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กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานประจ�าปีที่ 24 และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ตรวจสอบ

แล้ว ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้

 สแีดงเลอืด: Ren Yuan Lin ซอีโีอของ Yangzijiang Shipbuilding ประเทศจนีได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า ปี 2554 เปรยีบเสมอืน

สีด�า ปี 2555 เปรียบเสมือนสีเทา แต่ปี 2556 จะเปรียบเสมือนสีแดงเลือดส�าหรับอู่ต่อเรือ ปี 2555 เริ่มต้นด้วยบริษัทเก่าแก่อายุ 

78 ปี กล่าวคือ Sanko Steamship ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) เป็นครั้งที่สองตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ต่อมาช่วงกลางปี  

มกีารล้มละลายของบรษิทัทีก่่อตัง้มาแล้ว 283 ปี ชือ่ Stephenson Clarke ซึง่เป็นบรษิทัเดนิเรอืทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในขณะนัน้ ต่อมา Overseas 

Shipholding Group ก่อตั้งเมื่อปี 2491 ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) ในตอนสิ้นปี บริษัทฯ เกรงว่าข่าวเหล่านี้จะไม่เป็น

ลางดสี�าหรบัปี 2556 ซึง่จะมกีารล้มละลายเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง มกีารยดึทรพัย์สนิโดยธนาคาร และการทีเ่รอืเก่ามมีลูค่าไม่ต่างจาก

เศษเหลก็ “ปี 2556 ปีแห่งสแีดงเลอืด” ดจูะเป็นค�าบรรยายทีเ่หมาะสมส�าหรบัสถานการณ์ของการขนส่งทางเรอืเกอืบทัว่โลก ทัง้นี้ 

การปลดระวางเรอือายมุากกว่า 15 ปีในปรมิาณมาก ดเูหมอืนจะเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะแก้ปัญหาให้วฏัจกัรกลบัคนืสูภ่าวะสมดลุได้

 ธนำคำรได้เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออย่างง่ายดายในช่วงที่ยุคเฟื่องฟูก่อนและในปี 2551 ท�าให้เจ้าของ

เรอืทีไ่ด้รบัเงนิกูส้ัง่ต่อ/ซือ้เรอืในปรมิาณทีม่ากเกนิ ทัง้ๆทีม่เีงนิทนุของตนเพยีงเลก็น้อย และไม่มสีญัญาเช่าล่วงหน้ารองรบั ธนาคาร 

เหล่านีก้�าลงัดิน้รนให้หลดุพ้นจากภาวะ “เงนิกูอ้นมุตัง่ิายกลายเป็นหนีเ้สยี” เนือ่งจากมลูค่าตวัเรอืลดลง ธนาคารจงึได้แก้ปัญหาเหล่านี้ 

ด้วยกลยุทธ์ “แก้ไข-เมินเฉย-ขยายระยะเวลา” ให้กับเงินกู้อนุมัติง่ายกลายเป็นหนี้เสียเหล่านั้นมากกว่าที่จะเผชิญความเป็นจริง 

มีคดีอยู่เพียงสองสามคดีที่อยู ่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในหรือนอกศาลล้มละลาย ส่วนคดีอื่นๆอยู่ระหว่างเจรจา 

อย่างไรก็ตาม จากการที่ธนาคารเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุน ส่งผลให้ธนาคารจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทเดินเรือดังกล่าว ท�าให้อุปทาน

ของเรือโดยรวมไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ส่งผลให้สถานการณ์ตกต�่ายืดเยื้อออกไป การจัดหาเงินทุนส�าหรับเรือจึงไม่มีทีท่าว่าจะง่าย

ขึ้น คดีของ Omega Navigation Enterprise (ONE) ซึ่งได้น�ารายละเอียดมาจากรายงานข่าวและบทวิเคราะห์ต่างๆที่ได้เผยแพร่

สู่สาธารณะ อันเป็นบทเรียนที่ดีส�าหรับเรื่องนี้ ONE ก่อตั้งเมื่อปี 2548 และกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดย

การออก IPO ในตลาดหุ้น NASDAQ เมื่อเดือนเมษายน 2549 ระดมเงินทุนได้ 147.83 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาได้เข้าสู่แผนฟื้นฟู

กจิการ (Chapter 11) เมือ่เดอืนมถินุายน 2554 ด้วยมลูค่าสนิทรพัย์ 390 ล้านเหรยีญสหรฐั และหลงัจาก 18 เดอืนแห่งความยากเยน็ 

กไ็ด้เข้าสูก่ระบวนการล้มละลาย (Chapter 7) เพือ่ช�าระบญัชใีนท้ายทีส่ดุ ONE ได้กูเ้งนิจ�านวน 243 ล้านเหรยีญสหรฐัจากธนาคาร 

HSH ซึ่งเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือ ด้วยการจ�านองเรือของบริษัทเป็นหลักประกัน และ เป็นหลักประกันภายใต้

การจดจ�านองเป็นล�าดับที่สองในเรือล�าเดียวกับที่จ�านอง มูลค่าประมาณ 43 ล้านเหรียญสหรัฐไว้กับธนาคาร BTMU และ NIBC 

รวมทั้งยังมีเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันบางรายอีกด้วย ภายใต้กระบวนการล้มละลาย (Chapter 7) ธนาคาร HSH จะได้รับเรือหลายล�า

ซึง่จ�านองไว้กบัทางธนาคารในมลูค่าปัจจบุนัประมาณ 180 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่ในจ�านวนนีธ้นาคาร HSH จะต้องจ่ายเงนิจ�านวน 
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กรรมการบริหาร

10 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ค้างช�าระของ ONE ในระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟู

กิจการ (Chapter 11) โดยธนาคาร BTMU และธนาคาร NIBC จะไม่ได้รับอะไรเลย ทั้งนี้ ทั้งสามธนาคารจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่

ปี 2554 และพวกเจ้าหนี้ไม่มีประกันจะได้รับเงินเพียง 500,000 เหรียญสหรัฐ การขาดทุนในลักษณะนี้กลายเป็นแบบอย่างให้เห็น 

ธนาคารที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือจะต้องปล่อยกู้อย่างไม่เต็มใจให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ การขาดแหล่งเงินทุน 

ในปัจจุบัน/อนาคตและการไม่มีแหล่งเงินทุนใหม่ๆจะช่วยให้ตลาดกลับสู่ภาวะสมดุล และการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ

การค้าขายทั่วโลกอย่างเร็วที่สุดคงจะไม่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 

 สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย�่าแย่ โดยเฉพาะอู่ต่อเรือที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่นานมานี้ อู่ต่อเรือที่สามารถบริหารให้รอดพ้น

วกิฤต ได้ลดปรมิาณการต่อเรอืลงโดยการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในส่วนอืน่ กล่าวคอื บางแห่งได้กลบัไปให้บรกิารผลติชิน้ส่วน 

และซ่อมแซมตัวเรือแทน บางแห่งได้เปลี่ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะนี้ อู่ต่อเรือทั่วโลกก�าลังเสนอจุดขาย

เรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตัวเลขการใช้เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน 

บรษิทัฯ ได้ประเมนิเทคโนโลยใีหม่ๆนีอ้ย่างจรงิจงั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงตระหนกัว่าค�าโฆษณาของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิ 

ความเป็นจริงเพื่อให้ดูน่าจูงใจ แต่เมื่อมีการตรวจวัดทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การออกแบบและอัตรา 

การกนิน�า้ลกึสงูสดุ รวมทัง้ค่าทางสภาพทะเลทีย่อมรบัได้ กป็รากฏว่าค�าโฆษณาเหล่านัน้ไม่เป็นความจรงิ จากรายงานของ Clarksons 

Research เมื่อสิ้นปี 2551 มีอู่ต่อเรือที่เปิดให้บริการจ�านวน 955 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจ�านวน 354 แห่งเมื่อต้นปี 2543โดยเมื่อสิ้นปี 

2555 จ�านวนอู่ต่อเรือที่เปิดให้บริการได้ลดลงเหลือ 538 แห่ง หรือลดลงร้อยะ 40 และเมื่อถึงจุดต�่าสุดของวัฏจักรในปี 2556 

จะได้เหน็จ�านวนอูต่่อเรอืทีเ่ปิดให้บรกิารลดลงเท่ากบัระดบัก่อนยคุเฟ่ืองฟอูยูท่ีป่ระมาณ 350 แห่ง ซึง่ถอืว่าเป็นข่าวดสี�าหรบัภาวะ

ตลาดค่าระวางเรือในระยะยาว

 ทั้งนี้ มีอู่ต่อเรือในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นจ�านวนมากซึ่งก�าลังประสบปัญหาทางการเงิน

 กำรปลดระวำงเรอืสนิค้าแห้งเทกองในปี 2555 มตีวัเลขทีม่ากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์อยูท่ี ่35.97 ล้านเดทเวทตนั ในทาง

กลับกัน อัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรือต่อใหม่ซึ่งคือผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่สั่งต่อที่ 

อู่ต่อเรือ ณ ต้นปีกับขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่มีการส่งมอบกันจริงๆ ณ สิ้นปี ของปีเดียวกัน ส�าหรับปี 2555 อัตรา 

ความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยู่ที่ร้อยละ 29 ซึ่งต�า่กว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขของช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ดังนั้น ส�าหรับ 

ปี 2555 ตัวเลขอุปทานเพิ่มขึ้นสุทธิ จ�านวน 70.47 ล้านเดทเวทตัน มาอยู่ที่ 692.74 ล้านเดทเวทตัน ณ สิ้นปี ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 

สทุธร้ิอยละ 11.3 ของกองเรอืสนิค้าแห้งเทกองโลก จากอตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืต่อใหม่และการปลดระวางเรอืดงักล่าว

แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ส่งผลให้การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นสุทธิของขนาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือโลก 

ในอนาคตเป็นไปได้ยาก บริษัทฯ คิดว่าอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือจะยังคงไม่สามารถ 

คาดการณ์ได้และจะผนัผวนสวนทางกบัอตัราค่าระวางเรอืทีแ่ขง็แกร่งขึน้ หากตัง้สมมตฐิานว่าอตัราการส่งมอบเรอืล่าช้าอยูท่ีร้่อยละ 30 
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และมกีารปลดระวางเรอื 35 ล้านเดทเวทตนั ต่อปี จะส่งผลให้มกีารเพิม่ขึน้ของเรอืสนิค้าแห้งเทกองทัว่โลกเลก็น้อยเพยีงร้อยละ 5 

หรือคิดเป็น 35 ล้านเดทเวทตัน มาอยู่ที่ 728 ล้านเดทเวทตัน ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกได้ยากในปี 2557

 ในด้านอปุสงค์ของเรอื อปุสรรคทีเ่คยเผชญิได้เริม่ค่อยๆจางหายไป ประเทศจนีซึง่เป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสนิค้าแห้ง

เทกองต้องเผชิญกับปัญหาตัวเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.8 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจของจีนในปี 2556 

จะขยายตวัราวๆรอ้ยละ 8-9 โดยอยูบ่นสมมตฐิานสองประการ คอื สถานการณ์ทางการเงินทีผ่่อนคลายอยา่งต่อเนือ่งและนโยบาย

ทางการเงินที่รอบคอบ จากการเปลี่ยนถ่ายอ�านาจทางการเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จะยังคงไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยส�าคัญในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปีซึ่งด�าเนินการมาแล้วครึ่งทาง และการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไป 

ภายใต้การบรหิารของผูน้�าคนใหม่ จนีได้พยายามกระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศและควบคมุการพึง่พาตลาดการส่งออกไปสหภาพ

ยโุรปและสหรฐัอเมรกิา จากรายงานหลายฉบบั มกีารคาดการณ์ว่าการผลติเหลก็ดบิจะสงูถงึ 750 ล้านตนัหรอืมากกว่า และคาดว่า

ปริมาณการน�าเข้าแร่เหล็กจะอยู่ที่ 780-790 ล้านตัน ในปี 2556

 การชะลอตวัของเศรษฐกจิเริม่ทีจ่ะทรงตวัในสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก โดยธนาคารกลางสหรฐัฯ ได้

ด�าเนนิการกระตุน้เศรษฐกจิรอบทีส่ี ่(QE4) ส่วนสหภาพยโุรป รวมถงึสหราชอาณาจกัร ยงัคงเผชญิปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกจิอย่าง

ต่อเนือ่ง ปัญหาหนีส้นิของภาครฐัและภาคครวัเรอืนในสหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรป บ่งบอกว่าการใช้จ่ายของประชาชนและ

ผู้บริโภคจะยังคงอยู่ระดับต�่าไปอีกระยะหนึ่ง อันจะส่งผลให้อุปสงค์ที่มาจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรหยุดนิ่ง

 ผลพลอยได้ที่จะตามมาจากอุปสงค์ที่ลดลงดังกล่าวนี้ อาจท�าให้เกิดการปลดระวางเรือเก่าเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากอย่าง

รวดเรว็ ก่อนสิน้ปี 2558 ร้อยละ 18 ของกองเรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองทีใ่ช้งานอยูใ่นปัจจบุนัซึง่มขีนาด 692.74 ล้านเดทเวทตนั 

จะมอีายมุากกว่า 20 ปี หรอืเทยีบเท่าขนาด 126.71 ล้านเดทเวทตนัอาจจะถกูปลดระวาง ในช่วงปี 2529 ซึง่เป็นช่วงทีด่ชันค่ีาระวาง

เรือ (BDI) ต�า่ทีส่ดุคอื 715 จุด เรอืบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองบางล�าทีม่อีายุเพียง 10 - 14 ปีได้ถูกปลดระวาง โดยเรือทีถู่กปลดระวาง 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี และถ้าน�าเกณฑ์อายุในปี 2529 ที่กล่าวมาแล้วนั้น มาใช้กับการปลดระวางของกองเรือโลก 

ในปี 2556 แล้ว จะเห็นได้ว่ามีเรืออย่างน้อยร้อยละ 29 ของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งหมดของโลก มีอายุมากกว่า 15 ปี 

หรอืเทยีบเท่าขนาด 200.15 ล้านเดทเวทตนั ทีอ่าจถกูปลดระวางก่อนสิน้ปี 2559 ดงัจะเหน็ได้จากตวัอย่างในส่วนอืน่ๆ ของรายงาน

ฉบับนี้ ซึ่งเรือที่มีอายุเพียง 15 ปี ได้ถูกปลดระวาง ดังนั้น จึงควรพิจารณาเรือที่อาจถูกปลดระวางที่มีอายุเท่านี้

 เพือ่เป็นการอธบิายให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนของบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ จงึขอน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน 

ประจ�าปีที่ส�าคัญ จากงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านๆ มา ดังต่อไปนี้

ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 1,137 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920

ก�าไรสุทธิ

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)
(0.5) 24.8 110.10 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5

จ�านวนเรือโดยเฉลี่ย 29.22 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44

ก�าไรสุทธิต่อเรือหนึ่งล�า 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)
(0.02) 0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15

  ผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2555 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของดชันค่ีาระวางเรอืของทัง้ปีที ่920 จดุ ซึง่ถอืเป็นดชันี 

