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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมกำรมคีวำมยนิดอีย่ำงยิง่ทีจ่ะน�ำเสนอรำยงำนประจ�ำปีที ่25 และรำยงำนงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ทีไ่ด้ตรวจสอบ 

แล้ว ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนได้รับทรำบดังนี้

 ปี 2556 ปีแห่งความแตกต่าง: และเป็นปีทีแ่ตกต่ำงอย่ำงสิน้เชงิ! ในช่วงครึง่ปีแรก บรษิทับำงแห่งได้ปิดตวัลง เช่นบรษิทั 

STX Pan Ocean บรษิทั Today Makes Tomorrow และ บรษิทั Excel Maritime เป็นต้น ซึง่ถอืเป็นข่ำวดงัทีส่ดุในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

แต่ในช่วงครึง่ปีหลงัซึง่เปรยีบเสมอืนช่วงเยยีวยำบำดแผลนัน้ ค่ำระวำงเรอืได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จนครอบคลมุค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอื 

ส�ำหรับเจ้ำของเรือส่วนใหญ่ และส�ำหรับเจ้ำของเรือบำงรำยก็สำมำรถเริ่มท�ำก�ำไรได้ ดังจะเห็นได้จำกตัวเลขค่ำเฉลี่ยดัชนี 

BDI กล่ำวคือ ค่ำเฉลี่ยดัชนี BDI ส�ำหรับครึ่งปีแรกอยู่ที่ระดับไม่น่ำพอใจที่ 842 จุด ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่สำม

ในประวัติกำรณ์ โดยก่อนหน้ำนี้เป็น 5 ปีแห่งควำมตกต�่ำของตลำดค่ำระวำงเรืออันส่งผลให้เกิดกำรยื่นขอฟื้นฟูกิจกำร และ 

กำรล้มละลำยของบริษัทหลำยแห่ง แต่ช่วงครึ่งปีหลัง ค่ำเฉลี่ยดัชนี BDI อยู่ที่ 1,564 จุด ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นอันดับที่

สิบสองในประวัติกำรณ์ เหตุกำรณ์ทั้งสองที่กล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของ

ปี 2556 กำรเปลี่ยนแปลงของตลำดค่ำระวำงเรืออย่ำงรวดเร็วนี้แสดงให้เห็นถึงควำมผันผวนอย่ำงมำกและยำกแก่กำรคำดเดำ

ของลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

  นิตยสำร Marine Money ได้ให้ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถำมยอดฮิตว่ำท�ำไมเรำถึงหลงรักธุรกิจเดินเรือ โดยระบุว่ำ “อำจเป็น

เพรำะเป็นธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำย มีเอกลักษณ์ มีควำมเรียบง่ำยในกำรขนส่งสินค้ำจำกจุด ก ไปจุด ข และเป็นฟันเฟืองที่

ส�ำคัญของกำรค้ำขำยทั่วโลก หรือเป็นเพรำะควำมซับซ้อนในประเภทของเรือ สินค้ำอันตรำย ใช้เงินลงทุนสูง และไม่สำมำรถ

ควบคมุอปุสงค์และอปุทำนได้ แต่หนึง่เหตผุลทีช่ดัเจน คอื ไม่มวีนัใดทีเ่หมอืนเดมิและมคีวำมแน่นอนเพยีงเลก็น้อย จรงิๆ แล้ว 

ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้เลย เสมือนเป็นจิ๊กซอว์ที่มีชิ้นส่วนมำกมำยและชิ้นส่วนเหล่ำนั้นก็เคลื่อนไหว 

ไปมำตลอดเวลำ อุปทำนซึ่งคือเรือต่อใหม่ที่เข้ำมำในตลำดนั้นค่อนข้ำงคำดเดำได้ง่ำยและมีหลำกหลำยสัญญำณที่บ่งบอก 

เรำก�ำลงัจะผ่ำนฟองสบูล่กูสดุท้ำย แต่ต้องแน่ใจได้ว่ำเรำจะไม่สร้ำงฟองสบูล่กูใหม่จำกกำรสัง่ต่อเรอืทีม่ำกเกนิ ส่วนอปุสงค์เชงิ

มหภำคอำจคำดเดำได้ง่ำย แต่อปุสงค์เชงิจลุภำคซึง่ได้แก่ ท่ำเรอืแต่ละท่ำ ผูผ้ลติแต่ละรำยนัน้ ยำกต่อกำรคำดเดำเนือ่งจำกมคีวำม

แตกต่ำงทำงกำรเมือง สภำพภูมิอำกำศที่เลวร้ำย รวมถึงตัวแปรอื่นๆที่อำจท�ำให้กำรวำงแผนและกำรคำดเดำคลำดเคลื่อนไป 

จำกควำมเป็นจริง แต่เพรำะสิ่งเหล่ำนี้มิใช่หรือที่ท�ำให้เรำหลงรักธุรกิจเดินเรือ!”

 ธนาคารได้เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออย่ำงง่ำยดำยในช่วงที่ยุคเฟื่องฟูก่อนและในปี 2551 ท�ำให้เจ้ำของเรือที่ 

ได้รบัเงนิกูส้ัง่ต่อ/ซือ้เรอืในปรมิำณทีม่ำกเกนิ ทัง้ๆทีม่เีงนิทนุของตนเพยีงเลก็น้อย และไม่มสีญัญำเช่ำล่วงหน้ำรองรบั ธนำคำรเหล่ำนี้ 

ก�ำลงัดิน้รนให้หลดุพ้นจำกหนีเ้สยีเหล่ำนีเ้นือ่งจำกมลูค่ำตวัเรอืลดลงอย่ำงมำก กำรใช้กลยทุธ์ “แก้ไข-เมนิเฉย-ขยำยระยะเวลำ” 
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และ “ถ่วงเวลำไปก่อน” ได้ถึงตอบจบเสียที มีคดีอยู่เพียงสองสำมคดีที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ทั้งในหรือนอกศำล

ล้มละลำย ส่วนคดีอื่นๆอยู่ระหว่ำงเจรจำ ผลที่ตำมมำ คือ ธนำคำรหลำยแห่งได้ขำยต่อเงินกู้หรือ ลดพอร์ตของตนลงโดยกำร

ขำยต่อเงนิกูส้�ำหรบัธรุกจิเดนิเรอืให้แก่ธนำคำรอืน่ กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวส่งผลให้ธนำคำรขำดทนุ ท�ำให้ธนำคำรทีป่ล่อยกูใ้ห้

แก่บรษิทัเดนิเรอืจะต้องปล่อยกูอ้ย่ำงไม่เตม็ใจให้กบับรษิทัในอตุสำหกรรมนี ้ดงันัน้ กำรจดัหำเงนิทนุส�ำหรบัเรอืจงึไม่มทีท่ีำว่ำ 

จะง่ำยขึ้น กำรขำดแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน/อนำคตและกำรไม่มีแหล่งเงินทุนใหม่ๆจะช่วยให้ตลำดกลับสู่ภำวะสมดุล และ 

กำรฟื้นตัวของภำพรวมของเศรษฐกิจกำรค้ำขำยทั่วโลกคงจะเกิดขึ้นในปี 2557 และธนำคำรเหล่ำนั้นจะกลับมำมีควำมมั่นใจ

ในกำรปล่อยกู้อย่ำงง่ำยดำยอีกครั้ง อันจะส่งผลให้เกิดวัฏจักรรอบต่อไป 

 สถานการณ์ของอูต่่อเรอืนัน้ดยู�ำ่แย่ โดยเฉพำะอูต่่อเรอืทีเ่พิง่ก่อตัง้เมือ่ไม่นำนมำนี ้อูต่่อเรอืทีส่ำมำรถบรหิำรให้รอดพ้น

วกิฤต ได้ลดปรมิำณกำรต่อเรอืลงโดยสร้ำงควำมแขง็แกร่งในส่วนอืน่ กล่ำวคอื บำงแห่งได้กลบัไปให้บรกิำรผลติชิน้ส่วน และ

ซ่อมแซมตวัเรอืแทน บำงแห่งได้เปลีย่นเป็นอูร่ไีซเคลิเรอืแบบอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ขณะนี ้อูต่่อเรอืทัว่โลกก�ำลงัเสนอจดุขำยเรอื

ของตนในแง่ของ “กำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยำยถึงควำมเร็วและตัวเลขกำรใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่ง 

ส�ำหรับเจ้ำของเรือและ Charterer ในส่วนอื่นของรำยงำนฉบับนี้ บริษัทฯ ได้รำยงำนถึงมำตรกำรประหยัดพลังงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ในขณะที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆในกำรประหยัดพลังงำนเกิดขึ้นมำกมำย แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักว่ำ 

ค�ำโฆษณำของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิควำมเป็นจรงิเพือ่ให้ดนู่ำจงูใจ แต่เมือ่มกีำรตรวจวดัทำงเทคนคิจรงิๆ เช่น ค่ำควำมร้อน

ของเชือ้เพลงิ กำรออกแบบและอตัรำกำรกนิน�ำ้ลกึสงูสดุ รวมทัง้ค่ำทำงสภำพทะเลทีย่อมรบัได้ กป็รำกฏว่ำค�ำโฆษณำเหล่ำนัน้

ไม่เป็นควำมจริงแต่อย่ำงใด  ทัง้นี ้มอีูต่่อเรอืในประเทศจนีและประเทศเกำหลใีต้จ�ำนวนมำกซึง่ต้องปิดตวัลง หรอืก�ำลงัประสบ

ปัญหำทำงกำรเงิน

 การปลดระวางเรือสินค้าแห้งเทกองในปี 2555 มีตัวเลขที่มำกที่สุดเป็นประวัติกำรณ์อยู่ที่ 35.97 ล้ำนเดทเวทตัน  

อย่ำงไรก็ตำม ตัวเลขกำรปลดระวำงเรือในปี 2556 กลับเป็นที่น่ำผิดหวังอยู่ที่เพียง 21.39 ล้ำนเดทเวทตัน อัตราความล่าช้าใน 

การส่งมอบเรือต่อใหม่ซึ่งคือผลต่ำงระหว่ำงขนำดระวำงบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่สั่งต่อที่อู่ต่อเรือ ณ ต้นปีกับขนำดระวำง 

บรรทุกของเรือต่อใหม่ที่มีกำรส่งมอบกันจริงๆ ณ สิ้นปี ของปีเดียวกัน ส�ำหรับปี 2556 อัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบ 

เรอืต่อใหม่อยูท่ีร้่อยละ 38 ซึง่สงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของตวัเลขของช่วงห้ำปีทีผ่่ำนมำ ดงันัน้ ส�ำหรบัปี 2556 ตวัเลขอปุทำนเพิม่ขึน้สทุธิ 

จ�ำนวน 42.45 ล้ำนเดทเวทตัน มำอยู่ที่ 735.19 ล้ำนเดทเวทตัน! ณ สิ้นปี ซึ่งคิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 6.13 ของ 

กองเรอืสนิค้ำแห้งเทกองโลก ถอืเป็นตวัเลขทีน้่อยทีส่ดุในรอบแปดปีทีผ่่ำนมำ! อตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่และ 

กำรปลดระวำงเรอืดงักล่ำวแสดงให้เหน็ถงึควำมผนัผวนของตลำด ส่งผลให้กำรคำดกำรณ์ตวัเลขทีแ่ท้จรงิของกำรเพิม่ขึน้สทุธขิอง 

ขนำดระวำงบรรทกุรวมของกองเรอืโลกในอนำคตเป็นไปได้ยำก บรษิทัฯ คดิว่ำอตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่และ 

กำรปลดระวำงเรอืจะยงัคงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้และจะผนัผวนสวนทำงกบัอตัรำค่ำระวำงเรอืทีแ่ขง็แกร่งขึน้หำกตัง้สมมตฐิำนว่ำ 
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อัตรำกำรส่งมอบเรือล่ำช้ำอยู่ที่ร้อยละ 35 และมีกำรปลดระวำงเรือ 20 ล้ำนเดทเวทตัน ต่อปี จะส่งผลให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ 

เรือสินค้ำแห้งเทกองทั่วโลกเล็กน้อยเพียงร้อยละ 3.90 หรือคิดเป็น 28.64 ล้ำนเดทเวทตัน มำอยู่ที่ 763.83 ล้ำนเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2558 ซึ่งภำยใต้สมมติฐำนดังกล่ำว จะส่งผลให้มีกำรเพิ่มขึ้นของเรือสินค้ำแห้งเทกองทั่วโลก 26.79 ล้ำนเดทเวทตัน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.51 มำอยู่ที่ 790.62 ล้ำนเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2559 

 ในด้านอปุสงค์ของเรอื อปุสรรคทีเ่คยเผชญิได้เริม่ค่อยๆจำงหำยไป ประเทศจนีซึง่เป็นตลำดใหญ่ของกำรขนส่งสนิค้ำแห้ง

เทกองต้องเผชิญกับปัญหำตัวเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.7 ในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำเศรษฐกิจของจีนในปี 2557 

จะขยำยตวัรำวๆ ร้อยละ 7.5 - 8 โดยอยูบ่นสมมตฐิำนว่ำสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิทีผ่่อนคลำยอย่ำงต่อเนือ่งและนโยบำยทำงกำรเงนิ 

ที่รอบคอบ กำรคอร์รัปชั่นที่ลดลง รวมถึงกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำยในประเทศ และกำรขยำยตัวของตัวเลขกำรส่งออก

จำกแนวโน้มเศรษฐกิจของสองตลำดใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกำ และสหภำพยุโรป กำรปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภำยใต้

กำรบรหิำรของผูน้�ำคนใหม่ จนีได้พยำยำมกระตุน้เศรษฐกจิภำยในประเทศและควบคมุกำรพึง่พำตลำดกำรส่งออก จำกรำยงำน

หลำยฉบบั มกีำรคำดกำรณ์ว่ำกำรผลติเหลก็ดบิจะสงูถงึ 810 ล้ำนตนัหรอืมำกกว่ำ และคำดว่ำปรมิำณกำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิจะอยูท่ี่ 

350 ล้ำนตันหรือมำกกว่ำและปริมำณกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กจะอยู่ที่ 850 ล้ำนตันหรือมำกกว่ำ ในปี 2557

 กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจเริ่มที่จะทรงตัวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยธนำคำรกลำง

สหรัฐอเมริกำได้ผ่อนคลำยแผนกำรกระตุ้นเศรษฐกิจลง (QE) เนื่องจำกเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น

 ส่วนสหภาพยุโรป รวมถึงสหรำชอำณำจักร มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยประเทศสเปนเป็นประเทศสมำชิกล่ำสุดที่แสดง

ให้เห็นตัวเลขทำงเศรฐกิจที่ดีขึ้น สหภำพยุโรปซึ่งเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจำกสหรัฐอเมริกำและ 

เป็นหนึ่งในตลำดส่งออกใหญ่ที่สุดของโลก หำกเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปเริ่มฟื้นตัว ย่อมมีกำรน�ำเข้ำสินค้ำเทกองมำกขึ้น

เพื่อใช้กำรผลิตสินค้ำกึ่งส�ำเร็จรูปและสินค้ำส�ำเร็จรูป ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรในกำรขนส่งทำงเรือมำกขึ้น  

 ประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุสนิค้ำเทกองรำยใหญ่อนัดบัทีส่องของโลก ก�ำลงัไปได้ดภีำยใต้มำตรกำร Abenomics 

เนื่องจำกมีกำรเลิกใช้พลังงำนนิวเคลียร์จึงมีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเพิ่มมำกขึ้น บริษัทญี่ปุ่นหลำยแห่งมีก�ำไรและจะกลับไปลงทุน

ในประเทศของตน รวมไปถึงในโรงงำนของตนทั่วเอเชียและทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้มีกำรน�ำเข้ำสินค้ำแห้ง เทกองมำกขึ้น

 ประเทศอินเดีย ด้วยค่ำเงินที่อ่อน และกำรเพิ่มขึ้นของฤดูมรสุมและผลผลิตทำงกำรเกษตร อำจกลำยเป็นผู้ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรรำยใหญ่ จำกกำรที่มีท่ำเรือที่เล็ก ร่องน�้ำตื้นเขิน และไม่มีประสิทธิภำพ ท�ำให้ท่ำเรือเกิดควำมแออัด

อย่ำงมำก ส่งผลให้ปรมิำณกำรขนส่งโดยเรอืขนส่งขนำดเลก็ลดลง ปัจจยันีจ้ะเป็นแรงกดดนัตลำดเรอืขนส่งขนำดเลก็ เช่นเดยีว

กับที่แร่เหล็กซึ่งเป็นตัวกดดันตลำดเรือขนำดเคปไซต์ (Capesize)

 ผลพลอยได้ที่จะตำมมำจำกอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวนี้ อำจท�ำให้เกิดกำรปลดระวำงเรือเก่ำลดลงซึ่งเห็นได้จำกตัวเลข

ในปี 2556 และในอกี 4 ปีข้ำงหน้ำ กล่ำวคอื ก่อนสิน้ปี 2560 ร้อยละ 16.63 ของกองเรอืบรรทกุสนิค้ำแห้งเทกองทีใ่ช้งำนอยูใ่น

ปัจจบุนัซึง่มขีนำด 735.19 ล้ำนเดทเวทตนั จะมอีำยมุำกกว่ำ 20 ปี หรอืคดิเป็น 122.28 ล้ำนเดทเวทตนั ซึง่บำงส่วนหรอืทัง้หมด

