รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สารจากคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน�ำเสนอรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดท�ำตามกรอบ
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 โดยรายงานฉบับนีไ้ ด้ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานส�ำคัญของบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียส่วนใหญ่ในรอบปี 2558 และได้สอื่ สารถึงการวิเคราะห์ประเด็นทีส่ ำ� คัญทางด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม
ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน และประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
พันธกิจของบริษทั ฯ คือ การเป็นบริษทั เดินเรือทีไ่ ด้รับความไว้วางใจสูงสุดในโลกและให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ ในการอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าพันธกิจดังกล่าวนีจ้ ะประสบความส�ำเร็จได้
โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ กล่าวคือ ลูกค้า รัฐบาล และองค์กรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง พนักงาน ผูถ้ อื หุน้
รวมถึงชุมชนและสังคม และตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าว ในแนวทางทีเ่ ป็นการพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้องค์ประกอบต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจหลักที่จะต้องมีการติดตามตลอดเวลาใน
การด�ำเนินงานในทุกระดับของบริษัทฯ
รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนฉบับนีไ้ ด้สรุปความสัมพันธ์ของบริษทั ฯ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ และน�ำเสนอ
แนวทางที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุกระดับ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น
ค�ำแนะน�ำ หรือความเห็นเกีย่ วกับรายงานฉบับนีแ้ ละบริษทั ฯ ขอยืนยันว่าค�ำแนะน�ำหรือความเห็นทุกเรือ่ งจะได้รบั การพิจารณา
อย่างจริงจังเพื่อน�ำไปด�ำเนินการต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เราขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ทั้งแรงกายและแรงใจ ท�ำให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป
ในนามคณะกรรมการ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

นายคูชรู คาลี วาเดีย

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
8 กุมภาพันธ์ 2559

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

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยรายงานฉบับนี้ได้
รวบรวมผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นไปทีธ่ รุ กิจหลักซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์แห่งความยัง่ ยืน ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การทีบ่ ริษทั ฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยูท่ วั่ โลก ซึง่ เรือส่วนใหญ่
ได้ถือธงสัญชาติไทยนั้นถือเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ
อย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับปี 2558 รายงานนี้เป็นรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับที่ 4 ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีซ่ึงได้น�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ย่ังยืนเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น
บริษัทฯที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง และด�ำเนินธุรกิจภายใต้วสิ ยั ทัศน์และภารกิจทีส่ ำ� คัญ บริษทั ฯให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความโปร่งใส
ความเชื่อถือได้ การมีความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความเท่าเทียมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนั้น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการบรรเทา
ผลกระทบต่ า งๆ ถือ เป็นส่วนหนึ่ง ในบริบทความยั่งยืน ของบริษัทฯ ซึ่งได้ถูกน�ำ เสนอแยกไว้ในหัวข้อ “รายงานจาก
คณะกรรมการ” “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ” “การควบคุมภายใน” “ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ” ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ ได้อ้างอิงตามแนวทางการรายงานของ GRI ฉบับ G4 โดยบริษัทฯ ได้
พิจารณาระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ ‘In accordance’- Core ในแง่ของประเด็นส�ำคัญ (Materiality) ความเชื่อมโยงของผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) เนือ้ หาสาระ (Sustainability Context) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความถูกต้องแม่นย�ำ
(Accuracy) และการเปรียบเทียบได้ (Comparability) และเป็นการน�ำเสนอกิจกรรมและข้อมูลของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2558
ขอบเขตของรายงาน [G4-17, G4-20]

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ได้รวมข้อมูลของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรอบและข้อจ�ำกัดของรายงาน [G4-21, G4-22, G4-23]

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ได้ถูกรวบรวมจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กรอบการรายงานจากปี 2557
กระบวนการในการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน [G4-18, G4-33]

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเนือ้ หาของรายงานโดยการค้นคว้าร่วมกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียหลักเพือ่ ให้ได้รบั ข้อคิดเห็นจากบุคคล
เหล่านัน้ ข้อมูลต่างๆในรายงานฉบับนีไ้ ด้ถกู ทบทวนโดยผูบ้ ริหารระดับสูงก่อนน�ำเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิ หลังจากนัน้
รายงานฉบับนี้ได้ถูกน�ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
การประเมินประเด็นส�ำคัญ (Materiality) ด้านความยั่งยืน [G4-19]

เนือ้ หาของรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนฉบับนี้ มุง่ เน้นทีจ่ ะน�ำเสนอนโยบายบริษทั ฯ ความส�ำเร็จ และความท้าทาย
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในกรอบระยะเวลาในการรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4
การประเมินในประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนนี้ครอบคลุม 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การระบุเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ ง (Relevance) โดยการประเมินถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละเรือ่ งทัง้ จากภายใน
และภายนอกบริษัทฯ และจากหน่วยงานในบริษัทฯ โดยน�ำตัวชี้วัดของ GRI มาพิจารณาประกอบกัน
2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญเนื้อหาที่มีอิทธิพล และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาแต่ละ
หัวข้อ ประเด็นต่างๆที่มีความส�ำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหัวข้อและประเด็นต่างที่สะท้อนถึง
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

3. การล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็นโดยผ่านการสอบทานและการประเมินผล โดยได้ทบทวนเนื้อหาผ่าน
การประเมิน Materiality Matrix ซึ่งการประเมินนี้ได้จัดท�ำผ่านทางแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร
4. การตรวจสอบบริบทของรายงานเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้ผลตอบรับทีไ่ ด้จากผูม้ สี ว่ นได้เสียมารวมไว้ในการจัดท�ำ
รายงานครั้งนี้ โดยได้รับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
การพบปะกับนักลงทุน เว็บไซต์ของบริษทั ฯ หน่วยงานก�ำกับดูแล และการรายงานข่าวของบริษทั ฯ จากสือ่ มวลชน
ตารางแสดงประเด็นของเนื้อหาความยั่งยืนด้านล่างนี้ประกอบด้วย 15 หัวข้อที่ส�ำคัญ ซึ่งแต่ละหัวข้อจะครอบคลุมถึง
ประเด็นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทีบ่ ริษทั ฯให้ความส�ำคัญ ส�ำหรับ 15 หัวข้อนี้ ถือเป็นข้อมูลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อรายงานการ
พัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนปีนขี้ องบริษทั ฯ บริษทั ฯให้ความส�ำคัญต่อการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการปรับปรุงการประเมิน
ประเด็นที่ส�ำคัญในเนื้อหานี้ และได้เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ตามล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
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ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements) [G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และภายนอก กล่าวคือ เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากหลากหลายวิธีการ
โดยค�ำนึงจากความถี่และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทฯ ยังได้จัดหาช่องทางในการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผา่ น
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะด�ำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังและจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
ในปัจจุบนั บริษทั ฯแบ่งผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็น 8 กลุม่ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ หน่วยธุรกิจทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบ
ในการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะ และประเมินความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง
ลูกค้า
• การบริการอย่างมืออาชีพ ในอัตราค่า
บริการที่ยุติธรรม
• ส่งสินค้าตรงตามระยะเวลาที่ก�ำหนดโดย
ปราศจากปัญหา
ผู้ถือหุ้น
• ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล
• การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
• ด�ำเนินกิจการด้วยความยุตธิ รรมและโปร่งใส
• การบริหารความเสี่ยง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

พนักงาน

นักลงทุน

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม •
ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ •
•
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
•
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี
•
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
•
•

ผลตอบแทนจากการลงทุน
การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ด�ำเนินกิจการด้วยความยุตธิ รรมและโปร่งใส •
การบริหารจัดการความเสี่ยง
•
•
•

ชุมชนและสังคม • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
• สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
• รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ

•
•

หลักปฏิบัติและการมีส่วนร่วม
พัฒนาการให้บริการตามความต้องการที่หลากหลาย
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เชือ่ ถือได้ เป็นมืออาชีพ และ
ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
ตอบข้อซักถามอย่างละเอียดโดยทันที
สร้าง รักษา และเพิม่ พูนมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืนให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแม่นย�ำและทันเวลา
ตอบข้อสงสัยต่างๆทั้งหมด
สือ่ สารกับผูล้ งทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ ผ่านการเยีย่ มชมบริษทั ฯ
การจัด Road Show และ การจัดประชุม
มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัทฯ
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการจัด
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day)
ทุกไตรมาส
จดหมายข่าวจากกรรมการผู้จัดการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ให้ความปลอดภัยในการท�ำงาน
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการฝึกอบรม
ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได้
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัทฯ
การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ (conference call)
รวมถึงจัดให้มีช่วงตอบข้อซักถาม
เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างสม�่ำเสมอ
การจัด Road Show 3 ครั้ง ในปี 2558
จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรายงานอื่นๆ เช่น แบบ 56-1
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการต่างๆของชุมชนและ
สังคมอย่างสม�่ำเสมอ
จัดการประชุมร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเล เพื่อ
วางแผนกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง
ผู้ออกกฎ
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบ
กฎระเบียบต่างๆ
• มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส
• เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา

•
•
•
•
•
•

คู่ค้า

เจ้าหนี้

• เปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการจัดซื้อ •
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
•
• ก�ำหนดราคาที่ยุติธรรม
•
• รักษาชื่อเสียงที่ดีและความน่าเชื่อถือ
•
• ความสามารถในการช�ำระหนี้ภายในเวลา •
ที่ก�ำหนด
• ก�ำหนดผลตอบแทนจากเงินกู้และค่า
•
ธรรมเนียมที่ยุติธรรม
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
•

หลักปฏิบัติและการมีส่วนร่วม
ปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำในการติดต่อกับภาครัฐจริยธรรมธุรกิจ
รวมถึงให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเป็นประจ�ำ
เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างสม�่ำเสมอ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรายงานอื่นๆ เช่น แบบ 56-1
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และน�ำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยเงือ่ นไขตามหลักปฏิบตั แิ ละจารีตประเพณี
ของอุตสาหกรรม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญา
ช�ำระเงินตามก�ำหนด
มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ รวมถึงเงื่อนไขในแง่ของ
วัตถุประสงค์ของเงินกู้ การช�ำระคืนหลักประกัน และเงือ่ นไข
อื่นๆที่ได้ตกลงกัน
จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์อันดีอย่างสม�่ำเสมอ
จัดท�ำรายงานทางการเงินและรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและความซื่อสัตย์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้มีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างในการก�ำกับดูแลกิจการได้รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้
แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจ�ำปีนี้
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงหลักส�ำคัญของความซือ่ สัตย์ การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม และเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนด้วยความจริงใจ โปร่งใส และซื่อสัตย์ ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การต่อต้านการคอรัปชั่น [SO4]

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการเดินเรือมามากกว่าสองทศวรรษและมีชื่อเสียงในการไม่ยอมรับพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอรัปชั่น ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯได้ยึดถือนโยบายนี้มาโดยตลอด  และไม่นานมานี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั นิ โยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และเครือ่ งมือการประเมินตนเองทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
นโยบายนีไ้ ด้รวมแนวทางการด�ำเนินธุรกิจทีต่ อ่ ต้านการคอรัปชัน่ และการกระท�ำทีผ่ ดิ จรรยาบรรณมาตัง้ แต่ในอดีต และ
ได้สื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกคนให้รับทราบในทางเดียวกัน
90

นโยบายฉบับนีค้ รอบคลุมถึงบุคคล กิจการ หรือ องค์กร ทีบ่ ริษทั ฯท�ำธุรกิจด้วย ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดช่องทางในการ
ติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั ฯโดยตรง เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับธุรกิจ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความเสีย่ ง หรือ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียจากการด�ำเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบตั งิ านไม่ถกู ต้อง หรือการละเมิดหลักจริยธรรม
ธุรกิจ และแนวทางปฏิบตั ทิ บี่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ หรือการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย ฯลฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงให้ความมัน่ ใจได้วา่ บุคคล
กิจการ หรือ องค์กร ที่บริษัทฯเกี่ยวข้องด้วย ไม่มีการกระท�ำที่ผิดจรรยาบรรณ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
คุณ คาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ
รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต ณ ส�ำนักงานสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผลการด�ำเนินงานในการจัดการเพื่อความยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2558 ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายส�ำหรับปีหน้าไว้ ดังต่อไปนี้
• รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ มากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อยละ 10
• ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�ำเรือ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อยละ 15 ตามรายงานของ
Moore Stephens
• จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
• จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานตามก�ำไรสุทธิของผลประกอบการประจ�ำปี
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านทางกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมไปถึงผ่านทางกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้นและแจกจ่าย (ล้านเหรียญสหรัฐ) [EC1]
รายการ
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น:
รายได้จากการเดินเรือ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการขายทรัพย์สิน
รายได้อื่น
รวม - มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่สร้างขึ้น

2554

2555

2556

2557

2558

100.51
0.85
0.06
10.77
112.19

112.34 124.76 140.66
0.65
0.27
0.16
0.01
0.00
0.83
10.24 31.69 1.69
123.24 156.72 143.34

