งยนต์	
กำรใช้งำนกำรบ�ำรุงรักษำ	ควำมปลอดภัย	และกำรป้องกันมลพิษ	
รวมไปถึงกำรเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

5	วัน ไม่มี ไม่มี 27 59 ไม่มี ไม่มี 30 30 2,580

หลักสูตรกำรใช้เครื่องจักรใหญ่
รุ่น	Wartsila	RT-Flex	(Wartsila	
RT-Flex	Engine	Familiariza-
tion)

หลกัสูตรนี้ช่วยให้ผูบ้รหิำรและนำยประจ�ำเรอืฝ่ำยเครือ่งจกัรกลเรอืได้
คุ้นเคยกบัเครือ่งจกัรแบบใหม่ของบรษิัท	“เครื่องจกัรใหญ่รุน่	Wartsila	
RT-Flex”	ก่อนที่จะไปท�ำงำนบนเรือที่ใช้เครื่องจักรใหญ่ชนิดนี้	โดย
หลักสูตรนี้จะเน้นกำรลงมือปฏิบัติเป็นหลัก

3-4	วัน

(เฉลี่ย

3.8	วัน)

ไม่มี ไม่มี 35 74 ไม่มี ไม่มี 18 18 2,484

หลักสูตร	MC/ME เพือ่ให้วศิวกรมีควำมคุน้เคยกบัเครือ่งจกัรใหม่ของบรษิัท	“เครือ่งจกัร
ดีเซลรุน่	MAN”	(ME)	ก่อนทีจ่ะไปท�ำงำนบนเรอืทีใ่ช้เครือ่งจกัรชนิด
นี้โดยหลักสูตรนี้จะเน้นกำรลงมือปฏิบัติเป็นหลัก

4-5	วัน

(เฉลี่ย

4.35	วัน)

ไม่มี ไม่มี 63 115 ไม่มี ไม่มี 30 30 4,650

หลักสูตรภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน	(Basic)

หลกัสูตรนีไ้ด้จดัท�ำขึน้โดยมจีดุมุง่หมำยเพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรู	้และ
มีควำมเข้ำใจในทักษะทำงด้ำนภำษำองักฤษทั้งหมดในระดับพืน้ฐำน	
และสำมำรถน�ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง	เช่น	ระบบกำรออกเสียงของ
ภำษำองักฤษ	กำรฟัง	กำรพดู	กำรอ่ำน	และ	กำรเขยีนด้วยค�ำศัพท์และ
โครงสร้ำงไวยำกรณ์ที่เหมำะสมในบริบทตำ่งๆ

10	วัน 1 16 2 35 30 30 30 30 1,620



หลักสูตรการฝึกอบรม เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป ระยะเวลา

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ�านวน
ชั่วโมง

เรียนรวม
คน x ชม

ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

หลักสูตรภำษำอังกฤษกำรเดิน
เรือชั้นต้น	ระดับ	1	(EMT-I)

หลกัสูตรนีไ้ด้จดัท�ำขึ้นเพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ	
อังกฤษของนักเรียนไปสู ่ระดับภำษำอังกฤษชั้นต ้นระดับ	 2		
(Elementary-II	level)	และให้นกัเรยีนได้ผ่ำนพ้นควำมยำกของกำรใช้
ภำษำอังกฤษในแต่ละบุคคล	รวมถึงกำรพัฒนำควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

10	วัน 4 18 3 12 30 30 30 30 1,110

หลักสูตรภำษำอังกฤษกำรเดิน
เรือชั้นต้น	ระดับ	2	(EMT-II)

หลกัสูตรนีไ้ด้จัดท�ำขึ้นโดยมจีดุมุ่งหมำยเพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนไปสู่ระดับภำษำอังกฤษชั้นกลำง
(Intermediate	Level)	และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรสื่อสำรภำษำ
องักฤษในขอบข่ำยที่กว้ำงขึน้ทัง้ทำงด้ำนกำรเดินเรอืและกำรใช้ทั่วไป
ในระดับภำษำอังกฤษชั้นต้น	2	(Elementary-II	level)

10	วัน 4 20 2 5 30 30 30 30 930

หลักสูตรภำษำอังกฤษ
ชั้นกลำง	ระดับ	1	(IMD-I)