อำจจะถูกปลดระวำง 

 เพือ่เป็นกำรอธบิำยให้เหน็ภำพทีช่ดัเจนของบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) บรษิทัฯ จงึขอน�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิ

งำนประจ�ำปีที่ส�ำคัญ จำกงบกำรเงินของบริษัทในปีที่ผ่ำนๆ มำ ดังต่อไปนี้

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206

ก�าไรสุทธิ

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)

24.8 110.1 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5

จ�านวนเรือโดยเฉลี่ย 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93

ก�าไรสุทธิต่อเรือหนึ่งล�า 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)

0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45
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  ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับคำ่เฉลี่ยของดัชนีคำ่ระวำงเรือของทั้งปีที่ 1,206 จุด ซึ่งถือ

เป็นดัชนีที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่เกำ้ในประวัติกำรณ์ ในขณะที่บริษัทเดินเรืออื่นต้องเขำ้สู่แผนฟื้นฟูกิจกำร (Chapter 11) หรือ

ปรับโครงสร้ำงหนี้นั้น ถือได้ว่ำบริษัทฯ บริหำรงำนได้เป็นที่น่ำพอใจแม้ว่ำจะมีผลก�ำไรไม่มำก ทั้งนี้ ปี 2552 ปี 2553 และ 

ปี 2554 จะถูกจดจ�ำไว้ว่ำเป็นปีแห่ง “กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง” เมื่อบริษัทฯ ได้ปรับลดตัวเลขในงบดุลโดยลดขนำดกองเรือ

ของบริษัทฯ และเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรปรับลดอำยุกองเรือด้วยเรือที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และมีเครนยกสินค้ำ

รางวัลและเกียรติยศ: 
 บริษัทฯ ได้รับ “รางวัลด้านความปลอดภัยทางพาณิชยนาวี” (Maritime Security & Safety Award) ในพิธีประกำศ

รำงวลั Seatrade Asia Awards ประจ�ำปี 2556 ซึง่ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่21 มถินุำยน 2556 ณ โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง นอกจำกนี้  

ในพิธีประกำศรำงวัลดังกลำ่ว บริษัทฯ ยังได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เขำ้รอบสุดทำ้ยส�ำหรับ “รางวัลผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

เทกอง” (The Wet/Dry Bulk Operator Award)  และนิตยสำร Marine Money ประจ�ำเดือนมิถุนำยน/กรกฎำคม 2556 ได้จัด 

10 อนัดบับรษิทัขนส่งทางเรอืทีด่ทีีส่ดุในโลก ในรอบแปดปีทีผ่่ำนมำ ซึง่บรษิทัฯ ถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบัที ่6 ของช่วงเวลำดงักล่ำว 

อีกทั้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor 

Relations Award) ส�ำหรบักลุม่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูค่ำหลกัทรพัย์ขนำดกลำงในงำน SET Awards 2013 เมือ่เดอืนพฤศจกิำยน 

และเพื่อเป็นสนับสนุนรำงวัลจำกตลำดหลักทรัพย์ฯนี้ บริษัทฯ ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 100 บริษัทยอดเยี่ยมทั่วภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้จำกนิตยสำร IR Magazine จำกกำรส�ำรวจผู้ลงทุนในฉบับเดือนพฤศจิกำยน/ธันวำคม นอกจำกนี้ บริษัทฯ 

ยงัได้รบักำรเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ำรอบสดุท้ำยส�ำหรบั “รางวลัผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าเทกอง” (Bulk Ship Operator of the Year) 

ในงำน IBJ Awards 2013 เมื่อเดือนตุลำคม บริษัทฯ ยังได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้เข้ำรอบสุดท้ำยส�ำหรับ “รางวัลการบริหาร

จัดการธุรกิจเรือที่ดีที่สุดประจ�าปี” ในงำน Lloyd's List Asia Awards 2013 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน

 

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการด�าเนินงานประจ�าปี
 ผลกำรด�ำเนนิงำนระหว่ำงปี รำยได้รวมของบรษิทัฯ เป็นเงนิ 4,828.61 ล้ำนบำท (ปี 2555: 3,828.02 ล้ำนบำท) และก�ำไรสทุธิ 

เป็นเงนิ 527.77 ล้ำนบำท (ปี 2555: 141.03 ล้ำนบำท) ส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่15,631.03 ล้ำนบำท (ปี 2555: 14,484.23 ล้ำนบำท) 

และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปีเป็น 25,509.76 ล้ำนบำท (ปี 2555: 24,029.69 ล้ำนบำท) ซึ่งมำจำก 

กำรรับมอบเรือจ�ำนวน 4 ล�ำ ในปี 2556 ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นสินทรัพย์รวมควรจะมำกกว่ำนี้หำกรวมเงินส�ำรองถ้ำไม่ได้ใช้ส�ำหรับ

กำรจ่ำยเงนิกูค้นืล่วงหน้ำ กำรจ่ำยเงนิปันผล กำรจ่ำยเงนิล่วงหน้ำส�ำหรบัเรอืสัง่ต่อใหม่ และกำรจ่ำยค่ำซือ้เรอืทีไ่ด้มำระหว่ำงปี 

สนิทรพัย์รวมในสกลุเงนิบำท (เป็นสกลุเงนิตำมงบกำรเงนิ) นัน้ซึง่ได้ถกูปรบัปรงุใหม่จำกสกลุเงนิดอลลำร์สหรฐัซึง่เป็นสกลุเงนิ 

ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน (Functional Currency) ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจำกค่ำเงินบำทที่อ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์สหรัฐ ณ 

สิ้นปี 2556 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 522.34 ล้ำนบำท ก่อนก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 13.33 ล้ำนบำท 

(ปี 2555: ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ�ำนวน 5.65 ล้ำนบำท) และภำษเีงนิได้จ�ำนวน 7.90 ล้ำนบำท (ปี 2555: จ�ำนวน 4.15 ล้ำนบำท) 

ในด้ำนของรำยได้ ปีนีเ้รอืของบรษิทัฯ มรีำยได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล�ำคดิเป็น 7,508 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 8,221 เหรยีญสหรฐั 

ต่อวนัต่อล�ำของปี 2555 รำยได้จำกกำรเดนิเรอืสทุธ ิ(รำยได้จำกกำรเดนิเรอืสทุธจิำกรำยจ่ำยท่ำเรอืและน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ) สงูกว่ำ 

ปีที่แล้ว สำเหตุหลักเนื่องมำจำกจ�ำนวนเรือเฉลี่ยที่ด�ำเนินงำนมีมำกขึ้นในปี 2556 ที่จ�ำนวน 39 ล�ำ เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 30 ล�ำ 

ในปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำของปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

33 สำเหตหุลกัเนือ่งมำจำกจ�ำนวนเรอืเฉลีย่ทีด่�ำเนนิงำนมมีำกขึน้ในปี 2556 เมือ่เทยีบกบัปี 2555 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิเรอืต่อวนั 

ต่อล�ำในระหว่ำงปีเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปี 2555 ระยะเวลำหยดุกำรเดนิเรอืเพือ่กำรซ่อมบ�ำรงุของปีนีเ้ฉลีย่ประมำณ 6.85 วนั 

ต่อล�ำเรอื ซึง่ถอืว่ำดมีำกเมือ่ค�ำนงึถงึอำยเุฉลีย่ของกองเรอืทีป่ระมำณ 11 ปี ในปี 2556 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิจำกกำรแปลงหนีใ้หม่/

กำรยกเลกิสญัญำสัง่ต่อเรอืเดนิทะเลจ�ำนวน 6,602.93 ล้ำนบำท โดยได้บนัทกึก�ำไรจ�ำนวน 935.41 ล้ำนบำทจำกกำรแปลงหนีใ้หม่/ 
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กำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือเดินทะเลจ�ำนวน 12 ฉบับ จำกกำรได้รับเงินจำกกำรแปลงหนี้ใหม่/กำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือเดิน

ทะเล ท�ำให้บริษัทฯ มีสภำพคล่องสูงในระหว่ำงปี 2556 และได้จ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 415.47 ล้ำนบำทไปในระหว่ำงปี 2556

 บริษัทฯ ได้ลองค�ำนวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นส�ำหรับ 20 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

จนถึงวันจันทร์ ที่ 16 กันยำยน 2556 ซึ่งรำคำหุ้นบริษัทฯ มีรำคำปิดอยู่ที่ 19.50 บำทต่อหุ้น (บริษัทฯ เริ่มซื้อขำยหุ้นใน 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2536) หำกนักลงทุนได้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ออก IPO ครั้งแรกจนครบ 20 ปี นักลงทุน

จะได้ผลตอบแทนถึง 15.11 เท่ำของเงินลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ กำรค�ำนวณนี้ยังไม่ได้ค�ำนึงถึงผลตอบแทนจำกกำรน�ำเงินปันผล 

ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ

การปรับลดอายุกองเรือ
  ณ ต้นปี 2557 บรษิทัฯ มเีรอืจ�ำนวน 40 ล�ำในกองเรอื (ขนำดซปุรำแมกซ์ (Supramax) จ�ำนวน 9 ล�ำ และขนำด แฮนดีไ้ซส์ 

(Handysize) จ�ำนวน 31 ล�ำ) มขีนำดระวำงบรรทกุรวม 1,351,583 เดทเวทตนั หรอืเฉลีย่ 33,790 เดทเวทตนัต่อล�ำ โดยมอีำยเุฉลีย่ 

ของกองเรือประมำณ 11 ปี หำกจะพิจำรณำเฉพำะเรือขนำดซุปรำแมกซ์ เรือดังกล่ำวมีขนำดระวำงบรรทุกเฉลี่ย 55,707 

เดทเวทตันต่อล�ำ โดยมีอำยุเฉลี่ยประมำณ 2 ปี ส�ำหรับเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ มีขนำดระวำงบรรทุกเฉลี่ย 27,427 เดทเวทตัน 

ต่อล�ำ โดยมีอำยุเฉลี่ยประมำณ 14 ปี

 ในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีอัตรำผลตอบแทนต่อควำมเสี่ยงที่สูงมำก รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นวัฎจักรขึ้นลง

ที่กว้ำงและคำดเดำได้ยำกนั้น จังหวะเวลำในกำรตกลงซื้อเรือนั้น ถือได้ว่ำเป็นจังหวะกำรตัดสินใจที่ส�ำคัญที่สุด

 แผนปรับลดอำยุกองเรือด้วยกำรทดแทนเรือเก่ำด้วยกำรเรือที่ใหม่กว่ำ ทันสมัยกว่ำ ใหญ่กว่ำและประหยัดกว่ำ 

ได้เริ่มขึ้นด้วยกำรขำยเรืออำยุเก่ำจ�ำนวน 35 ล�ำ ตั้งแต่ปี 2550 แผนกำรนี้มีควำมก้ำวหน้ำไปมำกจำกกำรซื้อเรือมือสองขนำด 

30,000 – 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 7 ล�ำ (อำยุเฉลี่ย 5 ปี) เรือใหม่ขำยต่อขนำด 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 2 ล�ำ 

และเรือใหม่ขำยต่อขนำด 57,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 6 ล�ำ ในระหว่ำงปี 2553 – 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบเรือสั่งต่อใหม่

ขนำด 34,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 3 ล�ำ จำกอู่ต่อเรือ ABG ในช่วงดังกล่ำวด้วย รวมถึงเรือมือสองจ�ำนวน 2 ล�ำ (อำยุเฉลี่ย 2 ปี) 

และเรอืใหม่ขนำด 53,000 เดทเวทตนั จ�ำนวน 1 ล�ำ นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ก�ำลงัสัง่ต่อเรอืขนส่งซเีมนต์ขนำด 20,000 เดทเวทตนั 

จ�ำนวน 4 ล�ำ ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในปี 2557 ในจีน และจำกอู่ต่อเรือเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้สั่งต่อเรือขนำด 38,000 เดทเวทตัน 

จ�ำนวน 2 ล�ำ ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในครึ่งปีหลังของปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ซื้อเรือใหม่ขำยต่อขนำด 64,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 

2 ล�ำ จำกอู่ต่อเรือในจีนอีกแห่ง ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในไตรมำสสำม ปี 2557 และสั่งต่อเรือขนำด 64,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 

4 ล�ำ และเรือขนำด 38,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 4 ล�ำ กับอู่ต่อเรือในจีนอีกแห่ง ซึ่งมีก�ำหนดรับมอบในระหว่ำงครึ่งปีหลังของ

ปี 2558 ถึงครึ่งปีแรกของปี 2559

 ดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ (BHSI) และดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดซุปรำแมกซ์ (BSI) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่

กลำงเดอืนกนัยำยน 2556 รำคำเรอืได้เพิม่ขึน้ตลอดทัง้ปี 2556 โดยได้เพิม่ขึน้สงูสดุในรำคำเรอืมอืสอง ตำมด้วยรำคำเรอืขำยต่อ 

และต�่ำสุดในเรือสั่งต่อ เหตุผลของควำมแตกต่ำงของรำคำเรือทั้งสำมนี้ คือ เวลำระหว่ำงที่ซื้อเรือกับเวลำที่ส่งมอบเรือ ซึ่ง 

กำรส่งมอบเรอืมอืสองเกอืบจะทนัท ีเรอืขำยต่อต้องรอประมำณ 6 – 12 เดอืน และเรอืสัง่ต่อต้องรอถงึ 12 – 24 เดอืน เมือ่ค�ำนงึถงึ 

รำคำเรือดังกล่ำว บริษัทฯ ได้เลือกรำคำเรือต�่ำที่สุดในกำรซื้อทั้งเรือขำยต่อและเรือสั่งต่อตำมที่ได้อธิบำยข้ำงต้น

 บรษิทัฯ จะพยำยำมซือ้เรอืต่อใหม่หรอืเรอืสัง่ต่อล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำนำนก่อนเวลำรบัมอบ เท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่ที่

บรษิทัฯ จะได้รบัประโยชน์เมือ่เวลำทีค่่ำระวำงเรอืปรบัตวัสงูขึน้ ไม่เพยีงแต่จำกเรอืทีม่อียู ่แต่จำกเรอืทีจ่ะได้รบัมอบในอนำคต

โดยปรำศจำกควำมเสี่ยงที่เกินควรจำกวัฏจักร 

 อูต่่อเรอื ABG บรษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำกบัอูต่่อเรอื ABG ส�ำหรบัสัง่ต่อเรอืทัง้หมด 21 ล�ำ (ขนำด 34,000 เดทเวทตนัจ�ำนวน 

12 ล�ำ ขนำด 54,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 6 ล�ำ และเรือขนส่งซีเมนต์ขนำด 20,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 3 ล�ำ) ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับ

มอบเรอืต่อใหม่ขนำด 34,000 เดทเวทตนั ล�ำแรกเมือ่กลำงเดอืนมถินุำยน 2554 และล�ำทีส่องเมือ่สิน้เดอืนมนีำคม 2555 บรษิทัฯ 
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ได้รับมอบเรือล�ำที่สำมในเดือนมกรำคม 2556 ในระหว่ำงปี 2554 - 2556 บริษัทฯ ได้ก�ำไรจำกกำรขำยต่อสัญญำสั่งต่อเรือ 

โดยกำรแปลงหนี้ใหม่ จ�ำนวน 9 ฉบับ (ส�ำหรับเรือขนำด 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 5 ฉบับ และเรือขนำด 54,000 เดทเวทตัน 

จ�ำนวน 4 ฉบับ) ให้กับบุคคลที่สำมซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ต่อมำในระหว่ำงปี 2556 – เดือนมกรำคม 2557 บริษัทฯ 

ได้ใช้สิทธิเรียกร้องเงินงวดตำมสัญญำค�้ำประกันกำรคืนเงินงวดจำกธนำคำร (refund guarantees) ส�ำหรับสัญญำสั่งต่อเรือ

จ�ำนวน 8 ฉบับ (ส�ำหรับเรือขนำด 34,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 3 ฉบับ และเรือขนำด 54,000 เดทเวทตัน จ�ำนวน 2 ฉบับ 

เรือขนส่งซีเมนต์ขนำด 20,000 เดทเวทตันจ�ำนวน 3 ฉบับ) ซึ่งเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินงวดที่ได้ช�ำระไป ดังนั้น คงเหลือ

สัญญำสั่งต่อเรือใหม่อีก 1 ฉบับส�ำหรับเรือขนำด 34,000 เดทเวทตัน กับอู่ต่อเรือ ABG โดยมีก�ำหนดวันส่งมอบเรือในเดือน

กรกฎำคม 2557 ทั้งนี้ ภำยใต้สัญญำสั่งต่อเรือดังกล่ำว หำกอู่ต่อเรือส่งมอบเรือล่ำช้ำกว่ำก�ำหนดส่งมอบตำมสัญญำ บริษัทฯ 

มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ หรืออำจจะขำยสัญญำต่อ ส�ำหรับสัญญำสั่งต่อเรือที่ล่ำช้ำเหล่ำนี้ให้กับบุคคลอื่น หรืออำจเจรจำต่อรอง

เพื่อก�ำหนดรำคำตำมสัญญำกันใหม่ส�ำหรับเรือล�ำที่ส่งมอบล่ำช้ำ และจะเป็นตอนจบของต�ำนำน ABG 

เหตุการณ์ส�าคัญของปี 2556
 ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเริ่มต้นได้ไม่ดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ด้วยกำรล้มละลำยของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ 