ทีต่�า่ทีส่ดุเป็นอนัดบัทีส่ามในประวตักิารณ์ ในขณะทีบ่รษิทัเดนิเรอือืน่ต้องเข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการ (Chapter 11) หรอืปรบัโครงสร้างหนี้ 

ถือได้ว่าบริษัทฯ บริหารงานได้เป็นที่น่าพอใจแม้ว่าจะมีผลก�าไรไม่มาก ทั้งนี้ ปี 2553 และปี 2554 จะถูกจดจ�าไว้ว่าเป็นปีแห่ง  

“การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง” เมื่อบริษัทฯ ได้ปรับลดตัวเลขในงบดุลโดยลดขนาดกองเรือของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการปรับลดอายุกองเรือด้วยเรือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีเครนยกสินค้า
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รำงวัลและเกียรติยศ: 
 พธิปีระกาศรางวลั Seatrade Asia Awards ซึง่ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่23 เมษายน ณ โรงแรมแชงกรลีา ประเทศสงิคโปร์  

ซึ่งนายคาลิค ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับรางวัล “บุคคลผู้ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตส�ำหรับปี 2555”  

(The Lifetime Achievement Award for 2012) “เพือ่เป็นแสดงถงึผลงานทีโ่ดดเด่นของท่านทีม่ต่ีออตุสาหกรรมในหลายปี 

ทีผ่่านมา ทัว่ภมูภิาคเอเชยีและทัว่โลก” นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัเป็นหนึง่ในสามผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เข้าชงิรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่ง

สนิค้าแห้งเทกองแห่งปี” (The Dry Bulk Operator of the Year) อกีด้วย Seatrade เป็นองค์กรทีม่บีทบาทในการให้รางวลัเพือ่พฒันา 

ภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีมาเป็นเวลาหลายปี โดยให้การรับรองความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ต้นก�าเนิดของรางวัล 

Seatrade Asia นั้นเกิดขึ้นที่เมืองลอนดอนในปี 2531 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  

รวมทัง้เลขาธกิารองค์การทางทะเลระหว่างประเทศยงัเป็นประธานคณะกรรมการตดัสนิจนถงึทกุวนันี ้โครงการประกาศรางวลันี้

ส�าหรบัภมูภิาคเอเชยีได้ถอืก�าเนดิขึน้เมือ่ปี 2551 เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมพาณชิยนาวทีัว่ภมูภิาคเอเชยีและเน้นย�า้ถงึความเป็นเลศิ 

ทางด้านนวตักรรมด้านความปลอดภยัและคณุภาพ ด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ด้านความส�าเรจ็และการลงทนุ 

รวมทั้งด้านการฝึกอบรมและการให้การศึกษา

 พีเอสแอลได้รับรำงวัล “กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเรือที่ดีที่สุดประจ�ำปี 2555” จำกงำน 
Lloyd's List Asia Awards บรษิทัฯ ได้รบัรางวลันีจ้ากความสามารถของบรษิทัฯ ในการยนืหยดั ความมัน่คง การพฒันากองเรอื 

และการผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าภายใต้สภาพตลาดเดินเรือที่ยากล�าบากตั้งแต่ปี 2523 นี่เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ กับ 

การได้รบัรางวลั Lloyd's List Asia Awards กรรมการตดัสนิได้กล่าวถงึความสามารถของบรษิทัฯ ในการลดค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอื

และความเข้มงวดในการบรหิารความเสีย่ง แม้ว่าในขณะนีผู้ป้ระกอบการเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองต้องเผชญิความท้าทายมากมาย 

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสิน บริษัทฯ ได้หลีกเลี่ยง “บาป 7 ประการ (the seven deadly sins)” ด้วยการไม่ซื้อเรือ 

ในช่วงฟองสบู่ ซึ่งส่งผลให้ตอนนี้บริษัทฯ สามารถซื้อเรือมือสองสภาพดีมากในราคาต�่าในช่วงสภาวะตลาดตกต�่าเช่นนี้ 

 นติยสำร Marine Money ประจ�ำเดอืนมถินุำยน/กรกฎำคม 2555 ได้จดัให้บรษิทัฯอยูใ่นอนัดบัที ่23 ของบรษิทั

ขนส่งทางเรอืทีด่ทีีส่ดุในโลกส�าหรบัปี 2554 เกณฑ์การตดัสนิส�าหรบันติยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบันัน้ประกอบไปด้วย 

6 หลักเกณฑ์ กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น (Total return to shareholders), อัตราการก่อรายได้ของสินทรัพย์รวม (Asset 

turnover), อัตราก�าไรขั้นต้น (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพย์

รวม (Return on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to book value) และบริษัทฯยังได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5 

ในเรื่องบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยระบุว่า บริษัทฯยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป ทั้งนี้ หากจะรวม

การจัดอันดับผลการด�าเนินงานกับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเข้าด้วยกัน บริษัทฯ จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 9 ของ

บริษัทขนส่งทางเรือที่ดีที่สุดในโลก สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารที่ดีในการด�าเนินแผนการลดอายุกองเรือให้

ส�าเร็จลุล่วงโดยปราศจากความเสี่ยงที่เกินควรหรือสถานะทางการเงินที่ตึงเครียด

จุดเด่นทำงกำรเงิน (จำกงบกำรเงินสกุลเงินบำท) และผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี
 ผลการด�าเนนิงานระหว่างปี รายได้รวมของบรษิทัฯ เป็นเงนิ 3,828.02 ล้านบาท (ปี 2554: 3,433.51 ล้านบาท) และก�าไรสทุธิ 

เป็นเงนิ 141.03 ล้านบาท (ปี 2554: 718.52 ล้านบาท) ส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่14,484.23 ล้านบาท (ปี 2554: 15,356.50 ล้านบาท) และ

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเป็น 24,029.69 ล้านบาท (ปี 2554: 22,893.25 ล้านบาท) ซึ่งมาจากการรับมอบเรือ 

จ�านวน 11 ล�า ในปี 2555 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นสินทรัพย์รวมควรจะมากกว่านี้หากรวมเงินส�ารองถ้าไม่ได้ใช้ส�าหรับการจ่ายเงินกู้ 

คนืล่วงหน้า การจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายค่าซือ้เรอืทีไ่ด้มาระหว่างปี สนิทรพัย์รวมในสกลุเงนิบาท (เป็นสกลุเงนิตามงบการเงนิ) นัน้ 

ซึง่ได้ถกูปรบัปรงุใหม่จากสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน (Functional Currency) ได้ลดลงเนือ่งจาก

ค่าเงินบาทที่แข็งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2555 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 
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 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 150.83 ล้านบาท ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 5.65 ล้านบาท 

(ปี 2554: ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 5.45 ล้านบาท) และภาษเีงนิได้จ�านวน 4.15 ล้านบาท (ปี 2554: จ�านวน 3.64 ล้านบาท) 

ในด้านของรายได้ ปีนี้เรือของบริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าคิดเป็น 8,221 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ 11,265  

เหรยีญสหรฐัต่อวนัต่อล�า ของปี 2554 รายได้จากการเดนิเรอืสทุธ ิ(รายได้จากการเดนิเรอืสทุธจิากรายจ่ายท่าเรอืและน�า้มนัเชือ้เพลงิ) 

สูงกว่าปีที่แล้ว สาเหตุหลักเนื่องมาจากจ�านวนเรือเฉลี่ยที่ด�าเนินงานมีมากขึ้นในปี 2555 ที่จ�านวน 30 ล�า เมื่อเทียบกับจ�านวน 

22 ล�า ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าของปี 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 44 สาเหตุหลักเนื่องมาจากจ�านวนเรือเฉลี่ยที่ด�าเนินงานมีมากขึ้นในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย 

ในการเดนิเรอืต่อวนัต่อล�าในระหว่างปีลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2554 ระยะเวลาหยดุการเดนิเรอืเพือ่การซ่อมบ�ารงุของปีนีเ้ฉลีย่ประมาณ 

10.3 วนั ต่อล�าเรอื ซึง่ถอืว่าดมีากเมือ่ค�านงึถงึอายเุฉลีย่ของกองเรอืทีม่อีายปุระมาณ 11 ปี ในปี 2555 จากผลก�าไรทีด่แีละกระแสเงนิสด

ทีแ่ขง็แกร่ง ท�าให้บรษิทัฯ มสีภาพคล่องสงูในระหว่างปี 2555 และได้จ่ายเงนิปันผลจ�านวน 467.70 ล้านบาทไปในระหว่างปี 2555

 บรษิทัฯ ได้ลองค�านวณผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ส�าหรบั 19 ปี นบัตัง้แต่บรษิทัฯ เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จนถงึ

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2555 ซึ่งราคาหุ้นบริษัทฯ มีราคาปิดอยู่ที่ 13.20 บาทต่อหุ้น (บริษัทฯ เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทนุได้ถอืหุน้ไว้ตัง้แต่ออก IPO ครัง้แรกจนครบ 19 ปี นกัลงทนุจะได้ผลตอบแทนถงึ 11.95 เท่า 

ของเงินลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ การค�านวณนี้ยังไม่ได้ค�านึงถึงผลตอบแทนจากการน�าเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือ

ดอกเบี้ยรับ

กำรปรับลดอำยุกองเรือ
 ความผันผวนของมูลค่าตัวเรือ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทฯ ได้ถูกชี้ให้เห็นจากการขายเรือต่อใหม่ 

ขนาดเคปไซส์ (Capesize) ชื่อ Alberta Della Gatta (ขนาดระวาง 175,125 เดทเวทตัน ซึ่งพร้อมส่งมอบในปี 2555 จากอู่ต่อเรือ 

New Times ในประเทศจีน) ซึ่งถูกขายโดยธนาคารผู้รับจ�านอง (เดิม เรือชื่อ Deiulemar) ในราคา 38 ล้านเหรีญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคา

ที่ต�่ากว่าราคาเรือเมือ่เดอืนธนัวาคม 2550 อย่างมาก ตอนทีเ่รือขนาดเคปไซส์ถูกขายต่อที่ราคา 165 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้ว่า 

เรือขนาดเคปไซส์อายุ 10 ปี มีมูลค่า 110 ล้านเหรียญสหรัฐ เรือขนาดเคปไซส์อายุ 20 ปี มีมูลค่า 64 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมื่อ 

กลางเดือนกรกฎาคม 2555 เรือขนาดเคปไซส์อายุเพียง 15 ปี ได้ถูกส่งไปปลดระวาง ด้วยราคาเพียง 8.8 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่เป็น

ตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากจ�าเป็น การปรับลดอายุกองเรือในเวลาและด้วยราคาที่เหมาะสมนั้นมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

 แผนปรับลดอำยุกองเรือด้วยการทดแทนเรือเก่าด้วยการเรือที่ใหม่กว่า ทันสมัยกว่า ใหญ่กว่าและประหยัดกว่า 

ได้เริ่มขึ้นด้วยการขายเรืออายุเก่าจ�านวน 35 ล�า ตั้งแต่ปี 2550 แผนการนี้มีความก้าวหน้าไปมากจากการซื้อเรือมือสองขนาด 

30,000 – 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 7 ล�า (อายเุฉลีย่ 5 ปี) เรอืใหม่ขายต่อขนาด 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 2 ล�า และเรอืใหม่ขายต่อ 

ขนาด 57,000 เดทเวทตนั จ�านวน 6 ล�า ในระหว่างปี 2553 – 2555 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รบัมอบเรอืสัง่ต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั 

จ�านวน 2 ล�า จากอู่ต่อเรือ ABG ในช่วงดังกล่าวด้วย 

 ณ ต้นปี 2556 บริษัทฯ มีกองเรือทั้งหมด 36 ล�า (ขนาดซุปราแมกซ์ 6 ล�าและขนาดแฮนดี้ไซส์ 30 ล�า) ขนาดระวางบรรทุก

รวม 1,156,109 เดทเวทตัน หรือเฉลี่ย 32,114 เดทเวทตันต่อล�า โดยมีอายุเฉลี่ยของกองเรือประมาณ 11 ปี หากจะพิจารณาเฉพาะ

เรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือดังกล่าวมีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 56,639 เดทเวทตันต่อล�า โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ส�าหรับ 

เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ มีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 27,209 เดทเวทตันต่อล�า โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 13 ปี

 ในธรุกจิทีต้่องใช้เงนิลงทนุสงู และมอีตัราผลตอบแทนต่อความเสีย่งทีส่งูมาก รวมทัง้ยงัมลีกัษณะทีเ่ป็นวฎัจกัรขึน้ลงทีก่ว้าง

และคาดเดาได้ยากนัน้ จงัหวะเวลาในการตกลงซือ้เรอืนัน้ ถอืได้ว่าเป็นจงัหวะการตดัสนิใจทีส่�าคญัทีส่ดุ เมือ่ใดทีบ่รษิทัฯ ประสบ

ความส�าเรจ็ในแผนการซือ้กองเรอืทดแทนได้ บรษิทัฯ จะมคีวามมัน่คงและความยัง่ยนืทางธรุกจิไปอกีสองถงึสามทศวรรษข้างหน้า 

ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อกองเรือเพื่อมาทดแทนกองเรือเก่าได้ในระดับราคาที่ต�่าเป็นประวัติการณ์ เพื่อให้

บรรลุแผนปรับกองเรือ กล่าวคือ การมีขนาดกองเรือประมาณ 60 - 65 ล�า บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะซื้อเรือมาเพิ่ม หากราคายังคง 
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อยูใ่นระดบัเท่ากบัหรอืต�่ากว่าทกุวนันี ้ในทางหนึง่ การทีร่ายได้นัน้หายาก และในอกีทางหนึง่ ไม่มใีครต้องการเรอืทีส่ัง่ต่อไปในช่วง 

ยุคเฟื่องฟูเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทฯ สามารถที่จะด�าเนินการตามแผนให้ลุล่วงได้โดยการท�าข้อตกลง

ที่ดีในการซื้อเรือมือสองจากผู้ขายที่มีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอหรือซื้อต่อเรือต่อใหม่จากการขายต่อสัญญาต่อเรือที่มีปัญหา 

สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนภาพต่อชิ้นสุดท้ายที่จะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อบริษัทฯ ในปีต่อๆไป

 อูต่่อเรอื ABG บรษิทัฯ ได้รบัมอบเรอืต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั ล�าแรกเมือ่กลางเดอืนมถินุายน 2554 และล�าทีส่อง 

เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับมอบเรือล�าที่สามในเดือนมกราคม 2556 ด้วยราคาที่ลดลงเหลือ 23 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เมื่อเทียบกับราคาเดิมที่ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ได้ขายต่อสัญญาการสั่งต่อเรือโดยการแปลงหนี้ใหม่ จ�านวน 5 ฉบับ 

(ส�าหรบัเรอืขนาด 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 3 ฉบบั และเรอืขนาด 54,000 เดทเวทตนั จ�านวน 2 ฉบบั) ให้กบับคุคลทีส่ามซึง่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกัน โดยการขายต่อสัญญา 3 ฉบับได้ถูกบันทึกบัญชีเมื่อปี 2554 และอีก 2 ฉบับได้ถูกบันทึกบัญชีในไตรมาสสาม 

ปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ขายต่อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่อีก 4 ฉบับ (ส�าหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตัน จ�านวน 2 ฉบับ และ 