หลกัสูตรกำรฝึกอบรมนีมุ้่งหมำยทีจ่ะพฒันำกำรออกเสยีงภำษำองักฤษ	
และพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของผู้เรียนทั้ง	4	ด้ำน	คือ	พูด	ฟัง	อำ่น	
และเขยีน	หลงัจำกจบหลกัสูตรแล้วผูเ้รยีนจะสำมำรถพดูภำษำองักฤษ
ด้วยส�ำเนียงทีด่ีขึ้น	ออกเสยีงถกูต้องมำกขึ้น	เน้นถ้อยค�ำและเน้นเสยีง
สูงต�่ำได้ดีขึ้น	สื่อสำรในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	
เลือกใช้ค�ำศัพท์และส�ำนวนได้อย่ำงเหมำะสม	และสำมำรถสร้ำง
ประโยคภำษำอังกฤษแบบตำ่งๆได้โดยผิดไวยำกรณ์น้อยลง

10	วัน 9 1 5 - 30 30 30 30 450

หลักสูตรภำษำอังกฤษ
ชั้นกลำง	ระดับ	2	(IMD-II)

หลกัสูตรกำรฝึกอบรมขัน้สูงนีม้ีควำมมุ่งหมำยทีจ่ะพฒันำทักษะภำษำ
องักฤษด้ำนต่ำงๆของผูเ้รยีนให้มำกขึ้นโดยเน้นทีโ่ครงสร้ำงไวยำกรณ์
ขัน้สงู	ค�ำศัพท์เกีย่วกบัธุรกจิ	กำรฝึกเขยีนอเีมล์และจดหมำยแบบต่ำงๆ	
(ซึ่งเป็นเนื้อหำหลักของหลักสูตรนี้)	นักเรียนจะได้เรียนรู้ค�ำและวลี
ต่ำงๆที่ใช้ในกำรโต้ตอบอีเมล์และจดหมำยภำษำอังกฤษ	และเรียนรู	้
ที่จะเขียนอีเมล์และจดหมำยโดยเลือกใช้ถ้อยค�ำ	รูปแบบกำรเขียน	
และระดับควำมทำงกำรในโอกำสที่ตำ่งกันได้อยำ่งถูกต้องเหมำะสม

10	วัน 1 1 2 - 30 30 30 30 120



หลักสูตรการฝึกอบรม เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป ระยะเวลา

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน) จ�านวน
ชั่วโมง

เรียนรวม
คน x ชม

ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ ฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายเครื่องกลเรือ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติการ

หลักสูตรกำรฝึกภำษำ
อังกฤษดำ้นกำรเดินเรือผ่ำน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
กำรอบรมผ่ำนวิดีโอ	(Maritime	
English	CBT	&	VBT)

หลกัสูตรนีเ้พิม่ควำมรูด้้ำนภำษำองักฤษที่ใช้ในกำรเดนิเรอืทะเลระหว่ำง	
ประเทศตำมหลักสำกล	(IMO	SMCP)	ค�ำศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยๆ	
ในกำรเดินเรอื	กำรใช้เครือ่งจกัรกลเรือ	กำรจดักำรสินค้ำและกำรปฏบิัติงำน	
อื่นๆบนเรือเป็นต้น	รวมถึงโปรแกรมกำรอบรมผ่ำนวิดีโอควบคู่ไป
กับหลักสูตรกำรอบรมภำษำอังกฤษหลัก

10	วัน 19 56 14 52 30 30 30 30 4,230

ชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	=	28,758/(228+395+204+352)/2	=	48.78	 228 395 204 352 28,758

ระดับบริหำรฝำ่ยเดินเรือ		 =		กัปตันเรือ	ต้นเรือ	
ระดับปฏิบัติกำรฝ่ำยเดินเรือ		 =		เจำ้หนำ้ที่เดินเรือระดับ	2	–	4	
ระดับบริหำรฝำ่ยเครื่องกลเรือ		 =		ต้นกล	รองต้นกล
ระดับปฏิบัติกำรฝ่ำยเครื่องกลเรือ	 =		นำยชำ่งกลเรือระดับ	3	–	5

สรุปพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมแบ่งตามต�าแหน่งงาน

หลักสูตรอบรม ต�าแหน่งกัปตันเรือ
ต�าแหน่ง
ต้นเรือ

ต�าแหน่ง
ต้นหน

ต�าแหน่งผู้ช่วยต้นเรือ
ระดับ 3 และ4

ต�าแหน่ง
ต้นกลเรือและรองต้นกล

ต�าแหน่ง
นายช่างกลระดับ 3, 4 และ 5

MRM 24 24 24 24 24 -

BTM 30 30 30 30 - -

BTC	-	I - - 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 - - - - 24 24

MC/ME	(หลักสูตรใหม่) - - - - 24 24

รวมจ�านวนชั่วโมงอบรม/ปี/คน 186 204 180 162 174 138



 ระบบการกูภ้ยัเรอืร่วมกนั Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) :	โดยได้รบักำรสนับสนุน

จำกหน่วยป้องกันชำยฝั่งของสหรัฐอเมริกำ	(USCG)	ซ่ึงเป็นโครงกำรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพำะ	โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ควบคุม	และมีเรือพำณิชย์ทั่วโลกสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรในกำรรำยงำนข่ำวสำร	กำรค้นหำ	และกำรกู้ภัยเรือที่ครอบคลุม	

ทั่วโลก	เพื่อช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัยในทะเล	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้เข้ำร่วมโครงกำรน้ีอย่ำงต่อเนื่องและมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีจำก

กำรรบัรองโดย	USCG	โดยบรษัิทฯ	ได้รบัรำงวลั	AMVER	ทกุปีจำกตวัแทนของสถำนทูตสหรฐัอเมรกิำ	ณ	กรงุเทพฯ	อ้ำงองิถงึ

ข้อควำมในจดหมำยชมเชยจำกหน่วยป้องกันชำยฝั่งของสหรัฐอเมริกำ	(USCG)	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรำงวัลที่ได้รับ	“บริษัทฯ	

ควรภำคภูมิใจในเจ้ำหน้ำที่และลูกเรือที่มีควำมมุ่งมั่นและรับผิดชอบในดำ้นควำมปลอดภัยของชีวิตเมื่ออยู่กลำงทะเล”

การพัฒนาชุมชนและสังคม
	 บรษัิทฯ	ตระหนกัเป็นอย่ำงดีว่ำชมุชนและสังคมท่ีเข้มแขง็เป็นปัจจัยหลกัท่ีสนับสนนุธุรกจิของบรษัิทฯ	ดงันัน้	บรษัิทฯ	

จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่ำงสม�่ำเสมอ	บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน

และสงัคม	และเอำใจใส่ในผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยูร่อบข้ำงนอกเหนอืจำกทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้	รวมถงึกำรค่อยๆเข้ำไปมีส่วนร่วม

ในควำมรับผิดชอบทำงสังคม	กำรจัดต้ังและขยำยกองทุนเพื่อท�ำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบควำมคิดและ	

กำรท�ำงำนอย่ำงยั่งยืน	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคมของบริษัทฯ	ต่อไป	

	 ในปี	2554	เหตกุำรณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศไทย	ก่อให้เกดิผลกระทบต่อคนจ�ำนวนนบัล้ำน	ทรพัย์สินเกดิควำมเสยีหำย	

และถูกท�ำลำยอย่ำงท่ีไม่เคยมีมำก่อน	ซึ่งเหตุกำรณ์ครั้งนี้	พนักงำนของบริษัทฯ	เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน	บ้ำนของ

พนกังำนหลำยคนต้องจมอยูใ่ต้น�ำ้ทีค่วำมสูง	2	เมตร!	และถงึแม้ว่ำพนกังำนเหล่ำนีจ้ะต้องเผชญิกบัควำมยำกล�ำบำกของสภำพ

ทีอ่ยูอ่ำศัย	รวมถงึส่ิงของมีค่ำต่ำงๆเสยีหำย	แต่พนกังำนยงัคงมำปฏบิติัหน้ำทีต่ำมปกติ	ซึง่บรษิทัฯ	รู้สึกขอบคณุเป็นอย่ำงย่ิงถงึ

ควำมมุ่งม่ันของพนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่	โดยทำงบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือแก่พนักงำนที่เดือดร้อน