จำกนัน้ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2556 รำคำหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนกเ็ริม่พุง่สงูขึน้ เช่นเดยีวกบัดชัน ีBDI ในช่วงไตรมำสสำม 

จีนมีกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กจ�ำนวนมำก เช่นเดียวบรำซิลที่มีกำรส่งออกจ�ำนวนมำก ส่งผลให้ค่ำระวำงเรือของเรือขนำด เคปไซส์ 

(Capesize) ได้เพิ่มขึ้นจำกประมำณ 4,200 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงต้นปี พุ่งขึ้นสูงมำอยู่ที่ประมำณ 42,200 เหรียญสหรัฐ 

ต่อวันเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556

 ตัวเลขภาคอุปทานได้แสดงให้เห็นถึงทำงสว่ำงในท้ำยที่สุดของหนทำงที่มืดมิด มีเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจ�ำนวน 

927 ล�ำ คิดเป็นขนำด 63.84 ล้ำนเดทเวทตันถูกส่งมอบในช่วงปี 2556 และในช่วงเวลำเดียวกัน เจ้ำของเรือถูกบังคับให้ต้อง 

รไีซเคลิเรอืของตนมำกเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ ตวัเลขกำรปลดระวำงเรอืปีนีไ้ม่เหมอืนกบัตวัเลขปีทีแ่ล้วทีม่กีำรปลดระวำงเรอื 35.97  

ล้ำนเดทเวทตนั ซึง่ประกอบไปด้วยเรอืขนำดเคปไซส์ (Capesize) จ�ำนวน 46 ล�ำ เรอืขนำดปำนำแมกซ์ (Panamax) จ�ำนวน 57 ล�ำ 

เรอืขนำดซปุรำแมกซ์ (Supramax) จ�ำนวน 55 ล�ำ เรอืขนำดแฮนดีแ้มกซ์ (Handymax) จ�ำนวน 102 ล�ำ และเรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์ 

(Handysize) จ�ำนวน 167 ล�ำ ซึ่งเท่ำกับขนำดระวำงรวม 21.39 ล้ำนเดทเวทตัน ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลให้ กองเรือโลกแข็งแกร่ง

มำกขึ้น โดยเมื่อต้นปี 2557 กองเรือขนส่งสินค้ำเทกองโลกมีขนำด 735.19 ล้ำนเดทเวทตัน และมีเรือขนำดระวำงรวม 74.83 

ล้ำนเดทเวทตัน และ 45.79 ล้ำนเดทเวทตัน มีก�ำหนดส่งมอบในปี 2557 และ 2558 ตำมล�ำดับ หำกตั้งสมมติฐำนว่ำมีกำร 

ปลดระวำงเรือที่ 20 ล้ำนเดทเวทตันต่อปี (ปี 2556 อยู่ที่ 21.39 ลำ้นเดทเวทตัน) รวมกับอัตรำกำรส่งมอบเรือลำ่ช้ำร้อยละ 35 

ของกำรส่งมอบเรือทั้งปี (ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 38) สิ้นปี 2557 ขนำดกองเรือโลกจะอยู่ที่ 763.83 ล้ำนเดทเวทตัน หรือขยำยตัว 

ร้อยละ 3.90 และภำยใต้สมมตฐิำนทัง้สองนี ้สิน้ปี 2558 ขนำดกองเรอืโลกจะอยูท่ี ่790.62 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืขยำยตวัร้อยละ 3.51 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข ณ สิ้นปี 2557 

 ในทีส่ดุปัญหำกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่กเ็ดนิทำงมำถงึตอนสดุท้ำย อย่ำงไรกต็ำม จำกสภำพตลำดทีด่ขีึน้เจ้ำของเรอืได้เริม่

สั่งต่อเรือมำกกว่ำเดิม ซึ่งคำดว่ำหลังจำกวัฏจักรขำขึ้น วัฏจักรขำลงจะเริ่มเกิดขึ้นประมำณปี 2560 หรือปี 2561 จนถึงปี 2562 

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเรือที่สั่งต่อในช่วงภำวะที่ตลำดแข็งแกร่งระหว่ำงปี 2557 ถึงปี 2559

  ในที่สุด ผลพวงของวิกฤติการเงินโลกก็ค่อยๆคลี่คลำยลง ด้วยตัวเลขทำงเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ตำมที่ได้กล่ำว

ข้ำงต้น สหรัฐอเมริกำได้ผ่อนคลำยมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) เนื่องจำกธนำคำรกลำงสหรัฐมั่นใจว่ำเศรษฐกิจของตน

เริ่มแข็งแกร่งขึ้น 

 ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ได้เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น เห็นได้จำกตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของสหรำชอำณำจักร 

เยอรมนี ฝรั่งเศส และแม้กระทั่งสเปน สหภำพยุโรปถือเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจำกสหรัฐอเมริกำ

และเป็นผูส่้งออกรำยใหญ่ของโลก เศรษฐกจิของสหภำพยโุรปทีแ่ขง็แกร่งขึน้ ย่อมส่งผลดต่ีอตลำดเรอืเทกอง โดยจะมกีำรน�ำเข้ำ 

วัตถุดิบจ�ำนวนมำกและกำรส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูปหรือส�ำเร็จรูปจ�ำนวนมำกเช่นกัน
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 ประเทศญีปุ่่น ซึง่เป็นประเทศทีเ่ศรษฐกิจอ่อนแอในสำยตำขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development “OECD”) ภำยใต้กำรน�ำของนำยก Abe และนโยบำย Abenomics 

รวมถึงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำงๆ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น ด้วยค่ำเงินเยนที่อ่อนลงจำก 75 เยนต่อ 1 

ดอลลำร์สหรัฐ มำอยู่ที่ประมำณ 105 เยนต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก�ำไรได้มำกมำย ไม่เพียงแต่

บรษิทัภำยในประเทศแต่ยงัรวมไปถงึโรงงำนต่ำงๆทีต่ัง้อยูใ่นต่ำงประเทศ ปัจจยัเหล่ำนีอ้ำจส่งผลให้อปุสงค์สนิค้ำเทกองเพิม่ขึน้ 

เป็นทวีคูณ เพื่อน�ำมำป้อนโรงงำนอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นรอบโลก กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินของญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มขยำยตัวจำกกำรที่

ประชำกรญีปุ่น่ไม่ชืน่ชอบพลงังำนนวิเคลยีร์ซึง่โรงงำนได้ปิดตวัลงอย่ำงถำวร เมือ่เดอืนมนีำคม 2556 หลงัจำกเหตกุำรณ์โรงงำน

ไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้ระเบิดจำกสึนำมิ

 ประเทศอนิเดยี ได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่ำเป็นประเทศทีส่่งเสรมิตลำดสนิค้ำแห้งเทกอง จำกกำรทีม่กีำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิมำกขึน้ 

เรื่อยๆ เพื่อใช้ป้อนโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ จำกรำยงำนของ International Energy Agency ณ กรุงปำรีสได้คำดว่ำอินเดียจะสำมำรถ

แซงจีนขึ้นเป็นประเทศผู้ซื้อถ่ำนหินผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเลมำกที่สุดในโลกและจะเพิ่มปริมำณกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเป็น 

300 - 350 ล้ำนตนั ก่อนสิน้ปี 2559 กำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิของอนิเดยีได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 21 มำอยูท่ี ่152 ล้ำนตนัในช่วง ปี 2556 เนือ่งจำก 

โรงไฟฟ้ำได้สั่งซื้อถ่ำนหินเพิ่มขึ้นเนื่องจำกถ่ำนหินน�ำเข้ำมีรำคำต�่ำและถ่ำนหินในประเทศมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ปี 2557 

จะมีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเพิ่มขึ้นเป็น 170 ล้ำนตัน อินเดียเป็นผู้น�ำเข้ำถ่ำนหินมำกที่สุดเป็นอันดับที่สำมรองจำกจีนและญี่ปุ่น 

สหรัฐอเมริกำได้ส่งออกถ่ำนหินสู่ทวีปเอเชียและทวีปยุโรปมำกเป็นประวัติกำรณ์ เนื่องจำกสหรัฐฯต้องกำรใช้แหล่งพลังงำน

จำกก๊ำซจำกหินดินดำน (Shale Gas) ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำ สะอำดกว่ำ และมีปริมำณมหำศำลซึ่งสำมำรถผลิตได้เองในประเทศ 

แนวโน้มเหล่ำนีจ้ะช่วยส่งเสรมิให้มกีำรขนส่งโดยเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองมำกยิง่ขึน้ ดงันัน้ จงึดเูหมอืนว่ำถ่ำนหนิยงัคงเป็น

ปัจจยัสนบัสนนุให้กบัตลำดขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองในปีต่อๆ ไป ด้วยค่ำเงนิทีอ่่อน รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของฤดมูรสมุและผลผลติ

ทำงกำรเกษตรในช่วง 15 ปีที่ผ่ำนมำ อินเดียอำจกลำยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรรำยใหญ่ จำกกำรที่มีท่ำเรือที่เล็ก 

ร่องน�้ำตื้นเขิน และไม่มีประสิทธิภำพ ท�ำให้ท่ำเรือเกิดควำมแออัดอย่ำงมำก ส่งผลให้ปริมำณกำรขนส่งโดยเรือขนส่งขนำด

เล็กลดลง ปัจจัยนี้จะเป็นแรงกดดันตลำดเรือขนส่งขนำดเล็ก เช่นเดียวกับที่แร่เหล็กซึ่งเป็นตัวกดดันตลำดเรือขนำดเคปไซต์ 

 ประเทศจนี ซึง่เป็นตลำดใหญ่ของกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง ได้พยำยำมดิน้รนกบัตวัเลขจดีพีทีีล่ดลงในแต่ละ ไตรมำส 

จำกร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 7.4 ก่อนจะส่งท้ำยปีทีร้่อยละ 7.7 ด้วยค่ำเฉลีย่ตวัเลขจดีพีทีัง้ปีทีร้่อยละ 7.7 อย่ำงไรกต็ำม 

คำดว่ำเศรษฐกิจของจีนในปี 2557 จะขยำยตัวประมำณร้อยละ 7.5 ถึงร้อยละ 8 โดยอยู่บนสมมติฐำนของสถำนกำรณ์ทำง 

กำรเงนิทีผ่่อนคลำยอย่ำงต่อเนือ่ง นโยบำยทำงกำรเงนิทีร่อบคอบ กำรขยำยตวัของกำรบรโิภคภำยในประเทศ และกำรขยำยตวั

ของกำรส่งออกจำกกำรที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้แข็งแกร่งขึ้น จำกกำรเปลี่ยนถ่ำยอ�ำนำจทำงกำรเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่ำนมำ 

จะยังคงไม่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเวลำ 5 ปีซึ่งด�ำเนินกำรมำแล้วครึ่งทำง

และกำรปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภำยใต้กำรบริหำรของผู้น�ำคนใหม่

 กำรน�ำเข้ำแร่เหล็กโดยประเทศจีน มีปริมำณมำกอยู่ที่ 820.30 ล้ำนตันในปี 2556 หรือขยำยตัวร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ 

745.50 ล้ำนตนัเมือ่ปี 2555 โดยเดอืนพฤศจกิำยน 2556 มกีำรน�ำเข้ำแร่เหลก็มำกถงึ 77.84 ล้ำนตนั ซึง่ถอืเป็นเดอืนทีม่กีำรน�ำเข้ำ 

แร่เหล็กมำกที่สุดในประวัติกำรณ์! จำกรำยงำนหลำยฉบับ คำดว่ำจีนจะน�ำเข้ำแร่เหล็กในปี 2557 ประมำณ 850 - 900 ล้ำนตัน 

ตวัเลขกำรน�ำเข้ำนีข้ึน้อยูก่บัรำคำแร่ทีซ่ือ้จำกต่ำงประเทศเทยีบกบัต้นทนุกำรผลติภำยในประเทศและค่ำขนส่ง ตวัเลขเบือ้งต้น

ของกำรผลติเหลก็ในจนีส�ำหรบัปี 2556 ได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ อยูท่ีป่ระมำณ 774.57 ล้ำนตนั หรอืขยำยตวัร้อยละ 8.1 

เมื่อเทียบกับปริมำณ 716.5 ล้ำนตันในปี 2555 ซึ่งเป็นปริมำณที่มำกอยู่แล้ว จำกรำยงำนหลำยฉบับ คำดว่ำกำรผลิตเหล็กของ

จีนจะขยำยตัวถึงร้อยละ 4 - 6 โดยจะสำมำรถผลิตเหล็กได้ถึง 810 ล้ำนตัน ในปี 2557 ส่วนถ่ำนหินซึ่งถือว่ำเป็นแหล่งพลังงำน

ประมำณร้อยละ 80 ของควำมต้องกำรใช้พลงังำนทัง้หมดของจนี ในอดตี จนีมถ่ีำนหนิในประเทศมำกเพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว จีนได้น�ำเข้ำถ่ำนหิน 126 ล้ำนตันในปี 2552 ปริมำณ 164 ล้ำนตันในปี 2553 ปริมำณ 182 

ล้ำนตันในปี 2554 ปริมำณ 288.9 ล้ำนตันในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็นปริมำณ 322.01 ล้ำนตันในปี 2556 ส่งผลให้จีนกลำยเป็น

ผู้น�ำเข้ำถ่ำนหินมำกเป็นอันดับหนึ่งของโลกสำมปีซ้อนแซงหนำ้ประเทศญี่ปุ่นจำกผลกำรส�ำรวจตั้งแต่ปี 2518 และคำดว่ำจะ

มีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังคงขึ้นอยู่กับรำคำถ่ำนหินที่ซื้อจำกต่ำงประเทศเทียบกับต้นทุนกำรผลิตภำยใน

38
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



ประเทศ และค่ำขนส่ง ส�ำหรบัประเทศทีใ่นปัจจบุนัผลติและใช้ถ่ำนหนิในปรมิำณ 3,800 ล้ำนตนัต่อปี ซึง่คำดว่ำจะมกีำรขยำยตวั 

ถงึ 4,150 ล้ำนตนั ภำยในปี 2558 แม้ว่ำตวัเลขกำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิจะมกีำรเปลีย่นแปลงเลก็น้อยกส็ำมำรถส่งผลกระทบอย่ำงมำก

ต่อตลำดค่ำระวำงเรือบรรทุกสินค้ำเทกองได้ 

 ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ณ ต้นปีอยู่ที่ 698 จุด เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ 2,277 จุด โดยมีจุดสูงสุดที่ 2,337 จุด เมื่อวันที่ 12 

ธนัวำคม 2556 เนือ่งจำกมกีำรสัง่แร่เหลก็เข้ำสต๊อกใหม่ในประเทศจนี รำคำเหลก็ระหว่ำงประเทศได้ปรบัตวัลดลงอยูท่ีป่ระมำณ 

114 เหรยีญสหรฐัต่อตนัในช่วงเดอืนมถินุำยน 2556 เปรยีบเทยีบกบัรำคำในประเทศทีป่ระมำณ 135 - 140 เหรยีญสหรฐัต่อตนั 

ซึ่งส่งผลให้จีนมีกำรสั่งแร่เหล็กเข้ำสต๊อกมำกยิ่งขึ้น สิ่งเหล่ำนี้แน่นอนว่ำท�ำให้เกิดควำมแออัดของเรือขนำดเคปไซส์ โดยเมื่อ

เดือนกรกฎำคม 2556 จีนมีกำรน�ำเข้ำแร่เหล็ก 73.1 ล้ำนตันซึ่งถือเป็นตัวเลขกำรน�ำเข้ำที่มำกที่สุดเท่ำที่ผ่ำนมำ ตำมมำด้วย

ปรมิำณกำรน�ำเข้ำแร่เหลก็ 74.6 ล้ำนตนัเมือ่เดอืนกนัยำยน และ 77.8 ล้ำนตนัเมือ่เดอืนพฤศจกิำยน อกีปัจจยัหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิ

ดัชนีค่ำระวำงเรือ ก็คือ กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินในปริมำณ 322.01 ล้ำนตันของจีนในช่วงปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงระยะทำงขนส่งต่อตัน 

ที่ไกลขึ้นจำกกำรที่ผู้ส่งออกเปลี่ยนไปเป็นผู้น�ำเข้ำรำยใหญ่ที่สุดจำกประเทศที่ไกลอย่ำงสหรัฐอเมริกำ และปัจจัยสุดท้ำยคือ 

มีกำรปลดระวำงเรือเก่ำปริมำณ 21.39 ล้ำนเดทเวทตัน ซึ่งได้ช่วยพยุงดัชนี ค่ำระวำงเรือไว้

 ค่ำเฉลี่ยของดัชนีค่ำระวำงเรือของปี 2555 อยู่ที่ 1,206 จุด ซึ่งถือเป็นค่ำเฉลี่ยของดัชนีที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่เก้ำใน

ประวัติกำรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ค่ำเฉลี่ยดัชนีค่ำระวำงเรือของครึ่งแรกของปี 2556 อยู่ที่ 842 จุด ซึ่งถือเป็นค่ำเฉลี่ยของดัชนีที่ต�่ำ

ทีส่ดุเป็นอนัดบัทีส่องในประวตักิำรณ์ โดยในช่วงครึง่ปีแรกช่วงเดอืนมถินุำยน 2556 นัน้ มข่ีำวกำรล้มละลำยของบรษิทั Today 