123.21
0.06
0.00
0.36
123.63

รายการ
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย:
ต้นทุนจากการเดินเรือ (ไม่รวมต้นทุนลูกเรือ)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (รวมต้นทุนลูกเรือ)
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้กู้
เงินปันผลจ่าย
ภาษีจ่ายให้รัฐ
เงินลงทุนในชุมชน และสังคม
การจ่ายเงินอื่นๆ
รวม - มูลค่าเศรษฐกิจโดยตรงที่แจกจ่าย
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงสะสม ดังนี้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ประมาณการค่าใช้จ่าย
โอนไป (จาก) เงินสำ�รอง

2554
26.33
26.23
14.20
21.14
0.36
0.08
1.93
90.27
21.92
21.40
0.00
0.52

2555

2556

2557

40.17 42.93 43.54
32.55 42.89 46.38
13.85 14.82 15.31
15.08 13.76 9.66
0.15
0.31
0.27
0.06
0.04
0.04
2.09
1.10
1.54
103.95 115.85 116.74
19.29 40.87 26.60
29.63 37.09 39.01
0.39
0.04
0.06
(10.73) 3.74 (12.47)

2558
43.61
53.90
16.37
0.00
0.21
0.06
11.76
125.91
(2.28)
67.17
0.20
(69.65)

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงิน โปรดดู “จุดเด่นทางการเงิน” และ “ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของผูบ้ ริหาร”
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ผลการด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขนส่งทางทะเลที่ขาดความรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านมลภาวะทางอากาศ และ/หรือทางน�ำ้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปกป้องและอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้า และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม จากการด�ำเนินธุรกิจตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้บริษทั ฯ เข้าใจดีวา่ แค่การปฏิบตั ติ ามกฏข้อบังคับต่างๆ นัน้
ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะช่วยปกป้องและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ยังมีสงิ่ อืน่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้
นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการที่จะลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย
รายงานนี้ได้น�ำเสนอรายละเอียดกฎข้อบังคับทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญที่สุด และสิ่งที่บริษัทฯ
ได้ดำ� เนินการเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับดังกล่าว รวมทัง้ รายงานนีไ้ ด้แสดงถึงแผนงานภายในทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
และระบบการควบคุมคุณภาพ และความพยายามในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้
จะเป็นการสรุปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปีถัดไป
จุดเด่นผลการด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม [EN27]

1. การประชุมประจ�ำปีที่จัดขึ้นทุกๆปีโดยมีการพิจารณาและพูดต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีต่างๆ
2. นโยบายในการป้องกันสิง่ แวดล้อมตามด้านล่าง ได้ถกู จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานเดียวกันกับ มอก. 14001 ซึง่ เป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนโลก
ในปั จ จุบันและในอนาคต (โปรดดูรายละเอีย ดด้านล่างในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อ ม
มอก. 14001 (ISO 14001)”)
3. ส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ บริษทั ฯได้ลงนามสัญญาสัง่ ต่อเรือใหม่ ซึง่ มีรายละเอียดของคุณลักษณะ
ของตัวเรือมากกว่าข้อก�ำหนดตามกฎหมาย อันจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในการรักษาสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�ำหนดและน�ำมาใช้กับพนักงานทั้งในส�ำนักงานและ
พนักงานที่อยู่บนเรือ โดยได้ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการและให้มีการปฏิบัติ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
อบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนักงานทุกระดับจะเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม และ
ความส�ำเร็จนี้ได้แสดงผ่านการอบรมพนักงานในบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่ส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบนเรือและภายในส�ำนักงาน
และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการด�ำเนินการต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กรฯ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ พนักงานทุกคน (ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานบริษทั ฯ และบนเรือ) ซึง่ เป็นไปตาม
นโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Policy) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ และปลูกจิตส�ำนึกเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกการอบรมทั้งที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ และผ่านทางผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับเรือที่ไปตรวจเรือ
7. บริษทั ใช้ความพยายามอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ชักจูงและสนับสนุนผูค้ า้ ทุกรายของบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสิง่ แวดล้อม/
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ [LA8]

การที่บริษัทฯ จะสามารถน�ำเรือวิ่งผ่านน่านน�้ำสากลได้นั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับและอนุสัญญาต่างๆ ซึ่งก�ำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization:
IMO) และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆอย่างครบถ้วน
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล (Safety of Life at Sea “SOLAS”) อนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution “MARPOL”) อนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบัติคนประจ�ำเรือ และการเข้ายามของคนประจ�ำเรือ (Standards for
Training Certification and Watchkeeping “STCW”) อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention “MLC”)
เป็น 4 อนุสัญญาหลักที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ มีกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้ำถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 (International
Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004)
• อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (International Maritime Dangerous Goods
Code (IMDG))
• อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าเทกองแบบแข็ง (International Maritime Solid Bulk
Cargoes Code (IMSBC))
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบกันเพรียงของเรือ ค.ศ. 2001 (International Convention on the
Control of Harmful Anti-Fouling Systems 2001)
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ำมัน ค.ศ. 2001 (International
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001)
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเคลื่อนย้ายซากเรือ ค.ศ.2007 (Nairobi International Convention on the
Removal of Wrecks 2007 (the Wrecks Convention))
• กฎข้อบังคับในระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในกฏข้อบังคับระหว่างประเทศ ตัวอย่าง
เช่น พระราชบัญญัติพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act: EPA) และค�ำสั่งของ
สหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเขตยุโรป ฯลฯ

นอกจากกฎข้อบังคับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ส�ำคัญอื่นๆ ดังต่อไปนี้
ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code:
ISM Code) จากประสบการณ์เรียนรูด้ า้ นอุบตั เิ หตุทางทะเลตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ได้ถกู รวบรวมเป็นประมวลข้อบังคับเกีย่ วกับ
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM Code) ซึ่งถูกเผยแพร่โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยในการด�ำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ ISM Code ได้มผี ลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2541 ส�ำหรับเรือขนส่งผู้โดยสารรวมถึงเรือเร็วส�ำหรับขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุกน�้ำมัน เรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ
เรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง และเรือบรรทุกสินค้าที่มีความเร็วสูงที่มีระวางขับน�้ำตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ และได้รับใบรับรองตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้
กฎข้อบังคับนี้ถูกน�ำไปใช้ทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงานบนฝั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
2. เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต
3. เพือ่ หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
กราฟต่อไปนี้ แสดงถึงจ�ำนวนครัง้ ของเหตุการณ์การละเมิด ISM Code เปรียบเทียบกับจ�ำนวนวันในการเดินเรือ ตัง้ แต่
ปี 2550 - 2558 ของบริษัทฯ ส�ำหรับการวิเคราะห์นี้ ได้พิจารณาการละเมิด ISM Code ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้ การระเบิด
การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของลูกเรือ เรือโดนกัน และ เรือเกยตื้น โดยปี 2550 เป็นปีที่มีจ�ำนวนครั้งของการละเมิด ISM Code
เกิดขึน้ สูงสุด 18 ครัง้ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2550 - 2554 การละเมิด ISM Code มีจำ� นวนลดลงถึงร้อยละ 94 และมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2556 และปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์รายละเอียดของการละเมิดเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงและเริ่ม
ด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมในแต่ละเรื่อง และได้แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษา และเป็นการหลีกเลี่ยง
การเกิดการละเมิดแบบเดียวกันขึ้นอีก บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะรายงานว่าการด�ำเนินการที่ผ่านมาได้ช่วยให้จ�ำนวนครั้งของ
การละเมิดข้อบังคับ ISM ของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2558 มีจ�ำนวนลดลง คือมีการละเมิดข้อบังคับจ�ำนวน 3 ครั้ง โดยมีจ�ำนวน
วันในการเดินเรือ อยู่ที่ 16,562 วัน เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนครั้งของการละเมิดข้อบังคับกับจ�ำนวนวันในการเดินเรือพบว่า
ในปี 2554 และปี 2558 เป็นปีที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เนื่องจากมีการละเมิดเกิดขึ้นมีเพียงร้อยละ 0.02 และแม้ว่าในปี 2550
ซึง่ เป็นปีทแี่ ย่ทสี่ ดุ แต่การละเมิดทีเ่ กิดขึน้ ก็นบั ได้วา่ มีเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 0.11 เท่านัน้ ส�ำหรับในช่วงเวลาทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา 
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จำนวนครั้งของการละเมิด ISM
จำนวนวันในการเดินเรือ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ISM Code ได้มีการตรวจสอบภายในบนเรือประจ�ำปีโดยทีมงานซึ่งประกอบด้วย
ผู้ตรวจสอบเรือซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรง
เหตุการณ์ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ
ทัง้ หมดจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุ และหลังจากนัน้ จะมีการทบทวนขัน้ ตอนการด�ำเนินงานทันที นอกจากนี้
บทเรียนทั้งหมดที่ได้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่านทาง Marine Accident
Reporting Scheme (MARS) เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมเดินเรือ และเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการ
เดินเรือให้สงู ขึน้ อีกด้วย The Nautical Institute กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่ ได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Marine Accident
Reporting Scheme (MARS) ทุกเดือน ได้ชื่นชมที่บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ MARS ในการส่งเสริมและร่วมแบ่งปัน
“บทเรียน” จากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการด�ำเนินการเพื่อควบคุมการละเมิด ISM Code โดยการใช้วิธีป้องกันต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร: เนื่องจากแนวโน้มที่การตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือของรัฐเมืองท่านั้นจะมี
ความเข้มงวดมากขึน้ ในส่วนของการบังคับใช้ ISM Code ดังนัน้ บุคลากรประจ�ำเรือของบริษทั ฯ จึงได้รบั การทบทวน
ความรู้ด้าน ISM Code อย่างสม�่ำเสมอ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกองเรือ
• การพัฒนาการบ�ำรุงรักษาตัวเรือ: บริษทั ฯ ได้เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการตรวจสอบสภาพและทดสอบเครือ่ งจักร
ทุกเครื่องอย่างสม�่ำเสมอ และหากเจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานในทันที นอกจากนี้
ฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ ได้เน้นย�ำ้ ให้ผตู้ รวจสอบภายในต้องสอบทานการบังคับใช้กฎเกณฑ์ตา่ งๆอย่างเข้มงวดเพิม่ ขึน้
จากการตรวจสอบปกติ เพือ่ ให้ยกระดับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและความปลอดภัยส�ำหรับตัวเรือ สินค้า และลูกเรือ
• มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีไปยังเรือ: โดยปกติเรือทีเ่ ข้าสูน่ า่ นน�ำ้ ในอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย จะต้องมีใบรับรอง
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเรื่องดังกล่าว
บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดขั้นตอนการด�ำเนินการแก่ลูกเรือไว้ล่วงหน้าก่อนที่เรือจะมาถึงน่านน�้ำ
ดังกล่าว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้ถกู จัดเตรียมไว้เรียบร้อย และเรือสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดเวลา 
• ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners)
Intercargo มีค�ำกล่าวว่า  “เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย ความมี
ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ดังนัน้ วิสยั ทัศน์ของเราจึง
คือ ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
ซึ่งมีเรือสมาชิกที่ค้าขายอยู่ทั่วโลก – เดินเรืออย่างมีความสามารถในการแข่งขัน ปลอดภัย และสร้างผลก�ำไร”
ค�ำกล่าวนี้สอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิก Intercargo ของบริษัทฯ นั้น
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
• ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก RightShip ซึง่ เป็นองค์กรตรวจประเมินคุณภาพเรืออิสระ ก่อตัง้ โดย BHP
Billiton, Rio Tinto และ Cargill สามบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ใช้บริการหลักในการขนส่งทางเรือ
ซึง่ ระบบการตรวจประเมินคุณภาพเรือของ RightShip เป็นทีร่ จู้ กั โดยทัว่ กันว่ามีมาตรฐานทีแ่ ม่นย�ำและเข้มงวด รวม
ทั้งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเรือ (รวมถึงลูกเรือและสินค้า) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเข้าเป็น
สมาชิกของบริษัทฯ เป็นการยืนยันถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกอย่างด้วย
บริษทั ฯได้กำ� หนดเป้าหมายภายในเท่ากับศูนย์ ส�ำหรับการละเมิด ISM Code ทีก่ อ่ ให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ ไฟไหม้
เรือโดนกัน เรือเกยตื้น หรือการถูกกักเรือ
ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and
Port Safety: ISPS) สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั่วโลก จึงมีการรับรอง ISPS
ในปี 2547 ISPS เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล (SOLAS) ซึง่ ได้รวมถึง
การยกระดับความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ข้อบังคับดังกล่าวได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ บริษัทเดินเรือ คนประจ�ำเรือ และบุคลากรประจ�ำท่าเรือ/บุคลากรผู้อ�ำนวยความสะดวก เพื่อที่จะใช้ใน “การตรวจจับ
การคุกคามความปลอดภัยและการใช้มาตรการป้องกันส�ำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของตัวเรือ หรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ท่าเรือซึ่งใช้ในการค้าระหว่างประเทศ” (ISPS Code Part A 1.2.1)
เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ISPS บริษัทฯ ได้พัฒนามาตรฐานส�ำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรือที่เข้าท่าที่มีอัตรา
เสี่ยงต่อการลักลอบค้ายาเสพติดและผู้ลักลอบหนีขึ้นเรือ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสุนัขดมกลิ่น และเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธตาม
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายมาตรฐานของบริษัทฯที่จะจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ หากเรือเข้าท่าเรือที่ยุโรป อังกฤษ
อเมริกา ออสเตรเลีย หรือ แคนนาดา จนถึงบัดนี้ บริษัทฯ เพิ่งมีเหตุการณ์ถูกกักกันเรือที่เกิดจากการละเมิด ISPS เพียงแค่
ครั้งเดียวเท่านั้น
มีการสอบทานภายในประจ�ำปีสำ� หรับมาตรการการป้องกันต่างๆ ซึง่ รวมถึงผลการด�ำเนินการของบริษทั ฯ ในการจัดหา
สุนัขดมกลิ่นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังเช่นการตรวจสอบ ISM ตามที่ได้กล่าวข้างต้น การสอบทานจะกระท�ำโดย
ทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งได้รายงานผลการสอบทานต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การโดยตรง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การเกิดอุบตั เิ หตุ รวมถึงเหตุการณ์ทเี่ กือบเกิดอุบตั เิ หตุทงั้ หมด
จะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการด�ำเนินงานมาตรฐาน จะมีการสอบทาน
ขั้นตอนต่างๆ ทันที
กราฟด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนครั้งของเหตุการณ์การละเมิด ISPS (แกนด้านซ้าย) เปรียบเทียบกับจ�ำนวนวัน
ในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2550 - 2558 บริษทั ฯ ก�ำหนดเป้าหมายให้การละเมิด ISPS เท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันกับ
เป้าหมายของการละเมิด ISM Codeทั้งนี้ ไม่มีการละเมิด ISPS ในปี 2554 และปี 2555 แต่ในปี 2556 2557และ 2558
มีการละเมิด 3 ครั้ง 2 ครั้ง และ 1 ครั้งตามล�ำดับ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้หลบหนีขึ้นเรือซึ่งเป็นคนยากจนและต้องการ
หนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าเมื่อคนเรือของบริษัทฯ ตรวจพบผู้หลบหนีเหล่านี้ได้น�ำไปส่งที่ท่าเรือที่หลบหนี
ขึน้ มาหรือท่าเรือทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ แต่บริษทั ฯ ก็ได้รวมเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นการละเมิด ISPS เพือ่ รายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การละเมิดเท่ากับศูนย์ที่ตั้งไว้
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MARPOL: เป็นอีกกฎข้อบังคับหนึ่งที่ส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเล
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ “อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการควบคุมมลพิษที่เกิดจากน�้ำมัน และสารอันตราย รวมถึง
การลดจ�ำนวนของอุบัติเหตุในการขนถ่ายสารเหล่านั้น” ซึ่งในอนุสัญญานี้แบ่งออกเป็น 6 หมวด กล่าวคือ:
1. ข้อก�ำหนดการป้องกันมลพิษจากน�้ำมัน (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)
2. ข้อก�ำหนดการควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว (Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid
substances in bulk)
3. ข้อก�ำหนดการควบคุมมลพิษจากสารอันตรายทีบ่ รรจุหบี ห่อ หรือตูค้ อนเทนเนอร์ หรือถังบรรจุ (Regulations for the
Prevention of Pollution by harmful substances carried by sea in packed forms, or in freight containers, portable
tanks or road and rail tank wagons)
4. ข้อก�ำหนดการป้องกันมลพิษจากน�้ำเสียจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from
ships)
5. ข้อก�ำหนดการป้องกันมลพิษจากการป้องกันมลพิษจากขยะจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution
by Garbage from ships)
6. ข้อก�ำหนดการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ (Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships)
บริษทั ฯ มีความเข้าใจถึงความเสีย่ งของการเกิดผลกระทบทีร่ า้ ยแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุทางทะเล
ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการเชิงป้องกันเพื่อจ�ำกัดความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยล�ำดับแรกคือ จ�ำกัดความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
บุคลากร และล�ำดับที่สองคือการดูแลรักษาเครื่องจักรบนเรือให้มีมาตรฐานสูงสุด
เพือ่ จ�ำกัดความผิดพลาดของบุคลากร บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมส�ำหรับเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำเรือทุกคน
ซึ่งรวมไปถึงห้องอบรมเสมือนจริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงความช�ำนาญในการน�ำเรือ และความระมัดระวังต่างๆ
โดยใส่ตัวแปรทั้งทางด้านสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล หรือเมืองท่าต่างๆ ในโลก นอกจากนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า
วิศวกรช่างเครือ่ งบนเรือทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งจักรทันสมัยใหม่ได้รบั การฝึกอบรมโครงสร้างเครือ่ งจักรนีอ้ ย่างเข้มงวด เพือ่ ให้เกิดทักษะ
และความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักร และหลีกเลี่ยงปัญหาเครื่องจักรหยุดท�ำงาน
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จากกราฟด้านบนแสดงถึง จ�ำนวนครัง้ ของการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL (แกนด้านซ้าย) ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน และจ�ำนวนวันในการเดินเรือ (แกนด้านขวา) ในช่วงปี 2550 - 2558 เพือ่ การวิเคราะห์นี้ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ทีถ่ อื เป็นการละเมิดจะมาจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะเห็นได้วา่ การละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL นัน้ มีจำ� นวนมากทีส่ ดุ