จำกอุทกภัยในด้ำนต่ำงๆ	เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระและควำมเดือดร้อนโดยก�ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท�ำหน้ำที่รับเรื่องและ

ประสำนงำนส�ำหรับพนักงำนที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่ได้	บริษัทฯได้อนุญำตให้ลำหยุดเป็นกรณีพิเศษ	ส�ำหรับ

พนักงำนท่ีได้รับควำมเดือดร้อนในด้ำนที่พักอำศัย	บริษัทฯได้จัดเตรียมท่ีพักอำศัยใจกลำงเมืองให้แก่พนักงำนและครอบครัว	

นอกจำกนี้พนักงำนที่จัดหำที่พักอำศัยเองก็สำมำรถน�ำค่ำใช้จำ่ยมำเบิกกับบริษัทฯ	ได้

ส�าหรับกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ	ได้บริจำคเงินเข้ำกองทุนเพื่อช่วยเหลือชำวประมงไทย	(ไม่ใช่พนักงำนบริษัทฯ)	ท่ีถูกจับเป็นตัวประกัน

นำนกวำ่	4	ปีในประเทศโซมำเลียให้ได้กลับสู่ประเทศไทย

• บรษัิทฯ	ให้กำรสนันสนนุกำรฝึกอบรมบคุลำกรของศูนย์ฝึกพำณิชยนำว	ี(Merchant	Marine	Training	Center)	โดย

กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่ผูม้ผีลกำรเรยีนดีโดยมอบรำงวลัเหรยีญทองแก่นกัเรยีนของศูนย์ฝึกพำณิชยนำวท่ีีมีผลกำร

เรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจ�ำทุกปี	ตัง้แต่ป	ี2541	เป็นต้นมำ	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ได้บริจำคหนังสือเรียนให้

กับศูนย์ฝึกพำณิชยนำวีอย่ำงสม�่ำเสมอด้วย

• บรษิทัฯ	ได้จดัต้ังทนุกำรศึกษำส�ำหรบันกัเรยีนของศูนย์ฝึกพำณิชยนำว	ี(MMTC)	โดยในปี	2558	ปี	2557	ปี	2556	ปี

2555	ปี	2554	และ	ป	ี2553	บรษิทัฯ	ได้ให้ทนุกำรศกึษำรวมทัง้สิน้	1,264,960	บำท	1,100,000	บำท	1,345,400	บำท

2,131,900	บำท	2,339,800	บำท	และ	2,355,120	บำท	ตำมล�ำดับ	แก่นักเรียนที่ขำดแคลนเงินทุน

• บรษิทัฯ	ได้รบันกัเรยีนทีจ่บกำรศึกษำจำกศูนย์ฝึกพำณิชยนำวมีำเป็นพนกังำน/ลกูเรอืของบรษัิทฯ	และให้กำรส่งเสรมิ

เพื่อพัฒนำคุณภำพของพนักงำน/ลูกเรือไทยเหล่ำน้ีอย่ำงต่อเน่ือง	ซึ่งพนักงำน/ลูกเรือเหล่ำนี้สำมำรถท�ำงำนกับ

เจำ้ของเรือไทยทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดว่ำจะต้องท�ำงำนกับบริษัทฯ	เพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น

• จำกทีเ่คยรำยงำนไว้แล้วในรำยงำนประจ�ำปีเม่ือปีก่อน	บรษัิทฯ	ได้ลงนำมในบนัทึกควำมเข้ำใจ	(MOU)	กบัส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ	ในกำรปรับปรุงควำมรู้	และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน	ส�ำหรับวิทยำลัยเทคโนโลยีและ

อุตสำหกรรมกำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช	ซ่ึงตำมบันทึกควำมเข้ำใจนี้	บริษัทฯ	ได้สร้ำงหอพัก	เพื่ออ�ำนวยควำม

สะดวกแก่นักศึกษำส�ำเร็จตำมโครงกำรท่ีวำงไว้เรยีบร้อยแล้ว	และได้ส่งมอบหอพักดังกล่ำวให้กบัวทิยำลยัเทคโนโลยี



และอุตสำหกรรมกำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช	ซ่ึงมีมูลค่ำทั้งส้ินประมำณ	25.40	ล้ำนบำท	บริษัทฯ	ให้ควำมช่วย

เหลือทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงต่อเนือ่งแก่นักเรยีน	รวมกำรซือ้หนงัสือและอปุกรณ์ทำงกำรศึกษำในห้องสมุด	ทำงด้ำน

วทิยำลยัเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรอืนครศรธีรรมรำช	ได้เพิม่หลกัสตูรกำรเรยีนใหม่โดยมบีรษัิทฯ	เป็นที่

ปรกึษำ	เพือ่เป็นกำรฝึกหดัและพฒันำวศิวกรส�ำหรบักำรด�ำเนนิอำชีพกำรเดินเรอืในอนำคต	ในกำรนี	้ท่ำนรฐัมนตรี

ช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบรำงวัลโล่เกียรติยศให้แก่บริษัทฯ	จำกกำรที่บริษัทฯ	มีส่วนร่วมในวิทยำลัย

เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช

• บริษัทฯ	มอบทุนกำรศึกษำจ�ำนวน	165,000	บำท	แก่นักศึกษำวิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ	มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์	วิทยำเขตศรีรำชำ	เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรเดินเรือ

กำรมอบทุนกำรศึกษำงวดสุดท้ำยภำยใต้โครงกำรนี้ได้ถูกจ่ำยในเดือนเมษำยน	พ.ศ.	2553

• ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจำคเงิน	จ�ำนวน	223,000	บำท	ในโครงกำร	“ห่มผ้ำให้น้อง	ครั้งท่ี	17”	ให้กับ

คณะนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ของศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี	เพื่อน�ำไปปรับปรุงถนนทำงเข้ำโรงเรียน	สนำมเด็ก

เล่น	และภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียน	รวมท้ังจัดหำหนังสือสมทบในห้องสมุดให้เหมำะกับกำรพัฒนำของเด็ก

นักเรียน	และจัดหำอุปกรณ์ปฐมพยำบำลในห้องพยำบำล	ให้แก่โรงเรียนบ้ำนคลองระก�ำ	จังหวัดปรำจีนบุรี

ส�ำหรับปีก่อนหน้ำนี้	บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจำคมำอย่ำงต่อเน่ือง		ดังนี้	1)	ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจำคเงิน

จ�ำนวน	137,000	บำท	ในโครงกำร	“ห่มผ้ำให้น้อง	ครั้งที่	15”	ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ของศูนย์ฝึก

พำณิชยนำวี	เพื่อน�ำไปจัดสร้ำงห้องน�้ำ	ซ่อมแซมอำคำร	ปรับปรุงห้องพยำบำลของโรงเรียน	รวมถึงบริเวณ

รอบโรงเรียนบ้ำนหนองแค	จังหวัดสระแก้ว	2)	ในปี	2554	บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน	113,160	บำท

ในโครงกำร	“ห่มผ้ำให้น้อง	ครั้งที่	14”	ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ของศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี	เพื่อน�ำไป

จัดสร้ำงห้องอำหำร	ส�ำหรับโรงเรียนวัดตะพังคลี	จังหวัดฉะเชิงเทรำ	3)	ในปี	2553	บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจำคเงิน

จ�ำนวน	139,000	บำท	ในโครงกำร	“ห่มผ้ำให้น้อง	ครั้งที่	13”	ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ของศูนย์ฝึก

พำณิชยนำวี	เพื่อน�ำไปจัดสร้ำงห้องน�้ำ	ส�ำหรับโรงเรียนโนนผำสุก	จังหวัดสระแก้ว	4)	ในปี	2552	บริษัทฯ	ได้ร่วม

บริจำคเงนิจ�ำนวน	80,466	บำท	ในโครงกำร	“ห่มผ้ำให้น้อง	ครัง้ที	่12”	ให้กบัคณะนกัเรยีนเดินเรอืพำณิชย์ของศูนย์

ฝึกพำณิชยนำวี	เพื่อน�ำไปซ้ือเครื่องโปรเจกเตอร์	และจัดท�ำเวทีกิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนวัดบำงกระเจ้ำ	จังหวัด

สมุทรสำคร	และ	5)	ในปี	2551	บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน	100,000	บำท	ในโครงกำร	“ห่มผ้ำให้น้อง	ครัง้ที	่11”

ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพำณิชย์	ศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี	เพื่อน�ำไปใช้ในกำรซ่อมแซมห้องเรียนและปรับปรุง

ห้องสมุดให้แก่	โรงเรียนบำ้นใบสีทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

• เม่ือวนัท่ี	8	มิถนุำยน	2558	บรษัิทฯ	ได้บรจิำคเงิน		500,000	บำท	มอบให้มลูนิธิพฒันำเครือ่งมอืแพทย์ไทย		เพือ่ส่งเสรมิ

และสนับสนุนในกำรค้นคว้ำและพัฒนำเครื่องมือแพทย์

• เม่ือเดือนมกรำคม	2556	บริษัทฯ	ได้บริจำคเงินจ�ำนวน	5,000	บำทให้แก่กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเพื่อ

จัดหำของขวัญให้แก่เด็กๆในงำนวันเด็กที่สนำมเสือป่ำ	พระรำชวังดุสิต

• ในปี	พ.ศ	2553	บรษัิทฯ	ได้บริจำคเครือ่งคอมพวิเตอร์จ�ำนวน	28	เครือ่ง	แก่โรงเรยีนมัธยมวำรชิภมิู	โรงเรยีนสุโขทยั

โรงเรียนบ้ำนค้อ	โรงเรียนสัตตยำสัย	และส�ำนักงำนบริหำรชุมชน	อ�ำเภอปำกเกร็ด	บริษัทฯ	ได้ให้ควำมช่วยเหลือ

ด้ำนกำรศึกษำแก่เด็กยำกจนอย่ำงต่อเน่ือง	จำกทีเ่คยรำยงำนไว้แล้วในรำยงำนประจ�ำปีเม่ือปีท่ีแล้ว	บรษัิทฯ	ได้บริจำค

เครือ่งคอมพวิเตอร์จ�ำนวน	15	เคร่ือง	เพือ่ใช้ในกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนบ้ำนค้อ	จังหวดัสรุนิทร์	และ

ได้บริจำคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีควำมทันสมัยเพิ่มอีกจ�ำนวน	3	เครื่อง	(Dell	Celeron	2	GHZ,	Hard	Disk	40	GB)

แก่โรงเรียนเพื่อให้กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนมีควำมทันสมัยมำกขึ้นด้วย

• บรษัิทฯ	ได้ร่วมบรจิำคเงินจ�ำนวน	40,000	บำท	ให้กบัยวุมสุลมิ	บ้ำนปำกลดั	อ�ำเภอพระประแดง	จงัหวดัสมุทรปรำกำร

เพ่ือใช้สนบัสนนุเคร่ืองมือเครือ่งใช้ทำงกำรศึกษำและเป็นทุนกำรศกึษำในกิจกรรมวนัเด็กเม่ือวนัท่ี	19	มกรำคม	2551

• โดยปกติแล้วบรษัิทฯ	มกัจะจดัให้มีกำรบรจิำคเงินและส่ิงของส�ำหรบัผูท้ีมี่ควำมจ�ำเป็นและผูท่ี้ยำกไร้	เช่น	บรษัิทฯ



ร่วมกบัพนักงำน	ได้บริจำคเงินกว่ำ	1	ล้ำนบำท	ผ่ำนสภำกำชำดไทยส�ำหรบัผูป้ระสบภยัธรณพีบัิติจำกคลืน่ยกัษ์สึนำมิ	

ในประเทศไทย	และเมื่อต้นปี	2547	บริษัทฯ	ได้บริจำคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดับประถมและมัธยม	จ�ำนวน	4	

แห่งในจังหวัดระยอง	ที่มีนักเรียนจ�ำนวน	877	คน	ให้มีโอกำสศึกษำ

• บริษัทฯ	ให้ควำมช่วยเหลือในกำรสร้ำงโรงเรียนส�ำหรับเด็กที่ประสบภัยจำกแผ่นดินไหวในภำคตะวันตกของ

ประเทศอินเดีย	เมื่อป	ี2544	และในที่สุดโรงเรียนมิตรภำพ	อินโด-ไทย	ก็เกิดขึ้นและสำมำรถเปิดด�ำเนินกำรได้แล้ว