เรือขนาด 54,000 เดทเวทตัน จ�านวน 2 ฉบับ) โดยได้รับเงินบางส่วนในไตรมาสสี่ ปี 2555 เงินส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับช�าระ 

ในไตรมาสแรก ปี 2556 ดงันัน้ คงเหลอืสญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่อกี 6 ฉบบั (ส�าหรบัเรอืขนาด 34,000 เดทเวทตนั จ�านวน 4 ฉบบั และ

เรือขนาด 54,000 เดทเวทตัน จ�านวน 2 ฉบับ) ที่อู่ต่อเรือ ABG จะต้องส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 หรือ ต้นปี 2557 

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาสั่งต่อเรือดังกล่าว หากอู่ต่อเรือส่งมอบเรือล่าช้ากว่าก�าหนดส่งมอบตามสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

หรอือาจจะขายสญัญาต่อสญัญาสัง่ต่อเรอืทีล่่าช้าเหล่านีใ้ห้กบับคุคลอืน่ หรอือาจเจรจาต่อรองเพือ่ก�าหนดราคาตามสญัญากนัใหม่

ส�าหรับเรือล�าที่ส่งมอบล่าช้า 

เหตุกำรณ์ส�ำคัญของปี 2555
 ตลำดเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองเริ่มต้นได้ไม่ดีในปี 2555 ด้วยการที่บริษัทเก่าแก่อายุ 78 ปี กล่าวคือ Sanko  

Steamship ประเทศญีปุ่น่ ได้เข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการ (Chapter 11) เป็นครัง้ทีส่องตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั ต่อมาช่วงกลางปี มกีารล้มละลาย

ของบริษัทที่ก่อตั้งมาแล้ว 283 ปี ในสหราชอาณาจักร ชื่อ Stephenson Clarke ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือที่เก่าแก่ที่สุด และปิดท้ายด้วย

การที่ Overseas Shipholding Group ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2491 ในสหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) ช่วงสิ้นปี ทั้งนี้ 

สภาพปัญหาของธุรกิจเดินเรือเหล่านี้ไม่ได้มีผลมาจากข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด 

 ตัวเลขภำคอุปทำนได้แสดงให้เห็นถึงทางสว่างในท้ายที่สุดของหนทางที่มืดมิด มีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 

1,371 ล�า คิดเป็นขนาด 106.44 ล้านเดทเวทตันถูกส่งมอบในช่วงปี 2555 และในช่วงเวลาเดียวกัน เจ้าของเรือถูกบังคับให้ต้อง

รีไซเคิลเรือของตนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ จากปีที่แล้วที่มีการปลดระวางเรือ 33.3 ล้านเดทเวทตัน ปีนี้มีการปลดระวางเรือ 

ทุบสถิติใหม่ โดยประกอบไปด้วยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จ�านวน 77 ล�า, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จ�านวน 124 ล�า, 

เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จ�านวน 90 ล�า, เรือขนาดแฮนดี้แมกซ์ (Handymax) จ�านวน 118 ล�า และเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ 

(Handysize) จ�านวน 334 ล�า ซึง่เท่ากบัขนาดระวางรวม 35.97 ล้านเดทเวทตนั ท�าให้เมือ่ต้นปี 2556 กองเรอืขนส่งสนิค้าเทกองโลก 

มีขนาด 692.74 ล้านเดทเวทตัน และมีเรือขนาดระวางรวม 100 ล้านเดทเวทตัน และ 31 ล้านเดทเวทตัน มีก�าหนดส่งมอบ 

ในปี 2556 และ 2557 ตามล�าดับ หากตั้งสมมติฐานว่ามีการปลดระวางเรือที่ 35 ล้านเดทเวทตันต่อปี รวมกับอัตราการส่งมอบเรือ

ล่าช้าร้อยละ 30 ของการส่งมอบเรือทั้งปี สิ้นปี 2556 ขนาดกองเรือโลกจะอยู่ที่ 728 ล้านเดทเวทตัน หรือขยายตัวร้อยละ 5 และ

ภายใต้สมมติฐานเดียวกันนี้ สิ้นปี 2557 ขนาดกองเรือโลกจะอยู่ที่ 736 ล้านเดทเวทตัน หรือขยายตัวร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวเลข ณ สิ้นปี 2556 ในที่สุดปัญหาการส่งมอบเรือต่อใหม่ก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้าย

 เรือชื่อ Shagang Sunrise ขนาด 172,900 เดทเวทตัน สร้างเมื่อปี 2540 ได้ถูกขายเป็นเศษเหล็กเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 

โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์ที่อายุน้อยที่สุดเพียง 15 ปี ที่ถูกตัดขายเป็นเศษเหล็กในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา เรื่องนี้ท�าให้ย้อนนึกถึงไป

เมื่อกลางทศวรรษที่ 80 เมื่อครั้งที่ตลาดตกต�่ามากจึงมีการปลดระวางเรืออายุเพียง 15 ปี และเพียง 5 เดือนหลังจากที่เรือน้องของ

เรอืล�าดงักล่าวได้เผชญิสถานการณ์แบบเดยีวกนั กล่าวคอื เรอืชือ่ Soraya ซึง่ CMA CGM เป็นเจ้าของ สร้างเมือ่ปี 2543 ได้กลายมา 

เป็นเรือที่อายุน้อยที่สุดเพียง 12 ปีที่ถูกปลดระวางในช่วงที่ตลาดขาลง ทั้งนี้ การปลดระวางเรือนั้นส่งผลให้อุปทานลดลง
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 ผลพวงของวกิฤตกิำรเงนิโลกยงัคงสร้างปัญหาอยู ่โดยหลายประเทศต้องเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิหยดุนิง่ สหภาพยโุรป

ได้แก้ปัญหาทีเ่ผชญิอยูด้่วยการใช้นโยบายทางการคลงัทีเ่ข้มงวดควบคูก่บัการตดัลดงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้อปุสงค์จากประเทศ

เหล่านีล้ดลง สหรฐัอเมรกิาได้แก้ปัญหาในอกีรปูแบบหนึง่ ด้วยผลตอบรบัเชงิบวกพอสมควรกบัแรงฉดุทางเศรษฐกจิ สหรฐัอเมรกิา

ใช้วิธีการ “เปิดก๊อกน�้า” (opened the taps) เป็นรอบที่ 3 (QE3) และรอบที่ 4 (QE4) ด้วยความหวังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

เม็ดเงินนี้จะช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นได้ ในขณะที่ประเทศจีนได้ลดภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

(เพื่อไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่แตก) และขณะนี้ จีนต้องกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อชดเชยการขาดแคลนการขยายตัวของ

การส่งออกที่เคยเฟื่องฟู่ในสมัยก่อน

 ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ขาดความแน่นอนอยู่เสมอ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นประเทศที่ส่งเสริมตลาดสินค้า

แห้งเทกอง จากการที่มีการน�าเข้าถ่านหินมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อใช้ป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า การที่ไฟดับเนื่องจากมีพลังงานไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการในฤดรู้อน ส่งผลให้ประชาชนกว่า 700 ล้านคนต้องอยูใ่นสภาพอากาศทีร้่อนโดยไม่มไีฟฟ้าใช้เป็นเวลาถงึ 7 ชัว่โมง 

จากการที่เตาเผาในโรงผลิตไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอ จากรายงานของ International Energy Agency ณ กรุงปารีส 

ได้คาดว่าอนิเดยีจะสามารถแซงจนีขึน้เป็นประเทศผูซ้ือ้ถ่านหนิผ่านการขนส่งทางทะเลมากทีส่ดุในโลกและจะเพิม่ปรมิาณการน�าเข้า 

ถ่านหินจากปี 2555 ที่ปริมาณ 107 ล้านตัน เป็น 250 - 300 ล้านตัน ก่อนสิ้นปี 2559 สหรัฐอเมริกาได้ส่งออกถ่านหินสู่ทวีปเอเชีย

และทวีปยุโรปมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสหรัฐฯต้องการใช้แหล่งพลังงานจากก๊าซจากหินดินดาน (Shale Gas) ซึ่งมีราคา 

ถูกกว่า สะอาดกว่า และมีปริมาณมหาศาลซึ่งสามารถผลิตได้เองในประเทศ แนวโน้มเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการขนส่งโดย

เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงดูเหมือนว่าถ่านหินยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กับตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

ในปีต่อๆ ไป

 ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ได้พยายามดิ้นรนกับตัวเลขจีดีพีที่ลดลงในแต่ละ

ไตรมาส จากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 7.4 ก่อนจะส่งท้ายปีที่ร้อยละ 7.9 ด้วยค่าเฉลี่ยตัวเลขจีดีพีทั้งปีที่ร้อยละ 7.8  

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจของจีนในปี 2556 จะขยายตัวถึงร้อยละ 8 - 9 โดยอยู่บนสมมติฐานสองประการ คือ สถานการณ์

ทางการเงนิทีผ่่อนคลายอย่างต่อเนือ่งและนโยบายทางการเงนิทีร่อบคอบ จากการเปลีย่นถ่ายอ�านาจทางการเมอืงในรอบทศวรรษ 

ทีผ่่านมา จะยงัคงไม่ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัในแผนกระตุน้เศรษฐกจิระยะเวลา 5 ปีซึง่ด�าเนนิการมาแล้วครึง่ทาง 

และการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภายใต้การบริหารของผู้น�าคนใหม่

 การน�าเข้าแร่เหล็กโดยประเทศจีน ตามข้อมูลเบื้องต้นของกรมศุลกากร มีปริมาณมากอยู่ที่ 745.5 ล้านตันในปี 2555 หรือ

ขยายตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ 686 ล้านตันเมื่อปี 2554 โดยเดือนธันวาคม 2555 มีการน�าเข้าแร่เหล็กมากถึง 70.9 ล้านตัน ซึ่ง 

ถอืเป็นเดอืนทีม่กีารน�าเข้าแร่เหลก็มากทีส่ดุในประวตักิารณ์ จากรายงานหลายฉบบั คาดว่าจนีจะน�าเข้าแร่เหลก็ในปี 2556 ประมาณ 

780 - 790 ล้านตัน ตัวเลขการน�าเข้านี้จะขึ้นอยู่กับราคาแร่ที่ซื้อจากต่างประเทศเทียบกับต้นทุนการผลิตภายในประเทศและ 

ค่าขนส่ง ตัวเลขเบื้องต้นของการผลิตเหล็กในจีนส�าหรับปี 2555 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ที่ประมาณ 716.5 ล้านตัน 

หรือขยายตัวร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปริมาณ 684 ล้านตันในปี 2554 ซึ่งเป็นปริมาณที่มากอยู่แล้ว จากรายงานหลายฉบับ คาดว่า 

การผลิตเหล็กของจีนจะขยายตัวถึงร้อยละ 4 - 6 โดยจะสามารถผลิตเหล็กได้ถึง 750 ล้านตัน ในปี 2556 ส่วนถ่านหินซึ่งถือว่าเป็น

แหล่งพลังงานประมาณร้อยละ 80 ของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดของจีน ในอดีต จีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอ 

ต่อความต้องการ แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว จีนได้น�าเข้าถ่านหิน 126 ล้านตันในปี 2552 ปริมาณ 164 ล้านตันในปี 2553 

ปริมาณ 182 ล้านตันในปี 2554 และเพิ่มขึ้นมากเป็นปริมาณ 288.9 ล้านตันในปี 2555 ส่งผลให้จีนกลายเป็นผู้น�าเข้าถ่านหินมาก 

เป็นอนัดบัหนึง่ของโลกสองปีซ้อนแซงหน้าประเทศญีปุ่น่จากผลการส�ารวจตัง้แต่ปี 2518 และคาดว่าจะมกีารน�าเข้าถ่านหนิมากขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงขึ้นอยู่กับราคาถ่านหินที่ซื้อจากต่างประเทศเทียบกับการผลิตภายในประเทศ และต้นทุนค่าขนส่ง ส�าหรับ

ประเทศทีใ่นปัจจบุนัผลติและใช้ถ่านหนิในปรมิาณ 3,800 ล้านตนัต่อปี ซึง่คาดว่าจะมกีารขยายตวัถงึ 4,150 ล้านตนั ภายในปี 2558 

แม้ว่าตวัเลขการน�าเข้าถา่นหินจะมกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดค่าระวางเรอืบรรทกุสนิค้า

เทกองได้ 

38
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 ดัชนีค่ำระวำงเรือ (BDI) ณ สิ้นปีอยู่ที่ 699 จุด หรือลดลงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับเมื่อต้นปีท่ี 1,624 จุด โดยมีจุดต�่าสุด 

ที่ 647 จุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ Lehman Brothers ล้มละลาย และดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 

แตะจดุสงูสดุที ่1,162 จดุเมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2555 เนือ่งจากการสัง่แร่เหลก็เข้าสต๊อกใหม่ในประเทศจนี ราคาเหลก็ระหว่างประเทศ

ได้ปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ 87 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 เปรียบเทียบกับราคาในประเทศที่ประมาณ 

120 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งส่งผลให้จีนมีการสั่งแร่เหล็กเข้าสต๊อกมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าท�าให้เกิดความแออัดของ

เรือขนาดเคปไซส์ โดยเมื่อเดือนกันยายน 2555 จีนมีการน�าเข้าแร่เหล็ก 65 ล้านตันซึ่งถือเป็นตัวเลขการน�าเข้าที่มากที่สุดเป็น 

อันดับที่สองเท่าที่ผ่านมา อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมดัชนีค่าระวางเรือ ก็คือ การน�าเข้าถ่านหินในปริมาณ 290 ล้านตันของจีน

ในช่วงปีทีผ่่านมา รวมถงึระยะทางขนส่งต่อตนัทีไ่กลขึน้จากการทีผู่ส่้งออกเปลีย่นไปเป็นผูน้�าเข้ารายใหญ่ทีส่ดุจากประเทศทีไ่กล

อย่างสหรัฐอเมริกา และปัจจัยสุดท้ายคือ มีการปลดระวางเรือเก่าปริมาณ 36 ล้านเดทเวทตัน ซึ่งได้ช่วยพยุงดัชนีค่าระวางเรือไว้

 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือของปี 2555 อยู่ที่ 920 จุด ซึ่งลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือของ 

ปี 2554 ที ่1,549 จดุ ซึง่ถอืเป็นค่าเฉลีย่ของดชันทีีต่�า่ทีส่ดุเป็นอนัดบัทีส่ามในประวตักิารณ์ โดยดชันค่ีาระวางเรอืทีต่�า่กว่าในปี 2555 นี้ 

คือ เมื่อปี 2528 อยู่ที่ 906 จุด และเมื่อปี 2529 อยู่ที่ 715 จุด ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยระยะยาวของดัชนีค่าระวางเรือ (ช่วงปี 2528 - 2546) 

ก่อนเกิดภาวะกระทิงรอบล่าสุด ดัชนีอยู่ที่ 1,358 จุด ช่วงที่เกิดภาวะกระทิงขาขึ้น (ช่วงปี 2528-2553) ดัชนีอยู่ที่ 2,133 จุด และ 

ช่วงภาวะกระทิง (ช่วงปี 2547-2553) ดัชนีอยู่ที่ 4,265 จุด

 บริษัทฯ ได้เคยคาดว่าในปี 2554 และอาจรวมถึงปี 2555 อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีนัก โดยมีบริษัทเรือหลายบริษัทที่ต้องเผชิญกับ

