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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมกำรมีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่จะน�ำเสนอรำยงำนประจ�ำปีที่	26	และรำยงำนงบกำรเงินของบริษัทฯ	ที่ได้ตรวจ

สอบแล้ว	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนได้รับทรำบดังนี้

	 ปี 2557 ปีแห่งความประหลาดใจ	ในขณะที่ปี	2556	เป็นปีแห่งควำมแตกต่ำงโดยครึ่งปีหลังดีกว่ำครึ่งปีแรกส่งผลใน

แง่ดีต่ออุตสำหกรรมเดินเรือรอบโลก	จึงท�ำให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำปี	2557	จะเป็นปีที่ตลำดฟื้นตัวซึ่งได้รอคอยกันมำนำน	แต่

สุดท้ำยก็ต้องประหลำดใจที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปดังคำด	โดยปี	2557	เป็นปีที่ย�่ำแย่ส�ำหรับอุตสำหกรรมเดินเรือทั่วโลก	ทั้งนี้	ดัชนี

ค่ำระวำงเรอื	(BDI)	ของปีนีเ้ฉลีย่อยูท่ี	่1,105	จดุ	ซึง่ถอืเป็นดชันทีีต่�ำ่ทีส่ดุเป็นอนัดบัทีห่กในประวตักิำรณ์	อนัเป็นเครือ่งบ่งบอก

สถำนกำรณ์ได้เป็นอย่ำงดี	และเนื่องจำกเป็นปีที่น่ำผิดหวัง	จึงมีควำมเห็นส่วนใหญ่ว่ำปี	2558	จะเป็นปีที่ท้ำทำยอย่ำงยิ่ง

	 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงครึ่งหลังของปี	2557	เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งหลังของปี	2556	มีดังต่อไปนี้	กำรขนส่งแร่เหล็ก

จำกบรำซลิไปจนีในปี	2557	มปีรมิำณไม่มำกเท่ำปี	2556	กำรขนส่งจำกบรำซลิดกีว่ำกำรขนส่งจำกออสเตรเลยีในแง่ของตวัเลข

ปรมิำณกำรขนส่งเป็นตนั-ไมล์	ซึง่บรำซลิมำกกว่ำประมำณ	3	-	3.5	เท่ำ	โดยในปี	2557	ออสเตรเลยีส่งออกแร่เหลก็ไปจนีเพิม่ขึน้	

ถึง	110	ล้ำนตัน	เมื่อเทียบกับปี	2556	ซึ่งโดยปกติแล้ว	เมื่อสองปีที่ผ่ำนมำ	ตัวเลขกำรน�ำเข้ำจำกออสเตรเลียและบรำซิลอยู่

ในสัดส่วนที่เท่ำๆกัน	แต่ในปี	2557	ไม่เป็นเช่นนั้น	ส่งผลท�ำให้อัตรำค่ำระวำงเรือขนำดเคปไซต์ลดลง	ควำมแตกต่ำงอีกอย่ำง

หนึ่งก็คือ	ในปี	2557	รูปแบบกำรขนส่งตำมฤดูกำลได้ขำดหำยไป	ตลำดเรือขนส่งเทกองนั้นมีรูปแบบที่มีปริมำณมำกขึ้นอย่ำง

รวดเรว็หรอืเป็นไปตำมฤดกูำล	ทัง้นี	้จนีไม่ได้ซือ้สนิค้ำในปรมิำณมำกเหมอืนเคยเนือ่งจำกมำตรำกำรปล่อยสนิเชือ่ทีเ่ข้มงวดขึน้	

นอกจำกนี	้ฤดกูำลส่งออกธญัพชืจำกอเมรกิำใต้กไ็ม่ได้เกดิขึน้เพรำะชำวนำพอใจทีจ่ะเกบ็ธญัพชืไว้ในไซโลมำกกว่ำทีจ่ะน�ำออกมำ	

ขำยเนือ่งจำกค่ำเงนิตกต�ำ่อย่ำงต่อเนือ่ง	ด้วยปัจจยัดงักล่ำว	เมือ่เดอืนมถินุำยน	2557	ไม่มเีรอืจอดรอเทยีบท่ำเพือ่รอโหลดสนิค้ำ

ธัญพืชในเขตน่ำนน�้ำบรำซิล	ในขณะที่ในช่วงเดือนมิถุนำยน	2556	มีเรือมำกกว่ำ	100	ล�ำจอดรอโหลดสินค้ำธัญพืช	ณ	ท่ำเรือ