ในปี 2550 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ทั้งนี้ การละเมิดอนุสัญญา MAPROLโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่า 3 ครั้ง ในขณะที่จ�ำนวน
วันในการเดินเรือโดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,805 วัน โดยในระหว่างปี 2550 - 2555 จ�ำนวนการละเมิดอนุสัญญา MARPOL นั้นลดลง
ถึงร้อยละ 100 ในขณะทีจ่ ำ� นวนวันในการเดินเรือลดลงร้อยละ 32 ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการละเมิดอนุสญ
ั ญา MARPOL จ�ำนวน
1 ครั้ง ซึ่งเป็นอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปล่อยน�้ำเสียของห้องเครื่องยนต์จากเรือของบริษัทฯจ�ำนวน 1 ล�ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ถูกน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ หาทางแก้ไขและแจ้งให้แก่เรือทุกล�ำของบริษทั ฯ ทราบ ทัง้ นี้ เช่นเดียวกับเป้าหมายส�ำหรับสองข้อบังคับ
ข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการละเมิดอนุสัญญา MARPOL เท่ากับศูนย์ ส�ำหรับปี 2558 และก�ำหนดให้ไม่มี
เหตุการณ์ที่เรือของบริษัทฯ ถูกกักเนื่องจากการละเมิดอนุสัญญา MARPOL นี้เลย
กฎข้อบังคับใหม่ที่ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้: กฎข้อบังคับต่อไปนี้ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้
• อนุสัญญา IMDG และ IMSBC ต้องการให้มีความเข้มงวดในในการขนส่งสินค้าอันตราย
• การแก้ไข ISM Code ต้องการให้บริษัทฯมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการท�ำงานของลูกเรือ ตามหลักการความ
ปลอดภัยพืน้ ฐานทีก่ ำ� หนดโดย IMO นอกจากนีบ้ ริษทั ฯมีหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ ISM
Code ว่าเป็นไปตามที่บริษัทฯก�ำหนดภายใต้ข้อบังคับนี้หรือไม่
• กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรือช่วยชีวิต ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการน�ำเรือเข้าอู่แห้งครั้งแรก บังคับใช้นับจากวันที่
1 กรกฎาคม 2557
• ประเทศจีนได้ก�ำหนดให้เรือที่เข้าสู่ชายฝั่งของประเทศจีนใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulphur Fuel Oil
“LSFO”) นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
» เริม่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เรือทีเ่ ข้าเทียบท่าเรือหลัก 11 ท่า ได้แก่ ท่าเรือ Shenzhen
ท่าเรือ Guangzhou ท่าเรือ Zhujiang ท่าเรือ Shanghai ท่าเรือ Ningbo ท่าเรือ Zhoushan ท่าเรือ Suzhou ท่าเรือ
Nantong ท่าเรือ Tianjin ท่าเรือ Qinhuangdao และ ท่าเรือ Tangshan/ท่าเรือ Huanghua ให้ใช้เชื้อเพลิงที่มี
ค่าก�ำมะถันสูงสุดทีไ่ ม่เกินร้อยละ 0.5 ขณะเทียบท่าเรือหลัก11 ท่าดังกล่าว แต่เป็นมาตราการตามความสมัครใจ
» เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป บังคับให้เรือที่เข้าเทียบท่าเรือหลัก 11 ท่าดังกล่าว
ใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันสูงสุดที่ไม่เกินร้อยละ 0.5
» เริม่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ข้อก�ำหนดให้เรือใช้เชือ้ เพลิงตามทีก่ ำ� หนดข้างต้น จะ
ครอบคลุมไปถึงทุกท่าเรือใน 3 พืน้ ทีข่ องประเทศจีน ได้แก่ พืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มปากแม่นำ�้ เพิรล์ (Pearl River Delta
(“PRD”)) พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำแยงซี (Yangtze River Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay)
» เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ข้อก�ำหนดให้เรือใช้เชื้อเพลิงตามที่ก�ำหนดข้างต้น
จะครอบคลุมไปถึงเขตควบคุมการปล่อยมลพิษ (emission control zone “ECZs”) ส�ำหรับ 3 พืน้ ที่ ได้แก่ เขต
น่านน�ำ้ อาณาเขต (ระยะห่าง 12 ไมล์ทะเลจากชายฝัง่ ) ของพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มปากแม่นำ�้ เพิรล์ (Pearl River Delta
(“PRD”)) พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำแยงซี (Yangtze River Delta (“YRD”)) และ อ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay)
• กฎระเบียบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในท่าเรือในสหภาพยุโรป (EU)
1) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เรือทุกล�ำที่เข้าท่าเรือในสหภาพยุโรปต้องมีแผน
ส�ำหรับการติดตาม การรายงานผล และการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (แผน RVM) ที่
ได้รับการอนุมัติ
» น�ำส่งแผน RVM แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560
» ติดตามผลการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
» น�ำส่งรายงานการวัดผลส�ำหรับปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
» เอกสารแสดงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้างต้น (Document of Compliance) จะต้องเก็บรักษาอยูบ่ นเรือ
นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

2) เริม่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กฎระเบียบของสหภาพยุโรปทีเ่ กีย่ วกับการรีไซเคิล
เรือจะมีผลบังคับใช้ครอบคลุมไปถึงเรือต่างชาติทอี่ ยูใ่ นน่านน�ำ้ ของสหภาพยุโรป เรือต่างๆจะต้องปฏิบตั ติ าม
อนุสัญญาว่าด้วยวัสดุ/อุปกรณ์ที่เป็นอันตราย (Inventory of Hazardous Material “IHM”))
หลังจากทีไ่ ด้แสดงและได้อธิบายถึงกฎข้อบังคับทางทะเลทีส่ ำ� คัญ ซึง่ มีสว่ นช่วยในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมถึงกฎ
ข้อบังคับใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมีผลบังคับใช้ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นรายละเอียดของระบบการควบคุมภายในทางด้านสิง่ แวดล้อมของ
บริษัทฯ
การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001): เนือ่ งจากแนวโน้มในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมมีมากขึน้
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด “นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น นอกเหนือจากข้อก�ำหนดตามกฏหมาย และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ได้กล่าวไปแล้ว บริษทั ฯ ยังได้จัดให้มรี ะบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management System: EMS)
ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่ มาตรฐาน ISO 14001:2004 นีไ้ ด้กำ� หนดกรอบแบบองค์รวม ทัง้ ในด้านยุทธศาสตร์เพือ่
ก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ การวางแผนงานและการด�ำเนินการ และการแสดงให้เห็นว่า บริษทั ฯ เป็นองค์กร
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จากการด�ำเนินงานใน 1 ปีหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จใน
การตรวจสอบประจ�ำปีโดยสมาคมผูต้ รวจสอบเรือแห่งประเทศญีป่ นุ่ (Class NK) ซึง่ ได้ยนื ยันว่าบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ซึ่งระบบ EMS นี้จะเป็นระบบที่เข้ามาเสริมระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ มอก. 9001 (ISO 9001) และประมวลข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ซึ่งระบบการจัดการแบบผสมผสานนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิง่ แวดล้อม (Safety Quality and Environment Management System:
SQEMS) ซึ่งตามหลักระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้จัดการทางด้านเทคนิคซึ่ง
เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ ด้วยนัน้ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารและเป็น ผูท้ รี่ บั มอบหมายให้ดำ� เนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของประมวลข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ในปี 2551 สมาคมผูต้ รวจสอบ
เรือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Class NK) ได้ออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS Certificate) แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นฉบับใหม่
ของ ISO 9001: 2008 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว บริษัทเดินเรือประเภทขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับใบรับรอง
ประเภทดังกล่าว เนือ่ งจากส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับบริษทั เรือขนส่งสินค้าประเภทน�ำ้ มัน ซึง่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
เป็นเรื่องส�ำคัญสูงสุด
วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
• ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับด้านมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม
• ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปลุกจิตส�ำนึกของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม
• มีการติดตามผลการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ
จากการสอบทานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ SQEMS บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับ
การปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อมให้ดยี งิ่ ขึน้ ในปีถดั ไป รวมทัง้ เป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอีกหนึง่ ความพยายามของบริษทั ฯ ในการทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ
นั่นคือ การน�ำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ส�ำหรับเรือใหม่ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้รับ Port of Long Beach Green Environment Achievement Flag จาก Port of Long Beach ซึ่งเป็นท่าเรือ
สีเขียว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในบริเวณตอนใต้ของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย นอกจากนั้น กองเรือบริษัทฯ ยังได้ส่วนลดร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเทียบท่าจาก Port of Long Beach
อีกด้วย