ซึง่สำมำรถรบันักเรยีนได้	จ�ำนวน	700	คน	ทัง้ในระดับประถม	มธัยมต้น	รวมทัง้มธัยมปลำย	ซึง่ท�ำให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ตำ่งๆ	รู้สึกซำบซึ้งและประทับใจอย่ำงมำกในควำมช่วยเหลือจำกประเทศไทย

• บริษัทฯ	ได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนที่อยู่อำศัยทำงภำคใต้ของประเทศไทย	ซึ่งได้รับผลกระทบและควำม

เสียหำยจำกภัยสึนำมิ	เมื่อเดือนธันวำคม	2547	โดยบริษัทฯ	และพนักงำนได้บริจำคเงินช่วยเหลือจ�ำนวน	590,000

บำท	ให้กบัหมูบ้่ำนทะเลนอก	จงัหวดัระนอง	และปรบัปรงุ/ซ่อมแซมเรอืประมงเพือ่ให้สำมำรถน�ำกลบัมำประกอบ

อำชีพได้	และบริษัทฯ	ได้อำสำดูแลและเข้ำมำเยี่ยมเยียนหมู่บ้ำนนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้เปิดโอกำสให้

เด็กที่ขำดแคลนได้รับทุนกำรศึกษำ	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	ยังให้ทุนกำรศึกษำเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง	ที่ก�ำลังศึกษำอยู่ใน

โรงเรยีนแห่งหนึง่ทีก่รงุเทพฯ	นอกจำกนีบ้รษิทัฯ	ยงัจดัหำแหล่งประกอบอำชพีให้แก่เยำวชนและให้กำรสนบัสนนุ

กำรพฒันำทำงร่ำงกำยและสติปัญญำของเด็กหนุ่มในหมูบ้่ำนแห่งนี	้เพือ่ทีจ่ะก้ำวเข้ำมำฝึกอบรมอำชพีกำรเดินเรอื

ข้ันพืน้ฐำน	โดยทำงบรษัิทฯ	เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว	ซึง่บคุคลเหล่ำน้ีจะเข้ำมำประกอบอำชพีกำรเดินเรอืให้กบั

บริษัทฯ	ได้อยำ่งสมบูรณ์และตรงกับสำยงำนอำชีพในกำรเดินเรือทะเลระหว่ำงประเทศ

• บริษัทฯ	ได้ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน	1,325,867	บำท	ในปี	2551	เพื่อสร้ำงบ้ำนฟิสิกส์	เคมี	และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้กบัโรงเรยีนแห่งหน่ึงที	่เซมังกดีุ	ทำมิล	นำดูล	ประเทศอนิเดีย	โรงเรยีนแห่งนีอ้ยูใ่นหมู่บ้ำนท่ียำกจนมำกและได้

รับผลกระทบและควำมเสียหำยจำกภัยสึนำมิในเดือนธันวำคม	2547

• บริษัทฯ	ได้ประสำนงำนกับสภำกำชำดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจำคโลหิตมำรับบริจำคท่ีส�ำนักงำนบริษัทฯ

มำต้ังแต่อดีต	และในปี	2558	หน่วยเคลื่อนท่ีรับบริจำคโลหิตมำรับบริจำคโลหิตท่ีบริษัทฯ	ทั้งสิ้น	2	ครั้ง	ในเดือน

มกรำคม	และเดือนกรกฎำคม	มีจ�ำนวนโลหิตรวม	61,200	ซีซี

• ในทุกๆ	ปี	บริษัทฯ	จัดกิจกรรมวิ่ง	5	กิโลเมตร	เรียกว่ำ	“พีเอสแอลวิ่งเพื่อวันเดินเรือประจ�ำปี”	ที่สวนลุมพินีเพื่อ

สนับสนนุให้พนักงำนบรษัิทฯ	มนิีสัยรกักำรออกก�ำลงักำยและมีสุขภำพทีดี่	และในปี	2555	บรษัิทฯ	ไม่ได้จัดกจิกรรมวิง่

ดังกลำ่ว	โดยบริษัทฯ	ได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้	ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกน�้ำท่วมในไทยแทน

• บริษัทฯ	เป็นหน่ึงในกลุ่มผู้สนับสนุนงำนวันกีฬำประจ�ำปี	ณ	ศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี	ซึ่งบริษัทฯ	ให้ควำมร่วมมือใน