ความกดดันจากผลของสภาพตลาดค่าระวางเรือ บริษัทฯ จึงไม่เคยประหลาดใจกับจ�านวนของบริษัทต่างๆ ที่ต้องปรับโครงสร้าง

ทางการเงินและล้มละลายในปี 2555 แต่จะต้องตกตะลึง หากจ�านวนบริษัทดังกล่าวจะไม่เพิ่มมากขึ้นในปี 2556 ก่อนที่จะค่อยๆ 

น้อยลงในปี 2557 จึงเป็นการเตือนให้ระวังว่ายังมีความยากล�าบากในอนาคต

 รายได้ต่อวนัต่อล�าเรอืของบรษิทัฯ ในปี 2555 เฉลีย่อยูท่ี ่8,221 เหรยีญสหรฐั ซึง่ดกีว่าตวัเลขประมาณการที ่7,150 เหรยีญสหรฐั 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ บริษัทฯ เกือบจะท�าตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 4,400 เหรียญสหรัฐ ต่อวันต่อล�าเรือ โดยมี 

ค่าใช้จ่ายจริงอยู่ที่ 4,481 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�า

 กำรแบ่งส่วนตลำดและกำรเปรยีบเทยีบ ในปี 2555 ค่าเฉลีย่ของดชันค่ีาระวางเรอืขนาดแฮนดีไ้ซส์ (BHSI ส�าหรบั

เรอืขนาด 28,000 เดทเวทตนั) อยูท่ีร่ะดบั 516 จดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที ่7,626 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ของบริษัทฯ (ขนาด 27,209 เดทเวทตัน หรือเล็กกว่าขนาดเรือตามดัชนีร้อยละ 2.8) ท�ารายได้อยู่ที่ 7,981  

เหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ถึงร้อยละ 4.7 ส�าหรับปี 2555 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาด 

ซปุราแมกซ์ (BSI) อยูท่ีร่ะดบั 728 จดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที ่9,462 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั เรอืขนาด

ซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ ที่ท�ารายได้อยู่ที่ 10,344 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ถึงร้อยละ 9.3

ทิศทำงอุตสำหกรรม 
 การปลดระวางเรือยังคงเข้มข้น โดยมีเรือ 334 ล�าถูกปลดระวาง ในขณะที่มีเรือต่อใหม่ 170 ล�าเข้ามาในตลาด ส่งผลให้ 

กองเรือมีขนาดลดลงจ�านวน 164 ล�า หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกับขนาดเรือของบริษัทฯ 

(ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) โดยลดลงจาก 2,916 ล�า เป็น 2,752 ล�า ในปี 2555 การอ่อนตวัอย่างต่อเนือ่งของตลาดค่าระวาง

เรอืเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้อตัราการปลดระวางเรอืเก่ามมีากขึน้ และคงเป็นการยากทีจ่ะหลกีเลีย่งบทสรปุว่า เมือ่เรอืทีม่อีายมุากขึน้ 

เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือยังคงลดต�่าลง จะส่งผลให้อัตราการปลดระวางเรือสูงขึ้นในอนาคต
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โดยกำรเปรียบเทียบ คำดว่ำจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลำดจ�ำนวนน้อยลง ในปี 2556 และ 2557 กล่ำวคือ

 เรอืขนำดเคปไซส์ (มำกกว่ำ 90,000 เดทเวทตนั - มเีรอืจ�ำนวน 1,769 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 304 ล้ำนเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2556) มีเรือจ�านวน 303 ล�า ขนาดระวางรวม 54.4 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 17.9 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2559 ในเรอืขนาดนี ้มเีรอืจ�านวน 251/411 ล�า ขนาดระวางรวม 47/74 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 15.5/24.3 ทีจ่ะมอีายุ 

เกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือยังคงอยู่ใน

ระดับต�่าเช่นปัจจุบัน

 เรอืขนำดปำนำแมกซ์ (60,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มเีรอืจ�ำนวน 1,996 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 151 ล้ำนเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2556) มีเรือจ�านวน 575 ล�า ขนาดระวางรวม 44.2 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 29.3 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 386/686 ล�า ขนาดระวางรวม 27/49 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 17.9/32.5 

ที่จะมีอายุเกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือ 

ยงัคงอยูใ่นระดบัต�่าเช่นปัจจบุนั ซึง่จะช่วยให้เกดิสมดลุกบักองเรอืต่อใหม่ทีจ่ะออกสูต่ลาดและช่วยฟ้ืนค่าระวางในอนาคตอนัใกล้

 เรอืขนำดซปุรำแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตนั - มเีรอืจ�ำนวน 2,560 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 133.5 ล้ำนเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2556) มเีรอืจ�านวน 408 ล�า ขนาดระวางรวม 22 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 16.5 ของขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 411/703 ล�า ขนาดระวางรวม 18/32 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 13.5/24 ที่จะมี 

อายุเกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือยังคงอยู่

ในระดับต�่าเช่นปัจจุบัน 

 เรอืขนำดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มเีรอื 1,415 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 48.9 ล้ำนเดทเวทตนั  
ณ ต้นปี 2556) มเีรอืจ�านวน 337 ล�า ขนาดระวางรวม 11.9 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 24.3 ของขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 361/431 ล�า ขนาดระวางรวม 13/15 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 26.6/30.7 ที่จะ

มีอายุเกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามล�าดับ และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอัตราค่าระวางเรือยังคงอยู่

ในระดับต�่าเช่นปัจจุบัน 

 เรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั - มเีรอื 2,752 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 55.8 ล้ำนเดทเวทตนั  
ณ ต้นปี 2556) มเีรอืจ�านวน 175 ล�า ขนาดระวางรวม 3.6 ล้านเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 6.5 ของขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2559 ในเรือขนาดนี้ มีจ�านวน 1,033/1,419 ล�า ขนาดระวางรวม 21/30 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 37.6/53.8 ที่จะมี 

อายเุกนิ 20/15 ปี ภายในปี 2559 และคาดว่าจะถกูปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถ้าหากอตัราค่าระวางเรอืยงัคงอยูใ่นระดบัต�่าเช่น

ปัจจุบัน ด้วยจ�านวนเรือเก่าที่มีจ�านวนมากเช่นนี้ ท�าให้ดูว่าตัวเลขอุปทานของเรือประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับเรือส่วนใหญ่ 

ของบริษัทฯ จะแข็งแกร่งมากที่สุดในตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

 เมื่อพิจารณาตัวเลขอุปทานของเรือที่กล่าวมาข้างต้น ควรต้องค�านึงถึงอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือด้วย โดยตั้งแต่ 

ปี 2551 ถึงปี 2554 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 33 และในปี 2555 ลดลงเป็นร้อยละ 29 ทั้งนี้ ยังคงต้องรอดูว่าจะเป็นเท่าใดในปี 2556 

ปี 2557 และปี 2558 ซึง่คงจะไม่แปลกเลยถ้าจะเหน็ตวัเลขนีผ้นัแปรสวนทางกบัดชันค่ีาระวางเรอื และโปรดระลกึไว้ว่าเรอืทีอ่าจถกู 

ปลดระวางในกองเรือโลกในปัจจุบันนั้นมีจ�านวนมหาศาลโดยเฉพาะเรือที่มีอายุเพียง 15 ปี ได้เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในปี 2555 

และคงไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะยังคงเกิดต่อเนื่องในปี 2556 ต่อไปจนกลายเป็นเรื่องปกติ 

 สถำนภำพกำรแข่งขันของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ มีเรือในปัจจุบัน 36 ล�า รวมกับเรือสั่งต่อใหม่อีก 10 ล�า  

(เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 6 ล�าและเรือบรรทุกซีเมนต์ 4 ล�า) และเม็ดเงินลงทุนอีกประมาณ 220 ล้านเหรียญสหรัฐที่พร้อม

ส�าหรับการจัดซื้อเรือมือสองเพิ่มเติมอีกประมาณ 15-20 ล�า เพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่บริษัทฯ ได้ขายออกไป ท�าให้บริษัทฯ เป็น 

หนึง่ในบรษิทัเจ้าของเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในขนาดเรอืประเภทนีข้องตลาด และเป็นหนึง่ในบรษิทัทีม่จี�านวนเรอืสัง่ต่อใหม่มากทีส่ดุ และ

เนื่องจากเจ้าของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทนี้มีลักษณะเป็นบริษัทเล็กๆ อยู่กระจัดกระจาย ชื่อของบริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจาก

ลกูค้าว่าเป็นบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง โดยลกูค้าหลายรายต้องการท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนทีจ่ะไปใช้บรกิารจากเจ้าของเรอื 

รายย่อยอื่นๆ
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 นอกจากนี้ จากแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะจัดหาเรือที่ใหม่กว่า ใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า และประหยัดกว่าจากตลาดเรือ

มือสองเพื่อมาทดแทนเรือเก่าที่ขายออกไป ในระดับราคาที่ถือได้ว่าต�่าเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้

แข็งแกร่งกว่าบริษัทเจ้าของเรือรายอื่นๆ ที่ได้ซื้อเรือมือสองในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมาในระดับราคาสูงมากเป็นประวัติการณ์

ปัญหำที่อุตสำหกรรมเผชิญอยู่
 ด้วยอตัราค่าระวางทีพุ่ง่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์และร่วงต�า่ลงอย่างรวดเรว็สูร่ะดบัต�า่สดุในรอบสองทศวรรษทีผ่่านมา 

บริษัทที่มีความรอบคอบที่สุดและมีหนี้สินเพียงเล็กน้อยในบัญชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมาก อาจช่วยสร้างความมั่นคง

ให้กับอุตสาหกรรมได้ ด้วยการซื้อเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงที่ราคาตกต�่าเป็นประวัติการณ์หรือโดยการควบรวมกิจการ

หรือการซื้อกิจการของบริษัทอื่น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็ล้วนเป็นที่น่ายินดีทั้งสิ้น เพราะว่าเป็นการช่วยให้ทุกภาคส่วนใน

อุตสาหกรรมนี้มั่นคงขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม

กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม – อนำคตของกำรเดินเรือ

 ความมีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงได้กลายมาเป็นประเด็นส�าคัญของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและการประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงตลอดมา

 ขณะนี้ อู่ต่อเรือทั่วโลกก�าลังเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยายถึงความเร็ว

และตัวเลขการใช้เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยัง

คงตระหนักว่าค�าโฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยครั้งดูจะเกินความเป็นจริงเพื่อให้ดูน่าจูงใจ แต่เมื่อมีการตรวจวัดทางเทคนิคจริงๆ เช่น 

ค่าความร้อนของเชือ้เพลงิ การออกแบบและอตัราการกนิน�้าลกึสงูสดุ รวมทัง้ค่าทางสภาพทะเลทีย่อมรบัได้ กป็รากฏว่าค�าโฆษณา

เหล่านั้นไม่เป็นความจริง

 ในภาพกว้าง สามารถปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงของเรือล�าใดๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้โดยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก)  การลดทอนสิ่งต้านทาน (หน่วง) ของเรือ เมื่อลดได้ก็สามารถลดก�าลังที่ใช้ ในการผลักดันเรือ

ข)  เพิ่มประสิทธิภาพด้านกลไกและความร้อนของระบบก�าลังผลักดันและเครื่องก�าเนิดก�าลังต่างๆ ที่มีบนเรือ

ค) อุปกรณ์ภายนอก เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจากภายนอกหรือกู้คืนพลังงานที่สูญเสีย

ก)  ส่วนประกอบต่ำงๆที่เป็นสิ่งต้ำนทำนของเรือและแนวทำงต่ำงๆ ในกำรลดทอนสิ่งนั้นๆ

 แรงต้านทาน (หน่วง) ของเรือ เกิดมาจากส่วนประกอบหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) แรงที่เกิดจากความหนืดหรือสิ่งเสียดสีที่มีกระท�าอยู่ตลอดพื้นผิวของตัวเรือ

2) แรงที่กดดันซึ่งกระท�าในแนวตั้งต่อพื้นผิวของตัวเรือ

3) การแตกกระจายของพลังงานผ่านทางแรงของน�้าที่เคลื่อนตัว เช่น โพรงอากาศ น�้าวน การกระฉอกกระแทกของ 

กระแสน�้าและอื่นๆ

  1) แรงต้ำนอันเกิดจำกควำมหนืดหรือสิ่งเสียดสี

 ขณะที่เรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งที่อยู่โดยรอบสองสิ่งที่แตกต่าง (อากาศ และน�้า) จะเกิดมีแรงหน่วงดึง ดังที่กล่าวข้างต้น 

กับทั้งสองสิ่งนั้น

  ส�าหรบัเรอืบรรทกุสนิค้าส่วนมาก การเกดิแรงหน่วงเนือ่งจากอากาศไม่เป็นสิง่ต้องกงัวล อย่างไรกด็ ีแรงหน่วงจากอากาศ

จะมีส่วนอย่างส�าคัญส�าหรับเรือเร็วเพื่อจุดประสงค์พิเศษและเรือรบของทหารและเรืออื่นๆ สิ่งนี้จะคล้ายคลึงกันกับการขับรถไป

บนท้องถนน ที่ความเร็วระหว่าง 30 ถึง 40 กม/ชม. แรงหน่วงจากอากาศจะไม่เป็นสิ่งส�าคัญ แต่เมื่อความเร็วสูงระหว่าง 100 ถึง 

120 กม/ชม. หรือมากกว่า แรงหน่วงจากอากาศจะมีผลอย่างส�าคัญที่จะต้องน�ามาพิจารณาระหว่างท�าการออกแบบ
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 แรงต้านเนื่องจากความหนืดหรือการเสียดสี เกิดขึ้นจากการเสียดสีระหว่างน�้าและผิวของตัวเรือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ 

ของตัวเรือส่วนที่จมในน�้าทั้งหมดและความเรียบราบของผิวตัวเรือ แนวทางปกติในการลดแรงต้านทานความหนืด คือ 

การปรบัปรงุความเรยีบราบด้วยวธิต่ีางๆเช่น ฉาบแนวน�า้ผ่าน ปรบัปรงุคณุภาพของสทีีใ่ช้ ลดการเตบิโตของสตัว์ทะเล และสิง่อืน่ๆ 

เมื่อไม่นานมานี้ มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดลองใช้ เช่น เคลือบด้วยสารแบบเกาะไม่ติดที่มีคุณสมบัติด้านการเปียกต�่ากว่าเดิม 

และก�าลังแนะน�าวิธีใช้อากาศเป็นตัวคั่นระหว่างตัวเรือกับน�้า

 ส�าหรับเรือที่ถูกจ�ากัดจ�านวนพื้นที่ส่วนจมน�้าและความเร็วที่ก�าหนดรูปร่างของตัวเรือ แบบดีเลิศที่จะอ�านวยให้ลด 

แรงเสียดทานได้ดี จะต้องมีลักษณะที่ยาวและบางอย่างมากที่สุด (เกือบเหมือนกระดานโต้คลื่น) อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องที่ไม่อาจใช้

ในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาถึงข้อจ�ากัดอื่นๆด้วย เช่น เครื่องมือต่างๆในการต่อเรือ เครื่องช่วยต่างๆในท่าจอดเรือ ความคล่องตัว

ในการเดนิเรอืและความเสถยีรของเรอื ดงันัน้ เพือ่ให้ได้รปูแบบตวัเรอืที ่เหมาะสมสงูสดุ จงึจ�าเป็น ต้องออกแบบให้มคีวามสมดลุ

ระหว่างความต้องการต่างๆ ที่ขัดแย้งกันเหล่านี้

  2) ควำมต้ำนทำนต่อแรงดัน หรือ แรงต้ำนคลื่นผ่ำนน�้ำ

 ขณะทีเ่รอืเคลือ่นทีใ่นน�า้ แนวทางทีก่ระแสน�า้ไหลผ่านรอบตวัเรอืจะสร้างแรงกดระดบัสงู ทีบ่รเิวณด้านหวัเรอื และอกีแห่ง 

ที่เกิดแรงกดระดับสูงคือ ที่ใกล้ๆกับส่วนปลายท้ายเรือ บริเวณที่เกิดแรงกดระดับสูงเหล่านี้ เป็นตัวที่ก่อให้เกิดรูปแบบของคลื่น

ทั้งที่หัวเรือและท้ายเรือ เรือต้องถ่ายทอดพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนบางส่วนไปใช้ในการเกิดของคลื่นแบบเหล่านี้ สิ่งนี้เรียกว่า 

แรงต้านทานของคลื่นและมันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเร่งความเร็วเพิ่มมากขึ้น

 วิธีแก้ไขตามปกติ ท�าโดยดัดแปลงการจัดรูปแบบคลื่นให้กระจายด้วยการออกแบบรูปร่างตัวเรือให้คลื่นลูกหนึ่งกระทบ 

เพื่อลบล้างคลื่นลูกใหม่ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้จะจ�ากัดให้เรือล�านั้นใช้ความเร็วได้เฉพาะในย่านหนึ่งเท่านั้น เมื่อใดที่ใช้ความเร็ว

นอกย่านที่ออกแบบไว้ แรงต้านทานของคลื่นจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

 เรือความเร็วสูงที่ออกแบบหัวเรือเป็นรูปกระเปาะกลม เช่นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และเรือโดยสาร ปัญหาเรื่อง 

แรงต้านทานของคลื่นเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งจากแรงต้านทานทั้งมวลนั้น ได้ถูกออกแบบโดยใช้การพิจารณาในเรื่องนี้ และ 

เป็นความพยายามหนึง่ในการปรบัแรงกดของรปูแบบคลืน่โดยรอบตวัเรอืให้เหมาะสมทีส่ดุ ในทางตรงข้าม ส�าหรบัเรอืทีม่คีวามเรว็

ต�่ากว่า เช่นเรือบรรทุกแบบเทกองและเรือบรรทุกน�้ามัน จุดประสงค์ในการสร้างหัวเรือเป็นกระเปาะกลมก็เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ 

เกิดการสูญเสียอย่างมากเกินควรเนื่องจากการเกิดกระแสน�้าวน

  3) แรงต้ำนทำนอนัเนือ่งมำจำกระแสน�ำ้วน กำรเกดิโพรงอำกำศ กระแสกำรไหลทีผ่ดิปกต ิและอืน่ๆ

 เมือ่ใดกต็ามทีเ่กดิมสีิง่กดีขวางเข้ามาขดัการไหลลืน่ของน�า้ (สายน�า้ไหลถกูขดัจงัหวะ) จะเกดิมกีระแสน�า้วนขึน้ สิง่ต่อพ่วง

และติดเสริมทั้งปวงที่มีต่อตัวเรือ (หางเสือ ใบพัด ครีบปรับความเสถียร ส่วนล่างของกระดูกงู หัวขั้วต่างๆ และสิ่งอื่นๆ) ล้วนมี

ศกัยภาพทีจ่ะเป็นต้นเหตทุีท่�าให้เกดิการสญูเสยีพลงัขบัผ่านทางการเกดิขึน้ของกระแสน�า้วน โพรงอากาศ และการไหลผดิปกต ิและ

อืน่ๆ ในลกัษณะทีค่ล้ายกนั เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของการไหลในทนัทอีนัมสีาเหตจุากมกีารเปิดช่องทีเ่ปลอืก เช่น ช่องดดูน�้าเข้า 

การทิ้งสิ่งของออกนอกเรือและอื่นๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแรงต้านทานรูปแบบเช่นว่านี้ แม้แต่สิ่งที่โผล่ยื่นและแนวขรุขระ 

ไม่ต่อเนื่อง อันเกิดจากสิ่งตกค้างของการเชื่อมโลหะที่รอยต่อของแผ่นตัวเรือ ต่างก็เป็นส่วนที่เพิ่มให้เกิดแรงต้านได้

 ทุกวันนี้ อู่ต่อเรือสมัยใหม่หลายแห่งต่างใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท�าให้ได้รอยเชื่อมบนผิวตัวเรือที่ราบเรียบสม�่าเสมอ 

ครบีกนัโครงถกูจดัวางตามแนวทางการไหลทีก่�าหนดให้ผ่านการทดสอบกบัต้นแบบ สงักะสกีนักร่อนกถ็กูทดแทนด้วยระบบจ่าย

กระแส และสิ่งที่เป็นส่วนต่อพ่วงอื่นๆ ก็ได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการบกพร่องในเส้นทางการไหล

ข)  กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกลไก/ควำมร้อนของแหล่งต้นก�ำลัง/ขับเคลื่อนในเรือ

  1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพให้แก่แรงขับเคลื่อน

 ใบพดัแบบดทีีส่ดุเพือ่ให้ได้ประสทิธภิาพสงูสดุจะต้องท�าได้เมือ่ใช้รอบหมนุต�า่มากทีส่ดุเท่าทีส่ามารถท�าได้ มเีส้นผ่าศนูย์กลาง 

ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มีมุมบิดของใบต�่าสุดเท่าที่เป็นไปได้ อัตราส่วนพื้นที่ของใบอยู่ที่ระดับต�่าสุด และชุดใบพัดมีจ�านวนใบ 
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น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จุดเด่นต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถน�ามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ในเมื่อมันยังมีข้อขัดแย้ง 

กับความต้องการอื่นๆ เครื่องยนต์หลักจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกมากถ้าหากจะต้องการพลังขนาดเดียวกับที่ต้องการให้ได้มา 

ขบัเคลือ่นทีร่อบหมนุต�า่ และก�าลงัของแรงบดิของเพลากจ็�าเป็นต้องท�าให้เพิม่ขึน้ด้วย ในลกัษณะเดยีวกนั ระดบัการกนิน�้าลกึของ 

ตัวเรือก็ต้องเพิ่มให้มากขึ้นด้วยเพื่อรองรับใบพัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่มากกว่า แต่ที่ระดับการกินน�้าลึกน้อย เช่น 

ในสภาพที่ไม่มีน�้าหนักบรรทุกมีแต่น�้าที่ใช้ถ่วง หรือเมื่อมีน�้าหนักบรรทุกไม่เต็มที่ ใบพัดจะไม่จมอยู ่ในน�้าทั้งหมด ถ้ามี 

การลดจ�านวนใบของใบพัดลงด้วยอีกหรือพื้นที่ของใบพัดมีต�่าที่สุด วัสดุที่ใช้ท�าใบพัดนั้นจะถูกแรงกดเกินก�าลัง

 อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ตระหนักกันในหมู่นักออกแบบเรือ ในการเลือกใช้เครื่องยนต์หลัก 

ทีใ่หญ่ขึน้อนัจะลดรอบการหมนุของเพลาลง ผนวกเข้ากบัการใช้ใบพดัทีม่ขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลางใหญ่ขึน้ แนวทางนีเ้ป็นสิง่ทีเ่หน็

ได้ในการออกแบบสมยัใหม่เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมทัง้มวล ถกูน�าเสนอในการท�าตลาดเมือ่ไม่นานมานี ้ไม่ต้องสงสยัเลยว่าสิง่เหล่านี้ 

จะเป็นการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้สภาพที่ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่ในระยะยาว ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ 

ได้แน่ชัดว่า ว่าจะยังคงความมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ เมื่ออยู่ในสภาวะที่ตรงกันข้าม

  2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำมร้อน/กลไกของแหล่งต้นก�ำลัง (เครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลัก)

 โดยทั่วไป ความมีประสิทธิภาพด้านกลไกของความร้อนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน ที่ติดตั้งใช้อยู่ในเรือนั้น ได้อยู่ 

ในเกณฑ์ราวร้อยละ 35 ด้วยเหตนุี ้ในหมูน่กัออกแบบจงึมคีวามรูส้กึว่ายงัมขีอบเขตทีส่ามารถท�าการปรบัปรงุได้อกีมากในการเพิม่ 

ประสิทธิภาพด้านกลไกของความร้อนของเครื่องยนต์ในเรือ จนกระทั่งปลายทศวรรษ 1970 ตัวเลขแสดงค่าเอสเอฟโอซี คือ 

ค่า จ�าเพาะการใช้เชือ้เพลงิน�้ามนัเตา ส�าหรบัเครือ่งยนต์หลกัต้นก�าลงั ทีเ่คยอยูร่ะหว่าง 218 – 225 กรมั/กโิลวตั/ชม. ในปัจจบุนัค่านี้ 

ได้ลดลงไปมากกว่าร้อยละ 20 และค่าโดยทั่วไปอยู่ที่ระหว่าง 174 – 180 กรัม/กิโลวัต/ชม. ยังคงมีความพยายามที่จะท�าอีก 

บางประการในด้านนี้ และก�าลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอมา การพัฒนาเหล่านี้สามารถจ�าแนกตามรูปแบบได้

กว้างๆ เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

   2.1 ปรับปรุงกำรจุดระเบิดในเครื่องยนต์

 ไม่นานมานี้ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้ด�าเนินการวิจัยไว้จ�านวนมาก และได้ปรับปรุงระบบการจุดระเบิดแบบพื้นฐาน 

ของเครื่องยนต์ให้เป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้น และปรับปรุงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆเกือบทั้งหมดของเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้น 

ในระยะไม่นานมานี้ หากแต่ยังมีความขัดแย้งในสิ่งที่ต้องการอยู่บ้าง เช่น มีการควบคุมการปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด์  

ทีเ่ป็นอนัตรายอยู ่นกัออกแบบเครือ่งยนต์ทัง้หลายได้จดัการออกแบบของพวกเขาและท�าให้ได้ตามความต้องการของกฎที่

ควบคมุอการปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด์ พร้อมๆ กนักบัการปรบัค่าเอสเอฟโอซขีองเครือ่งยนต์ให้เหมาะสม เทคโนโลยใีหม่ 

ที่น�ามาใช้มีดังนี้

2.1.1 ควบคมุกระบวนการจดุระเบดิด้วยการใช้อเิลก็ทรอนกิส์แบบไร้ลกูเบีย้ว วธินีีช่้วยให้ปรบัประสทิธภิาพของ

เครื่องยนต์ได้ดีที่สุดตลอดย่านที่กว้างขึ้นในการรับน�้าหนักบรรทุกและความเร็ว

2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพของตัวอัดอากาศร้อนจากไอเสีย ได้ออกแบบตัวอัดอากาศร้อนจากไอเสียเข้าในไอดี 

แบบใหม่โดยเพิ่มความสามารถในการบรรจุได้มากขึ้นและปฏิบัติงานได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่าเดิมมาก 

(เปรียบเทียบกับเทอร์โบชาร์จเจอร์แบบธรรมดาที่ใช้ทั่วไป) ที่ก�าลังท�าการพัฒนาอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจุดระเบิดในเครื่องยนต์

   2.2 อุปกรณ์เพื่อจัดกำรเรื่องภำระใช้งำน

 การนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ท�าการควบคุมภาระใช้งานที่เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าโดยการปรับแต่งให้เครื่องสูบและ 

อปุกรณ์เสรมิต่างๆนัน้ ปฏบิตังิานได้อย่างดทีีส่ดุ อปุกรณ์ต่างๆทีค่วบคมุได้ด้วยคอมพวิเตอร์นัน้ ได้มกีารน�ามาตดิตัง้ในเรอืเพือ่

เฝ้าตดิตามตรวจสอบการผนัแปรของภาระใช้งานทีเ่กดิแก่ เครือ่งสบู/อปุกรณ์อืน่ๆ อนัจะท�าการปรบัแต่ง การส่งก�าลงัไฟฟ้า 

ออกให้สมัพนัธ์กบัความต้องการของภาระใช้งานได้ทนัท ีเทคโนโลยนีีเ้กีย่วพนัถงึการใช้งานเครือ่งตรวจจบัจ�านวนภาระใช้งาน 

ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวปรับเปลี่ยนความถี่ ที่จะปรับเปลี่ยนจ�านวนรอบการหมุนของ
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เครือ่งสบูนัน้ และจะเลยไปถงึปรมิาณส่งออกของเครือ่งสบูทีเ่หมาะสมกบัภาระใช้งาน สิง่นีเ้ป็นประโยชน์มากส�าหรบัเรอื

ทีป่ฏบิตังิานในสภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงแตกต่างอย่างมาก และมคีวามต้องการทีผ่นัแปรในวงกว้าง เพือ่การหล่อเยน็ 

การระบายอากาศ การหล่อลืน่ และอืน่ๆ เทคโนโลยเีหล่านีม้รีาคาสงู รวมทัง้อปุกรณ์ทีต่ดิตัง้และค่ารกัษาไว้ ให้ท�างาน และ

ประโยชน์ ทีไ่ด้รบักย็งัเป็นส่วนน้อย เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าขบัด้วยเพลาจากเครือ่งยนต์เป็นอกีอปุกรณ์หนึง่ในลกัษณะนี ้ทีช่่วย

เพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงได้ อุปกรณ์นี้ ให้ค่าเอสเอฟโอซี ที่ประมาณ 178 – 185 กรัม/กิโลวัต/ชม. เปรียบเทียบกับ 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าใช้เครื่องยนต์ความเร็วปานกลางท�าการขับตัวก�าเนิดไฟฟ้า ที่มีค่าเอสเอสโอซี ที่ย่าน 200 – 210 กรัม/

กิโลวัต/ชม. (ได้มีการน�าสิ่งนี้เข้ามาใช้งานแล้วในเรือล�าใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นมา ในจ�านวนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่

การออกแบบ) 

   2.3 ระบบกู้คืนควำมร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 เมือ่ไม่นานมานี ้ได้มกีารส่งเสรมิให้ใช้เทคโนโลยใีหม่ๆบางอย่าง ด้วยจดุมุง่หมายในการปรบัปรงุวธิกีารกูค้นืความร้อน 

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากไอเสียที่ปล่อยไปของเครื่องยนต์และของอุปกรณ์ที่มีการสันดาปอื่นๆ ข้อเสนอในการน�า 

ก๊าซไอเสียมาเข้าสู่วงจรใหม่อีกครั้ง การต้มน�้าด้วยความร้อนเก็บจากไอเสียของเตาเผา การปรับปรุงระบบผลิตน�้าจืด และ

ระบบให้ความร้อนแก่น�้ามันเตาทั้งหมดต่างเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอันน�าไปสู่การปรับปรุงการกู้คืนความร้อนที่

เสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

ค)  สิ่งช่วยเหลือ/อุปกรณ์จำกภำยนอกที่จะอัดพลังงำนเพิ่มเติมหรือกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียเข้ำคืน

 นับแต่เมื่อวิกฤตเชื้อเพลิงได้เริ่มกัดกินเข้าไปในค่าการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

ที่จะติดตั้งอุปกรณ์เช่นว่านี้ในเรือ ไม่ว่าในขั้นตอนต่อเรือใหม่หรือท�าการติดตั้งใหม่ภายหลัง อุปกรณ์เช่นว่าสามารถแยกประเภท 

ออกได้กว้างๆ เป็นสองกลุม่ กลุม่หนึง่เป็นอปุกรณ์จ�าพวกทีจ่ะกูค้นืพลงังานทีส่ญูเสยีไปจากน�า้ทีไ่หลแล้วเปลีย่นมนัให้เป็นพลงังาน

ทีม่ปีระโยชน์ ดงันัน้จงึเป็นปรบัปรงุประสทิธภิาพพลงังานให้ดขีึน้ และอกีกลุม่เป็นอปุกรณ์จ�าพวกทีจ่ะเกบ็เกีย่วพลงังานจากแหล่ง

ก�าเนิดภายนอกแล้วป้อนเข้าสู่ระบบการขับเคลื่อนของเรือให้เข้าสู่ระบบ

  1) อุปกรณ์ต่ำงๆที่จะกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียไปจำกน�้ำที่ไหลและปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นพลังงำน 
   ที่มีประโยชน์

 เมื่อไม่นานมานี้ มีการท�างานวิจัยจ�านวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมีการน�าเสนออุปกรณ์หลายอย่างให้ใช้ภายใต้กลุ่มนี้  

พวกเขาอ้างว่าสามารถประหยดัเชือ้เพลงิได้ระหว่าง ร้อยละ 0.5 ถงึประมาณ ร้อยละ 7 หลายอย่างของอปุกรณ์เหล่านีเ้ป็นอปุกรณ์

ที่ได้จดสิทธิบัตรไว้และมีราคาแพงเนื่องจากลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ที่โดดเด่นบางอย่างที่มีเสนอในตลาดมีดังต่อไปนี้

 1.1 ท่อกลมยำวกลวง

 นอกเหนอืจากการผลกัดนัน�า้ไปด้านหลงั ใบจกัรเรอืยงัท�าให้เกดิผลกระทบเป็นน�า้วน อนัเป็นผลกระทบของลกัษณะ

ใบที่บิดตัวเอียงเป็นมุม ดังนั้นเมื่อเลยจุดหนึ่งไป การบิดตัวของใบพัดที่เพิ่มขึ้นจะลดทอนประสิทธิภาพของใบพัดนั้นเอง 

จงึมกีารตดิตัง้ท่อกลมยาวกลวงนีไ้ว้ ไม่ว่าทีด้่านหน้าของใบพดั เช่น ท่อแบบเมวสิ (ชือ่จดทะเบยีนแล้ว) เพือ่เป็นตวัน�าทาง

ให้น�า้ไหลในแนวทีต้่องการและเป็นการกูค้นืพลงังานทีส่ญูหายไปในการเกดิผลกระทบเป็นน�้าวน หรอืตดิไว้รอบใบพดัเอง 

ในรูปแบบของการห่อคลุมหรือเป็นหัวฉีดตามการออกแบบที่มีหลากหลายแตกต่างกัน ท่อกลมยาวกลวงเหล่านี้ 

ยังช่วยท�าให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�า้ที่ความเร็วต�่าโดยทั่วไปแรงผลักดันที่เพิ่มเช่นนี้จะท�าให้ได้ประโยชน์เพิ่มอีกมาก 

แต่เมือ่ใช้ความเรว็สงู ตวัท่อกลมยาวกลวงนัน้เองจะท�าให้เกดิแรงหน่วงเพิม่มากขึน้อนัเป็นการลดประสทิธภิาพการท�างาน

ของมันลงไปอย่างมาก ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยทั่วไปอ้างว่าอยู่ในย่านจากร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7

 1.2 ครีบแบบติดตำยตัวหรือแบบขยับได้

 ครบีเหล่านีต้ดิตัง้ไว้กบัตวัเรอืในแนวทีน่�า้ไหลไปหาใบจกัร ครบีเหล่านีย้งัท�าหน้าทีไ่ด้ในจดุประสงค์เดยีวกนักบัการใช้

ท่อกลมยาวกลวง ด้วยการน�าทางการไหลและท�าให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้า การกระท�าและผลกระทบก็จะมีลักษณะ

คล้ายๆ กันกับท่อกลมยาวกลวงที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของใบพัด
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 1.3 ครีบแบบติดตำยตัวหรือแบบขยับได้ติดตั้งบนฝำครอบเพลำใบจักร 

 ครบีเหล่านี ้ท�าการกูค้นืพลงังานทีส่ญูเสยีไปกบัการเกดิโพรงอากาศในน�้าวน จากการหมนุของใบจกัร และยงัท�าหน้าที่

ต้านผลกระทบแบบหมุนวนในการไหลได้ด้วย สิ่งเหล่านี้สามารถติดตั้งในขั้นตอนต่อเรือได้อย่างง่ายดาย แต่ก็สามารถ 

ติดตั้งได้ในภายหลัง เมื่อมีความจ�าเป็นต้องท�าการวิเคราะห์และดัดแปลงแก้ไขบ้างเล็กน้อย

 1.4 ใบจักรแบบหมุนสวนทำง

 เรอืทีส่ร้างเพือ่จดุประสงค์พเิศษบางชนดิ เช่น เรอืขนาดเลก็กนิน�้าตืน้ความเรว็สงูจะตดิตัง้ใบพดัแบบหมนุสวนทางนัน้ 

ไว้บนเพลาเดียวกัน เพื่อให้มีการดูดซับพลังงานได้ดีที่สุด โดยที่จ�ากัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด และใช้ผลกระทบ

จากการหมุนวนของใบพัดชุดหนึ่งให้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของใบพัดอีกชุด แต่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ 

ซับซ้อนอย่างมากและการใช้งานใบพัดแบบนี้จะจ�ากัดแต่เฉพาะเรือที่ท�าเพื่อจุดประสงค์พิเศษเท่านั้น

 1.5 อุปกรณ์ติดตั้งที่หำงเสือ

 อปุกรณ์ต่างๆ เช่น กระเปาะกลมบนหางเสอืผ่าแยกทีด้่านข้าง (ทีส่่วนล่างและส่วนบนของระดบัเส้นแนวกลางของเพลา) 

นั้น น�ามาใช้เพื่อให้กู้คืนพลังน�้าวนจากน�้าที่ไหล และท�าให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้า อุปกรณ์เหล่านี้โดยปกติจะติดตั้ง

ไว้ในขั้นตอนต่อเรือ เว้นแต่เมื่อมีความเกี่ยวโยงถึงการออกแบบหางเสือใหม่ ที่เป็นไปได้ว่ามีผลกระทบต่อความสามารถ 

การบังคับหางเสือ

  2)  อุปกรณ์ที่จะดูดซับพลังงำนภำยนอกแล้วป้อนเข้ำสู่ระบบขับเคลื่อนของเรือ

 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดลองและยังไม่มีการน�ามาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่างๆที่อ้างถึง 

ก็ยังต้องพึ่งพาแหล่งก�าเนิดภายนอก ที่ซึ่งจะดูดซับพลังงานออกมาและยังเป็นสิ่งที่มิอาจคาดเดาได้ ภายใต้สภาวะทางอุดมคติ  

การประหยดัเชือ้เพลงิถกูกล่าวอ้างว่าสามารถท�าได้มากถงึร้อยละ 30 มนัอาจต้องใช้เวลารออย่างน้อยอกีหลายปีก่อนทีอ่ปุกรณ์เพือ่

การประหยัดพลังงานรูปแบบนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ท�าเป็นการค้าได้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางเลือก มีสองประการต่อไปนี้

 2.1 แผงรับแสงอำทิตย์

 ได้มีการน�าแผงรับแสงอาทิตย์มาติดตั้งบนเรือบางแบบเพื่อดูดซับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วปรับเปลี่ยนให้เป็น

พลังงานไฟฟ้าที่ซึ่งต่อมาป้อนเข้าสู่ระบบก�าลังของเรือ

 2.2 ชุดกังหันอัดลม

 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งชุดกังหันอัดลม ที่คล้ายคลึงกับแบบที่ติดตั้งบนพื้นดินในบริเวณทุ่งพลังงานลม 

สิ่งเหล่านี้ จะปรับเปลี่ยนพลังงานจากลมไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ซึ่งต่อมาป้อนเข้าสู่ระบบการจ่ายก�าลังไฟฟ้าของเรือ

  3)  ใบเรือ

 ได้มีการทดลองติดตั้งชุดใบเรือนี้ในรูปแบบของชุดกางใบที่พับเก็บได้ มาติดตั้งบนเรือที่ซึ่งสามารถติดตั้งชักใบขึ้นกาง 

และชักลงพับเก็บได้ผ่านกลไกไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่และตามความต้องการ

ของเรือ ในขั้นการทดลองบางครั้ง เกี่ยวข้องไปในแบบใช้ใบเรือที่ล่องลอยตามลม (เหมือนว่าวขนาดยักษ์) ที่ซึ่งยึดโยงกับเรือ 

ด้วยเชือก และส่งผ่านพลังงานลมโดยตรงเข้าสู่เรือ

 โดยที่มีข้อยกเว้นเพียงบางประการ มาตรการต่างๆที่ได้บรรยายมาข้างต้น ส่วนมากสามารถน�ามาปฏิบัติได้จริงบนเรือ 

ในขั้นตอนการออกแบบก่อนการสร้าง ความก้าวหน้าทางวิชาการสมัยใหม่และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้าง

ภาพ ท�าให้สามารถค�านวณได้อย่างถูกต้องแม่นย�า ในเรื่องของรูปแบบคลื่น การต้านทานของตัวเรือ และสามารถสร้างตัวเรือใน 

รูปแบบดีที่สุดได้ และการทดสอบจากแบบจ�าลอง ช่วยให้สามารถจัดรูปแบบใบพัด หาจุดจัดวางท่อกลมยาวกลวงและครีบต่างๆ 

ให้ได้แบบที่ดีที่สุดได้
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 การปรับระดับการกินน�้าลึกและการตั้งตรงของเรือให้เหมาะสมที่สุด เป็นทางเลือกที่มีเสนอให้ท�าได้กับเรือโดยสารและ

เรือบรรทุกตู้สินค้า ที่มักจะมีการบรรทุกน้อยกว่าการบรรทุกเต็มล�า ซึ่งแตกต่างจากเรือแบบบรรทุกเทกองและเรือบรรทุกน�้ามัน 

 มมีาตรการเพยีงสองสามประการทีส่ามารถน�ามาปรบัใช้ได้กบัเรอืทีม่ใีช้ในปัจจบุนั คอืการเลอืกทาสตีวัเรอืทีม่กีารปรบัปรงุ

ให้ดขีึน้และจดัการแล่นเรอืทีร่ะดบัการกนิน�า้ลกึทีเ่หมาะสม ค่าใช้จ่ายส�าหรบังานวจิยัและวเิคราะห์ ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิตัง้ 

อุปกรณ์เสริมเข้ากับตัวเรือ เป็นสาเหตุที่ไม่จูงใจให้มีการน�าสิ่งเหล่านั้นมาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเรือเป็นข้อเสนอที่

มีราคาแพงยิ่ง แต่ในกรณีของเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่ ก็ก�าลังมีการปรับปรุงแก้ไขกระเปาะกลมที่หัวเรือกันอยู่บ้าง บรรดา

เจ้าของเรือต่างบรรลุข้อสรุปกันแล้วว่าการที่เรือของพวกเขาต้องแล่นช้านั้นเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้น

 วธิกีารปรบัการใช้เชือ้เพลงิให้มปีระสทิธภิาพทีส่ดุทีผู่ค้นส่วนใหญ่เหน็ชอบด้วย กค็อื การปฏบิตักิารด้วยการลดความเรว็ลง 

วิธีการนี้มีประสิทธิผลมากที่สุดถ้าน�ามาปฏิบัติโดยตรง แต่น่าเสียดายที่เครื่องยนต์หลักส่วนใหญ่จะมีระดับการท�างานที่มี

ประสิทธิภาพสงูสดุของมนั เมื่อใช้งานใกล้เคียงรอบสงูสุดที่ออกแบบไว้ (อัตราสูงสุดอย่างต่อเนื่อง) ขณะที่การใช้งานเครื่องยนต์ 

ที่ระดับต�่ากว่าระดับที่ว่านี้ อันส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้แต่ก็เป็นการลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ด้วย ยังเพิ่มการปล่อย

ของเสยีทีไ่ม่ต้องการและอาจเป็นการเร่งเรือ่งการสกึหรอให้เกดิแก่เครือ่งยนต์เรว็ขึน้อกีด้วย วธิกีารลดการบรโิภคเชือ้เพลงิเช่นว่านี้ 

จ�าเป็นต้องพิจารณาประเมินผลที่จะเกิดทุกประการอย่างรอบด้านก่อนน�ามาประยุกต์ใช้

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอื ของบรษิทัฯ ยงัคงลดลงอย่างต่อเนือ่งในปี 2555 ค่าใช้จ่ายแทบทกุด้านได้ลดลงจากก่อนหน้านี้ 

รวมทัง้ ค่าอปุกรณ์/อะไหล่ และค่าเบีย้ประกนัภยั อย่างไรกต็าม ค่าจ้างคนประจ�าเรอืได้เพิม่ขึน้และคาดว่าจะเพิม่ขึน้อกีในปีต่อๆไป 

ส�าหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้ โดยปกติเรือที่มีอายุน้อยกว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและบ�ารุงรักษา รวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกกว่า เจ้าของเรือที่ดีส่วนใหญ่ได้อาศัยโอกาสจากสภาพตลาดปัจจุบัน 

ในการปรบัลดอายกุองเรอืของตนโดยการจ�าหน่ายเรอืทีม่อีายมุากออกไป บรษิทัฯ คาดว่าแนวโน้มในการเพิม่ประสทิธภิาพและการลด 

ค่าใช้จ่ายโดยผ่านการปรับลดอายุกองเรือนี้จะยังด�าเนินต่อไป

  ความต้องการคนประจ�าเรือในต�าแหน่งอาวุโสที่มีประสบการณ์ยังคงเป็นปัญหาหลัก ปัญหาการขาดแคลนนี้เกิดจาก 

การจ้างงานตามส�านักงานต่างๆ และในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งซึ่งมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยกว่า นอกจากนี้ ความทันสมัย

ของเทคโนโลยีต่างๆบนเรือทั้งในแง่ของการน�าทางและเครื่องมือในการเดินเรือท�าให้ต้องการคนประจ�าเรือที่ได้รับการฝึกอบรม 

อันส่งผลให้สถานการณ์เการขาดแคลนเช่นนี้เลวร้ายลงอีก 

 ผูร้บัประกนัภยั P&I Clubs ได้ตืน่ตวัจากการเพิม่ขึน้ของการเรยีกร้องค่าเสยีหาย หลงัจากหลายปีทีผ่่านมาทีก่ารเรยีกร้อง 