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่:
เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการปกป้องและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะ ซึง่ สิง่ เหล่านี้
สะท้อนให้เห็นจากการท�ำสัญญาสัง่ ต่อเรือใหม่ของบริษทั ฯ กับอูต่ อ่ เรือหลายแห่งในประเทศจีน ซึง่ เรือทุกล�ำทีต่ อ่ ใหม่จะปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงที่จะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย นอกจากนี้ รายละเอียดของเรือ
ที่ต่อใหม่เหล่านี้ยังมีมาตรฐานสูงกว่าข้อก�ำหนดตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินเรือง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถของเรือในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
คุณลักษณะในด้าน “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของเรือต่อใหม่เหล่านี้ คือ
1. โครงสร้างผนังต่อเรือสองชั้น (ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาด 38,500 เดทเวทตัน) เพื่อประโยชน์ในการลด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หากเกิดอุบัติเหตุกับตัวเรือ
2. รูปแบบตัวเรือมีความสมบูรณ์ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์การออกแบบ หลายๆครั้งโดยใช้เทคโนโลยี
ล่าสุดในการออกแบบตัวเรือ เพือ่ ให้ได้รปู แบบของตัวเรือทีด่ ที สี่ ดุ เหมาะสมทีส่ ดุ ทัง้ ขนาดและรูปลักษณ์ เพือ่ ให้เรือ
สามารถที่จะท�ำความเร็วตามต้องการ ในขณะที่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต�่ำ ส�ำหรับเรือเหล่านี้ จะมีการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงต�่ำกว่าเรือขนาดเดียวกันที่อายุมากกว่า  โดยเครื่องยนต์ของเรือขนาด 38,500 เดทเวทตัน จะใช้เชื้อเพลิง
ประมาณ 19 ตันต่อวัน เมือ่ เทียบกับเรือขนาดเดียวกันแต่อายุมากกว่าซึง่ ใช้เชือ้ เพลิงประมาณ 25 ตันต่อวัน ในขณะที่
เครื่องยนต์ของเรือขนาด 64,000 เดทเวทตันตามหลักได้ถูกก�ำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงประมาณ 26.4 ตันต่อวันเมื่อ
เทียบกับเรือขนาด 57,000 เดทเวทตัน ที่อายุมากกว่าซึ่งใช้เชื้อเพลิงประมาณ 30 ตันต่อวัน การเผาผลาญเชื้อเพลิง
ที่ต�่ำดังกล่าวนั้นน่าที่จะเป็นไปได้โดยการใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบใบจักรใหม่ที่หมุนช้าลง
มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ และมีการออกแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบตัวเรือ
3. เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเรือ ควันของเครือ่ งยนต์
จะถูกปล่อยผ่านหม้อน�้ำโดยตรง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยลดการใช้น�้ำมันในการเผาไหม้
4. เรือสั่งต่อใหม่เหล่านี้มีการติดตั้งเครื่องบ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
เครือ่ งบ�ำบัดนีอ้ อกแบบมาเพือ่ ก�ำจัด และป้องกันแบคทีเรียและสิง่ มีชวี ติ เล็กๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นน�ำ้ ทะเลซึง่ ไม่ทำ� ให้เกิด
อันตรายโดยผ่านการบ�ำบัดน�้ำระหว่างเมืองท่าแต่ละแห่ง
5. เครื่องจักรที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ลา่ สุด
6. ระวางสินค้าแบบกล่อง ผนังเรียบ เพื่อลดการสะสมของสินค้าตกค้างในระวาง ซึ่งจะเป็นการลดการใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายในการชะล้างสินค้าตกค้างเหล่านี้ เพราะว่าระวางสินค้าแบบนี้สามารถที่จะใช้น�้ำเพียงอย่างเดียวใน
การท�ำความสะอาดก็เพียงพอแล้ว
7. ระบบสูบจ่ายน�ำ้ มันหล่อลืน่ แบบหลุมลึกส�ำหรับระบบให้ไหลเวียนในเครือ่ งจักรใหญ่ จะเป็นการลดปริมาณน�ำ้ มัน
หล่อลื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดปริมาณของกากน�้ำมัน
8. เตาเผาขยะขนาดใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานการท�ำงานที่ก�ำหนดโดย IMO
9. เรือทุกล�ำจะติดตั้งเตาเผาขยะขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ MEPC.76(40) Marine
Environment Protection Committee (คณะกรรมการป้องกันสภาวะแวดล้อมทางทะเล) ซึง่ ระบุวา่ สามารถใช้เผาขยะ
และกากน�ำ้ มันได้ ทัง้ นีจ้ ะเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขยะ และสิง่ ปฏิกลู ของบริษทั ฯ อันเป็น
สิ่งที่กองเรือของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว
10. ถังเก็บน�ำ้ ท้องเรือและกากน�ำ้ มันขนาดใหญ่ทแี่ ยกจากกันจะช่วยให้การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู เหล่านีเ้ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มากขึ้น เพราะสามารถที่จะช่วยให้ผู้รับก�ำจัดสิ่งปฏิกูล จัดการแยกน�้ำท้องเรือและกากน�้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดได้
11. เครื่องบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลบนเรือที่ได้รับการพัฒนาจะถูกติดตั้งบนเรือที่ต่อใหม่นี้
12. เรือที่ต่อใหม่จะปฏิบัติตาม “อนุสัญญาการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก” ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
(อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยุบเรือเป็นเศษเหล็กอย่างปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมปี ค.ศ. 2009) ซึ่งมี
ผลบังคับใช้เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้างความมัน่ ใจว่า เรือทีถ่ กู ยุบเป็นเศษเหล็กหลังจากที่

หมดอายุการใช้งานแล้ว จะไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งใดๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และความปลอดภัย หรือ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันอนุสัญญาฉบับนี้ได้เปิดให้มีการลงนามจากรัฐต่างๆ และจะมีผลบังคับใช้ใน 24 เดือน
นับจากวันทีม่ กี ารร่วมลงนามโดย 15 รัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือเชิงพาณิชย์ทว่ั
โลก เพือ่ การให้สตั ยาบัน การรับรอง หรือการเห็นชอบ หรือการเข้าร่วม หรือได้วางหลักประกันในการให้สตั ยาบัน
การรับรอง การเห็นชอบ หรือการเข้าร่วมไว้กบั เลขาธิการฯ โดยปราศจากข้อจ�ำกัด นอกจากนี้ จ�ำนวนเรือทัง้ หมดที่
ถูกยุบเป็นเศษเหล็กของแต่ละรัฐ ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของขนาดระวางบรรทุกเรือขนส่ง
เชิงพาณิชย์ แม้อนุสัญญาดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ส�ำหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ
แน่ใจว่าได้มีด�ำเนินการให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ดังกล่าว เรือดังกล่าวจะต้องจัดท�ำบัญชีวัสดุ/อุปกรณ์ที่อันตราย
ตามข้อแนะน�ำของอนุสญ
ั ญาฯ โดยเฉพาะการห้ามและการควบคุมมิให้ใช้วสั ดุอนั ตรายตัง้ แต่ขนั้ ตอนในการต่อเรือ
หากมีการใช้วัสดุอันตรายเหล่านั้นในการต่อเรือแล้ว จะต้องมีการจัดท�ำบัญชีรายการวัสดุเหล่านี้ไว้ ซึ่งจะท�ำให้เรือ
มีสิทธิยื่นขอใบรับรองบัญชีวัสดุอันตรายได้
พัฒนาการใหม่ๆ ในการออกแบบเรือและการต่อเรือมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ตราบเท่าที่จะสามารถท�ำได้ บริษัทฯ
จะน�ำปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจส�ำหรับการซื้อเรือในอนาคต
เรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly ships) - ธุรกิจเดินเรือเป็นหนึ่งในธุรกิจระหว่างประเทศที่สะอาดที่สุด
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด และยังเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่ามี
การขนส่งทางเรือมากถึงร้อยละ 90 โดยประมาณ ของการค้าขายทั่วโลก และจากตัวเลขของ IMO ธุรกิจเดินเรือมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงร้อยละ 2.7 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือยังคง
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางลดตัวเลขการปล่อยก๊าซดังกล่าวต่อไป
ั หาในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมได้ทกุ เรือ่ ง โดยในปัจจุบนั ความพยายามของอุตสาหกรรม
ธุรกิจเดินเรือยังไม่สามารถแก้ปญ
เดินเรือและของ IMO แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ
• ส�ำหรับเรือที่มีอยู่แล้ว - ให้น�ำ “แนวปฏิบัติในการจัดการที่ดี” มาใช้บังคับ เพื่อรักษาและประหยัดการใช้น�้ำมัน
• ส�ำหรับเรือต่อใหม่ - ให้ใช้การออกแบบตัวเรือแบบใหม่ โดยมีเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีทป่ี ระหยัดพลังงานมากขึน้
การจัดการน�ำ้ ถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment) [EN12] หากมีการปล่อยน�ำ้ ลงทะเลโดยทีไ่ ม่ผา่ นการบ�ำบัดจะท�ำให้
เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทีท่ า่ เรือได้ ในปัจจุบนั นโยบายของบริษทั ฯอนุญาตให้มกี ารเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ ถ่วงเรือกลางมหาสมุทร
ได้เพื่อป้องกันอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งอาศัยอยู่ในท่าเรือต่างๆ วิธีการนี้ถือว่าเป็นการลดความเสียหายที่เกิดต่อระบบ
นิเวศได้เมื่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้ำถ่วงเรือฯ มีผลบังคับใช้ใน 12 เดือนหลังจากที่มี
การให้สัตยาบันโดย 30 รัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางรวมของเรือขนส่งเชิงพาณิชย์ทั่วโลก ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
ขนาดระวางเรือขั้นต�่ำต่อขนาดระวางเรือของกองเรือโลกของประเทศที่เข้าร่วมการให้การรับรองอนุสัญญาดังกล่าวนั้นใกล้
จะครบตามที่ IMO ได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยป้องกันชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (US Coast Guard) ยังมีการก�ำหนด
ระยะเวลาส�ำหรับการติดตัง้ ระบบจัดการน�ำ้ ถ่วงเรือทีแ่ ตกต่างไปจากอนุสญ
ั ญาข้างต้น แต่มกี ารผ่อนคลายก�ำหนดเวลาดังกล่าวลง
เนือ่ งจากหน่วยป้องกันชายฝัง่ ของสหรัฐอเมริกายังไม่ได้อนุมตั กิ ารติดตัง้ ระบบจัดการน�ำ้ ถ่วงเรือดังกล่าวใดๆ จนถึงปัจจุบนั นี้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการจัดการน�้ำถ่วงเรือยังไม่ก�ำหนดเป็นกฎหมาย แต่บริษัทฯมั่นใจว่าเรือสั่งต่อใหม่ทั้งหมดของ
บริษัทฯจะมีระบบการจัดการน�้ำถ่วงเรือ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนถ่ายน�้ำถ่วงเรือ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย [EN23]:
เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่าต้นเหตุของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการเผาไหม้ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงบนเรืออย่างต่อเนือ่ ง
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเพียงทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ การลดการเผาผลาญน�้ำมันเชื้อเพลิง แต่
นัน่ จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มกี ารลดการเติบโตและการพัฒนา ดังนัน้ สิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำ คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพและลดปริมาณ
การเผาผลาญน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
• ส่งเสริมให้มีการวางแผนการเดินทางดีขึ้นพร้อมกับลดจ�ำนวนเที่ยวเรือเปล่า

•
•
•
•
•
•
•

เส้นทางที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน
ความเร็วในการเดินเรือที่เหมาะสม
ลักษณะการทรงตัวของเรือที่เหมาะสมต่อการน�ำเรือ
การบ�ำรุงรักษาตัวเรือ
การใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของซิลิคอนทาตัวเรือ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการตกหล่น หรือลดการเหลือเศษของสินค้า
การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน

บริษทั ฯ ได้เลือกทีจ่ ะซือ้ เรือขนาดใหญ่ขนึ้ คือ ขนาดระวางบรรทุก 54,000 - 64,000 เดทเวทตัน โดยเรือเหล่านีส้ ามารถ
รับขนสินค้าได้มากกว่าเป็นสองเท่า กล่าวคือ ร้อยละ100 หรือมากกว่า เมื่อเทียบกับเรือขนาดเล็กกว่าในกองเรือของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ เรือขนาดใหญ่กว่าจะเผาผลาญเชือ้ เพลิงมากกว่าเรือขนาดเล็กกว่าเพียงร้อยละ 40 - 45 ต่อวัน
ในการเดินเรือ ดังนั้น เชื้อเพลิงที่ใช้ไปต่อหนึ่งหน่วยสินค้านั้นย่อมลดลงอย่างมากตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า  นี่คือหนึ่งใน
ความพยายามของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บริษัทฯใช้กฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์หลักในกระบวนการคัดเลือกคู่คา้
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมีเรือประมาณ 60 - 70 ล�ำในอนาคตอันใกล้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
และน�้ำมันดีเซลลงในอัตราก้าวหน้าในทุกๆ ปี เพื่อที่จะให้ส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมาย บริษัทฯ ได้ดูแลอย่างต่อเนื่องในการเสาะหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาดและตรวจสอบการใช้งานเพื่อให้เข้ากับประเภทและขนาดของเรือของบริษัทฯ ขณะนี้
อูต่ อ่ เรือทัว่ โลกก�ำลังเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตัวเลขการใช้
เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักว่า
ค�ำโฆษณาของอูต่ อ่ เรือบ่อยครัง้ ดูจะเกินความเป็นจริงเพือ่ ให้ดนู า่ จูงใจ แต่เมือ่ มีการตรวจวัดทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อน
ของเชือ้ เพลิงการออกแบบและอัตราการกินน�ำ้ ลึกสูงสุด รวมทัง้ ตัวเลขชีว้ ดั สภาพทะเลทีย่ อมรับได้ ก็ปรากฏว่าค�ำโฆษณาเหล่านัน้
ไม่เป็นความจริงรวมทัง้ ไม่สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยได้จริง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดแู ลอย่างใกล้ชดิ ในเรือ่ งการติดตัง้ เครือ่ งจักร
ส�ำหรับเรือใหม่ที่ได้มา ไม่ว่าจะเป็นเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง รวมถึงเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานและผลงานอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ความเร็วและปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างเหมาะสม ในขณะที่การปล่อยก๊าซฯเป็นไปอย่างน้อยที่สุด
นอกจากนี้ การที่เรือเผาผลาญน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันดีเซลยังก่อให้เกิดมลพิษอีกทางหนึ่ง นั่นคือ กากน�้ำมัน
โดยกากน�้ำมันนี้จะเกิดขึ้นบนเรือจากการสังเคราะห์น�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการก�ำจัดกากน�้ำมันนี้สามารถท�ำได้
โดยการเผาแต่จะก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามก�ำจัดกากน�้ำมันโดยการน�ำขึ้น
ฝั่งไปยังเมืองท่าที่มีการรองรับ ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่มีใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการที่จะแก้ปัญหามลพิษ แต่บริษัทฯถือเป็น
ความมุ่งมั่นในการที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศและความพยายามในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในระหว่างปี 2557 ถึงปี 2558 บริษัทฯได้เพิ่มการก�ำจัดกากน�้ำมันด้วยการส่งขึ้นฝั่งคิดเป็นร้อยละ 36 จากจ�ำนวน
กากน�้ำมัน จากปริมาณ 1,366 ตันเป็น 1,826 ตัน ซึ่งคิดเป็นการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้
กากน�ำ้ มันบนเรือประมาณ 5,478 ตัน กากน�ำ้ มันเหล่านีส้ ามารถน�ำไปแปรสภาพเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จำ� พวก
สารหล่อลื่น เช่น จาระบี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม
สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้อธิบายในทุกแง่มุมที่เป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้จะสรุปถึง
วัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้มีการด�ำเนินการ รวมถึงการดูแลและการติดตามผล ส�ำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับและอนุสัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับ ISM, ISPS และ MARPOL จะมีการดูแลและติดตามผลโดยทีมงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งการ
ั ญาดังกล่าว จะขึน้ อยูก่ บั การประเมินผลงาน
ตัดสินใจทีจ่ ะด�ำเนินการต่อจากนัน้ เพือ่ เป็นการลดการละเมิดข้อบังคับและอนุสญ
รอบครึ่งปีโดยผู้บริหารระดับสูงและทีมงานทางด้านเทคนิคของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ตัง้ เป้าหมายให้การละเมิดข้อบังคับและอนุสญ
ั ญาส�ำหรับปี 2558 เท่ากับ “ศูนย์” นอกจากนี้ บริษทั ฯ พยายามทีจ่ ะรักษามาตรฐาน

ความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม SQEMS ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งบริษัทยังคงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม (SQEMS) รวมถึงการน�ำกฎข้อบังคับใหม่ๆ มาบังคับใช้กับเรือของ
บริษัทฯ ก่อนที่กฎข้อบังคับเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพยายามน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานบนเรือ
ของบริษัทฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของน�้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุดดังนั้น แม้ว่ากองเรือของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงก�ำหนดเป้าหมายอย่างแน่วแน่
ในการทีจ่ ะลดปริมาณการใช้นำ้� มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันดีเซลลงร้อยละ 3 – 5 ส�ำหรับปี 2558 การใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงของบริษทั ฯ
ได้ลดลงใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าหมายไว้
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในการก�ำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน (Energy Efficiency Operational Index “EEOI”) เนือ่ งด้วยปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกีย่ วข้องกับ
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง EEOI จึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของเรือ
แนวทางของ IMO เสนอแนวคิดการบ่ง ชี้ประสิทธิภ าพการใช้พ ลังงานในการเดิน เรือ ซึ่งวัดได้จ ากการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการเดินเรือ หรือวัดได้จากจ�ำนวนตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยต่อจ�ำนวนตันสินค้า
ที่บรรทุกต่อระยะทางการเดินเรือ
ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทเรือทุกบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล EEOI ดังนั้นในอนาคต ข้อมูลนี้จะถือเป็นส่วนส�ำคัญในการวัด
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือ
บริษทั ฯ รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะแจ้งว่า รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีนไี้ ด้ถกู จัดพิมพ์บนกระดาษทีน่ ำ� กลับ
มาใช้ใหม่ (recycled paper) เพื่อช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ ในการที่จะลด
ก๊าซคาร์บอนฯ
ผลการด�ำเนินงานทางด้านสังคม

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และ
ภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรก�ำไรจ�ำนวนร้อยละ 0.50 ของก�ำไรสุทธิ ซึ่งจะมีจ�ำนวนขั้นต�่ำ 1.75 ล้านบาท และ
ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินส�ำรองส�ำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับการใช้เงินส�ำรองดังกล่าวจะ
พิจารณาโดยผูบ้ ริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษทั ฯ และน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ตรวจ
สอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีวา่ การประสบความส�ำเร็จของอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล ซึง่ เป็นการขนส่งสินค้าจากแหล่ง
ผู้ผลิตส่งต่อไปยังแหล่งผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงการตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียดโดยทันที หรือภายใน 24 ชัว่ โมง รวมทัง้ ในวันหยุดประจ�ำสัปดาห์
วันหยุดประจ�ำชาติ และวันหยุดสากล ในการด�ำเนินธุรกิจตามสัญญาเมือ่ ลูกค้าประสบเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ ก็ตามบริษทั ฯ
จะพยายามแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ถึงแม้วา่ เรือของบริษทั ฯ จะไม่เกีย่ วข้องกับสถานการณ์ดงั กล่าวก็ตาม ทางบริษทั ฯ ยินดีที่
จะรายงานว่าการให้บริการลูกค้าของบริษทั ฯ นัน้ ได้รบั การตอบรับอย่างดี และมีผเู้ ช่าเรือชัน้ น�ำจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งการท�ำธุรกิจ
กับบริษัทฯมากกว่าผู้ให้เช่าเรือรายอื่นๆในตลาด
การจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่ เช่นเดียวกับการรายงานเมื่อปีก่อน บริษัทฯ ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใหม่ ซึ่งครอบคลุมทุกการปฏิบัติงานในส�ำนักงานใหญ่และเชื่อมต่อกับกองเรือของบริษัทฯ โปรแกรมนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ านบนเรือ ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ และข้อมูลอืน่ ๆ แบบทันที และช่วยให้สำ� นักงานใหญ่สามารถติดต่อกับกัปตันเรือทุกคน
บนเรือทุกล�ำได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าว ยังช่วยให้บริษัทฯ
สามารถให้บริการลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ และสนับสนุนให้การท�ำงานระหว่างพนักงานในส�ำนักงานใหญ่กบั กองเรือมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นด้วย

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า [PR8]
ส�ำหรับข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าจากการสูญหาย การถูกขโมย การน�ำไปใช้ในทางที่ผิด
การเปิดเผย การแก้ไข และการท�ำลายโดยไม่ได้รบั อนุมตั ิ บริษทั ฯ รับเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และจดหมาย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริการเพื่อที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  บริษัทฯ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการร้องเรียน หรือการร้องขอต่างๆจากลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นให้บริการและรักษา
ความลับของลูกค้า ดังนั้นในระหว่างรอบระยะเวลาของการรายงานนี้ บริษัทฯไม่มีข้อร้องเรียนใดๆในปัญหาดังกล่าว และ
ไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
พนักงาน

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส่และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้พนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
เพื่อสอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสส�ำหรับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แจ้งถึงการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสมต่างๆ โดยทางบริษทั ฯ จะเก็บเป็นความลับ
ทั้งนี้ พนักงานสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ทั้งทางอีเมล์และทางไปรษณีย์
การจ้างงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานนั้นเป็นส่วนส�ำคัญของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จึงก�ำหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้าทางอาชีพ และ
หลักการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานและการจ้างงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังจัดให้พนักงานมีความรูค้ วามช�ำนาญทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการท�ำงานในหน้าทีต่ า่ งๆ ในบริษทั ฯ รวมถึงท�ำให้พนักงานมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: ในกรณีที่มีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ เลขานุการบริษทั ฯ จะด�ำเนินการรายงานและจัดเตรียมเอกสารส�ำหรับกรรมการใหม่ เช่น คูม่ อื กรรมการ
เอกสารการจดทะเบียนบริษทั ฯ คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ คูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิ กฎหมาย ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น
การพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมภายใน และส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ส�ำหรับทัง้ พนักงานทีส่ ำ� นักงาน และลูกเรือบน
เรือโดยบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังอนุญาตให้มกี ารลางานพิเศษ และก�ำหนดเวลา
การท�ำงานทีย่ ดื หยุน่ ส�ำหรับพนักงานทีต่ อ้ งการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้
มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ผลตอบแทนส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มนี โยบายด้านผลตอบแทนส�ำหรับพนักงานทีส่ ำ� นักงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการต่างๆ เช่น การเสนอกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึน้ อยูก่ บั ผลการปฏิบตั งิ าน
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนเพิ่มอื่นๆ /โบนัสขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานและแผนงาน

ในอนาคตของบริษทั ฯ ในเรือ่ งการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แม้วา่ บริษทั ฯ จะไม่มผี ลตอบแทนระยะยาวส�ำหรับพนักงานในรูป
ของ ESOP เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าราคาหุน้ ของบริษทั ฯ จะขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ซึง่ พนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่น
เดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนีร้ าคาหุน้ ของบริษทั ฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีแ่ ท้
จริง ดังนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั สรรผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานแก่พนักงานของบริษทั ฯในรูปของเงินโบนัสประจ�ำปี โดยพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ�ำปีแก่พนักงาน
ข้อมูลในการด�ำเนินงาน
2554
2555
2556
2557
การด�ำเนินงานด้านสังคม
ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงาน * (คน)
111
117
124
130
จ�ำนวนพนักงานแบ่งตามเพศ (คน)
ชาย
47
49
53
57
หญิง
64
68
71
73
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามระดับ (%)
ผู้บริหารระดับสูง
12.6
11.9
12.1
11.6
ผู้บริหารระดับกลาง
19.8
18.8
18.5
26.1
ฝ่ายปฏิบัติการ
67.6
69.3
69.4
62.3
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ (%)
ชาย
42.3
41.9
42.7
43.8
หญิง
57.7
58.1
57.3
56.2
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามการจ้างงาน (%)
ปฏิบัติงานเต็มเวลา
100.0 100.0 100.0
100.0
ปฏิบัติงานชั่วคราว
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
4.5
5.9
10.4
8.5
อายุ 30-50 ปี
72.0
71.9
68.6
67.7
อายุเกิน 50 ปี
23.5
22.2
21.0
23.8
สัดส่วนการหยุดงานแบ่งตามประเภทการบาดจ็บ (%) [LA6]
ลาป่วย
0.8
1.1
1.1
1.1
เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุในการท�ำงาน
0
0
0
0
อื่นๆ
การกลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงานหลังจากการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะพนักงานหญิง) ** [LA3]
จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
64
68
71
73
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
3
3
1
3
จ�ำนวนพนักงานทีก่ ลับมาท�ำงาน หลังจากสิน้ สุดระยะการลาหยุด
3
3
1
3
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานทีก่ ลับมาท�ำงาน หลังจากสิน้ สุดระยะการลาหยุด
3
2
1
3
เพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไปอีกสิบสองเดือน

2558

131
54
77
9.92
27.48
62.60
41.22
58.78
100.0
8.4
67.2
24.4
1.1
0
80
4
4
4

ข้อมูลในการด�ำเนินงาน
2554
2555
2556
สัดส่วนผู้บริหารแบ่งตามกลุ่มอายุ (%)
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
อายุ 30-50 ปี
52.8
52.8
55.3
อายุเกิน 50 ปี
47.2
47.2
44.7
หมายเหตุ: *    รวมพนักงานบริษัทย่อยของบริษัทฯ
**  ตามกฎหมายไทย พนักงานหญิงเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร

2557

2558

53.1
46.9

51.0
49.0

ชาย
หญิง
อินเดีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย สิงคโปร์

รวม

จ�ำนวนและสัดส่วนของพนักงานที่สำ� นักงาน แบ่งตามเพศและสัญชาติ *
ระดับพนักงาน [LA12]

ไทย

ผู้บริหารระดับสูง
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
อายุ 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
9
1
ผู้บริหารระดับกลาง
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
อายุ 30-50 ปี
17
2
อายุเกิน 50 ปี
2
12
ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
3
อายุ 30-50 ปี
4
1
อายุเกิน 50 ปี
3
รวมพนักงานจ้างประจ�ำ
29
24
1
พนักงานชั่วคราว/มีเงื่อนไขตามสัญญา
รวมพนักงานทั้งหมดในปี 2558
29
24
1
ร้อยละ
22.14 18.32 0.76
หมายเหตุ: * รวมพนักงานบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งปฎิบัติงานที่ส�ำนักงาน

3
-

-

-

3
-

-

-

8
56
7
77
77
58.78

0
0
0

0
0
0

13
0
3
10
36
0
22
14
82
11
61
10
131
0
131
100

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง
ความส�ำเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และพนักงานได้สนับสนุนทางด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วย บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่องานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่าเทียมกับงาน
เชิงพาณิชย์และงานด้านการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร กล่าวคือ มีการก�ำหนดความรับผิดชอบเกีย่ วกับ
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน ระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยของ
บริษทั ฯ ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยอยูภ่ ายใต้พนื้ ฐานหลักการว่าอุบตั เิ หตุสามารถป้องกันหากมีการก�ำหนด
และบริหารความเสี่ยง

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะมาตรฐานของ OCIMF ในเรื่อง “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ”
ซึ่งรายละเอียดระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยบนเรือทุกล�ำ รวมทั้งประกาศให้ลูกเรือทุกคนรับทราบ
ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รบั การพักผ่อนทีเ่ พียงพอซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็น เพือ่ หลีกเลีย่ งความเหนือ่ ยล้า และความตึงเครียด
ซึง่ อาจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุบนเรือ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับเวลาการพักผ่อนอย่างน้อย
ทีส่ ดุ ตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามส�ำหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995
(STCW 95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180 ทั้งนี้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ก�ำลังอยู่ระหว่าง
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร
การพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมให้มคี วามเข้มงวดมากขึน้ โดยอนุสญ
และการเข้ายามส�ำหรับคนบนเรือ ซี่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลาในปี ค.ศ. 2010 (STCW 2010 Manila amendments)
มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งคือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (MLC 2006) โดยมีการให้
สัตยาบันในเดือนสิงหาคม 2555 และได้มผี ลบังคับใช้ในภายในเดือนสิงหาคม 2556 เรือทีช่ กั ธงไทยของบริษทั ฯ อยูใ่ นระหว่าง
ั ญา MLC 2006 หลังจากได้รบั การตรวจสอบโดยองค์กรทีร่ บั ผิดชอบ อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินการเพือ่ ขอใบรับรองตามอนุสญ
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาดังกล่าว ในช่วงเวลาผ่อนผันหนึ่งปีซึ่งเสนอโดย ILO โดยสิ้นสุดในเดือน
สิงหาคม 2557 ใบรับรองตามอนุสัญญา MLC 2006 ของเรือชักธงไทยจะไม่เป็นที่ยอมรับจากประเทศที่รับรองอนุสัญญา
ดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเดินเรือภายใต้ธงไทย
บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมาะสมในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO)
รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือล้มป่วยน้อยมาก
โจรสลัด ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการ” โจรสลัดเป็นภัยคุกคามหลักที่เรือของบริษัทฯ ต้องเผชิญ
คนประจ�ำเรือ/ลูกเรือต้องวิตกกังวลอยูเ่ สมอเมือ่ แล่นเรือไปในพืน้ ทีท่ ที่ ราบว่ามีโจรสลัดติดอาวุธอยู่ โดยเฉพาะแถบมหาสมุทร
อินเดีย/บริเวณทะเลอาหรับ รวมไปถึง ปากอ่าวเปอร์เซียตัง้ แต่ทางเหนือจนถึงทางใต้ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ บริษทั ฯจัดให้
ภัยคุกคามนี้อยู่ในระดับร้ายแรงมาก โดยให้เรือทุกล�ำของบริษัทฯ แล่นออกนอกเส้นทางเหล่านี้โดยให้แล่นอยู่ใกล้แถบชายฝั่ง
อินเดียซึ่งเป็นบริเวณที่ปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยลงเรือไปด้วยเมื่อแล่นผ่านเขตพื้นที่
เสี่ยงภัย กรณีเรือของบริษัทฯ จะต้องผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูง จะมีการขึงลวดหนามรอบตัวเรือเพื่อให้ยากต่อโจรสลัด
ในการปีนขึ้นมาบนเรือ ทั้งนี้ บริษัทฯ สัญญาว่าจะท�ำทุกวิถีทางในการสร้างความปลอดภัยให้แก่เรือของบริษัทฯ รวมทั้ง
คนประจ�ำเรือและลูกเรือทุกคน
การท�ำงานเป็นทีม บริษทั ฯ มีความแตกต่างจากบริษทั เจ้าของเรือขนส่งรายอืน่ ทีม่ กั จะจ้างบริษทั อืน่ เป็นผูบ้ ริหารเรือให้
การบริหารการเดินเรือของบริษัทฯ จะจัดการโดยบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
จะรับผิดชอบด้านการบริหารการเดินเรือ ส�ำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีการท�ำงานเป็นทีมและ
มีการประสานงานที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการบริหารการเดินเรือ นอกจากนั้น บริษัท เกรท เซอร์เคิล
ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ยังได้รับประกาศนียบัตรของ ISM Code และยังได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
“ISO 9001:2008” และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม “ISO 14001:2004” อีกด้วย
การฝึกอบรมและการพัฒนา ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความช�ำนาญด้านการบริหาร
การเดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่ส�ำนักงานอีกด้วย ทั้งนี้
บริษัทฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือได้ด้วยการอุทิศตนและ
ความซือ่ สัตย์ของลูกเรือ ผูจ้ ดั การฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจ�ำเรือและให้โอกาสพวกเขาได้มีความก้าวหน้าในองค์กรต่อไป
พนักงานประจ�ำเรือทุกนายของบริษัทฯ ถูกก�ำหนดให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่
กรุงเทพฯ ก่อนทีจ่ ะถูกมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ นเรือของบริษทั ฯ พนักงานประจ�ำเรือจะได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และบ่อยครัง้ ทีพ่ นักงานประจ�ำเรือจะถูกส่งไป
อบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ มีกลไกที่ให้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งข้อร้องเรียน หรือข้อแนะน�ำต่างๆ มายังส�ำนักงานของ
บริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ หวังว่ากลไกนีจ้ ะสนับสนุนให้พนักงานบนเรือปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิผล และช่วยปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมบนเรือ โดยน�ำโปรแกรมวีดที ศั น์เกีย่ วกับความปลอดภัยบนเรือทีด่ ที สี่ ดุ มาใช้อกี ด้วย
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจ�ำเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่ประจ�ำการบนเรือ บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้
ท�ำกิจกรรมร่วมกับนายประจ�ำเรืออาวุโส และเพือ่ ทดสอบวัดระดับความสามารถ บริษทั ฯ ได้จดั หาคอมพิวเตอร์สำ� หรับวัดระดับ
ความสามารถไว้ประจ�ำบนเรือ โดยผลของการทดสอบดังกล่าวท�ำให้พนักงานประจ�ำเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และ
ก�ำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป
ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจ�ำลอง บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทางทะเล
และหอบังคับการเดินเรือจ�ำลอง ณ ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดให้ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นการวางรากฐานทีม่ นั่ คงของกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษทั ฯ และ
ั นาในเรือ่ งการเดินเรือทะเลทีท่ นั สมัย ส�ำหรับหอบังคับการเดินเรือจ�ำลองถูกสร้างให้เหมือน
ท�ำให้ทงั้ พนักงานและลูกเรือได้พฒ
หอบังคับการจริงของเรือ โดยจ�ำลองสถานการณ์ขณะน�ำเรือเข้าสูท่ า่ เรือหลัก เพือ่ ให้พนักงานและลูกเรือได้เห็นภาพและเข้าใจ
ระบบการน�ำเรือเข้าเทียบท่า ศูนย์ฝกึ อบรมการเดินเรือทะเลได้จดั อบรมหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนานายช่างกลเรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบนเรือและลูกเรือ ในทุกระดับ ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลนี้เป็นก้าวที่ส�ำคัญของ บริษัทฯ ที่จะ
ด�ำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานและลูกเรือมีการดูแลตัวเองที่ดีและดูแลเรือที่ต้องประจ�ำการ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมายเพื่อ
ให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกเรือและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

โปรแกรมฝึกอบรมหลักโดยศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลของบริษัทส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 [LA9, LA10]
หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรเดินเรือทะเล
(MRM)

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558
ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)
จ�ำนวน
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ ชั่วโมง
เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป
ระยะเวลา
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม
หลักสูตรนีท้ างบริษทั ได้เปิดสอนตามข้อตกลงทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจาก 4 วัน
22
42
14
ไม่มี
24
24
24
ไม่มี
1,872
สโมสรสวีเดน โดยมุง่ เน้นไปทีต่ ำ� แหน่งกัปตันเรือ นายประจ�ำเรือ และ
ผู้บริหารฝ่ายเครื่องจักรกลเรือ หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้าง
ทีมเวิรค์ ทีด่ ี และทัศนคติทดี่ ใี นการจัดการทรัพยากร และสร้างทักษะที่
จ�ำเป็นเพือ่ หลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุทจี่ ะเกิดจากความผิดพลาดของการจัดการ
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะความ 3 วัน
ไม่มี
46
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
18
ไม่มี
ไม่มี
828
สามารถด้านต่างๆและความรู้ของพนักงานเดินเรือให้ดีขึ้น เพื่อการ
เดินเรือที่ปลอดภัย

หลักสูตรเพิ่มความ สามารถ
ในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
บนสะพานเดินเรือจ�ำลอง 1
(BTC-I)
หลักสูตรเพิ่มความ สามารถ หลักสูตรนีเ้ น้นการลงมือปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วาม
ในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถ และประสบการณ์ในการ บังคับเรือ หลบหลีกเรือ และการ
ทอดสมอในสภาวะต่างๆ ภายใต้ปัจจัยของก�ำลังที่ควบคุมได้
บนสะพานเดินเรือจ�ำลอง 2
(BTC-II)
หลักสูตรการบริหารจัดการชุด หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะฝึกกัปตันเรือและนายประจ�ำเรือ ใน
ท�ำงานและทรัพยากรบนสะพาน การท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพบนสะพานเดินเรือ และการ
เดินเรือ รวมถึงการบริการจราจร จัดการทรัพยากรในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการบนสะพาน
ทางเรือ (BTM, VTS&SMCP) เดินเรือในภาวะฉุกเฉิน หลักสูตรนี้ยังพัฒนาทักษะการสื่อสารของ
นายประจ�ำเรือ ในการติดต่อกับฝ่ายบริการจราจรเรือโดยการใช้ภาษา
กลางทีใ่ ช้ทางทะเล (SMCP) ในรูปแบบต่างๆผ่านวิทยุสอื่ สาร (VHF)
และ อุปกรณ์สื่อสาร GMDSS ในสะพานเดินเรือจ�ำลอง