Makes Tomorrow บริษัท Excel Maritime และบริษัท STX Pan Ocean ซึ่งเป็น 3 บริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ ค่ำเฉลี่ยระยะยำว

ของดัชนีค่ำระวำงเรือ (ช่วงปี 2528 - 2546) ก่อนเกิดภำวะกระทิงรอบล่ำสุด ดัชนีอยู่ที่ 1,358 จุด ช่วงที่เกิดภำวะกระทิงขำขึ้น 

(ช่วงปี 2528-2553) ดัชนีอยู่ที่ 2,133 จุด และช่วงภำวะกระทิง (ช่วงปี 2547-2553) ดัชนีอยู่ที่ 4,265 จุด

 บริษัทฯ ได้เคยคำดว่ำในปี 2554 ปี 2555 และอำจรวมถึงปี 2556 อำจจะไม่ใช่ปีที่ดีนัก โดยมีบริษัทเรือหลำยบริษัทที่

ต้องเผชิญกับควำมกดดันจำกสภำพตลำดค่ำระวำงเรือ บริษัทฯ จึงไม่เคยประหลำดใจกับจ�ำนวนของบริษัทตำ่งๆ ที่ต้องปรับ

โครงสร้ำงทำงกำรเงินและล้มละลำยในปี 2554 ถึงปี 2556 จำกกำรที่ตัวเลขดัชนี BDI ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในช่วง 

ครึ่งหลังของปี 2556 ส�ำหรับเรือขนำดเคปไซต์ และในไตรมำสสี่ ปี 2556 ส�ำหรับเรือทุกขนำด ทั้งนี้ หวังว่ำสภำพตลำดแบบ

ในปี 2554 ถึงปี 2556 จะเป็นเพียงอดีตเท่ำนั้น

 รำยได้ต่อวนัต่อล�ำเรอืของบรษิทัฯ ในปี 2556 เฉลีย่อยูท่ี ่7,508 เหรยีญสหรฐั ซึง่ดกีว่ำตวัเลขประมำณกำรที ่7,500 เหรยีญ

สหรัฐในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ บริษัทฯ เกือบจะท�ำตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ที่ 4,500 เหรียญสหรัฐ ต่อวันต่อล�ำเรือ 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยจริงอยู่ที่ 4,535 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�ำ

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ: ในปี 2556 ค่ำเฉลี่ยของดัชนีค่ำระวำงเรือขนำดแฮนดี้ไซส์ (BHSI ส�ำหรับ 

เรือขนำด 28,000 เดทเวทตัน) อยู่ที่ระดับ 562 จุด โดยมีค่ำเฉลี่ยของอัตรำค่ำเช่ำเรือต่อวันที่ 8,179 เหรียญสหรัฐ เมื่อ 

เปรยีบเทยีบกบัเรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์ของบรษิทัฯ (ขนำด 27,427 เดทเวทตนั หรอืเลก็กว่ำขนำดเรอืตำมดชันร้ีอยละ 2.1) ท�ำรำยได้ 

อยูท่ี ่7,139 เหรยีญสหรฐั ซึง่ต�ำ่กว่ำอตัรำค่ำเช่ำเรอืของดชัน ีBHSI ร้อยละ 12.72 ส�ำหรบัปี 2556 ค่ำเฉลีย่ของดชันค่ีำระวำงเรอื

ขนำดซปุรำแมกซ์ (BSI) อยูท่ีร่ะดบั 983 จดุ โดยมค่ีำเฉลีย่ของอตัรำค่ำเช่ำเรอืต่อวนัที ่10,275 เหรยีญสหรฐั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

เรือขนำดซุปรำแมกซ์ของบริษัทฯ ที่ท�ำรำยได้อยู่ที่ 8,928 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต�่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 13.11

ทิศทางอุตสาหกรรม 
 กำรปลดระวำงไม่เข้มข้นเท่ำปี 2555 โดยมีเรือ 167 ล�ำถูกปลดระวำง ในขณะที่มีเรือต่อใหม่ 185 ล�ำเข้ำมำในตลำด 

ส่งผลให้กองเรือมีขนำดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 18 ล�ำ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกับขนำดเรือของ 

บรษิทัฯ (ขนำด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) โดยเพิม่ขึน้จำก 2,752 ล�ำ เป็น 2,770 ล�ำ ในปี 2556 กำรทีต่ลำดค่ำระวำงเรอืตกต�ำ่

อย่ำงต่อเนือ่งเป็นสำเหตสุ�ำคญัท�ำให้อตัรำกำรปลดระวำงเรอืเก่ำมมีำกขึน้ และยงัช่วยให้รำคำเศษเหลก็ปรบัตวัสงูขึน้ด้วย ทัง้นี้ 

คงเป็นกำรยำกทีจ่ะหลกีเลีย่งบทสรปุว่ำ เมือ่เรอืทีม่อีำยมุำกขึน้เพิม่จ�ำนวนขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีอ่ตัรำค่ำระวำงเรอืยงัคงปรบัตวั

ลดลง จะส่งผลให้อัตรำกำรปลดระวำงเรือสูงขึ้นในอนำคต
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โดยการเปรยีบเทยีบ คาดว่าจะมเีรอืใหม่ออกสูต่ลาดจ�านวนน้อยลง ในปี 2557 และ 2558 กล่าวคอื 
 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 1,856 ล�า ขนาดระวางรวม 321 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2557) มีเรือจ�ำนวน 327 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 60.5 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 18.9 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2560 ในเรอืขนำดนี ้มเีรอืจ�ำนวน 256/400 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 48/72 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 14.9/22.4 

ที่จะมีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (60,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,201 ล�า ขนาดระวางรวม 167 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2557) มีเรือจ�ำนวน 752 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 54.1 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 32.5 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2560 ในเรอืขนำดนี ้มเีรอืจ�ำนวน 375/743 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 26/54 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 15.8/32.1 

ที่จะมีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,698 ล�า ขนาดระวางรวม 141.5 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2557) มีเรือจ�ำนวน 296 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 16 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 11 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถงึสิน้ปี 2560 ในเรอืขนำดนี ้มเีรอืจ�ำนวน 429/741 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 19/34 ล้ำนเดทเวทตนั หรอืร้อยละ 13.5/24.1 

ที่จะมีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดแฮนดี้แมกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,467 ล�า ขนาดระวางรวม 50.6 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 

2557) มีเรือจ�ำนวน 388 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 14.1 ลำ้นเดทเวทตัน หรือร้อยละ 27.9 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูกส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2560 ในเรือขนำดนี้ มีเรือจ�ำนวน 264/343 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 10/12 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 18.9/24.1 ที่จะ

มีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 ตำมล�ำดับ และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 

 เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 2,770 ล�า ขนาดระวางรวม 55.7 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 

2557) มีเรือจ�ำนวน 135 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 2.6 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 4.7 ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูกส่งมอบ 

จนถึงสิ้นปี 2560 ในเรือขนำดนี้ มีจ�ำนวน 930/1,292 ล�ำ ขนำดระวำงรวม 20/27 ล้ำนเดทเวทตัน หรือร้อยละ 35.0/49.3 ที่จะ

มีอำยุเกิน 20/15 ปี ภำยในปี 2559 และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี 2557 - 2559 ด้วยจ�ำนวนเรือเก่ำที่มีจ�ำนวนมำกเช่นนี้ 

ท�ำให้ดูว่ำตัวเลขอุปทำนของเรือประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะแข็งแกร่งมำกที่สุดในตลำด

เรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง

 เมื่อพิจำรณำตัวเลขอุปทำนของเรือที่กล่ำวมำข้ำงต้น ควรต้องค�ำนึงถึงอัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรือด้วย โดย

ตัง้แต่ปี 2551 ถงึปี 2554 เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 33 และในปี 2555 ลดลงเป็นร้อยละ 29 ต่อมำในปี 2556 เพิม่ขึน้เป้นร้อยละ 38 ทัง้นี้ 

ยังคงต้องรอดูว่ำจะเป็นเท่ำใดใน ปี 2557 และปี 2558 ซึ่งคงจะไม่แปลกเลยถ้ำจะเห็นตัวเลขนี้ผันแปรสวนทำงกับดัชนี

 ค่ำระวำงเรือ สถานภาพการแข่งขนัของบรษิทัฯ จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มเีรอืในปัจจบุนั 39 ล�ำ รวมกบัเรอืสัง่ต่อใหม่อกี 16 ล�ำ 

(เรอืบรรทกุสนิค้ำแห้งเทกองขนำด 39,000 เดทเวทตนัจ�ำนวน 6 ล�ำ และขนำด 64,000 เดทเวทตนัจ�ำนวน 6 ล�ำและเรอืบรรทกุ

ซเีมนต์ 4 ล�ำ) และเมด็เงนิลงทนุอกีประมำณ 150 ล้ำนเหรยีญสหรฐัทีพ่ร้อมส�ำหรบักำรจดัซือ้เรอืเพิม่เตมิอกีประมำณ 5-10 ล�ำ 

ท�ำให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทเจ้ำของเรือที่ใหญ่ที่สุดในขนำดเรือประเภทนี้ของตลำด และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจ�ำนวน

เรือสั่งต่อใหม่มำกที่สุด และเนื่องจำกเจ้ำของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทนี้มีลักษณะเป็นบริษัทเล็กๆ อยู่กระจัดกระจำย ชื่อของ 

บรษิทัฯ จงึได้รบักำรยอมรบัจำกลกูค้ำว่ำเป็นบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง โดยลกูค้ำหลำยรำยต้องกำรท�ำธรุกจิกบับรษิทัฯ เป็นอนัดบัแรก

ก่อนที่จะไปใช้บริกำรจำกเจ้ำของเรือรำยย่อยอื่นๆ

 นอกจำกนี ้จำกแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทีจ่ะจดัหำเรอืทีใ่หม่กว่ำ ใหญ่กว่ำ ทนัสมยักว่ำ และประหยดักว่ำจำกตลำดเรอื

มอืสองเพือ่มำทดแทนเรอืเก่ำทีข่ำยออกไป ในระดบัรำคำทีถ่อืได้ว่ำต�ำ่เป็นประวตักิำรณ์ ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั

ให้แข็งแกร่งกว่ำบริษัทเจ้ำของเรือรำยอื่นๆ ที่ได้ซื้อเรือมือสองในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่ำนมำในระดับรำคำสูงมำกเป็นประวัติกำรณ์
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ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่
 ด้วยอตัรำค่ำระวำงทีพุ่ง่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุเป็นประวตักิำรณ์และร่วงต�ำ่ลงอย่ำงรวดเรว็สูร่ะดบัต�ำ่สดุในรอบ สองทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ บริษัทที่มีควำมรอบคอบที่สุดและมีหนี้สินเพียงเล็กน้อยในบัญชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมำก อำจช่วยสร้ำง

ควำมมั่นคงให้กับอุตสำหกรรมได้ ด้วยกำรซื้อเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงที่รำคำตกต�่ำเป็นประวัติกำรณ์หรือโดยกำร

ควบรวมกิจกำรหรือกำรซื้อกิจกำรของบริษัทอื่น ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นวิธีใดก็ตำมก็ล้วนเป็นที่น่ำยินดีทั้งสิ้น เพรำะว่ำเป็นกำรช่วย

ให้ทุกภำคส่วนในอุตสำหกรรมนี้มั่นคงขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตำม

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม – อนาคตของการเดินเรือ
 ควำมมปีระสทิธภิำพของเชือ้เพลงิได้กลำยมำเป็นประเดน็ส�ำคญัของอตุสำหกรรมพำณชิยนำว ีทัง้ในแง่ของกำรอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมและกำรประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงตลอดมำ

 ขณะนี้ อู่ต่อเรือทั่วโลกก�ำลังเสนอจุดขำยเรือของตนในแง่ของ “กำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยบรรยำยถึงควำมเร็ว

และตัวเลขกำรใช้เชื้อเพลิงซึ่งไม่เคยปรำกฏมำก่อน บริษัทฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อย่ำงจริงจัง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 

ยงัคงตระหนกัว่ำค�ำโฆษณำของอูต่่อเรอืบ่อยครัง้ดจูะเกนิควำมเป็นจรงิเพือ่ให้ดนู่ำจงูใจ แต่เมือ่มกีำรตรวจวดัทำงเทคนคิจรงิๆ 

เช่น ค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิง กำรออกแบบและอัตรำกำรกินน�้ำลึกสูงสุด รวมทั้งค่ำทำงสภำพทะเลที่ยอมรับได้ ก็ปรำกฏว่ำ

ค�ำโฆษณำเหล่ำนั้นไม่เป็นควำมจริง

 ในภำพกว้ำง สำมำรถปรับปรุงควำมมีประสิทธิภำพของเชื้อเพลิงของเรือล�ำใดๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้โดยสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

ก)  กำรลดทอนสิ่งต้ำนทำน (หน่วง) ของเรือ เมื่อลดได้ก็สำมำรถลดก�ำลังที่ใช้ในกำรผลักดันเรือ

ข)  เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกลไกและควำมร้อนของระบบก�ำลังผลักดันและเครื่องก�ำเนิดก�ำลังต่ำงๆ ที่มีบนเรือ

ค)  อุปกรณ์ภำยนอก เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงำนจำกภำยนอกหรือกู้คืนพลังงำนที่สูญเสีย

ก)  ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นสิ่งต้านทานของเรือและแนวทางต่างๆ ในการลดทอนสิ่งนั้นๆ

 แรงต้ำนทำน (หน่วง) ของเรือ เกิดมำจำกส่วนประกอบหลักต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1) แรงที่เกิดจำกควำมหนืดหรือสิ่งเสียดสีที่มีกระท�ำอยู่ตลอดพื้นผิวของตัวเรือ

2) แรงที่กดดันซึ่งกระท�ำในแนวตั้งต่อพื้นผิวของตัวเรือ

3) กำรแตกกระจำยของพลังงำนผ่ำนทำงแรงของน�้ำที่เคลื่อนตัว เช่น โพรงอำกำศ น�้ำวน กำรกระฉอกกระแทกของ 

 กระแสน�้ำและอื่นๆ

  1) แรงต้านอันเกิดจากความหนืดหรือสิ่งเสียดสี

 ขณะที่เรือเคลื่อนที่ผ่ำนสิ่งที่อยู่โดยรอบสองสิ่งที่แตกต่ำง (อำกำศ และน�้ำ) จะเกิดมีแรงหน่วงดึง ดังที่กล่ำวข้ำงต้น 

กับทั้งสองสิ่งนั้น

  ส�ำหรบัเรอืบรรทกุสนิค้ำส่วนมำก กำรเกดิแรงหน่วงเนือ่งจำกอำกำศไม่เป็นสิง่ต้องกงัวล อย่ำงไรกด็ ีแรงหน่วงจำกอำกำศ

จะมส่ีวนอย่ำงส�ำคญัส�ำหรบัเรอืเรว็เพือ่จดุประสงค์พเิศษและเรอืรบของทหำรและเรอือืน่ๆ สิง่นีจ้ะคล้ำยคลงึกนักบักำรขบัรถ

ไปบนท้องถนน ทีค่วำมเรว็ระหว่ำง 30 ถงึ 40 กม/ชม. แรงหน่วงจำกอำกำศจะไม่เป็นสิง่ส�ำคญั แต่เมือ่ควำมเรว็สงูระหว่ำง 100 

ถึง 120 กม/ชม. หรือมำกกว่ำ แรงหน่วงจำกอำกำศจะมีผลอย่ำงส�ำคัญที่จะต้องน�ำมำพิจำรณำระหว่ำงท�ำกำรออกแบบ

 แรงต้ำนเนื่องจำกควำมหนืดหรือกำรเสียดสี เกิดขึ้นจำกกำรเสียดสีระหว่ำงน�้ำและผิวของตัวเรือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

พื้นที่ของตัวเรือส่วนที่จมในน�้ำทั้งหมดและควำมเรียบรำบของผิวตัวเรือ แนวทำงปกติในกำรลดแรงต้ำนทำนควำมหนืด คือ 

กำรปรบัปรงุควำมเรยีบรำบด้วยวธิต่ีำงๆเช่น ฉำบแนวน�ำ้ผ่ำน ปรบัปรงุคณุภำพของสทีีใ่ช้ ลดกำรเตบิโตของสตัว์ทะเล และสิง่

อืน่ๆ เมือ่ไม่นำนมำนี ้มกีำรน�ำเทคโนโลยใีหม่ๆมำทดลองใช้ เช่น เคลอืบด้วยสำรแบบเกำะไม่ตดิทีม่คีณุสมบตัด้ิำนกำรเปียกต�ำ่

กว่ำเดิม และก�ำลังแนะน�ำวิธีใช้อำกำศเป็นตัวคั่นระหว่ำงตัวเรือกับน�้ำ
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 ส�ำหรับเรือที่ถูกจ�ำกัดจ�ำนวนพื้นที่ส่วนจมน�้ำและควำมเร็วที่ก�ำหนดรูปร่ำงของตัวเรือ แบบดีเลิศที่จะอ�ำนวยให้ลด 

แรงเสยีดทำนได้ด ีจะต้องมลีกัษณะทีย่ำวและบำงอย่ำงมำกทีส่ดุ (เกอืบเหมอืนกระดำนโต้คลืน่) อย่ำงไรกด็ ีเป็นเรือ่งทีไ่ม่อำจใช้