กำรขยำยดำ้นกีฬำรวมถึงกำรศึกษำ	(ที่ได้กล่ำวไปแล้ว)	และช่วยในเรื่องกำรพัฒนำของคณะนักเรียนพำณิชย์นำวี

• บรษิทัฯ	จดัโครงกำรช่วยเหลอืพนักงำนด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำประจ�ำปี	ส�ำหรบัค่ำเล่ำเรยีนแก่บตุรของพนกังำน

ที่ไม่สำมำรถหำเงินค่ำเล่ำเรียนของบุตรตนเองได้

• บรษิทัฯ	ได้บรจิำคเงินและอปุกรณ์กำรศกึษำ	เพือ่จดัท�ำห้องปฏบิติักำรทำงวทิยำศำสตร์และสนบัสนุนกจิกรรมกำร

เรียนกำรสอน	ด้ำนต่ำงๆ	ของโรงเรียนบำ้นค้อ	จังหวัดสุรินทร	์ในเดือนกันยำยน	2549

• บรษิทัฯ	ได้ร่วมบรจิำคเงิน	100,000	บำท	และหนงัสือให้กบัคณะนักเรยีนเดินเรอืพำณิชย์	ศนูย์ฝึกพำณิชย์นำว	ีเพ่ือ

น�ำไปใช้ในกำรซ่อมแซมอำคำรเรยีนและสร้ำงห้องสมดุให้แก่โรงเรยีนบ้ำนวงัสนวน	จงัหวดันครรำชสมีำในเดือน

กันยำยน	2550

• บริษัทฯ	ได้ร่วมสมทบเงิน	100,000	บำท	แก่สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	เพื่อใช้

ในกำรอบรมควำมรูแ้ละพฒันำทักษะวชิำชพีแก่คนพกิำร	เพือ่ให้สำมำรถหำเลีย้งตนเองได้ในงำนวันคนพกิำรครัง้

ที่	43	ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกำยน	2550

• ในปี	2551	บรษิทัฯ	ได้ร่วมบริจำคเงิน	68,000	บำท	ให้โรงเรียนบ้ำนค้อ	จงัหวดัสุรนิทร์	เพือ่สนับสนนุใน	“โครงกำร



พำนักเรียนไปทัศนศึกษำ”	ณ	สถำนีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกรำช	จังหวัดนครรำชสีมำ

งาน SET Sustainability Awards 2015

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คุณคูชรู วาเดีย 
กรรมการบริหารของบริษัทฯ รับมอบ
รางวัล “Thailand Sustainability 
Investment Award” ในงาน SET 
Sustainability Awards 2015.

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

8 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้บริจาค
เงิน 500,000 บาทมอบให้มูลนิธิพัฒนา 
เคร่ืองมือแพทย์ไทย เพ่ือส่งเสริม และ
สนับสนุนในการค้นคว้าและการพัฒนา 
เคร่ืองมือแพทย์

โครงการห่มผ้าให้น้องครั้งที่ 17

 ในปี 2558 บรษัิทฯ ได้ร่วมบรจิาคเงิน จำานวน 223,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครัง้ที ่17” ให้กบัคณะนกัเรยีน

เดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อนำาไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

รวมท้ังจัดหาหนงัสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะกับการพฒันาของเด็กนกัเรยีน และจดัหาอปุกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล 

ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองระกำา จังหวัดปราจีนบุรี



มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีประจ�าปี 2558

ในเดือนกมุภาพนัธ์และเดือนกันยายน 2558 บรษัิทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำานวน 707,000 บาท และจำานวน 557,960 บาท

ตามลำาดับ ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 

 ในภาพแสดงอาจารย์และนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วยนายโคคา วี สุดการ์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารกองเรือ

พีเอสแอล

วันส�าเร็จการศึกษาของนักเรียนในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

 นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วยนายโคคา วี สุดาการ์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล ในวันสำาเร็จ

การศึกษา ณ ศูนยืฝึกพาณิชย์นาวี เดือนกันยายน 2558



บริจาคโลหิตประจำาปี 2558

ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2558 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 

ครั้ง มีจำานวนโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 61,200  ซีซี