3 วัน

30

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

18

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

540

5 วัน

35

47

ไม่มี

ไม่มี

30

30

ไม่มี

ไม่มี

2,460

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558
ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)
จ�ำนวน
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ ชั่วโมง
หลักสูตรการฝึกอบรม
เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป
ระยะเวลา
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม
หลักสูตรรวมค�ำแนะน�ำใหม่ๆ หลักสูตรการฝึกอบรมนีม้ คี วามมุง่ หมายให้นายเรือ นายประจ�ำเรือและ 2 วัน
46
ไม่มี
37
ไม่มี
12
ไม่มี
12
ไม่มี
996
วิ
ศ
วกรฝ่
า
ยเครื
อ
่
งจั
ก
รกลเรื
อ
ระดั
บ
บริ
ห
ารได้
ร
บ
ั
ทราบถึ
ง
กฎข้
อ
บั
ง
คั
บ
จากมืออาชีพด้านการเดินเรือ
ล่าสุดและข้อมูลใหม่ๆเกีย่ วกับการเดินเรือ โดยผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์จาก
โดยสรุป (MPB)
หลายแผนกในบริษทั ได้รว่ มกันสอนหลักสูตรนีซ้ งึ่ ครอบคลุมเนือ้ หา
ดังต่อไปนี้ 1.การประกันทางทะเลและการป้องกันความเสียหาย 2.การ
ด�ำเนินการของสินค้าและเรือพาณิชย์ 3.การตรวจตราควบคุมเรือโดย
หน่วยงานของรัฐหรือเมืองท่าต่างๆ และการป้องกันมลพิษ 4.การ
จัดระดับความปลอดภัยระหว่างเรือกับเมืองท่า (ISPS) และเพิ่มพูน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนเรือตามหลักสากล (ISM)
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง การทาสีและบ�ำรุงรักษาตัวเรือ 5.การรู้
ถึงความส�ำคัญของการจัดการระบบแวดล้อม (EMS) และการรักษา
ความปลอดภัยบนเรือ
หลักสูตรหน้าที่นายยามระดับ หลักสูตรนีม้ ขี นึ้ เพือ่ เพิม่ มาตรฐานของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนายยาม 3 วัน
ไม่มี
78
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
18
ไม่มี
ไม่มี
1,404
ทั้งขณะเรือเดินและขณะอยู่ในท่า หลักสูตรนี้จะช่วยให้นายประจ�ำ
ปฏิบัติการ (OOW)
เรือระดับปฏิบัติการเข้าใจหน้าที่ที่ตนต้องท�ำบนเรือ และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของหน้าทีเ่ หล่านัน้ และยังช่วยให้ผอู้ บรมสามารถน�ำ
ความรู้ไปช่วยให้ธุรกิจเรือโดยรวมประสบความส�ำเร็จ
หลักสูตรต้นเรือ (CMC)
หลักสูตรนีเ้ สริมสร้างความเป็นมืออาชีพและความสามารถของต้นเรือ 3 วัน
13
39
ไม่มี
ไม่มี
18
18
ไม่มี
ไม่มี
936
ให้แข็งแกร่งมากขึ้น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นสู่
ต�ำแหน่งต้นเรือให้กับต้นหนที่มีประสบการณ์
หลักสูตรการบังคับบัญชา 
ความมุ่งหมายของหลักสูตรนี้คือฝึกกัปตันเรือในทักษะทุกๆด้าน
5 วัน
36
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
30
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,080
ที่จ�ำเป็น และเตรียมความพร้อมให้กับตันเรือที่จะขึ้นมาเป็นกัปตัน
(Command)
หลักสูตรนีค้ รอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การเป็นผูน้ ำ� ความรูใ้ นธุรกิจและ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย
และธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สัญญาเช่าแบบก�ำหนดระยะเวลา
และสัญญาเช่าเป็นเที่ยว เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้า ประกาศนียบัตร
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับเรือและสินค้า การจัดการเรือ เทคนิคการน�ำ
เรือและการน�ำเรือไปทอดสมอเป็นต้น

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการใช้แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูล
(ECDIS)

หลักสูตรหน้าที่ผู้บริหารและ
นายประจ�ำเรือฝ่ายเครื่องจักรกล
(EMC and EOW)

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558
ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)
จ�ำนวน
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ ชั่วโมง
เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป
ระยะเวลา
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม
หลักสูตรนีฝ้ กึ ฝนเพือ่ ให้แน่ใจว่าผูเ้ รียนได้รบั การฝึกอบรมอย่างถูกต้อง 2 วัน
8
31
ไม่มี
ไม่มี
12
12
ไม่มี
ไม่มี
468
ในการใช้ระบบปฏิบตั กิ ารของแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS)
พร้อมทัง้ ช่วยให้ผเู้ รียนคุน้ เคยกับอุปกรณ์ตา่ งๆ บนเรือ หลักสูตรนีม้ ี
ความมุง่ หมายทีจ่ ะเพิม่ ความปลอดภัยในการเดินเรือจากการใช้แผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรูข้ อ้ จ�ำกัดของข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ใช้ (ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดใหม่ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ –
IMO) รวมถึงการใช้สง่ิ พิมพ์และข้อมูลระบบดิจติ อลควบคูไ่ ปกับการ
ใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรฝึกอบรมนีม้ คี วามมุง่ หมายทีจ่ ะอบรมผูบ้ ริหารและนายประจ�ำ 5 วัน
ไม่มี
ไม่มี
27
59
ไม่มี
ไม่มี
30
30
2,580
เรือฝ่ายเครื่องจักรกล ให้มีความรู้ด้านการจัดการและมีทักษะที่
หลากหลายซึ่งจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานบนเรือได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ นายประจ�ำเรือฝ่ายเครื่องจักรกลระดับปฏิบัติการที่
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับการฝึกในหน้าที่นายยาม
ในห้องเครือ่ ง การเฝ้าดูสถานะการท�ำงานของเครือ่ งจักร เครือ่ งยนต์
การใช้งานการบ�ำรุงรักษา ความปลอดภัย และการป้องกันมลพิษ
รวมไปถึงการเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
หลักสูตรนีช้ ว่ ยให้ผบู้ ริหารและนายประจ�ำเรือฝ่ายเครือ่ งจักรกลเรือได้ 3-4 วัน ไม่มี
ไม่มี
35
74
ไม่มี
ไม่มี
18
18
2,484
คุน้ เคยกับเครือ่ งจักรแบบใหม่ของบริษทั “เครือ่ งจักรใหญ่รนุ่ Wartsila
RT-Flex” ก่อนที่จะไปท�ำงานบนเรือที่ใช้เครื่องจักรใหญ่ชนิดนี้ โดย (เฉลี่ย
หลักสูตรนี้จะเน้นการลงมือปฏิบัติเป็นหลัก
3.8 วัน)

หลักสูตรการใช้เครื่องจักรใหญ่
รุ่น Wartsila RT-Flex (Wartsila
RT-Flex Engine Familiarization)
หลักสูตร MC/ME
เพือ่ ให้วศิ วกรมีความคุน้ เคยกับเครือ่ งจักรใหม่ของบริษทั “เครือ่ งจักร 4-5 วัน
ดีเซลรุน่ MAN” (ME) ก่อนทีจ่ ะไปท�ำงานบนเรือทีใ่ ช้เครือ่ งจักรชนิด
(เฉลีย่
นี้โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการลงมือปฏิบัติเป็นหลัก
4.35 วัน)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรู้ และ 10 วัน
มีความเข้าใจในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทัง้ หมดในระดับพืน้ ฐาน
พื้นฐาน (Basic)
และสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น ระบบการออกเสียงของ
ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนด้วยค�ำศัพท์และ
โครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมในบริบทต่างๆ

ไม่มี

ไม่มี

63

115

ไม่มี

ไม่มี

30

30

4,650

1

16

2

35

30

30

30

30

1,620

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558
ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)
จ�ำนวน
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ ชั่วโมง
หลักสูตรการฝึกอบรม
เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป
ระยะเวลา
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม
หลักสูตรภาษาอังกฤษการเดิน หลักสูตรนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถทางด้านภาษา 10 วัน
4
18
3
12
30
30
30
30
1,110
อั
ง
กฤษของนั
ก
เรี
ย
นไปสู
่
ร
ะดั
บ
ภาษาอั
ง
กฤษชั
้
น
ต้
น
ระดั
บ
2
เรือชั้นต้น ระดับ 1 (EMT-I)
(Elementary-II level) และให้นกั เรียนได้ผา่ นพ้นความยากของการใช้
ภาษาอังกฤษในแต่ละบุคคล รวมถึงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
4
20
2
5
30
30
30
30
930
หลักสูตรภาษาอังกฤษการเดิน หลักสูตรนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ 10 วัน
เรือชั้นต้น ระดับ 2 (EMT-II) ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไปสู่ระดับภาษาอังกฤษชั้นกลาง
(Intermediate Level) และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษในขอบข่ายทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ ทางด้านการเดินเรือและการใช้ทวั่ ไป
ในระดับภาษาอังกฤษชั้นต้น 2 (Elementary-II level)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการฝึกอบรมนีม้ งุ่ หมายทีจ่ ะพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 10 วัน
9
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30
30
30
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ก
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ง
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เ
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ย
นทั
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นาทั
4
ด้
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อ
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ด
ฟั
ง
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ชั้นกลาง ระดับ 1 (IMD-I)
และเขียน หลังจากจบหลักสูตรแล้วผูเ้ รียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษ
ด้วยส�ำเนียงทีด่ ขี นึ้ ออกเสียงถูกต้องมากขึน้ เน้นถ้อยค�ำและเน้นเสียง
สูงต�่ำได้ดีขึ้น สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เลือกใช้ค�ำศัพท์และส�ำนวนได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆได้โดยผิดไวยากรณ์น้อยลง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการฝึกอบรมขัน้ สูงนีม้ คี วามมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาทักษะภาษา 10 วัน
1
1
2
30
30
30
30
120
อังกฤษด้านต่างๆของผูเ้ รียนให้มากขึน้ โดยเน้นทีโ่ ครงสร้างไวยากรณ์
ชั้นกลาง ระดับ 2 (IMD-II)
ขัน้ สูง ค�ำศัพท์เกีย่ วกับธุรกิจ การฝึกเขียนอีเมล์และจดหมายแบบต่างๆ
(ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้) นักเรียนจะได้เรียนรู้ค�ำและวลี
ต่างๆที่ใช้ในการโต้ตอบอีเมล์และจดหมายภาษาอังกฤษ และเรียนรู้
ที่จะเขียนอีเมล์และจดหมายโดยเลือกใช้ถ้อยค�ำ รูปแบบการเขียน
และระดับความทางการในโอกาสที่ตา่ งกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

พนักงานเรือผู้เข้าอบรมปี พ.ศ.2558
ชั่วโมงเฉลี่ยต่อหลักสูตร (ต่อคน)
จ�ำนวน
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายเครื่องกลเรือ ชั่วโมง
หลักสูตรการฝึกอบรม
เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป
ระยะเวลา
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ เรียนรวม
บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ บริหาร ปฏิบัติการ คน x ชม
หลักสูตรการฝึกภาษา
หลักสูตรนีเ้ พิม่ ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการเดินเรือทะเลระหว่าง 10 วัน
19
56
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30
30
30
30
4,230
ประเทศตามหลั
ก
สากล
(IMO
SMCP)
ค�
ำ
ศั
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ท์
แ
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ี
ใ
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บ
่
อ
ยๆ
อังกฤษด้านการเดินเรือผ่าน
ในการเดินเรือ การใช้เครือ่ งจักรกลเรือ การจัดการสินค้าและการปฏิบตั งิ าน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
การอบรมผ่านวิดีโอ (Maritime อื่นๆบนเรือเป็นต้น รวมถึงโปรแกรมการอบรมผ่านวิดีโอควบคู่ไป
กับหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษหลัก
English CBT & VBT)
ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี = 28,758/(228+395+204+352)/2 = 48.78
228
395
204
352
28,758
ระดับบริหารฝ่ายเดินเรือ
ระดับปฏิบัติการฝ่ายเดินเรือ
ระดับบริหารฝ่ายเครื่องกลเรือ
ระดับปฏิบัติการฝ่ายเครื่องกลเรือ

= กัปตันเรือ ต้นเรือ
= เจ้าหน้าที่เดินเรือระดับ 2 – 4
= ต้นกล รองต้นกล
= นายช่างกลเรือระดับ 3 – 5

สรุปพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมแบ่งตามต�ำแหน่งงาน
หลักสูตรอบรม
MRM
BTM
BTC - I
BTC - II
CMC
MPB
OOW & SS
Command
English Course
Maritime English CBT
ECDIS
EMC & EOW
Wartsila RT-Flex Engine
MC/ME (หลักสูตรใหม่)
รวมจ�ำนวนชั่วโมงอบรม/ปี/คน

ต�ำแหน่งกัปตันเรือ
24
30
18
12
30
30
30
12
186

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

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

ต�ำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือ
ต�ำแหน่ง
ระดับ 3 และ4
ต้นกลเรือและรองต้นกล
24
24
30
18
12
18
30
30
30
30
12
30
24
24
162
174