ในทำงปฏบิตั ิเมือ่พจิำรณำถงึข้อจ�ำกดัอืน่ๆด้วย เช่น เครือ่งมอืต่ำงๆในกำรต่อเรอื เครือ่งช่วยต่ำงๆในท่ำจอดเรอื ควำมคล่องตวั 

ในกำรเดินเรือและควำมเสถียรของเรือ ดังนั้น เพื่อให้ได้รูปแบบตัวเรือที่ เหมำะสมสูงสุด จึงจ�ำเป็น ต้องออกแบบให้มีควำม

สมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่ขัดแย้งกันเหล่ำนี้

  2) ความต้านทานต่อแรงดัน หรือ แรงต้านคลื่นผ่านน�้า
 ขณะที่เรือเคลื่อนที่ในน�้ำ แนวทำงที่กระแสน�้ำไหลผ่ำนรอบตัวเรือจะสร้ำงแรงกดระดับสูง ที่บริเวณดำ้นหัวเรือ และ 

อกีแห่งทีเ่กดิแรงกดระดบัสงูคอื ทีใ่กล้ๆกบัส่วนปลำยท้ำยเรอื บรเิวณทีเ่กดิแรงกดระดบัสงูเหล่ำนี ้เป็นตวัทีก่่อให้เกดิรปูแบบ

ของคลื่นทั้งที่หัวเรือและทำ้ยเรือ เรือต้องถำ่ยทอดพลังงำนที่ใช้ขับเคลื่อนบำงส่วนไปใช้ในกำรเกิดของคลื่นแบบเหลำ่นี้ สิ่งนี้

เรียกว่ำแรงต้ำนทำนของคลื่นและมันจะเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็วเมื่อมีกำรเร่งควำมเร็วเพิ่มมำกขึ้น

 วธิแีก้ไขตำมปกต ิท�ำโดยดดัแปลงกำรจดัรปูแบบคลืน่ให้กระจำยด้วยกำรออกแบบรปูร่ำงตวัเรอืให้คลืน่ลกูหนึง่กระทบ

เพือ่ลบล้ำงคลืน่ลกูใหม่ อย่ำงไรกต็ำม วธิกีำรนีจ้ะจ�ำกดัให้เรอืล�ำนัน้ใช้ควำมเรว็ได้เฉพำะในย่ำนหนึง่เท่ำนัน้ เมือ่ใดทีใ่ช้ควำมเรว็

นอกย่ำนที่ออกแบบไว้ แรงต้ำนทำนของคลื่นจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก

 เรือควำมเร็วสูงที่ออกแบบหัวเรือเป็นรูปกระเปำะกลม เช่นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และเรือโดยสำร ปัญหำเรื่อง 

แรงต้ำนทำนของคลื่นเป็นส่วนที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งจำกแรงต้ำนทำนทั้งมวลนั้น ได้ถูกออกแบบโดยใช้กำรพิจำรณำในเรื่องนี้ 

และ เป็นควำมพยำยำมหนึ่งในกำรปรับแรงกดของรูปแบบคลื่นโดยรอบตัวเรือให้เหมำะสมที่สุด ในทำงตรงขำ้ม ส�ำหรับเรือ

ที่มีควำมเร็วต�่ำกว่ำ เช่นเรือบรรทุกแบบเทกองและเรือบรรทุกน�้ำมัน จุดประสงค์ในกำรสร้ำงหัวเรือเป็นกระเปำะกลมก็เพื่อ

หลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรสูญเสียอย่ำงมำกเกินควรเนื่องจำกกำรเกิดกระแสน�้ำวน

  3) แรงต้านทานอันเนื่องมาจากระแสน�้าวน การเกิดโพรงอากาศ กระแสการไหลที่ผิดปกติ และอื่นๆ
 เมือ่ใดกต็ำมทีเ่กดิมสีิง่กดีขวำงเข้ำมำขดักำรไหลลืน่ของน�ำ้ (สำยน�ำ้ไหลถกูขดัจงัหวะ) จะเกดิมกีระแสน�ำ้วนขึน้ สิง่ต่อพ่วง 

และติดเสริมทั้งปวงที่มีต่อตัวเรือ (หำงเสือ ใบพัด ครีบปรับควำมเสถียร ส่วนล่ำงของกระดูกงู หัวขั้วต่ำงๆ และสิ่งอื่นๆ) ล้วน

มีศักยภำพที่จะเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียพลังขับผ่ำนทำงกำรเกิดขึ้นของกระแสน�้ำวน โพรงอำกำศ และกำรไหล 

ผดิปกต ิและอืน่ๆ ในลกัษณะทีค่ล้ำยกนั เมือ่เกดิกำรเปลีย่นแปลงของกำรไหลในทนัทอีนัมสีำเหตจุำกมกีำรเปิดช่องทีเ่ปลอืก เช่น 

ช่องดดูน�ำ้เข้ำ กำรทิง้สิง่ของออกนอกเรอืและอืน่ๆ ล้วนเป็นสิง่ทีช่่วยให้เกดิแรงต้ำนทำนรปูแบบเช่นว่ำนี ้แม้แต่สิง่ทีโ่ผล่ยืน่และ

แนวขรขุระไม่ต่อเนือ่ง อนัเกดิจำกสิง่ตกค้ำงของกำรเชือ่มโลหะทีร่อยต่อของแผ่นตวัเรอื ต่ำงกเ็ป็นส่วนทีเ่พิม่ให้เกดิแรงต้ำนได้

 ทกุวนันี ้อูต่่อเรอืสมยัใหม่หลำยแห่งต่ำงใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ในกำรท�ำให้ได้รอยเชือ่มบนผวิตวัเรอืทีร่ำบเรยีบสม�ำ่เสมอ 

ครบีกนัโครงถกูจดัวำงตำมแนวทำงกำรไหลทีก่�ำหนดให้ผ่ำนกำรทดสอบกบัต้นแบบ สงักะสกีนักร่อนกถ็กูทดแทนด้วยระบบ

จ่ำยกระแส และสิ่งที่เป็นส่วนต่อพ่วงอื่นๆ ก็ได้รับกำรออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรบกพร่องในเส้นทำงกำรไหล

ข)  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกลไก/ความร้อนของแหล่งต้นก�าลัง/ขับเคลื่อนในเรือ

  1) การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่แรงขับเคลื่อน
 ใบพัดแบบดีที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุดจะต้องท�ำได้เมื่อใช้รอบหมุนต�่ำมำกที่สุดเท่ำที่สำมำรถท�ำได้ มีเส้น 

ผ่ำศนูย์กลำงใหญ่ทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ มมีมุบดิของใบต�ำ่สดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ อตัรำส่วนพืน้ทีข่องใบอยูท่ีร่ะดบัต�ำ่สดุ และชดุใบพดั

มจี�ำนวนใบน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ จดุเด่นต่ำงๆเหล่ำนีไ้ม่สำมำรถน�ำมำใช้ในทำงปฏบิตัไิด้อย่ำงเตม็ที ่ในเมือ่มนัยงัมข้ีอขดัแย้ง 

กับควำมต้องกำรอื่นๆ เครื่องยนต์หลักจะต้องมีขนำดใหญ่ขึ้นอีกมำกถ้ำหำกจะต้องกำรพลังขนำดเดียวกับที่ต้องกำรให้ได้มำ

ขบัเคลือ่นทีร่อบหมนุต�ำ่ และก�ำลงัของแรงบดิของเพลำกจ็�ำเป็นต้องท�ำให้เพิม่ขึน้ด้วย ในลกัษณะเดยีวกนั ระดบักำรกนิน�ำ้ลกึ

ของตวัเรอืกต้็องเพิม่ให้มำกขึน้ด้วยเพือ่รองรบัใบพดัทีม่ขีนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำงทีใ่หญ่มำกกว่ำ แต่ทีร่ะดบักำรกนิน�ำ้ลกึน้อย เช่น 

ในสภำพที่ไม่มีน�้ำหนักบรรทุกมีแต่น�้ำที่ใช้ถ่วง หรือเมื่อมีน�้ำหนักบรรทุกไม่เต็มที่ ใบพัดจะไม่จมอยู่ในน�้ำทั้งหมด ถ้ำมีกำรลด

จ�ำนวนใบของใบพัดลงด้วยอีกหรือพื้นที่ของใบพัดมีต�่ำที่สุด วัสดุที่ใช้ท�ำใบพัดนั้นจะถูกแรงกดเกินก�ำลัง

42
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



 อย่ำงไรก็ตำม ทุกวันนี้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยที่ตระหนักกันในหมู่นักออกแบบเรือ ในกำรเลือกใช้เครื่องยนต์หลัก

ที่ใหญ่ขึ้นอันจะลดรอบกำรหมุนของเพลำลง ผนวกเข้ำกับกำรใช้ใบพัดที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่ขึ้น แนวทำงนี้เป็น 

สิง่ทีเ่หน็ได้ในกำรออกแบบสมยัใหม่เพือ่รกัษำสิง่แวดล้อมทัง้มวล ถกูน�ำเสนอในกำรท�ำตลำดเมือ่ไม่นำนมำนี ้ไม่ต้องสงสยัเลย

ว่ำสิง่เหล่ำนีจ้ะเป็นกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ภำยใต้สภำพทีก่�ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ แต่ในระยะยำว กย็งัไม่มี

กำรพิสูจน์ได้แน่ชัดว่ำ ว่ำจะยังคงควำมมีประสิทธิภำพอยู่หรือไม่ เมื่ออยู่ในสภำวะที่ตรงกันข้ำม

  2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อน/กลไกของแหล่งต้นก�าลัง (เครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลัก)
 โดยทัว่ไป ควำมมปีระสทิธภิำพด้ำนกลไกของควำมร้อนจำกเครือ่งยนต์สนัดำปภำยใน ทีต่ดิตัง้ใช้อยูใ่นเรอืนัน้ ได้อยูใ่น

เกณฑ์รำวร้อยละ 35 ด้วยเหตนุี ้ในหมูน่กัออกแบบจงึมคีวำมรูส้กึว่ำยงัมขีอบเขตทีส่ำมำรถท�ำกำรปรบัปรงุได้อกีมำกในกำรเพิม่

ประสิทธิภำพด้ำนกลไกของควำมร้อนของเครื่องยนต์ในเรือ จนกระทั่งปลำยทศวรรษ 1970 ตัวเลขแสดง ค่ำเอสเอฟโอซี คือ

ค่ำจ�ำเพำะกำรใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันเตำ ส�ำหรับเครื่องยนต์หลักต้นก�ำลัง ที่เคยอยู่ระหว่ำง 218 – 225 กรัม/กิโลวัต/ชม. ในปัจจุบัน

ค่ำนี้ได้ลดลงไปมำกกว่ำร้อยละ 20 และค่ำโดยทั่วไปอยู่ที่ระหว่ำง 174 – 180 กรัม/กิโลวัต/ชม. และในปี 2557 คำดว่ำจะลดลง

เหลอื 160 กรมั/กโิลวตั/ชม. ยงัคงมคีวำมพยำยำมทีจ่ะท�ำอกีบำงประกำรในด้ำนนี ้และก�ำลงัมกีำรพฒันำเทคโนโลยใีหม่เกดิขึน้

อยู่เสมอมำ กำรพัฒนำเหล่ำนี้สำมำรถจ�ำแนกตำมรูปแบบได้กว้ำงๆ เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

   2.1 ปรับปรุงการจุดระเบิดในเครื่องยนต์

 ไม่นำนมำนี้ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้ด�ำเนินกำรวิจัยไว้จ�ำนวนมำก และได้ปรับปรุงระบบกำรจุดระเบิดแบบพื้นฐำน

ของเครือ่งยนต์ให้เป็นแบบสมยัใหม่มำกขึน้ และปรบัปรงุเครือ่งยนต์รุน่ใหม่ๆเกอืบทัง้หมดของเครือ่งยนต์ทีผ่ลติขึน้ใน

ระยะไม่นำนมำนี้ หำกแต่ยังมีควำมขัดแย้งในสิ่งที่ต้องกำรอยู่บ้ำง เช่น มีกำรควบคุมกำรปล่อยสำรไนโตรเจนออกไซด์

ที่เป็นอันตรำยอยู่ นักออกแบบเครื่องยนต์ทั้งหลำยได้จัดกำรออกแบบของพวกเขำและท�ำให้ได้ตำมควำมต้องกำรของ

กฎที่ควบคุมกำรปล่อยสำรไนโตรเจนออกไซด์ พร้อมๆ กันกับกำรปรับค่ำเอสเอฟโอซีของเครื่องยนต์ให้เหมำะสม 

เทคโนโลยีใหม่ที่น�ำมำใช้มีดังนี้

2.1.1  ควบคุมกระบวนกำรจุดระเบิดด้วยกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ลูกเบี้ยว วิธีนี้ช่วยให้ปรับประสิทธิภำพ

ของเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดตลอดย่ำนที่กว้ำงขึ้นในกำรรับน�้ำหนักบรรทุกและควำมเร็ว

2.1.2  เพิ่มประสิทธิภำพของตัวอัดอำกำศร้อนจำกไอเสีย ได้ออกแบบตัวอัดอำกำศร้อนจำกไอเสียเข้ำในไอดี

แบบใหม่โดยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรบรรจุได้มำกขึ้นและปฏิบัติงำนได้ด้วยควำมเร็วที่สูงกว่ำเดิมมำก 

(เปรยีบเทยีบกบัเทอร์โบชำร์จเจอร์แบบธรรมดำทีใ่ช้ทัว่ไป) ทีก่�ำลงัท�ำกำรพฒันำอยู ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ

กำรจุดระเบิดในเครื่องยนต์

   2.2 อุปกรณ์เพื่อจัดการเรื่องภาระใช้งาน
 กำรนีป้ระกอบด้วยอปุกรณ์ทีท่�ำกำรควบคมุภำระใช้งำนทีเ่ครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำโดยกำรปรบัแต่งให้เครือ่งสบูและอปุกรณ์ 

เสรมิต่ำงๆนัน้ ปฏบิตังิำนได้อย่ำงดทีีส่ดุ อปุกรณ์ต่ำงๆทีค่วบคมุได้ด้วยคอมพวิเตอร์นัน้ ได้มกีำรน�ำมำตดิตัง้ในเรอืเพือ่

เฝ้ำติดตำมตรวจสอบกำรผันแปรของภำระใช้งำนที่เกิดแก่ เครื่องสูบ/อุปกรณ์อื่นๆ อันจะท�ำกำรปรับแต่งกำรส่งก�ำลัง 

ไฟฟ้ำออกให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของภำระใช้งำนได้ทันที เทคโนโลยีนี้เกี่ยวพันถึงกำรใช้งำนเครื่องตรวจจับ

จ�ำนวนภำระใช้งำนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น ตัวปรับเปลี่ยนควำมถี่ ที่จะปรับเปลี่ยน 

จ�ำนวนรอบกำรหมุนของเครื่องสูบนั้น และจะเลยไปถึงปริมำณส่งออกของเครื่องสูบที่เหมำะสมกับภำระใช้งำน 

สิ่งนี้เป็นประโยชน์มำกส�ำหรับเรือที่ปฏิบัติงำนในสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแตกต่ำงอย่ำงมำก และมีควำม

ต้องกำรที่ผันแปรในวงกว้ำง เพื่อกำรหล่อเย็น กำรระบำยอำกำศ กำรหล่อลื่น และอื่นๆ เทคโนโลยีเหล่ำนี้มีรำคำสูง 

รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งและค่ำรักษำไว้ ให้ท�ำงำน และประโยชน์ ที่ได้รับก็ยังเป็นส่วนน้อย เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ

ขับด้วยเพลำจำกเครื่องยนต์เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งในลักษณะนี้ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของเชื้อเพลิงได้ อุปกรณ์นี้ 

ให้ค่ำเอสเอฟโอซี ที่ประมำณ 178 – 185 กรัม/กิโลวัต/ชม. เปรียบเทียบกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำใช้เครื่องยนต์ควำมเร็ว 

ปำนกลำงท�ำกำรขบัตวัก�ำเนดิไฟฟ้ำ ทีม่ค่ีำเอสเอสโอซ ีทีย่่ำน 200 – 210 กรมั/กโิลวตั/ชม. (ได้มกีำรน�ำสิง่นีเ้ข้ำมำใช้งำนแล้ว 

ในเรือล�ำใหม่ๆที่เรำสร้ำงขึ้นมำ ในจ�ำนวนที่เรำมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่กำรออกแบบ) 
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   2.3 ระบบกู้คืนความร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 เมื่อไม่นำนมำนี้ ได้มีกำรส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆบำงอย่ำง ด้วยจุดมุ่งหมำยในกำรปรับปรุงวิธีกำรกู้คืน

ควำมร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกไอเสียที่ปล่อยไปของเครื่องยนต์และของอุปกรณ์ที่มีกำรสันดำปอื่นๆ ข้อเสนอใน

กำรน�ำก๊ำซไอเสียมำเข้ำสู่วงจรใหม่อีกครั้ง กำรต้มน�้ำด้วยควำมร้อนเก็บจำกไอเสียของเตำเผำ กำรปรับปรุงระบบผลิต

น�้ำจืด และระบบให้ควำมร้อนแก่น�้ำมันเตำทั้งหมดต่ำงเป็นส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมอันน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกำร 

กู้คืนควำมร้อนที่เสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

ค)  สิ่งช่วยเหลือ/อุปกรณ์จากภายนอกที่จะอัดพลังงานเพิ่มเติมหรือกู้คืนพลังงานที่สูญเสียเข้าคืน