ค่าเสียหายมีไม่มากนัก ทั้งในแง่ของจ�านวนครั้งในการเรียกร้องค่าเสียหายและจ�านวนเงินค่าเสียหายที่เรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้น

ในปัจจุบันนี้ ในทางตรงกันข้าม เบี้ยประกันภัยที่บริษัทผู้รับประกันเหล่านี้ได้รับนั้นกลับลดลงเนื่องมาจากผลกระทบจาก 

การทีเ่จ้าของเรอืหลายรายได้ทดแทนเรอืเก่าด้วยเรอืใหม่ทีท่นัสมยัท�าให้เบีย้ประกนัภยัถกูลงตามไปด้วย นอกจากนัน้ สถานการณ์

ของบริษัทผู้รับประกันเช่นนี้เป็นผลมาจากรายได้ที่ไม่แน่นอนและยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทผู้รับประกันซึ่งเป็นสมาชิกของ 

กลุม่ P&I clubs ระหว่างประเทศ ได้ประกาศปรบัเพิม่เบีย้ประกนัภยัส�าหรบักรมธรรม์ทีเ่ริม่ตัง้แต่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นต้นไป 

ตามที่ได้เคยรายงานมาแล้ว การประกันภัยประเภทนี้มีรูปแบบที่พิเศษด้วยการให้ความคุ้มครองที่แทบจะไม่มีขีดจ�ากัด และ 

ให้บริการช่วยเหลือจัดการกับปัญหาฟ้องร้องทุกกรณีที่เกิดจากการเป็นเจ้าของหรือบริหารเรือ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัท 

ผูร้บัประกนัเหล่านีจ้ะมสีถานะการเงนิทีม่ัน่คง และเป็นการดทีีบ่รษิทัผูร้บัประกนัเหล่านีจ้ะเสรมิความแขง็แกร่งทางการเงนิของตน 

แม้ว่าจะเป็นภาระแก่ผู้เอาประกันภัยก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้รับประกันซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าท�าประกันนั้นมีความมั่นคง 

ทางการเงิน ท�าให้บริษัทฯ คาดว่าเบี้ยประกันภัยที่จะต้องช�าระส�าหรับปี 2556 จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

 ด้วยสาเหตดุงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ท�าให้ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการเดนิเรอืต่อวนัต่อล�าส�าหรบัปี 2555 นัน้ลดลงประมาณร้อยละ 2 

เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้านี ้ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ ไม่มตีวัเลขค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ของบรษิทัอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั แต่จากประสบการณ์

ที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ ได้จัดการค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบริษัทเจ้าของเรือรายอื่นๆ

46
รำยงำนประจ�ำปี 2555
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 อนุสัญญำระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ซึ่งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไข

อยูเ่สมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในการทีจ่ะปกป้องสิง่แวดล้อมให้ได้มากยิง่ขึน้ เมือ่ไม่นานมานีค้ณะกรรมาธกิาร

สิง่แวดล้อมทางทะเลของ IMO ได้อนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิภาคผนวก 6 ของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลภาวะ

ทางทะเล (MARPOL) เพือ่ทีจ่ะลดมลภาวะทางอากาศทีเ่กดิจากการปล่อยควนัเสยีจากเรอื มกีารเพิม่พืน้ทีท่างทะเลให้เป็นเขตพเิศษ

ในการควบคุมมลพิษจากการปล่อยของเสียต่างๆจากเรือ ข้อบังคับสากลในการขนส่งและบรรทุกสินค้าแห้งเทกองบางชนิดได้มี

ความเข้มงวดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (Bulk Cargo Code “BC Code”) ได้ถูกเปลี่ยนไป

เป็นข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Solid Bulk Cargo code 

“IMSBC Code”) ประเทศต่างๆ ได้มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากน�า้ที่ใช้ในการถ่วงเรือ นอกจากนี้ 

จากการผลกัดนัขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ท�าให้มาตรฐานความเป็นอยูต่่างๆ 

บนเรือของคนประจ�าเรือได้รับความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น โดย ILOได้ออกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour 

Convention “MLC 2006”) เพือ่ใช้เป็นมาตรฐานและควบคมุดแูลสภาพการท�างานและความเป็นอยูข่องคนประจ�าเรอื โดยเรอืเดนิทะเล 

ระหว่างประเทศทุกล�าที่มีขนาดมากกว่า 500 ตันจะต้องได้รับการตรวจเพื่อออกใบรับรองด้านแรงงานในกิจการทางทะเล  

(Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime  

Labour Compliance “DMLC”) โดยรฐัเจ้าของธงหรอืโดยสถาบนัตรวจเรอืทีร่ฐันัน้รบัรอง อนสุญัญา MLC 2006 ฉบบันี ้ได้รบัการให้

สตัยาบนัจากรฐัสมาชกิตามข้อตกลงเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วเมือ่เดอืนสงิหาคม 2555 อนัมผีลให้เรอืทกุล�าจะต้องปฏบิตัติามอนสุญัญานี้ 

และจะต้องได้รับใบรับรองดังกล่าวก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ก�าลังเตรียมความพร้อมกับทางการและสถาบัน 

ตรวจเรือที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้เรือทุกล�าของเราได้รับใบรับรองนี้ก่อนวันที่ก�าหนด คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริษัทฯ  

จะกล่าวแต่เพียงว่า “เพื่อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษัทต่างๆทั่วโลกได้ถูกกดดันจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆให้บริษัทของตนเกิด

จิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับใหม่ต่างๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ยัง

ไม่ได้ใช้บังคับแต่ด้วยความสมัครใจเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ โดยได้อธิบายไว้แล้วในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใน

รายงานประจ�าปี 2555 ของบรษิทัฯ นอกจากนี ้ยงัมอีนสุญัญาของ IMO และข้อบงัคบัทีอ่อกโดยแต่ละประเทศเพือ่ใช้ในการควบคมุ 

การปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลโูอคาร์บอน จากเรอืต่างๆทีม่ส่ีวนท�าให้

เกิดภาวะเรือนกระจก ข้อบังคับต่างๆเหล่านี้จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกา 

ยงัมข้ีอบงัคบัให้เรอืทีเ่ข้ามายงัเมอืงท่าของตนต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมอืงท่าซึง่จะสร้างมลภาวะน้อยกว่าเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า 

ของเรือ อาจมีการบังคับใช้ “BONNET” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในบางเมืองท่าในการเป็นตัวรับและช่วยบ�าบัดก๊าซเสียจาก 

เรือก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่านี้ยังคงอยู่ในขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือตามรวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ให้กบัเจ้าของเรอื/ผูบ้รหิารเรอื เพือ่ปฏบิตัติามพนัธสญัญาของบรษิทัฯ ในการทีจ่ะด�ารงรกัษาและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

และลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทางบรษิทัฯ ได้ให้มกีารตรวจสอบและได้รบัใบรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม ISO 

14001:2004 จากองค์กรตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญี่ปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2004 นี้เป็นระบบที่ก�าหนดกรอบ

โครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการให้กับการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั้ง

ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรือของบริษัทฯ ได้เริ่มใช้ “แผนการบริหาร 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ” (Shipboard Energy Efficiency Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือเหล่านี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการก�าจัดสิ่งปฏิกูลที่เข้มงวดมากขึ้น

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 5 ของอนุสัญญา MARPOL 

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�ำเรือ (Maritime Training Center) ตามที่เคยได้รายงานไปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือเต็มรูปแบบขึ้นภายในส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดย

ภายในศูนย์ฝึกอบรมนี้ ได้มีการติดตั้งห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือที่ทันสมัยที่สุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อใช้ส�าหรับฝึก 

คนประจ�าเรอืโดยเฉพาะ โดยเครือ่งฝึกจ�าลองการเดนิเรอืได้มกีารจ�าลองสะพานเดนิเรอืจรงิ และสามารถฝึกการเดนิเรอืเข้าเมอืงท่า

ส�าคัญได้อย่างเสมือนจริงซึ่งจะท�าให้คนประจ�าเรือได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบัติการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท�างานเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ ทักษะในการเดินเรือและบังคับเรือ สิ่งนี้ถือว่าเป็น

ก้าวย่างส�าคัญของบริษัทฯ ในการที่จะฝึกฝนและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรประจ�าเรือให้สามารถปฏิบัติงานดูแลเรือเพื่อให้เกิด
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ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีการขาดแคลนคนประจ�าเรือ

ทีม่ทีกัษะความสามารถ และส่งผลให้การได้เลือ่นต�าแหน่งบนเรอืเกดิขึน้เรว็กว่าทีค่วรจะเป็น ศนูย์ฝึกอบรมของบรษิทัจงึมวีธิกีาร

ที่จะช่วยฝึกทักษะความสามารถให้กับคนเรือเพื่อทดแทนกับการฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่าว

 หลกัสตูรกำรจดักำรคณุภำพของบคุลำกรทำงทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) 
เป็นหลักสูตรส�าหรับฝึกอบรมนายประจ�าเรือทั้งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนักงานประจ�าส�านักงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การบรหิารงานเรอื ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจถงึขดีความสามารถและขดีจ�ากดัของมนษุย์ และเพือ่เสรมิสร้างให้เกดิทศันคตทิีด่ใีนเรือ่ง

ความปลอดภยัและการท�างานเป็นทมี หลกัสตูร MRM นีไ้ด้มกีารยอมรบักนัอย่างกว้างขวางว่าเป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการช่วยเพิม่

ทักษะและพัฒนาการท�างานร่วมกันเป็นทีม และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยทางทะเลที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของ

มนษุย์ (Human Error) รวมทัง้การจดัการทรพัยากรและการท�างานเป็นทมีทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ หลกัสตูร MRM นีไ้ด้รบัการรบัรอง

และออกแบบโดย The Swedish Club ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้ประกันภัยทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต 

ในการน�าหลักสูตรนี้มาเป็นต้นแบบในการฝึกคนประจ�าเรือของบริษัทฯ นอกจากหลักสูตร MRM แล้ว ภายในศูนย์ฝึกอบรมของ 

บริษัทฯ ยังมีห้องฝึกอบรมต่างๆส�าหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer based  

training “CBT”) และวีดีทัศน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge 

Team Management “BTM”) หลกัสตูรทกัษะการเดนิเรอืและบงัคบัเรอื (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสตูรการปฎบิตัิ

หน้าที่เวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลักสูตรการปฏิบัติงานต�าแหน่งต้นเรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลักสูตร 

การเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) 

หลักสูตรแนะน�าแก้ไขปัญหาการท�างานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 

(ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ) เป็นต้น หลักสูตรต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา และถือว่าเป็นการวางรากฐานที่ส�าคัญ

ต่อคุณภาพของคนประจ�าเรือและการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเรือ

 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทมีการท�างานร่วมกันกับแผนกบริหารงานเรือของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่จ�าเป็นต้องมี 

การฝึกให้กบัคนเรอืและการออกแบบหลกัสตูรให้เหมาะสม ด้วยแนวทางนีจ้งึได้มกีารพฒันาหลกัสตูรขึน้ใหม่ส�าหรบัฝึกนายช่างกล

เรอืในทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรเสรมิทกัษะและการบรหิารจดัการห้องเครือ่ง (Engine Room Management and Competency 

Enhancement “EMC”) ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับสูง และหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) 

ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับปฏิบัติการ และในอนาคตได้มีแผนการที่จะเพิ่มเติมหลักสูตรอีก เช่น หลักสูตรส�าหรับ “ระบบการ

ท�างานของซลีเพลาใบจกัร” “การท�างานของอปุกรณ์ยกขนสนิค้าโดยเฉพาะระบบไฮดรอลกิ” และ “ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

บนเรือส�าหรับลูกเรือ” ทางศูนย์ฝึกอบรมได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรพื้นฐานส�าคัญ เช่นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์ 

และเครือ่งแยกกรองน�้ามนั เพือ่ใช้ส�าหรบัการฝึกปฏบิตัจิรงิเพิม่เตมิจากการเรยีนรูภ้าคทฤษฎ ีสิง่เหล่านีจ้ะเป็นตวัช่วยเสรมิร่วมกบั 

ห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมสามารถท�าการฝึกในสิ่งที่จ�าเป็นได้ทั้งนายประจ�าเรือฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ 

รวมถึงลูกเรือ

 การใช้อุปกรณ์การเดินเรือที่ให้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information 

System ”ECDIS”) ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ที่ต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป เรือใหม่ส่วนใหญ่มีการติดตั้ง

อุปกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานแล้ว ส�าหรับเรือเก่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีการบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นต้นไป  

การใช้งานอุปกรณ์ ECDIS นี้จ�าต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การท�างานของระบบทั่วๆไป รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์แต่ละ

ยีห้่อทีอ่าจมรีปูแบบการใช้งานแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลติ นกัเดนิเรอืทีจ่ะใช้งานอปุกรณ์ ECDIS ในการเดนิเรอืจะต้องได้รบั 

การฝึกอบรมที่ถูกต้อง และได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้จริงบนเรือ

 ในบรรดาอุปกรณ์น�าทางในการเดินเรือที่ทันสมัยทั้งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นักเดินเรือจะได้รับเครื่องช่วยน�าทาง

ในการเดินเรือด้วยอุปกรณ์ ECDIS ซึ่งเป็นเครื่องช่วยน�าทางในการเดินเรือจะท�าให้อุปกรณ์ต่างๆ (ซึ่งอยู่บนแผ่นกระดาษ)  

หมดความส�าคัญไป ทั้งนี้ การใช้อุปกรณ์ ECDIS นั้น นักเดินเรือจะต้องรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้องด้วย
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 บริษัทฯ มั่นใจว่านักเดินเรือของเราสามารถใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างดีก่อนจะประจ�าการบนเรือ โดยนักเดินเรือได้รับ 

การฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง นอกจากนั้น นักเดินเรือดังกล่าวยังได้รับการฝึกอบรมจากบริษัท

ผลติอปุกรณ์ ECDIS อกีด้วย ทัง้นี ้บรษิทัฯ เชือ่ว่าการได้รบัใบรบัรองอย่างเดยีวอาจจะไม่ท�าให้นกัเดนิเรอืคุน้เคยและใช้งาน ECDIS 

ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS โดย 

หลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ECDIS นี้แล้ว นักเดินเรือจะต้องเข้าอบรมการใช้งาน ECDIS จริงอีกด้วย 

 ภัยจำกโจรสลัด เดิมทีมีจุดเริ่มต้นจากประเทศโซมาเลีย แต่ปัจจุบันได้มีโจรสลัดแพร่ขยายไปทั่วทั้งทะเลอาหรับและ

มหาสมทุรอนิเดยี ยงัคงเป็นภยัคกุคามทีส่ร้างความกงัวลใจอย่างมาก แม้ว่าในปี 2555 ดเูหมอืนข่าวเรือ่งโจรสลดัในบรเิวณดงักล่าว

จะลดน้อยลง โดยทางผู้รับประกันภัยทางทะเล London war risks ได้ประกาศให้อาณาเขตทางทะเลของมหาสมุทรอินเดียทั้งหมด 