ต�ำแหน่ง
นายช่างกลระดับ 3, 4 และ 5
30
30
30
24
24
138

ระบบการกูภ้ ยั เรือร่วมกัน Automated Mutual assistance Vessel Rescue System (AMVER) : โดยได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยป้องกันชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุม และมีเรือพาณิชย์ทั่วโลกสมัครใจเข้าร่วมโครงการในการรายงานข่าวสาร การค้นหา และการกู้ภัยเรือที่ครอบคลุม
ทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในทะเล ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจาก
การรับรองโดย USCG โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล AMVER ทุกปีจากตัวแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ กรุงเทพฯ อ้างอิงถึง
ข้อความในจดหมายชมเชยจากหน่วยป้องกันชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรางวัลที่ได้รับ “บริษัทฯ
ควรภาคภูมิใจในเจ้าหน้าที่และลูกเรือที่มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของชีวิตเมื่ออยู่กลางทะเล”
การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีวา่ ชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักทีส่ นับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผูท้ อี่ ยูร่ อบข้างนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ รวมถึงการค่อยๆเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อท�ำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและ
การท�ำงานอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ต่อไป
ในปี 2554 เหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนจ�ำนวนนับล้าน ทรัพย์สนิ เกิดความเสียหาย
และถูกท�ำลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน บ้านของ
พนักงานหลายคนต้องจมอยูใ่ ต้นำ�้ ทีค่ วามสูง 2 เมตร! และถึงแม้วา่ พนักงานเหล่านีจ้ ะต้องเผชิญกับความยากล�ำบากของสภาพ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงสิง่ ของมีคา่ ต่างๆเสียหาย แต่พนักงานยังคงมาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติ ซึง่ บริษทั ฯ รูส้ กึ ขอบคุณเป็นอย่างยิง่ ถึง
ความมุ่งมั่นของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยทางบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่เดือดร้อน
จากอุทกภัยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนโดยก�ำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท�ำหน้าที่รับเรื่องและ
ประสานงานส�ำหรับพนักงานที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯได้อนุญาตให้ลาหยุดเป็นกรณีพิเศษ ส�ำหรับ
พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่พักอาศัย บริษัทฯได้จัดเตรียมที่พักอาศัยใจกลางเมืองให้แก่พนักงานและครอบครัว
นอกจากนี้พนักงานที่จัดหาที่พักอาศัยเองก็สามารถน�ำค่าใช้จ่ายมาเบิกกับบริษัทฯ ได้
ส�ำหรับกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวประมงไทย (ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ) ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
นานกว่า 4 ปีในประเทศโซมาเลียให้ได้กลับสู่ประเทศไทย
• บริษทั ฯ ให้การสนันสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี (Merchant Marine Training Center) โดย
การให้ทนุ การศึกษาแก่ผมู้ ผี ลการเรียนดีโดยมอบรางวัลเหรียญทองแก่นกั เรียนของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวีทมี่ ผี ลการ
เรียนดีเด่นและประพฤติดีเป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ปี 2541 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือเรียนให้
กับศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีอย่างสม�่ำเสมอด้วย
• บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนของศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี
2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษทั ฯ ได้ให้ทนุ การศึกษารวมทัง้ สิน้ 1,264,960 บาท 1,100,000 บาท 1,345,400 บาท
2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามล�ำดับ แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุน
• บริษทั ฯ ได้รบั นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวีมาเป็นพนักงาน/ลูกเรือของบริษทั ฯ และให้การส่งเสริม
เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน/ลูกเรือไทยเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงาน/ลูกเรือเหล่านี้สามารถท�ำงานกับ
เจ้าของเรือไทยทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดว่าจะต้องท�ำงานกับบริษัทฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
• จากทีเ่ คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�ำปีเมือ่ ปีกอ่ น บริษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอน ส�ำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งตามบันทึกความเข้าใจนี้ บริษัทฯ ได้สร้างหอพัก เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่นกั ศึกษาส�ำเร็จตามโครงการทีว่ างไว้เรียบร้อยแล้ว และได้สง่ มอบหอพักดังกล่าวให้กบั วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 25.40 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความช่วย
เหลือทางด้านการเงินอย่างต่อเนือ่ งแก่นกั เรียน รวมการซือ้ หนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาในห้องสมุด ทางด้าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้เพิม่ หลักสูตรการเรียนใหม่โดยมีบริษทั ฯ เป็นที่
ปรึกษา เพือ่ เป็นการฝึกหัดและพัฒนาวิศวกรส�ำหรับการด�ำเนินอาชีพการเดินเรือในอนาคต ในการนี้ ท่านรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลโล่เกียรติยศให้แก่บริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
• บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 165,000 บาท แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
การมอบทุนการศึกษางวดสุดท้ายภายใต้โครงการนี้ได้ถูกจ่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
• ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน จ�ำนวน 223,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 17” ให้กับ
คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็ก
เล่น และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดหาหนังสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะกับการพัฒนาของเด็ก
นักเรียน และจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองระก�ำ จังหวัดปราจีนบุรี
ส�ำหรับปีก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 1) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน
จ�ำนวน 137,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 15” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปจัดสร้างห้องน�้ำ ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียน รวมถึงบริเวณ
รอบโรงเรียนบ้านหนองแค จังหวัดสระแก้ว 2) ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 113,160 บาท
ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 14” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อน�ำไป
จัดสร้างห้องอาหาร ส�ำหรับโรงเรียนวัดตะพังคลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน
จ�ำนวน 139,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 13” ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปจัดสร้างห้องน�้ำ ส�ำหรับโรงเรียนโนนผาสุก จังหวัดสระแก้ว 4) ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วม
บริจาคเงินจ�ำนวน 80,466 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 12” ให้กบั คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์
ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ และจัดท�ำเวทีกิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนวัดบางกระเจ้า จังหวัด
สมุทรสาคร และ 5) ในปี 2551 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 11”
ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปใช้ในการซ่อมแซมห้องเรียนและปรับปรุง
ห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนบ้านใบสีทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
• เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 บริษทั ฯ ได้บริจาคเงิน  500,000 บาท มอบให้มลู นิธพิ ฒ
ั นาเครือ่ งมือแพทย์ไทย  เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนในการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
• เมื่อเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 5,000 บาทให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อ
จัดหาของขวัญให้แก่เด็กๆในงานวันเด็กที่สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต
• ในปี พ.ศ 2553 บริษทั ฯ ได้บริจาคเครือ่ งคอมพิวเตอร์จำ� นวน 28 เครือ่ ง แก่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โรงเรียนสุโขทัย
โรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนสัตตยาสัย และส�ำนักงานบริหารชุมชน อ�ำเภอปากเกร็ด บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาแก่เด็กยากจนอย่างต่อเนือ่ ง จากทีเ่ คยรายงานไว้แล้วในรายงานประจ�ำปีเมือ่ ปีทแี่ ล้ว บริษทั ฯ ได้บริจาค
เครือ่ งคอมพิวเตอร์จำ� นวน 15 เครือ่ ง เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรนิ ทร์ และ
ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยเพิ่มอีกจ�ำนวน 3 เครื่อง (Dell Celeron 2 GHZ, Hard Disk 40 GB)
แก่โรงเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีความทันสมัยมากขึ้นด้วย
• บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินจ�ำนวน 40,000 บาท ให้กบั ยุวมุสลิม บ้านปากลัด อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพือ่ ใช้สนับสนุนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็กเมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2551
• โดยปกติแล้วบริษทั ฯ มักจะจัดให้มกี ารบริจาคเงินและสิง่ ของส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามจ�ำเป็นและผูท้ ยี่ ากไร้ เช่น บริษทั ฯ

ร่วมกับพนักงาน ได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทยส�ำหรับผูป้ ระสบภัยธรณีพบิ ตั จิ ากคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ
ในประเทศไทย และเมื่อต้นปี 2547 บริษัทฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดับประถมและมัธยม จ�ำนวน 4
แห่งในจังหวัดระยอง ที่มีนักเรียนจ�ำนวน 877 คน ให้มีโอกาสศึกษา
• บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนส�ำหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของ
ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2544 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้นและสามารถเปิดด�ำเนินการได้แล้ว
ซึง่ สามารถรับนักเรียนได้ จ�ำนวน 700 คน ทัง้ ในระดับประถม มัธยมต้น รวมทัง้ มัธยมปลาย ซึง่ ท�ำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ต่างๆ รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจอย่างมากในความช่วยเหลือจากประเทศไทย
• บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบและความ
เสียหายจากภัยสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 โดยบริษัทฯ และพนักงานได้บริจาคเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 590,000
บาท ให้กบั หมูบ่ า้ นทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงเพือ่ ให้สามารถน�ำกลับมาประกอบ
อาชีพได้ และบริษัทฯ ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนี้อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
เด็กที่ขาดแคลนได้รับทุนการศึกษา โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้ทุนการศึกษาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนแห่งหนึง่ ทีก่ รุงเทพฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจัดหาแหล่งประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุน
การพัฒนาทางร่างกายและสติปญ
ั ญาของเด็กหนุม่ ในหมูบ่ า้ นแห่งนี้ เพือ่ ทีจ่ ะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือ
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยทางบริษทั ฯ เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ซึง่ บุคคลเหล่านีจ้ ะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือให้กบั
บริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์และตรงกับสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ
• บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน 1,325,867 บาท ในปี 2551 เพื่อสร้างบ้านฟิสิกส์ เคมี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้กบั โรงเรียนแห่งหนึง่ ที่ เซมังกุดี ทามิล นาดูล ประเทศอินเดีย โรงเรียนแห่งนีอ้ ยูใ่ นหมูบ่ า้ นทีย่ ากจนมากและได้
รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยสึนามิในเดือนธันวาคม 2547
• บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่ส�ำนักงานบริษัทฯ
มาตั้งแต่อดีต และในปี 2558 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือน
มกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจ�ำนวนโลหิตรวม 61,200 ซีซี
• ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร เรียกว่า “พีเอสแอลวิ่งเพื่อวันเดินเรือประจ�ำปี” ที่สวนลุมพินีเพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานบริษทั ฯ มีนสิ ยั รักการออกก�ำลังกายและมีสขุ ภาพทีด่ ี และในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั กิจกรรมวิง่
ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน�้ำท่วมในไทยแทน
• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนงานวันกีฬาประจ�ำปี ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความร่วมมือใน
การขยายด้านกีฬารวมถึงการศึกษา (ที่ได้กล่าวไปแล้ว) และช่วยในเรื่องการพัฒนาของคณะนักเรียนพาณิชย์นาวี
• บริษทั ฯ จัดโครงการช่วยเหลือพนักงานด้วยการให้ทนุ การศึกษาประจ�ำปี ส�ำหรับค่าเล่าเรียนแก่บตุ รของพนักงาน
ที่ไม่สามารถหาเงินค่าเล่าเรียนของบุตรตนเองได้
• บริษทั ฯ ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพือ่ จัดท�ำห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านต่างๆ ของโรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ ในเดือนกันยายน 2549
• บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงิน 100,000 บาท และหนังสือให้กบั คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝกึ พาณิชย์นาวี เพือ่
น�ำไปใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านวังสนวน จังหวัดนครราชสีมาในเดือน
กันยายน 2550
• บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้
ในการอบรมความรูแ้ ละพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่คนพิการ เพือ่ ให้สามารถหาเลีย้ งตนเองได้ในงานวันคนพิการครัง้
ที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550
• ในปี 2551 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงิน 68,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ สนับสนุนใน “โครงการ

พานักเรียนไปทัศนศึกษา” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
งาน SET Sustainability Awards 2015

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

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

8 มิถนุ ายน 2558 บริษทั ฯ ได้บริจาค
เงิน 500,000 บาทมอบให้มลู นิธพิ ฒ
ั นา
เครือ่ งมือแพทย์ไทย เพือ่ ส่งเสริม และ
สนับสนุนในการค้นคว้าและการพัฒนา
เครือ่ งมือแพทย์
โครงการห่มผ้าให้น้องครั้งที่ 17
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงิน จ�ำนวน 223,000 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 17” ให้กบั คณะนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เพื่อน�ำไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
รวมทัง้ จัดหาหนังสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะกับการพัฒนาของเด็กนักเรียน และจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล
ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองระก�ำ จังหวัดปราจีนบุรี

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีประจ�ำปี 2558
ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกันยายน 2558 บริษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 707,000 บาท และจ�ำนวน 557,960 บาท
ตามล�ำดับ ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดปีการศึกษา
ในภาพแสดงอาจารย์และนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วยนายโคคา วี สุดการ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ
พีเอสแอล

วันส�ำเร็จการศึกษาของนักเรียนในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วยนายโคคา วี สุดาการ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล ในวันส�ำเร็จ
การศึกษา ณ ศูนยืฝึกพาณิชย์นาวี เดือนกันยายน 2558

บริจาคโลหิตประจำ�ปี 2558
ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2558 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2
ครั้ง มีจำ�นวนโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 61,200 ซีซี