 นับแต่เมื่อวิกฤตเชื้อเพลิงได้เริ่มกัดกินเข้ำไปในค่ำกำรปฏิบัติงำนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีควำมพยำยำมที่เพิ่มมำกขึ้น 

เช่นกนั ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เช่นว่ำนีใ้นเรอื ไม่ว่ำในขัน้ตอนต่อเรอืใหม่หรอืท�ำกำรตดิตัง้ใหม่ภำยหลงั อปุกรณ์เช่นว่ำสำมำรถแยก

ประเภทออกได้กว้ำงๆ เป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นอุปกรณ์จ�ำพวกที่จะกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียไปจำกน�้ำที่ไหลแล้วเปลี่ยนมัน 

ให้เป็นพลังงำนที่มีประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นปรับปรุงประสิทธิภำพพลังงำนให้ดีขึ้น และอีกกลุ่มเป็นอุปกรณ์จ�ำพวกที่จะเก็บ

เกี่ยวพลังงำนจำกแหล่งก�ำเนิดภำยนอกแล้วป้อนเข้ำสู่ระบบกำรขับเคลื่อนของเรือให้เข้ำสู่ระบบ

  1) อปุกรณ์ต่างๆทีจ่ะกูค้นืพลงังานทีส่ญูเสยีไปจากน�า้ทีไ่หลและปรบัเปลีย่นสิง่นีใ้ห้เป็นพลงังานทีม่ปีระโยชน์

 เมื่อไม่นำนมำนี้ มีกำรท�ำงำนวิจัยจ�ำนวนมำกเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมีกำรน�ำเสนออุปกรณ์หลำยอย่ำงให้ใช้ภำยใต้กลุ่มนี้  

พวกเขำอ้ำงว่ำสำมำรถประหยดัเชือ้เพลงิได้ระหว่ำง ร้อยละ 0.5 ถงึประมำณ ร้อยละ 7 หลำยอย่ำงของอปุกรณ์เหล่ำนีเ้ป็นอปุกรณ์

ที่ได้จดสิทธิบัตรไว้และมีรำคำแพงเนื่องจำกลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ที่โดดเด่นบำงอย่ำงที่มีเสนอในตลำดมีดังต่อไปนี้

   1.1 ท่อกลมยาวกลวง
 นอกเหนือจำกกำรผลักดันน�้ำไปด้ำนหลัง ใบจักรเรือยังท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นน�้ำวน อันเป็นผลกระทบของ

ลักษณะใบที่บิดตัวเอียงเป็นมุม ดังนั้นเมื่อเลยจุดหนึ่งไป กำรบิดตัวของใบพัดที่เพิ่มขึ้นจะลดทอนประสิทธิภำพของ

ใบพัดนั้นเอง จึงมีกำรติดตั้งท่อกลมยำวกลวงนี้ไว้ ไม่วำ่ที่ด้ำนหน้ำของใบพัด เช่น ท่อแบบเมวิส (ชื่อจดทะเบียนแล้ว) 

เพือ่เป็นตวัน�ำทำงให้น�ำ้ไหลในแนวทีต้่องกำรและเป็นกำรกูค้นืพลงังำนทีส่ญูหำยไปในกำรเกดิผลกระทบเป็นน�ำ้วน หรอื 

ตดิไว้รอบใบพดัเองในรปูแบบของกำรห่อคลมุหรอืเป็นหวัฉดีตำมกำรออกแบบทีม่หีลำกหลำยแตกต่ำงกนั ท่อกลมยำวกลวง 

เหล่ำนีย้งัช่วยท�ำให้เกดิแรงผลกัดนัเป็นพลงัน�ำ้ทีค่วำมเรว็ต�ำ่โดยทัว่ไปแรงผลกัดนัทีเ่พิม่เช่นนีจ้ะท�ำให้ได้ประโยชน์เพิม่ 

อกีมำก แต่เมือ่ใช้ควำมเรว็สงู ตวัท่อกลมยำวกลวงนัน้เองจะท�ำให้เกดิแรงหน่วงเพิม่มำกขึน้อนัเป็นกำรลดประสทิธภิำพ

กำรท�ำงำนของมันลงไปอย่ำงมำก ประสิทธิภำพกำรใช้เชื้อเพลิงโดยทั่วไปอ้ำงว่ำอยู่ในย่ำนจำกร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7

   1.2 ครีบแบบติดตายตัวหรือแบบขยับได้
 ครีบเหล่ำนี้ติดตั้งไว้กับตัวเรือในแนวที่น�้ำไหลไปหำใบจักร ครีบเหล่ำนี้ยังท�ำหน้ำที่ได้ในจุดประสงค์เดียวกันกับ

กำรใช้ท่อกลมยำวกลวง ด้วยกำรน�ำทำงกำรไหลและท�ำให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้ำ กำรกระท�ำและผลกระทบก็จะ

มีลักษณะคล้ำยๆ กันกับท่อกลมยำวกลวงที่ติดตั้งไว้ด้ำนหน้ำของใบพัด

   1.3  ครีบแบบติดตายตัวหรือแบบขยับได้ติดตั้งบนฝาครอบเพลาใบจักร
 ครีบเหล่ำนี้ ท�ำกำรกู้คืนพลังงำนที่สูญเสียไปกับกำรเกิดโพรงอำกำศในน�้ำวน จำกกำรหมุนของใบจักร และยังท�ำ

หน้ำที่ต้ำนผลกระทบแบบหมุนวนในกำรไหลได้ด้วย สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถติดตั้งในขั้นตอนต่อเรือได้อย่ำงง่ำยดำย แต่ก็

สำมำรถติดตั้งได้ในภำยหลัง เมื่อมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำกำรวิเครำะห์และดัดแปลงแก้ไขบ้ำงเล็กน้อย

   1.4 ใบจักรแบบหมุนสวนทาง
 เรือที่สร้ำงเพื่อจุดประสงค์พิเศษบำงชนิด เช่น เรือขนำดเล็กกินน�้ำตื้นควำมเร็วสูงจะติดตั้งใบพัดแบบหมุนสวน

ทำงนั้นไว้บนเพลำเดียวกัน เพื่อให้มีกำรดูดซับพลังงำนได้ดีที่สุด โดยที่จ�ำกัดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบพัด และใช้

ผลกระทบจำกกำรหมนุวนของใบพดัชดุหนึง่ให้ไปเพิม่ประสทิธภิำพของใบพดัอกีชดุ แต่เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่ง

นี้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่ำงมำกและกำรใช้งำนใบพัดแบบนี้จะจ�ำกัดแต่เฉพำะเรือที่ท�ำเพื่อจุดประสงค์พิเศษเท่ำนั้น
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   1.5 อุปกรณ์ติดตั้งที่หางเสือ
 อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น กระเปำะกลมบนหำงเสือผ่ำแยกที่ด้ำนข้ำง (ที่ส่วนล่ำงและส่วนบนของระดับเส้นแนวกลำง

ของเพลำ) นั้น น�ำมำใช้เพื่อให้กู้คืนพลังน�้ำวนจำกน�้ำที่ไหล และท�ำให้เกิดแรงผลักดันเป็นพลังน�้ำ อุปกรณ์เหล่ำนี้ 

โดยปกตจิะตดิตัง้ไว้ในขัน้ตอนต่อเรอื เว้นแต่เมือ่มคีวำมเกีย่วโยงถงึกำรออกแบบหำงเสอืใหม่ ทีเ่ป็นไปได้ว่ำมผีลกระทบ 

ต่อควำมสำมำรถกำรบังคับหำงเสือ

  2)  อุปกรณ์ที่จะดูดซับพลังงานภายนอกแล้วป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนของเรือ

 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในขั้นตอนกำรทดลองและยังไม่มีกำรน�ำมำประยุกต์ใช้เชิงพำณิชย์ ประโยชน์ต่ำงๆที่ 

อ้ำงถงึกย็งัต้องพึง่พำแหล่งก�ำเนดิภำยนอก ทีซ่ึง่จะดดูซบัพลงังำนออกมำและยงัเป็นสิง่ทีม่อิำจคำดเดำได้ ภำยใต้สภำวะทำงอดุมคติ 

กำรประหยดัเชือ้เพลงิถกูกล่ำวอ้ำงว่ำสำมำรถท�ำได้มำกถงึร้อยละ 30 มนัอำจต้องใช้เวลำรออย่ำงน้อยอกีหลำยปีก่อนทีอ่ปุกรณ์

เพื่อกำรประหยัดพลังงำนรูปแบบนี้จะกลำยเป็นสิ่งที่ท�ำเป็นกำรค้ำได้ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทำงเลือก มีสองประกำรต่อไปนี้

   2.1 แผงรับแสงอาทิตย์
 ได้มีกำรน�ำแผงรับแสงอำทิตย์มำติดตั้งบนเรือบำงแบบเพื่อดูดซับรับพลังงำนจำกแสงอำทิตย์แล้วปรับเปลี่ยนให้

เป็นพลังงำนไฟฟ้ำที่ซึ่งต่อมำป้อนเข้ำสู่ระบบก�ำลังของเรือ

   2.2 ชุดกังหันอัดลม
 กำรทดลองทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัตัง้ชดุกงัหนัอดัลม ทีค่ล้ำยคลงึกบัแบบทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิในบรเิวณทุง่พลงังำนลม

สิ่งเหล่ำนี้ จะปรับเปลี่ยนพลังงำนจำกลมไปเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ ที่ซึ่งต่อมำป้อนเข้ำสู่ระบบกำรจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำของเรือ

  3)  ใบเรือ

 ได้มกีำรทดลองตดิตัง้ชดุใบเรอืนีใ้นรปูแบบของชดุกำงใบทีพ่บัเกบ็ได้ มำตดิตัง้บนเรอืทีซ่ึง่สำมำรถตดิตัง้ชกัใบขึน้กำง 

และชกัลงพบัเกบ็ได้ผ่ำนกลไกไฮดรอลกิทีค่วบคมุด้วยคอมพวิเตอร์ กำรใช้งำนขึน้อยูก่บัสภำวะทีเ่ป็นอยูแ่ละตำมควำมต้องกำร

ของเรือ ในขั้นกำรทดลองบำงครั้ง เกี่ยวข้องไปในแบบใช้ใบเรือที่ล่องลอยตำมลม (เหมือนว่ำวขนำดยักษ์) ที่ซึ่งยึดโยงกับเรือ

ด้วยเชือก และส่งผ่ำนพลังงำนลมโดยตรงเข้ำสู่เรือ

 โดยทีม่ข้ีอยกเว้นเพยีงบำงประกำร มำตรกำรต่ำงๆทีไ่ด้บรรยำยมำข้ำงต้น ส่วนมำกสำมำรถน�ำมำปฏบิตัไิด้จรงิบนเรอืใน

ขัน้ตอนกำรออกแบบก่อนกำรสร้ำง ควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำรสมยัใหม่และกำรใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในกำรออกแบบสร้ำงภำพ 

ท�ำให้สำมำรถค�ำนวณได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ ในเรื่องของรูปแบบคลื่น กำรต้ำนทำนของตัวเรือ และสำมำรถสร้ำงตัวเรือใน 

รูปแบบดีที่สุดได้ และกำรทดสอบจำกแบบจ�ำลอง ช่วยให้สำมำรถจัดรูปแบบใบพัด หำจุดจัดวำงท่อกลมยำวกลวงและครีบ

ต่ำงๆ ให้ได้แบบที่ดีที่สุดได้

 กำรปรับระดับกำรกินน�้ำลึกและกำรตั้งตรงของเรือให้เหมำะสมที่สุด เป็นทำงเลือกที่มีเสนอให้ท�ำได้กับเรือโดยสำร

และเรอืบรรทกุตูส้นิค้ำ ทีม่กัจะมกีำรบรรทกุน้อยกว่ำกำรบรรทกุเตม็ล�ำ ซึง่แตกต่ำงจำกเรอืแบบบรรทกุเทกองและเรอืบรรทกุ

น�้ำมัน 

 มีมำตรกำรเพียงสองสำมประกำรที่สำมำรถน�ำมำปรับใช้ได้กับเรือที่มีใช้ในปัจจุบัน คือกำรเลือกทำสีตัวเรือที่มีกำร

ปรบัปรงุให้ดขีึน้และจดักำรแล่นเรอืทีร่ะดบักำรกนิน�ำ้ลกึทีเ่หมำะสม ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบังำนวจิยัและวเิครำะห์ ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กบักำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิเข้ำกบัตวัเรอื เป็นสำเหตทุีไ่ม่จงูใจให้มกีำรน�ำสิง่เหล่ำนัน้มำใช้งำน กำรเปลีย่นแปลงรปูแบบตวัเรอื

เป็นข้อเสนอที่มีรำคำแพงยิ่ง แต่ในกรณีของเรือบรรทุกตู้สินคำ้ขนำดใหญ่ ก็ก�ำลังมีกำรปรับปรุงแก้ไขกระเปำะกลมที่หัวเรือ

กันอยู่บ้ำง บรรดำเจ้ำของเรือต่ำงบรรลุข้อสรุปกันแล้วว่ำกำรที่เรือของพวกเขำต้องแล่นช้ำนั้นเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้น

 วิธีกำรปรับกำรใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภำพที่สุดที่ผู้คนส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย ก็คือ กำรปฏิบัติกำรด้วยกำรลด

ควำมเร็วลงวิธีกำรนี้มีประสิทธิผลมำกที่สุดถ้ำน�ำมำปฏิบัติโดยตรง แต่น่ำเสียดำยที่เครื่องยนต์หลักส่วนใหญ่จะมีระดับกำร

ท�ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสดุของมนั เมือ่ใช้งำนใกล้เคยีงรอบสงูสดุทีอ่อกแบบไว้ (อตัรำสงูสดุอย่ำงต่อเนือ่ง) ขณะทีก่ำรใช้งำน 
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เครื่องยนต์ที่ระดับต�่ำกว่ำระดับที่ว่ำนี้ อันส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้แต่ก็เป็นกำรลดประสิทธิภำพของเครื่องยนต์ด้วย 

ยังเพิ่มกำรปล่อยของเสียที่ไม่ต้องกำรและอำจเป็นกำรเร่งเรื่องกำรสึกหรอให้เกิดแก่เครื่องยนต์เร็วขึ้นอีกด้วย วิธีกำรลด 

กำรบริโภคเชื้อเพลิงเช่นว่ำนี้จ�ำเป็นต้องพิจำรณำประเมินผลที่จะเกิดทุกประกำรอย่ำงรอบด้ำนก่อนน�ำมำประยุกต์ใช้

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ของบริษัทฯ ยังคงที่ในปี 2556 โดยค่ำใช้จ่ำยแทบทุกด้ำนคงที่เท่ำกับก่อนหน้ำนี้ อย่ำงไรก็ตำม 

ค่ำจ้ำงคนประจ�ำเรือได้เพิ่มขึ้นและคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไปส�ำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้ โดยปกติ

เรือที่มีอำยุน้อยกว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือและบ�ำรุงรักษำ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกกว่ำ 

เจ้ำของเรือที่ดีส่วนใหญ่ได้อำศัยโอกำสจำกสภำพตลำดปัจจุบัน ในกำรปรับลดอำยุกองเรือของตนโดยกำรจ�ำหน่ำยเรือที่มีอำยุ

มำกออกไป บรษิทัฯ คำดว่ำแนวโน้มในกำรเพิม่ประสทิธภิำพและกำรลดค่ำใช้จ่ำยโดยผ่ำนกำรปรบัลดอำยกุองเรอืนีจ้ะยงัด�ำเนนิ

ต่อไป

  ควำมต้องกำรคนประจ�ำเรือในต�ำแหน่งอำวุโสที่มีประสบกำรณ์ยังคงเป็นปัญหำหลัก ปัญหำกำรขำดแคลนนี้เกิดจำก 

กำรจ้ำงงำนตำมส�ำนักงำนต่ำงๆ และในอุตสำหกรรมนอกชำยฝั่งซึ่งมีสภำพกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยกว่ำ นอกจำกนี้ ควำม 

ทันสมัยของเทคโนโลยีต่ำงๆบนเรือทั้งในแง่ของกำรน�ำทำงและเครื่องมือในกำรเดินเรือท�ำให้ต้องกำรคนประจ�ำเรือที่ได้รับ 

กำรฝึกอบรม อันส่งผลให้สถำนกำรณ์เกำรขำดแคลนเช่นนี้เลวร้ำยลงอีก 

 ผู้รับประกันภัย P&I Clubs ได้ประสบปัญหำสองด้ำน กล่ำวคือ กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และกำรขำด

รำยได้ ปัญหำที่ผู้รับประกันภัยประสบ คือ ผลกระทบจำกกำรที่เจ้ำของเรือหลำยรำยได้ทดแทนเรือเก่ำด้วยเรือใหม่ที่ทันสมัย

ท�ำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง ส่งผลให้บริษัทผู้รับประกันซึ่งเป็นสมำชิกของกลุ่ม P&I clubs ระหว่ำงประเทศ ได้ปรับเพิ่มเบี้ย

ประกนัภยั กล่ำวคอื เพิม่เบีย้ประกนัเป็นเปอร์เซน็คงทีส่�ำหรบักรมธรรม์ทีเ่ริม่ตัง้แต่วนัที ่20 กมุภำพนัธ์ 2556 เป็นต้นไป ตำมที่