แห่งหนึ่งในบรำซิล	ปำรำนำกัว	

	 ตลำดเรือขนส่งสินค้ำเทกองท�ำให้เรำประหลำดใจอยู่เสมอ	เรำเคยมั่นใจอย่ำงมำกว่ำปี	2557	จะเป็นปีที่ดี	แต่สุดท้ำย

ก็ต้องประหลำดใจ	เช่นเดียวกันนี้	ปี	2558	มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นปีที่ตกต�่ำ	แต่สุดท้ำยอำจท�ำให้เรำต้องประหลำดใจอย่ำง	

น่ำยินดี	ทั้งนี้	ตลำดเรือเทกองอยู่ท่ำมกลำงวิกฤตมำเป็นเวลำเกือบเจ็ดปีแล้ว	หวังว่ำนี่คงเป็นปีที่ย�่ำแย่ปีสุดท้ำย

	 Hartland	Shipping	Service	สรปุว่ำกำรคำดกำรณ์ทัง้หมดส�ำหรบัปี	2557	ผดิพลำด	โดยระบวุ่ำ	“สิง่หนึง่ทีเ่หน็ได้ชดั	คอื	

ปี	2557	เป็นปีทีภ่ำคอปุสงค์ตกต�ำ่อย่ำงมำก	สบืเนือ่งจำกปัจจยัหลำยอย่ำงทีไ่ม่เป็นไปตำมทีค่ำดไว้	กล่ำวคอื	ฤดหูนำวทีร่นุแรงใน

สหรฐัอเมรกิำและฤดหูนำวทีอ่ำกำศไม่หนำวมำกในทวปียโุรปส่งผลให้ปรมิำณกำรขนส่งถ่ำนหนิข้ำมมหำสมทุรแอตแลนตกิไป

ทำงทศิตะวนัออกลดลง	กำรประกำศห้ำมกำรส่งออกแร่ดบิของอนิโดนเีซยีในเดอืนมกรำคมส่งผลให้กำรขนส่งแร่อะลมูเินยีม

และแร่นเิกลิลดลง	ในฤดใูบไม้ผล	ิจนีได้ยกเลกิกำรน�ำเข้ำถัว่เหลอืงปรมิำณ	2	ล้ำนตนัจำกกำรทีไ่ข้หวดันกกลบัมำระบำดท�ำให้มี
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นายคูชรู คาลี วาเดีย

กรรมกำรบริหำร

ควำมต้องกำรใช้ถัว่เหลอืงเพือ่เป็นอำหำรนกลดลง	ในเดอืนสงิหำคมซึง่เป็นฤดรู้อนแต่มฝีนตกในจนีได้เพิม่ก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

พลงังำนน�ำ้ร้อยละ	40	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	ท�ำให้กำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิลดลง	ในขณะนี	้ถ่ำนหนิน�ำเข้ำทัง้หมดอำจ

ได้รับผลกระทบจำกภำษีน�ำเข้ำที่ภำครัฐได้ประกำศในเดือนตุลำคมเพื่อเป็นกำรคุ้มครองเหมืองแร่ในประเทศ	เรำเห็นว่ำปัจจัย

เชิงลบส่วนใหญ่ดังกล่ำวอำจค่อยๆลดลงหรือหมดไปท�ำให้ปี	2558	กลับกลำยเป็นปีที่ดี	เพียงแค่อุปทำนไม่เพิ่มขึ้น	เมื่อช่วง	

สิน้เดอืนตลุำคม	อตัรำค่ำระวำงของเรอืขนำดเคปไซต์ได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้เนือ่งจำกโรงงำนผลติเหลก็ในจนีต้องกำรสตอ็กแร่เหลก็ที่

มรีำคำถกูกว่ำกำรน�ำเข้ำจำกออสเตรเลยีและบรำซลิ	รำคำแร่เหลก็ทีล่ดลงสำมำรถกระตุน้ให้มกีำรขนส่งทำงเรอืมำกขึน้	กล่ำวคอื	

เมือ่เหลก็ในจนีมรีำคำถกูมำก	โรงงำนผลติกจ็ะส่งออกมำกขึน้ถงึร้อยละ	73	ในเดอืนกนัยำยน	เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของ

ปีก่อน	รำคำน�้ำมันดิบตกต�่ำลงตั้งแต่กลำงเดือนมิถุนำยน	โดยรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯลดลงอยำ่งมำกจำกสูงสุดที	่3.64	

เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนในเดือนเมษำยน	ซึ่งส่งผลดีต่อลูกคำ้	และหวังว่ำจะเป็นเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ตัวเลขกำรบริโภคเพิ่มขึ้น	

และในทีส่ดุ	จะช่วยเพิม่ปรมิำณควำมต้องกำรในกำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลส�ำหรบัสนิค้ำส�ำเรจ็รปูหรอืสนิค้ำวตัถดุบิ	ในปีนี	้รำคำ