ตัง้แต่ประเทศอนิเดยีไปยงัชายฝ่ังทวปีแอฟรกิา และตัง้แต่อ่าวโอมานไปยงัเกาะมาดากสัการ์เป็นเขตการเดนิเรอืทีส่ญัญาประกนัภยั 

จะไม่คุ้มครอง 

 โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทต่างๆสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการปกป้องเรือจาก

โจรสลดั รวมถงึค่าเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมินีไ้ปยงัผูเ้ช่าเรอืได้ แต่ผลกระทบจากโจรสลดัทีม่ต่ีอสภาพขวญัก�าลงัใจของลกูเรอืได้ท�าให้

จ�านวนคนประจ�าเรือ และความสนใจในอาชีพนี้ได้ลดลง

 แม้ว่าอตุสาหกรรมเดนิเรอืทะเลจะต้องเผชญิกบัภยัโจรสลดัมาเป็นศตวรรษแล้วกต็าม แต่สถานการณ์ปัจจบุนัได้ถอืว่าเป็น

มิติใหม่ของโจรสลัดที่ไม่เคยเกิดมาก่อน โจรสลัดโซมาเลียได้ผันตัวเองไปเป็นองค์กรการค้าที่สร้างก�าไรมหาศาล ภาพโจรสลัด 

มือถือดาบจี้ปล้นเรือในอดีตได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป เมื่อเทียบกับโจรสลัดผู้ก่อการร้ายในปัจจุบันที่ใช้อาวุธหนัก

ครบมอืออกไล่ล่าไปตามน่านน�า้ตัง้แต่ประเทศโซมาเลยีจนถงึประเทศอนิเดยี เพือ่ยดึบรรดาเรอืสนิค้าทีข่าดการป้องกนัทีเ่พยีงพอไป 

เรียกค่าไถ่ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องตระหนักว่าโจรสลัดนั้นเป็นความเสี่ยงร้ายแรงทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยโจรสลัดเหล่านี้ 

ไม่ได้ต้องการสินค้าที่อยู่บนเรือ แต่ต้องการเงินค่าไถ่จ�านวนมหาศาลโดยใช้ชีวิตลูกเรือเป็นอ�านาจต่อรอง และแน่นอนหากสินค้า

ที่ยึดได้มีมูลค่าสูงก็จะยิ่งเพิ่มอ�านาจต่อรองในการเรียกเงินค่าไถ่ได้มากขึ้นอีก

 ในปัจจบุนั โจรสลดัได้มเีรอืประมงหลายล�าไว้ในครอบครองโดยใช้เรอืประมงล�าใหญ่ให้เป็นเรอืแม่ ซึง่ท�าให้พวกเขาสามารถ

พรางตัวว่าเป็นเรือประมง แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น คือ ช่วยเพิ่มระยะทางในการออกล่าเรือสินค้าได้ไกลจากฝั่งมากขึ้น เรือแม่เหล่านี้

สามารถบรรทุกอาหาร น�้ามัน และน�้าจืดได้มากขึ้น  

 ในปี 2555 มกีารรายงานว่าถกูโจรสลดัโจมตทีัง้หมด 35 ครัง้บรเิวณอ่าวโซมาเลยี เมือ่เปรยีเบทยีบกบัจ�านวน 176 ครัง้ในปีก่อน 

ซึ่งในจ�านวนนี้ มีเรือจ�านวน 5 ล�าที่ถูกยึด เมื่อเปรียบเทียบกับเรือจ�านวน 25 ล�าที่ถูกยึดได้เมื่อปีที่แล้ว

 การลดลงของตวัเลขความส�าเรจ็ในการยดึเรอืของโจรสลดันัน้ยงัคงไม่น่าไว้วางใจ บรษิทัเดนิเรอืต่างๆยงัคงกงัวลว่าโจรสลดั 

จะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับมาตรการป้องกันต่างๆที่เรือส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระหว่างเดินเรือผ่านเขตเสี่ยงภัย

 นอกจากโจรสลัดโซมาเลียแล้ว บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรียและบริเวณชายฝั่งประเทศ 

ยงัคงเป็นอกีพืน้ทีเ่สีย่งต่อการถกูโจรสลดัโจมต ีในช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมามกีารเตอืนภยัโจรสลดัมากขึน้ในบรเิวณนี ้อย่างไรกต็าม 

พืน้ทีท่ัง้สองแห่งมคีวามแตกต่างกนัตรงทีป่ระเทศไนจเีรยีมรีฐับาลและนโยบายทีช่ดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านน�า้ 

ของตน ซึ่งได้ช่วยจ�ากัดภัยโจรสลัดในบริเวณนั้นได้

โครงกำรร่วมทุน
 สถานะของการลงทุนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ มีดังต่อนี้

• Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษัทร่วมทุนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ 

ได้ขายทรพัย์สนิหลกัๆ ของบรษิทันี ้และได้รบัเงนิครบถ้วนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในขณะนี ้ก�าลงัด�าเนนิการปิดบรษิทันี้ 

ตามขั้นตอนต่อไป
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• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd บริษัทร่วมทุนนี้เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง 

แห่งเดียวของบริษทัฯ ซึง่ตั้งอยู่ทีเ่มอืงท่าฮัลเดยี (โดยบริษทัฯ ได้รว่มทนุประมาณรอ้ยละ 22.4 ของเงนิลงทนุทัง้หมด) 

และได้ด�าเนนิงานภายใต้แผนการลงทนุในโครงการท่าเรอืของบรษิทัฯ บรษิทัร่วมทนุนีม้ผีลการด�าเนนิงานทีด่ต่ีอเนือ่ง

และจนถึงปัจจุบันเราได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1.34 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของเงินลงทุน 

เริม่แรกเมือ่ปี 2545 - 2546 ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่าเป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่าและหวงัว่าบรษิทัฯ จะสามารถเพิม่สดัส่วนการลงทนุ 

ในบริษัทร่วมนี้ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

บทสรุป
 อปุสงค์ - บรรยากาศทางธรุกจิในปี 2556 จะเป็นปีทีน่่าท้าทายเป็นอย่างยิง่ โดยเศรษฐกจิของสหภาพยโุรปยงัคงอยูใ่นภาวะ

ชะลอตัว ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ยังคงเปราะบางมากจนท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯออกนโยบายทางการเงินเป็นรอบที่ 4 (QE4) อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาสินค้า

คอมโมดิตี้ยังอยู่ในระดับต�่า เมื่อเปรียบเทียบราคาน�าเข้าและราคาผลิตในประเทศจะท�าให้จีนเพิ่มปริมาณการน�าเข้าแร่เหล็ก 

มากยิ่งขึ้น ถ่านหินที่ใช้เผาเพื่อป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าอาจจะส่งผลให้ประเทศอินเดียกลายเป็นผู้น�าเข้าถ่านหินมากที่สุดในโลก

แทนที่ประเทศจีนด้วยปริมาณ 250 - 300 ตันต่อปี ภายในปี 2559 ดังนั้น รายงานล่าสุดจาก DNB Markets ได้ระบุว่า การขยายตัว

โดยวัดจากระยะทางในการขนส่งต่อตันในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11 

 อุปทำน - เนื่องด้วยตลาดค่าระวางเรืออยู่ในระดับสูงมากในอดีตท�าให้เจ้าของเรือส่วนใหญ่ยังคงใช้งานเรือที่มีอายุมาก

ของตนต่อไปจนเกนิอายใุช้งานตามปกต ิหากเป็นช่วงทีส่ภาพตลาดค่าระวางเรอือยูใ่นระดบัปกตแิล้ว น่าจะมเีรอืประมาณร้อยละ 

18 ของกองเรือทั้งโลกถูกปลดระวางแล้ว แต่ภายใต้สภาพตลาดค่าระวางในปัจจุบัน ตัวเลขการปลดระวางเรือนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไปที่

ประมาณร้อยละ 29 แต่จะมีข้อจ�ากัดของจ�านวนอู่ที่ให้บริการปลดระวางเรือที่มีอยู่อาจมีไม่เพียงพอ 

 จากการที่เรือต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 19.6 (ขนาดระวางรวม 135.8 ล้านเดทเวทตัน) ของกองเรือ

โลกมีก�าหนดการส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2559 วิกฤติการเงินจะท�าให้การส่งมอบเรือเหล่านี้ล่าช้าออกไปซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติ ทั้งนี้ 

ตัวเลขบ่งชี้ที่บริษัทฯ คาดการณ์ คือ ตัวเลขอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือร้อยละ 29 ในปี 2555 โดยน่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 30 

หรือมากกว่า ในปี 2556 และปีต่อๆ ไป 

 อปุทานกบัอปุสงค์น่าจะเข้าสูภ่าวะสมดลุได้ในอกีสองปีข้างหน้า ซึง่น่าจะเป็นเวลาใกล้เคยีงกบัทีบ่รรดาประเทศในสหภาพ

ยโุรปกลบัสูภ่าวะปกตอิกีครัง้ และน่าจะได้เหน็ตลาดค่าระวางเรอือยูใ่นช่วงขาขึน้อกีครัง้หลงัปี 2557 ดงันัน้ บรษิทัฯ คดิว่าปี 2556 

จะยงัคงเป็นปีแห่งความท้าทายทีย่ากล�าบาก ซึง่แม้แต่เจ้าของเรอืทีฉ่ลาดและรอบคอบทีส่ดุในการวางกลยทุธ์อย่างดทีีส่ดุกย็งัจะได้รบั 

การทดสอบอย่างเข้มข้น

 ด้ำนกำรเงนิ - การระดมทนุจะเป็นหนึง่ในความท้าทายทีส่ดุทีเ่จ้าของเรอืจะต้องเผชญิในปี 2556 จากการทีธ่นาคารปล่อย

เงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออย่างง่ายดายท�าให้เจ้าของเรือซื้อเรือจ�านวนมากเกิน และมูลค่าเรือที่ตกต�่าอย่างรวดเร็ว ท�าให้เรือเหล่านี้ 

มมีลูค่าสญูหายไปประมาณร้อยละ 70 ของมลูค่าทีส่งูสดุในช่วงครึง่แรกของปี 2551 ดงันัน้ เงนิกูส้�าหรบัเรอืดงักล่าวส่วนใหญ่แทบ

ทัง้หมดมกีารผดิสญัญาเงนิกูใ้นส่วนของเกณฑ์มลูค่าหนีส้นิต่อมลูค่าสนิทรพัย์ ซึง่อาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆทีป่ล่อยกูส้ามารถเรยีก

ให้มีการช�าระเงินกู้คืนก่อนก�าหนดได้ ถ้าเรือดังกล่าวมีการให้เช่าเรือตามสภาพตลาดด้วยแล้ว ธนาคารเหล่านี้ย่อมเกิดปัญหาใหญ ่

กับสภาพคล่องกระแสเงินสดที่อาจมีไม่มากพอที่จะครอบคลุมภาระดอกเบี้ย และ/หรือ การจ่ายคืนเงินต้น และปัญหาจาก 

การผิดสัญญาเงินกู้ในส่วนของเกณฑ์มูลค่าหนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย์ จะเห็นได้ว่าคงไม่มีธนาคารใดปล่อยกู้อย่างง่ายดายให้แก่

เจ้าของเรือเหล่านั้นในอนาคตอันใกล้นี้

 การผ่อนปรนทางการเงินของธนาคารผู้ให้เงินกู้แก่บริษัทเดินเรือในช่วงปี 2552 ถึง 2554 ด้วยลักษณะ “แก้ไข-เมินเฉย- 

ขยายระยะเวลา” คงจะเปลีย่นไปบ้างในปี 2555 เราได้เหน็การปรบัโครงสร้างทางการเงนิ และ/หรอื การล้มละลายของบรรดาบรษิทัเรอื 

ขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2554 และปี 2555 ธนาคารก�าลังบังคับให้มีการช�าระเงินกู ้
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ทีผ่ดิสญัญาคนืก่อนก�าหนด ขายเรอืทีเ่ป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ณ ราคาทีส่งูสดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่น�ามาช�าระคนืเงนิกูบ้างส่วนทีไ่ด้

ปล่อยกูไ้ป สิง่นีจ้ะท�าให้ตวัเลขบญัชงีบดลุของธนาคารเป็นลบ และเป็นไปได้ทีจ่ะส่งผลให้เจ้าของเรอืล้มละลาย หากเจ้าของเรอืนัน้ 

มสีญัญาต่อเรอืใหม่และมสีญัญาเงนิกูเ้พือ่ใช้ในการต่อเรอืจากธนาคารด้วยแล้ว เงนิกูเ้หล่านัน้จะหายไปท�าให้สญัญาต่อเรอืใหม่นัน้ 

ไม่บรรลผุล ซึง่จะส่งผลให้มกีารผลกัภาระทางด้านการเงนิต่อไปยงับรรดาอูต่่อเรอืและธนาคารทีเ่ป็นเจ้าหนีอู้ต่่อเรอื ทัง้นี ้อตุสาหกรรม

การเดนิเรอื ณ ปัจจบุนัเพิง่จะได้เริม่เหน็ปัญหาสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ (sub-prime) ในแบบฉบบัของตนเองทีก่�าลงัคกุคามยงับรรดา

เจ้าของเรือ ธนาคารเจ้าหนี้ของเจ้าของเรือ และธนาคารเจ้าหนี้ของอู่ต่อเรือ

 ปัญหาความตงึเครยีดด้านการเงนิในอตุสาหกรรมทางทะเลได้น�ามาสูบ่ทวเิคราะห์จากอูต่่อเรอืและนกัวเิคราะห์ธรุกจิเดนิเรอืว่า 

เรือต่อใหม่จ�านวนมากซึ่งมีก�าหนดส่งมอบตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ้นปี 2558 อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น เนื่องจากอาจมี 

การยกเลกิการต่อเรอืส่วนใหญ่ไปแล้ว อย่างไรกต็าม โปรดระลกึว่า Hartland Shipping Services ซึง่บรหิารงานโดย HSBC Shipping 

Services ได้แสดงความเหน็ไว้ใน Points of View ว่า “เราได้ผ่านจดุทีอ่นัตรายมาแล้ว และเหน็พ้องว่าในปี 2557 จะเป็นปีทีอ่ปุทาน

และอปุสงค์จะเข้าสูภ่าวะสมดลุ แม้ว่าการเหน็พ้องนัน้มกัจะคลาดเคลือ่นเสมอ ทัง้นี ้หากมกีารยกเลกิการสัง่ต่อเรอืทีม่กีารส่งมอบ

ล่าช้าจ�านวนมาก จะท�าให้เราจะไปถึงภาวะสมดุลดังกล่าวเร็วกว่าที่คาดคิดไว้”

บทส่งท้ำย 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะ

ไขว่คว้าโอกาสดีๆ ที่จะเข้ามาในตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพื่อน�าพาบริษัทฯ ไปสู่ความส�าเร็จ โดยบริษัทฯ หวังเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะมอบสญัญาแห่งความส�าเรจ็สูอ่นาคตนี ้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่าน ด้วยการท�างานอย่างทุม่เทและเสยีสละของพนกังาน

ที่เป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ทั้งที่ประจ�าในส�านักงานและที่ประจ�าการบนเรือของบริษัทฯ ทุกคน 

  ในนามคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  นายคูชรู คาลี วาเดีย

 กรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
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