ได้เคยรำยงำนมำแล้ว กำรประกนัภยัประเภทนีม้รีปูแบบทีพ่เิศษด้วยกำรให้ควำมคุม้ครองทีแ่ทบจะไม่มขีดีจ�ำกดั และให้บรกิำร

ช่วยเหลอืจดักำรกบัปัญหำฟ้องร้องทกุกรณทีีเ่กดิจำกกำรเป็นเจ้ำของหรอืบรหิำรเรอื ดงันัน้ กำรเพิม่เบีย้ประกนัภยัแม้ว่ำจะเป็น

ภำระแก่ผู้เอำประกันแต่ก็ดูจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

 ด้วยสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมด ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรเดินเรือต่อวันต่อล�ำส�ำหรับปี 2556 นั้นลดลงประมำณ

ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้นี้ ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ ไม่มีตัวเลขคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉลี่ยของบริษัทอื่นๆ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 

แต่จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ คำดว่ำบริษัทฯ ได้จัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้ดีกว่ำบริษัทเจ้ำของเรือรำยอื่นๆ

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัในกำรทีจ่ะปกป้องสิง่แวดล้อมให้ได้มำกยิง่ขึน้ เมือ่ไม่นำนมำนีค้ณะกรรมำธกิำร 

สิง่แวดล้อมทำงทะเลของ IMO ได้อนมุตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิภำคผนวก 6 ของอนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกนัมลภำวะ

ทำงทะเล (MARPOL) เพื่อที่จะลดมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรปล่อยควันเสียจำกเรือ มีกำรเพิ่มพื้นที่ทำงทะเลให้เป็น 

เขตพิเศษในกำรควบคุมมลพิษจำกกำรปล่อยของเสียต่ำงๆจำกเรือ ข้อบังคับสำกลในกำรขนส่งและบรรทุกสินค้ำแห้งเทกอง 

บำงชนิดได้มีควำมเข้มงวดมำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน ข้อบังคับวำ่ด้วยกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง (Bulk Cargo Code “BC Code”) 

ได้ถกูเปลีย่นไปเป็นข้อบงัคบัใหม่ว่ำด้วยกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Solid Bulk 

Cargo code “IMSBC Code”) ประเทศต่ำงๆ ได้มกีำรเพิม่มำตรกำรเข้มงวดในกำรควบคมุมลภำวะทีเ่กดิจำกน�ำ้ทีใ่ช้ในกำรถ่วงเรอื 

นอกจำกนี้ จำกกำรผลักดันขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ท�ำให้มำตรฐำน 

ควำมเป็นอยูต่่ำงๆบนเรอืของคนประจ�ำเรอืได้รบัควำมส�ำคญัเพิม่มำกขึน้ โดย ILOได้ออกอนสุญัญำแรงงำนทำงทะเล ค.ศ. 2006 

(Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพือ่ใช้เป็นมำตรฐำนและควบคมุดแูลสภำพกำรท�ำงำนและควำมเป็นอยูข่องคน 

ประจ�ำเรอื โดยเรอืเดนิทะเลระหว่ำงประเทศทกุล�ำทีม่ขีนำดมำกกว่ำ 500 ตนัจะต้องได้รบักำรตรวจเพือ่ออกใบรบัรองด้ำนแรงงำน 

ในกจิกำรทำงทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกำศกำรปฏบิตัด้ิำนแรงงำนในกจิกำรทำงทะเล (Declaration 

of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรฐัเจ้ำของธงหรอืโดยสถำบนัตรวจเรอืทีร่ฐันัน้รบัรอง อนสุญัญำ MLC 2006 

ฉบับนี้ ได้รับกำรให้สัตยำบันจำกรัฐสมำชิกตำมข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหำคม 2555 อันมีผลให้เรือทุกล�ำ 

จะต้องปฏบิตัติำมอนสุญัญำนี ้และจะต้องได้รบัใบรบัรองดงักล่ำวก่อนวนัที ่20 สงิหำคม 2556 เนือ่งจำกยงัคงอกีหลำยประเทศ 
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รวมถงึประเทศไทย ทีย่งัไม่ได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดของ MLC อย่ำงครบถ้วน ILO จงึได้เสนอระยะเวลำผ่อนผนัหนึง่ปีส�ำหรบั

กำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดนี ้โดยจะสิน้สดุในวนัที ่19 สงิหำคม 2557 บรษิทัฯ ได้ก�ำลงัเตรยีมควำมพร้อมกบัทำงกำรและสถำบนั

ตรวจเรือที่ได้รับกำรรับรอง เพื่อให้เรือทุกล�ำของเรำได้รับใบรับรองนี้ก่อนวันที่ก�ำหนด คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริษัทฯ 

จะกล่ำวแต่เพียงว่ำ “เพื่อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษัทต่ำงๆทั่วโลกได้ถูกกดดันจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆให้บริษัทของตน

เกิดจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดยต้องปฏิบัติตำมกฏข้อบังคับใหม่ต่ำงๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำร

ต่ำงๆที่ยังไม่ได้ใช้บังคับแต่ด้วยควำมสมัครใจเพื่อลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนฯ โดยได้อธิบำยไว้แล้วในรายงานการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืนในรำยงำนประจ�ำฉบับนี้ นอกจำกนี้ ยังมีอนุสัญญำของ IMO และข้อบังคับที่ออกโดยแต่ละประเทศเพื่อใช้ใน 

กำรควบคมุกำรปล่อยก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊ำซฮำลอน และก๊ำซ คลอโรฟลโูอคำร์บอน จำกเรอืต่ำงๆ 

ที่มีส่วนท�ำให้เกิดภำวะเรือนกระจก ข้อบังคับต่ำงๆเหล่ำนี้จะมีควำมเข้มงวดมำกขึ้นในอนำคตอันใกล้ นอกจำกนี้ รัฐบำงรัฐ

ในสหรฐัอเมรกิำยงัมข้ีอบงัคบัให้เรอืทีเ่ข้ำมำยงัเมอืงท่ำของตนต้องใช้แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำของทำงเมอืงท่ำซึง่จะสร้ำงมลภำวะน้อย

กว่ำเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำของเรือ อำจมีกำรบังคับใช้ “BONNET” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในบำงเมืองท่ำในกำรเป็นตัวรับและ

ช่วยบ�ำบัดก๊ำซเสียจำกเรือก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยำกำศ มำตรกำรเหล่ำนี้ยังคงอยู่ในขั้นพิจำรณำและอำจสร้ำงปัญหำ

ในกำรเดินเรือตำมรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นให้กับเจ้ำของเรือ/ผู้บริหำรเรือ เพื่อปฏิบัติตำมพันธสัญญำของบริษัทฯ ในกำรที่

จะด�ำรงรักษำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมำณกำ๊ซคำร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทำงบริษัทฯ ได้ให้มีกำรตรวจสอบและ

ได้รับใบรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม ISO 14001:2004 จำกองค์กรตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญี่ปุ่น มำตรฐำน 

ISO 14001:2004 นี้เป็นระบบที่ก�ำหนดกรอบโครงสร้ำงโดยรวมและขั้นตอนวิธีกำรให้กับกำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน และ

กำรปฏิบัติงำนเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อ 

สิง่แวดล้อม เรอืของบรษิทัฯ ได้เริม่ใช้ “แผนกำรบรหิำรกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพของเรอื” (Ship Energy Efficiency 

Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2556 ตำมภำคผนวก 6 ของอนุสัญญำ MARPOL เรือเหล่ำนี้ยังได้มีกำร 

เตรยีมควำมพร้อมในกำรก�ำจดัสิง่ปฏกิลูทีเ่ข้มงวดมำกขึน้ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2556 ตำมภำคผนวก 5 ของอนสุญัญำ MARPOL 

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือ (Maritime Training Center) ตำมที่เคยได้รำยงำนไปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�ำเรือเต็มรูปแบบขึ้นภำยในส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพมหำนคร เมื่อเดือนมีนำคม 2551 

โดยภำยในศนูย์ฝึกอบรมนี ้ได้มกีำรตดิตัง้ห้องฝึกจ�ำลองกำรเดนิเรอืทีท่นัสมยัทีส่ดุ (Bridge Navigation Simulator) เพือ่ใช้ส�ำหรบั

ฝึกคนประจ�ำเรือโดยเฉพำะ โดยมีเครื่องฝึกจ�ำลองกำรเดินเรือเสมือนจริงและมีกำรจ�ำลองสะพำนเดินเรือจริง และสำมำรถฝึก

กำรเดนิเรอืเข้ำเมอืงท่ำส�ำคญัได้อย่ำงเสมอืนจรงิซึง่จะท�ำให้คนประจ�ำเรอืได้มโีอกำสลงมอืฝึกปฏบิตักิำรเดนิเรอืจรงิๆ ในรปูแบบ 

และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรท�ำงำนเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ ทักษะในกำรเดินเรือและ

บังคับเรือ สิ่งนี้ถือว่ำเป็นก้ำวย่ำงส�ำคัญของบริษัทฯ ในกำรที่จะฝึกฝนและเพิ่มศักยภำพให้กับบุคลำกรประจ�ำเรือให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนดูแลเรือเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยของคนประจ�ำเรือ สินคำ้ และตัวเรือ จำกอุบัติเหตุทำงทะเลและเป็นกำรปกป้อง

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีกำรขำดแคลนคนประจ�ำเรือที่มีทักษะควำมสำมำรถ และส่งผลให้กำร

ได้เลื่อนต�ำแหน่งบนเรือเกิดขึ้นเร็วกวำ่ที่ควรจะเป็น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทจึงมีวิธีกำรที่จะช่วยฝึกทักษะควำมสำมำรถให้

กับคนเรือเพื่อทดแทนกับกำรฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่ำว

 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”)  เป็น

หลักสูตรส�ำหรับฝึกอบรมนำยประจ�ำเรือทั้งนักเดินเรือและนำยช่ำงกลเรือ รวมถึงพนักงำนประจ�ำส�ำนักงำนที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรบรหิำรงำนเรอื ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจถงึขดีควำมสำมำรถและขดีจ�ำกดัของมนษุย์ และเพือ่เสรมิสร้ำงให้เกดิทศันคตทิีด่ใีน 

เรื่องควำมปลอดภัยและกำรท�ำงำนเป็นทีม หลักสูตร MRM นี้ได้มีกำรยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดใน

กำรช่วยเพิ่มทักษะและพัฒนำกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม และลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติภัยทำงทะเลที่มีสำเหตุมำจำก 

ควำมผดิพลำดของมนษุย์ (Human Error) รวมทัง้กำรจดักำรทรพัยำกรและกำรท�ำงำนเป็นทมีทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพ หลกัสตูร MRM 

นีไ้ด้รบักำรรบัรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซึง่เป็นหนึง่ในผูใ้ห้ประกนัภยัทำงทะเลรำยใหญ่ของโลก ซึง่ทำงบรษิทัฯ 

ได้รบัใบอนญุำตในกำรน�ำหลกัสตูรนีม้ำเป็นต้นแบบในกำรฝึกคนประจ�ำเรอืของบรษิทัฯ นอกจำกหลกัสตูร MRM แล้ว ภำยใน

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ยังมีห้องฝึกอบรมต่ำงๆส�ำหรับโปรแกรมกำรฝึกต่ำงๆเช่นโปรแกรมกำรฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
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(Computer based training “CBT”) และวีดีทัศน์ (Video-Based Training “VBT”) กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรจัดกำรระบบ

เดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลักสูตรทักษะกำรเดินเรือและบังคับเรือ (Bridge Team Competency 

“BTC”) หลักสูตรกำรปฎิบัติหน้ำที่เวรยำม (Officer Of the Watch “OOW”) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนต�ำแหน่งต้นเรือ (Chief 

Mate Course “CMC”) หลักสูตรกำรเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนบนเรือ 

(Shipboard Safety Course “SSC”) หลักสูตรแนะน�ำแก้ไขปัญหำกำรท�ำงำนบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) 

หลักสูตรอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ) เป็นต้น หลักสูตรต่ำงๆเหล่ำนี้ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงตลอดเวลำ 

และถือว่ำเป็นกำรวำงรำกฐำนที่ส�ำคัญต่อคุณภำพของคนประจ�ำเรือและกำรเรียนรู้เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนเรือ

 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทมีกำรท�ำงำนร่วมกันกับแผนกบริหำรงำนเรือของบริษัทฯ เพื่อให้ทรำบถึงสิ่งที่จ�ำเป็นต้องมี 

กำรฝึกให้กับคนเรือและกำรออกแบบหลักสูตรให้เหมำะสม ด้วยแนวทำงนี้จึงได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรขึ้นใหม่ส�ำหรับฝึก 

นำยช่ำงกลเรือในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตรเสริมทักษะและกำรบริหำรจัดกำรห้องเครื่อง (Engine Room Management 

and Competency Enhancement “EMC”) ส�ำหรบันำยช่ำงกลเรอืระดบัสงู และหลกัสตูรกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ข้ำเวรยำม (Engineer 

on Watch “EOW”) ส�ำหรบันำยช่ำงกลเรอืระดบัปฏบิตักิำร และในอนำคตได้มแีผนกำรทีจ่ะเพิม่เตมิหลกัสตูรอกี เช่น หลกัสตูร

ส�ำหรับ “ระบบกำรท�ำงำนของซีลเพลำใบจักร” “กำรท�ำงำนของอุปกรณ์ยกขนสินค้ำโดยเฉพำะระบบ ไฮดรอลิก” และ 

“ควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำนบนเรอืส�ำหรบัลกูเรอื” ทำงศนูย์ฝึกอบรมได้จดัให้มกีำรตดิตัง้อปุกรณ์เครือ่งจกัรพืน้ฐำนส�ำคญั 

เช่นเครือ่งยนต์เทอร์โบชำร์จเจอร์ และเครือ่งแยกกรองน�ำ้มนั เพือ่ใช้ส�ำหรบักำรฝึกปฏบิตัจิรงิเพิม่เตมิจำกกำรเรยีนรูภ้ำคทฤษฎี 

สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมร่วมกับห้องฝึกจ�ำลองกำรเดินเรือ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมสำมำรถท�ำกำรฝึกในสิ่งที่จ�ำเป็นได้ทั้ง 

นำยประจ�ำเรือฝ่ำยเดินเรือ ฝ่ำยช่ำงกลเรือ รวมถึงลูกเรือ เรือที่บริษัทฯ ได้สั่งต่อใหม่ไปนั้น มีเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงำน

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้นำยช่ำงกลระดับบริหำร นำยช่ำงไฟฟ้ำ และผู้จัดกำรฝ่ำยเทคนิคของบริษัทฯ 

เข้ำรบักำรอบรมส�ำหรบักำรใช้งำนเครือ่งยนต์เหล่ำนีจ้ำกผูผ้ลติโดยตรงเพือ่ควำมเข้ำใจทีด่ขีึน้ในกำรเดนิเรอืและสำมำรถแก้ปัญหำ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนนำยช่ำงกลระดับปฏิบัติกำรจะได้รับกำรอบรมในศูนย์ฝึกพำณิชยนำวีของบริษัทฯ และฝึกฝนวิธี

กำรปฏิบัติบนเรือ 

 กำรใช้อปุกรณ์กำรเดนิเรอืทีใ่ห้ข้อมลูและแสดงผลด้วยแผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Chart Display and Information 

System ”ECDIS”) ได้มกีำรบงัคบัใช้บนเรอืใหม่ทีต่่อเสรจ็ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2556 เป็นต้นไป เรอืใหม่ส่วนใหญ่มกีำรตดิตัง้

อุปกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งำนแล้ว ส�ำหรับเรือเกำ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีกำรบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นต้นไป 

กำรใช้งำนอปุกรณ์ ECDIS นีจ้�ำต้องได้รบักำรฝึกอบรมเพือ่เรยีนรูก้ำรท�ำงำนของระบบทัว่ๆไป รวมถงึกำรใช้งำนอปุกรณ์แต่ละ

ยี่ห้อที่อำจมีรูปแบบกำรใช้งำนแตกต่ำงกันไปตำมโรงงำนผู้ผลิต นักเดินเรือที่จะใช้งำนอุปกรณ์ ECDIS ในกำรเดินเรือจะต้อง

ได้รับกำรฝึกอบรมที่ถูกต้อง และได้รับใบรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้วก่อนที่จะได้รับอนุญำตให้ใช้งำนได้จริงบนเรือ

 ในบรรดำอุปกรณ์น�ำทำงในกำรเดินเรือที่ทันสมัยทั้งหมด เช่น เรดำร์ AIS และ GPS นักเดินเรือจะได้รับเครื่องช่วย

น�ำทำงในกำรเดนิเรอืด้วยอปุกรณ์ ECDIS ซึง่เป็นเครือ่งช่วยน�ำทำงในกำรเดนิเรอืจะท�ำให้อปุกรณ์ต่ำงๆ (ซึง่อยูบ่นแผ่นกระดำษ 

 หมดควำมส�ำคัญไป ทั้งนี้ กำรใช้อุปกรณ์ ECDIS นั้น นักเดินเรือจะต้องรู้วิธีใช้งำนที่ถูกต้องด้วย

 บรษิทัฯ มัน่ใจว่ำนกัเดนิเรอืของเรำสำมำรถใช้งำน ECDIS ได้เป็นอย่ำงดก่ีอนจะประจ�ำกำรบนเรอื โดยนกัเดนิเรอืได้รบั 