สินค้ำโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้	ตกต�่ำลง	เช่นเดียวกันปีก่อนหน้ำนี้	กล่ำวคือ	รำคำแร่เหล็กลดลงเกินครึ่งตั้งแต่ช่วงต้นปี	2556	ซึ่ง

อยูท่ี่	160	เหรยีญสหรฐัต่อตนั	รำคำข้ำวโพดลดลงเกอืบร้อยละ	60	ตัง้แต่กลำงปี	2555	ซึง่มรีำคำทีส่งู	รำคำฝำ้ยลดลงรอ้ยละ	70	

จำกต้นปี	2554	รำคำทองแดงลดลงร้อยละ	35	และรำคำถ่ำนหินลดลงร้อยละ	45	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	และ	

ลดลงอกีร้อยละ	10	และร้อยละ	13	ตำมล�ำดบัในปีนี	้หำกกำรทีร่ำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์ลดลงจะช่วยกระตุน้ให้มคีวำมต้องกำรมำกขึน้	

ดงันั้น	ปี	2558	อำจเป็นปีที่ดขีึ้นส�ำหรับอุตสำหกรรมเดินเรือ	ตรงกันข้ำมกับคำดกำรณ์ต่ำงๆที่มีตอนนี้	ปัจจัยต่ำงๆจะต้องเป็น

ไปให้ทิศทำงเดียวกันที่ถูกต้อง	แต่เรำเชื่อว่ำโชคน่ำจะเข้ำข้ำงเรำอยู่บ้ำงหลังจำกเหตุกำรณ์ที่เลวร้ำยในปี	2557”

	 ธนาคารได้เคยปล่อยเงนิกูใ้ห้แก่บรษิทัเดนิเรอือย่ำงง่ำยดำยในช่วงทีย่คุเฟ่ืองฟกู่อนและในปี	2551	ซึง่ท�ำให้เจ้ำของเรอืที่

ได้รบัเงนิกูส้ัง่ต่อ/ซือ้เรอืในปรมิำณทีม่ำกเกนิ	ทัง้ๆทีม่เีงนิทนุของตนเพยีงเลก็น้อย	และไม่มสีญัญำเช่ำล่วงหน้ำรองรบั	ธนำคำร

เหล่ำนี้	ต้องประสบกับควำมยำกล�ำบำกและต้องขำยต่อเงินกู้	มีคดีอยู่เพียงสองสำมคดีที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ทั้ง

ในหรอืนอกศำลล้มละลำย	ส่วนคดอีืน่ๆอยูร่ะหว่ำงเจรจำ	ผลทีต่ำมมำ	คอื	ธนำคำรหลำยแห่งได้ขำยต่อเงนิกู้	โดยบำงแห่งได้ลด

พอร์ตของตนลงโดยกำรขำยต่อเงินกู้ส�ำหรับธุรกิจเดินเรือให้แก่ธนำคำรอื่น	หรือยกเลิกกำรปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจนี้และได้ปลด	

เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลธุรกิจนี้ออก	กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้ธนำคำรขำดทุน	ท�ำให้ธนำคำรที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือจะ

ต้องปล่อยกู้อย่ำงไม่เต็มใจให้กับบริษัทในอุตสำหกรรมนี้	ดังนั้น	กำรจัดหำเงินทุนส�ำหรับเรือจึงไม่มีทีท่ำว่ำจะง่ำยขึ้น	

	 	สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย�่ำแย่	โดยเฉพำะอู่ต่อเรือที่เพิ่งก่อตั้งในปี	2549	–	ปี	2551	อู่ต่อเรือที่สำมำรถบริหำรให้

รอดพ้นวกิฤต	ได้ลดปรมิำณกำรต่อเรอืลงโดยสร้ำงควำมแขง็แกร่งในส่วนอืน่	กล่ำวคอื	บำงแห่งได้กลบัไปให้บรกิำรผลติชิน้ส่วน	

และซ่อมแซมตัวเรือแทน	บำงแห่งได้เปลี่ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ขณะนี้	อู่ต่อเรือทั่วโลกก�ำลังเสนอจุด

ขำยเรือของตนในแง่ของ	“กำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”		ทั้งนี้	มีอู่ต่อเรือในจีนและเกำหลีใต้จ�ำนวนมำกซึ่งต้องปิดตัวลง	หรือ

ก�ำลังประสบปัญหำทำงกำรเงิน
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	 ราคาน�้ามันที่ลดลงกับเศรษฐกิจโลก	จำกกำรวิจัยของธนำคำรดอยซ์แบงค์	ทุกๆ	10	เหรียญสหรัฐรำคำน�้ำมันลดลง	

ตัวเลขจีดีพีโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.40	ต่อปี	เนื่องจำกอุปสงค์กำรขนส่งทำงทะเลมำจำกอัตรำกำรขยำยตัวของตัวเลขจีดีพีโลก	

ดังนั้น	เมื่อตัวเลขจีดีพีโลกเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจของเรำ	ทั้งนี้	มีหลักกำรที่ไม่เป็นทำงกำรว่ำอุปสงค์สินค้ำเทกองจะเพิ่ม

ขึน้ประมำณ	1.5	–	2	เท่ำของตวัเลขจดีพีโีลก	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัว่ำรำคำน�ำ้มนัทีล่ดลงจะช่วยผลกัดนัให้ตวัเลขจดีพีโีลกปรบัตวัเพิม่

ขึ้นได้อย่ำงไร	ย้อนหลังกลับไปในป	ี2540	ซึ่งเป็นวิกฤตทวีปเอเชีย	รำคำน�้ำมันลดลงเกินครึ่ง	(จำก	20	-	23	เหรียญสหรัฐ	เป็น	

9	–	10	เหรียญสหรัฐ	ต่อบำร์เรล)	ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจเอเชียรอดจำกวิกฤตได	้เรำมั่นใจว่ำรำคำน�้ำมันที่	

ลดลงจะสำมำรถช่วยให้เศรษฐกจิรอบโลกรอดพ้นวกิฤตอกีครัง้หนึง่	อนัจะส่งผลให้เศรษฐกจิของประเทศต่ำงๆฟ้ืนตวั	นอกจำกนัน้	

สนิค้ำโภคภณัฑ์ส่วนใหญ่จะมต้ีนทนุเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในกำรผลติทีต่�ำ่ลงประมำณร้อยละ	50	หำกรำคำน�ำ้มนัลดลงมำกอำจส่งผลให้	

รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ลดลงตำมไปด้วยและจะยังคงอยู่ในระดับต�่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง	โดยทั่วไปแล้ว	รำคำที่ลดลงจะช่วยให้

อุปสงค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น	ซึ่งหมำยถึงปริมำณสินค้ำส�ำหรับขนส่งมีมำกขึ้น	เรำต้องคอยดูกันว่ำปี	2558	รำคำน�้ำมันที่ลดลงจะมี

บทบำทอย่ำงไร

	 ราคาน�้ามันที่ลดลงกับการเดินเรือที่ช้าลง	ตำมทฤษฎีแล้ว	รำคำน�้ำมันที่ลดลงจะส่งผลให้มีกำรแล่นเรือที่เร็วขึ้นแต่	

เฉพำะในกรณทีีอ่ตัรำค่ำระวำงเรอืต่อวนัอยูใ่นระดบัทีส่งูพอ	อตัรำค่ำระวำงในระดบัปัจจบุนันี	้คงไม่มรีำยใดจะแล่นเรอืเรว็ขึน้	

ในควำมเป็นจริงแล้ว	Charterer	ทุกรำย	เน้นให้ได้เรือที่สำมำรถเดินเรือในควำมเร็วที่ประหยัด	และได้สั่งกัปตันได้เดินเรือตำม

ควำมเร็วนั้น	

	 การปลดระวางเรอืสนิค้าแห้งเทกองในปี	2555	มตีวัเลขทีม่ำกทีส่ดุเป็นประวตักิำรณ์อยูท่ี	่35.97	ล้ำนเดทเวทตนั	อย่ำงไรกต็ำม	

ตัวเลขกำรปลดระวำงเรือในปี	2556	และปี	2557	กลับเป็นที่น่ำผิดหวังอยู่ที่เพียง	21.39	ล้ำนเดทเวทตัน	และ	16.72	ล้ำน	

เดทเวทตนั	ตำมล�ำดบั	อตัรำกำรปลดระวำงขึน้อยูก่บัปัจจยัหลกัสองอย่ำง	กล่ำวคอื	ตลำดค่ำระวำง	(ปัจจยัแรก)	และรำคำเศษเหลก็	

(ปัจจยัทีส่อง)	และไม่มคีวำมเกีย่วข้องกบัรำคำน�ำ้มนัไม่ว่ำจะสงูขึน้หรอืลดลง	รำคำเศษเหลก็ล่ำสดุอยูท่ีต่�ำ่กว่ำ	400	เหรยีญสหรฐัต่อตนั	

ของเหลก็ทีม่ำจำกเรอืทีถ่กูปลดระวำงซึง่ยงัอยูใ่นระดบัต�ำ่และมกีำรคำดกำรณ์ว่ำรำคำเศษเหลก็น่ำจะปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกนีต่้อไป	