กำรฝึกอบรมกำรใช้งำน ECDIS จำกสถำบันที่ได้รับกำรรับรอง นอกจำกนั้น นักเดินเรือดังกล่ำวยังได้รับกำรฝึกอบรมจำก

บริษัทผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่ำกำรได้รับใบรับรองอย่ำงเดียวอำจจะไม่ท�ำให้นักเดินเรือคุ้นเคยและ

ใช้งำน ECDISได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำร 

ใช้งำน ECDIS โดยหลงัจำกทีผ่่ำนกำรอบรมหลกัสตูร ECDIS นีแ้ล้ว นกัเดนิเรอืจะต้องเข้ำอบรมกำรใช้งำน ECDIS จรงิอกีด้วย 

 ภัยจากโจรสลัด เดิมทีมีจุดเริ่มต้นจำกประเทศโซมำเลีย แต่ปัจจุบันได้มีโจรสลัดแพร่ขยำยไปทั่วทั้งทะเลอำหรับและ

มหำสมทุรอนิเดยี ยงัคงเป็นภยัคกุคำมทีส่ร้ำงควำมกงัวลใจอย่ำงมำก แม้ว่ำในปี 2556 ไม่มข่ีำวเรือ่งโจรสลดัในบรเิวณดงักล่ำว 

โดยทำงผู้รับประกันภัยทำงทะเล London war risks ได้ประกำศให้อำณำเขตทำงทะเลของมหำสมุทรอินเดียทั้งหมด ตั้งแต่

ประเทศอินเดียไปยังชำยฝั่งทวีปแอฟริกำ และตั้งแต่อ่ำวโอมำนไปยังเกำะมำดำกัสกำร์เป็นเขตกำรเดินเรือที่สัญญำประกันภัย
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 โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทต่ำงๆสำมำรถผลักภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมต่ำงๆไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรปกป้อง

เรือจำกโจรสลัด รวมถึงค่ำเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมนี้ไปยังผู้เช่ำเรือได้ แต่ผลกระทบจำกโจรสลัดที่มีต่อสภำพขวัญก�ำลังใจของ 

ลูกเรือได้ท�ำให้จ�ำนวนคนประจ�ำเรือ และควำมสนใจในอำชีพนี้ได้ลดลง

 แม้ว่ำอตุสำหกรรมเดนิเรอืทะเลจะต้องเผชญิกบัภยัโจรสลดัมำเป็นศตวรรษแล้วกต็ำม แต่สถำนกำรณ์ปัจจบุนัได้ถอืว่ำเป็น

มติใิหม่ของโจรสลัดทีไ่ม่เคยเกิดมำก่อน โจรสลดัโซมำเลียได้ผันตวัเองไปเป็นองค์กรกำรค้ำทีส่ร้ำงก�ำไรมหำศำล ภำพโจรสลดั 

มือถือดำบจี้ปล้นเรือในอดีตได้กลำยเป็นสิ่งที่ไม่น่ำกลัวอีกต่อไป เมื่อเทียบกับโจรสลัดผู้ก่อกำรร้ำยในปัจจุบันที่ใช้อำวุธหนัก

ครบมือออกไล่ล่ำไปตำมน่ำนน�้ำตั้งแต่ประเทศโซมำเลียจนถึงประเทศอินเดีย เพื่อยึดบรรดำเรือสินค้ำที่ขำดกำรป้องกันที่ 

เพยีงพอไปเรยีกค่ำไถ่ ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ส�ำคญัทีต้่องตระหนกัว่ำโจรสลดันัน้เป็นควำมเสีย่งร้ำยแรงทำงธรุกจิอย่ำงหนึง่ โดยโจรสลดั 

เหล่ำนี้ไม่ได้ต้องกำรสินค้ำที่อยู่บนเรือ แต่ต้องกำรเงินค่ำไถ่จ�ำนวนมหำศำลโดยใช้ชีวิตลูกเรือเป็นอ�ำนำจต่อรอง และแน่นอน

หำกสินค้ำที่ยึดได้มีมูลค่ำสูงก็จะยิ่งเพิ่มอ�ำนำจต่อรองในกำรเรียกเงินค่ำไถ่ได้มำกขึ้นอีก

 ในปัจจุบัน โจรสลัดได้มีเรือประมงหลำยล�ำไว้ในครอบครองโดยใช้เรือประมงล�ำใหญ่ให้เป็นเรือแม่ ซึ่งท�ำให้พวกเขำ

สำมำรถพรำงตัวว่ำเป็นเรือประมง แต่ที่ส�ำคัญกว่ำนั้น คือ ช่วยเพิ่มระยะทำงในกำรออกล่ำเรือสินค้ำได้ไกลจำกฝั่งมำกขึ้น 

เรือแม่เหล่ำนี้สำมำรถบรรทุกอำหำร น�้ำมัน และน�้ำจืดได้มำกขึ้น  

 ในปี 2556 ไม่มีกำรรำยงำนกำรถูกโจรสลัดโจมตีในบริเวณอ่ำวโซมำเลีย เมื่อเปรียเบทียบกับจ�ำนวน 35 ครั้งในปีก่อน 

ทั้งนี้ ยังไม่มีรำยงำนยืนยันถึงข่ำวเหตุกำรณ์ต้องสงสัยในบริเวณ Horn of Africa ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมเสี่ยงสูง กำรลดลงของ 

ตัวเลขควำมส�ำเร็จในกำรยึดเรือของโจรสลัดนั้นยังคงไม่น่ำไว้วำงใจ บริษัทเดินเรือต่ำงๆยังคงกังวลว่ำโจรสลัดจะเปลี่ยน 

รูปแบบเพื่อรองรับมำตรกำรป้องกันต่ำงๆที่เรือส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระหว่ำงเดินเรือผ่ำนเขตเสี่ยงภัย

 นอกจำกโจรสลัดโซมำเลียแล้ว บริเวณทะเลอำรำเบียน มหำสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอกชำยฝั่ง 

ในอ่ำวกนิ ียงัคงเป็นอกีพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรถกูโจรสลดัโจมต ีในช่วงหลำยเดอืนทีผ่่ำนมำมกีำรเตอืนภยัโจรสลดัมำกขึน้ในบรเิวณนี้ 

อย่ำงไรกต็ำม พืน้ทีท่ัง้สองแห่งมคีวำมแตกต่ำงกนัตรงทีป่ระเทศไนจเีรยีมรีฐับำลและนโยบำยทีช่ดัเจนในกำรจดักำรกบัปัญหำ

โจรสลัดในน่ำนน�้ำของตน ซึ่งได้ช่วยจ�ำกัดภัยโจรสลัดในบริเวณนั้นได้

โครงการร่วมทุน
 สถำนะของกำรลงทุนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ มีดังต่อนี้

• Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขัน้ตอนกำรปิดกจิกำรของบรษิทัร่วมทนุนีใ้กล้จะเสรจ็สมบรูณ์แล้ว บรษิทัฯ ได้

ขำยทรพัย์สนิหลกัๆ ของบรษิทันี ้และได้รบัเงนิครบถ้วนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในขณะนี ้ก�ำลงัด�ำเนนิกำรปิดบรษิทันี้ 

ตำมขั้นตอนต่อไป

• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd บริษัทร่วมทุนนี้เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมท่ำเรือเพียง 

แห่งเดยีวของบรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงท่ำฮลัเดยี (โดยบรษิทัฯ ได้ร่วมทนุประมำณร้อยละ 22.4 ของเงนิลงทนุทัง้หมด) 

และได้ด�ำเนินงำนภำยใต้แผนกำรลงทุนในโครงกำรท่ำเรือของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุนนี้มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี 

ต่อเนือ่งและจนถงึปัจจบุนัเรำได้รบัเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 2.15 ล้ำนเหรยีญสหรฐั คดิเป็นประมำณร้อยละ 106 ของ

เงนิลงทนุเริม่แรกเมือ่ปี 2545 - 2546 ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่ำเป็นกำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำและหวงัว่ำ บรษิทัฯ จะสำมำรถเพิม่

สัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทร่วมนี้ในโอกำสที่เหมำะสมต่อไป

49
รายงานประจ�าปี 2556

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



บทสรุป
 อุปสงค์ - บรรยำกำศทำงธุรกิจในปี 2557 จะดีขึ้นมำกกวำ่ที่บริษัทฯ เคยประสบมำในปี 2554 – 2556 แต่ยังคงมีควำม

ผันผวนอย่ำงมำกเช่นกัน โดยเศรษฐกิจของสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และจีน ได้ฟื้นตัวอย่ำงมำกเห็นได้จำกตัวเลข 

ทำงเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำรำคำสินค้ำคอมโมดิตี้ยังอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจำกมีกำรขยำยตัวของเหมืองแร่

ในช่วงสิ้นปี 2556 และคำดว่ำจะขยำยตัวต่อไปในปี 2557 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบรำคำน�ำเข้ำและรำคำที่ผลิตได้ในประเทศ

จะท�ำให้จีนเพิ่มปริมำณกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กและถ่ำนหินมำกยิ่งขึ้นเป็นประวัติกำรณ์ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นในรำยงำนนี้ โรงไฟฟ้ำ

พลังถ่ำนหินตำมเมืองท่ำต่ำงๆที่เริ่มเปิดตัวขึ้น เป็นตัวบ่งชี้อยำ่งชัดเจนวำ่ในไม่ชำ้ประเทศอินเดียจะกลำยเป็นผู้น�ำเขำ้ถ่ำนหิน

มำกที่สุดในโลกแทนที่ประเทศจีนด้วยปริมำณ 300 - 350 ตันต่อปี ภำยในปี 2559 ทั้งนี้ รำยงำนล่ำสุดจำก DNB Markets ได้ 

ระบวุ่ำ กำรขยำยตวัโดยวดัจำกตวัเลขปรมิำณกำรขนส่งเป็นตนั-ไมล์ในช่วงปี 2557 ถงึปี 2559 จะเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 10 - 11 ต่อปี

 อุปทาน - เนื่องด้วยตลำดค่ำระวำงเรือในอดีต (ปี 2547 ถึงปี 2551) อยู่ในระดับสูงมำกท�ำให้เจ้ำของเรือส่วนใหญ่ยังคง

ใช้งำนเรือที่มีอำยุมำกของตนต่อไปจนเกินอำยุใช้งำนตำมปกติ หำกเป็นช่วงที่สภำพตลำดค่ำระวำงเรืออยู่ในระดับปกติแล้ว 

จะมเีรอืซึง่อำยเุกนิ 20 ปีในอกีสำมปีข้ำงหน้ำ ประมำณร้อยละ 16.63 ของกองเรอืทัง้โลก (ขนำดระวำงรวม 122.28 ล้ำนเดทเวทตนั) 

ถูกปลดระวำง โดยมีข้อจ�ำกัดในแง่จ�ำนวนอู่ที่ให้บริกำรปลดระวำงเรือที่มีอยู่อำจมีไม่เพียงพอ 

 จำกกำรที่เรือต่อใหม่ขนำดระวำงบรรทุกรวมประมำณร้อยละ 20 (ขนำดระวำงรวม 146.89 ล้ำนเดทเวทตัน) ของ 

กองเรือโลกมีก�ำหนดกำรส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2560 แต่กำรขำดแหล่งเงินทุนประกอบกับกำรที่อู่ต่อเรือส่งมอบเรือลำ่ช้ำ อำจ 

จะท�ำให้ตวัเลขอตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืใหม่ดงักล่ำวอยูท่ีป่ระมำณร้อยละ 35 ดงัจะเหน็ได้จำกตวัเลขอตัรำควำมล่ำช้ำ

ในกำรส่งมอบเรือในปี 2556 นั้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 38 

 อปุทำนกบัอปุสงค์น่ำจะเข้ำสูภ่ำวะสมดลุได้ในปี 2557 ดงันัน้ บรษิทัฯ คดิว่ำปี 2556 จงึอำจถกูจำรกึไว้ให้เป็นปีสดุท้ำย

แห่งควำมท้ำทำยที่ยำกล�ำบำกส�ำหรับธุรกิจเดินเรือเทกอง 

 ด้านการเงิน - กำรระดมทุนยังคงเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยที่สุดที่เจ้ำของเรือจะต้องเผชิญต่อไปในปี 2557 ดังจะเห็นได้

จำกกำรที่ธนำคำรที่เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือได้ลดพอร์ตเงินกู้ของตนส�ำหรับธุรกิจนี้ลงบำงส่วนหรือทั้งหมด และ

ธนำคำรบำงรำยเลกิปล่อยกูใ้ห้แก่ธรุกจินีอ้ย่ำงถำวร อย่ำงไรกต็ำม อำจมธีนำคำรรำยใหม่ๆเข้ำมำปล่อยกูใ้ห้แก่เจ้ำของเรอืแทน 

โดยธนำคำรรำยใหม่ๆทีเ่คยปล่อยกูใ้ห้แก่องค์กรขนำดใหญ่จะเริม่ปล่อยกูใ้ห้แก่องค์กรเดนิเรอืใหญ่ แต่ต้นทนุเงนิกูจ้ำกธนำคำร

รำยใหม่เหล่ำนีจ้ะสงูกว่ำเนือ่งจำกธนำคำรรำยใหม่ดงักล่ำวยงัไม่มคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในธรุกจินีแ้ม้จะมเีงนิทนุส�ำหรบัลกูค้ำ

ในประเทศก็ตำม

 ดังนั้น จึงมีกำรระดมทุนต่ำงๆในตลำดทุนจำกบริษัทเดินเรือที่ยังมีเรือเพียงไม่กี่ล�ำ สภำวะตลำดเช่นนี้ยังคงสร้ำง

ควำมประหลำดใจอย่ำงต่อเนื่อง! ปัญหำเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน คือ กำรมีต้นทุนที่สูงกว่ำเงินกู้จำกธนำคำรรำยเก่ำ รวมไปถึง 

ข้อก�ำหนดต่ำงๆทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เจ้ำของเรอืต้องปฏบิตัติำม ซึง่บรษิทัรำยย่อยเหล่ำนีส้ำมำรถเปิดหรอืปิดตวัลงได้อย่ำงรวดเรว็ขึน้อยู่

กับประสบกำรณ์ในแง่ของหนี้สินต่อทุนของตน หลังจำกกำรล้มละลำยของบริษัท STX Pan Ocean และกำรยกเลิกพันธบัตร

มูลค่ำ 1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ รวมถึงกำรลดทุน ผู้ลงทุนต่ำงๆ โดยเฉพำะในประเทศเกำหลีใต้จะไม่เร่งรีบลงทุนในธุรกิจ 

เดินเรือในอนำคตอันใกล้อีกอย่ำงแน่นอน

 กำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในกระแสเงินสดในอนำคตจะเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรระดมทุน อย่ำงไรก็ตำม

ขึ้นอยู่กับปัจจัยในแง่ของคุณภำพและควำมคุ้มค่ำของกำรปล่อยกู้ตำมสัญญำเช่ำล่วงหน้ำของ Charterers ส่วนใหญ่แล้ว 

กำรล้มละลำยอย่ำงรวดเร็วของบริษัทเดินเรือได้ส่งผลเสียต่ออุตสำหกรรมในช่วงห้ำปีที่ผ่ำนมำโดยมีกำรเจรจำกันใหม่ และ/

หรือ มีกำรผิดนัด ซึ่งจะส่งผลให้กำรขำดแคลนแหล่งเงินทุน หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นในกำรหำแหล่งเงินทุน ดังนั้น ปัญหำ 

เงินทุนนี้จึงยังคงเป็นปัญหำที่ส�ำคัญ 

 ท้ำยทีส่ดุแล้ว อตุสำหกรรมของเรำทีต้่องใช้เงนิลงทนุสงู มคีวำมผนัผวนมำก และมลีกัษณะเป็นวฏัจกัรขึน้ลง และจำก

กำรที่ธนำคำรที่เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือได้หยุดให้เงินกู้แก่ธุรกิจนี้ ท�ำให้เจ้ำของเรือที่มีควำมแข็งแกร่ง จดทะเบียน
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ในตลำดหลกัทรพัย์ มกีระแสเงนิสดมำก และไม่ได้ท�ำธรุกจิแบบเกง็ก�ำไรเท่ำนัน้ทีจ่ะหำเงนิทนุได้ ส่วนเจ้ำของเรอืรำยย่อยและ

ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จะขำดแคลนแหล่งเงินทุนท�ำให้ต้องใช้เงินของตนเองในกำรท�ำธุรกิจ

บทส่งท้าย 
 เมื่อพิจำรณำปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำ บริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำนที่

จะไขว่คว้ำโอกำสดีๆ  ทีจ่ะเข้ำมำในตลำดธรุกจิเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองเพือ่น�ำพำบรษิทัฯ ไปสูค่วำมส�ำเรจ็ โดยบรษิทัฯ หวงั

เป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะมอบสญัญำแห่งควำมส�ำเรจ็สูอ่นำคตนี ้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่ำน ด้วยกำรท�ำงำนอย่ำงทุม่เทและเสยีสละของ

พนักงำนที่เป็นมืออำชีพของบริษัทฯ ทั้งที่ประจ�ำในส�ำนักงำนและที่ประจ�ำกำรบนเรือของบริษัทฯ ทุกคน 

  ในนามคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  นายคูชรู คาลี วาเดีย

 กรรมกำรผู้จัดกำร  กรรมกำรบริหำร

  7 กุมภำพันธ์ 2557
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