ซึ่งหำกรำคำเศษเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น	และตลำดค่ำระวำงยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำดังเช่นปัจจุบัน	คำดว่ำจะมีเรือถูกปลดระวำง

ในปี	2558	มำกกว่ำปี	2557	โดยทั่วไปแล้ว	ค่ำระวำงที่ตกต�่ำ	ซึ่ง	Charterer	มีเรือให้เลือกมำกมำย	จึงไม่เลือกเรือเก่ำที่กินน�้ำมัน

มำกกว่ำและค่ำเบี้ยประกันสินค้ำสูงกว่ำ	นอกจำกนั้น	ลูกค้ำของ	Charterer	ไม่ต้องกำรขนส่งในเรือเก่ำหำกยังมีเรือที่อำยุน้อย

กว่ำในอัตรำค่ำระวำงที่เท่ำๆกัน	ดังนั้น	เรือเก่ำจึงไม่มีใครเช่ำในช่วงที่ตลำดตกต�่ำ	และเจ้ำของเรือต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร

ดูแล	ดังนั้น	ในช่วงที่ตลำดตกต�่ำ	เจ้ำของเรือเก่ำส่วนใหญ่จะเฝ้ำดูรำคำเศษเหล็กจำกกำรปลดระวำงอย่ำงใกล้ชิด	และเมื่อรำคำ	

ดังกล่ำวปรับตัวเพิ่มขึ้น	เจ้ำของเรือคงจะตัดสินใจปลดระวำงเรือของตนง่ำยยิ่งขึ้น

	 อตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืต่อใหม่ซึง่คอืผลต่ำงระหว่ำงขนำดระวำงบรรทกุของเรอืต่อใหม่ทีส่ัง่ต่อทีอู่ต่่อเรอื	ณ	

ต้นปีกบัขนำดระวำงบรรทกุของเรอืต่อใหม่ทีม่กีำรส่งมอบกนัจรงิๆ	ณ	สิน้ปี	ของปีเดยีวกนั	ส�ำหรบัปี	2557	อตัรำควำมล่ำช้ำใน

กำรส่งมอบเรือต่อใหม่อยู่ที่ร้อยละ	35.4	ซึ่งใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยของตัวเลขในช่วงห้ำปีที่ผ่ำนมำ	ดังนั้น	ส�ำหรับปี	2557	ตัวเลข

อปุทำนเพิม่ขึน้สทุธิ	จ�ำนวน	35.15	ล้ำนเดทเวทตนั	มำอยูท่ี่	770.34	ล้ำนเดทเวทตนั	ณ	สิน้ปี	ซึง่คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้สทุธร้ิอยละ	

4.78	ของกองเรอืสนิค้ำแห้งเทกองโลก	ถอืเป็นตวัเลขทีน้่อยทีส่ดุในรอบเก้ำปีทีผ่่ำนมำ	อตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่	

และกำรปลดระวำงเรอืดงักล่ำวแสดงให้เหน็ถงึควำมผนัผวนของตลำด	ส่งผลให้กำรคำดกำรณ์ตวัเลขทีแ่ท้จรงิของกำรเพิม่ขึน้สทุธิ	

ของขนำดระวำงบรรทกุรวมของกองเรอืโลกในอนำคตเป็นไปได้ยำก	บรษิทัฯ	คดิว่ำอตัรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรอืต่อใหม่	

และกำรปลดระวำงเรอืจะยงัคงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้และจะผนัผวนสวนทำงกบัอตัรำค่ำระวำงเรอืทีแ่ขง็แกร่งขึน้หำกตัง้สมมตฐิำนว่ำ	

อัตรำกำรส่งมอบเรือล่ำช้ำอยู่ที่ร้อยละ	35	และมีกำรปลดระวำงเรือ	20	ล้ำนเดทเวทตัน	ต่อปี	จะส่งผลให้มีกำรเพิ่มขึ้นของ

เรือสินค้ำแห้งเทกองทั่วโลกเล็กน้อยเพียงร้อยละ	4.61	หรือคิดเป็น	28.64	ล้ำนเดทเวทตัน	มำอยู่ที่	805.84	ล้ำนเดทเวทตัน	

ณ	ต้นปี	2559	ซึ่งภำยใต้สมมติฐำนดังกล่ำว	จะส่งผลให้มีกำรเพิ่มขึ้นของเรือสินค้ำแห้งเทกองทั่วโลก	26.79	ล้ำนเดทเวทตัน	

หรือคิดเป็นร้อยละ	5.30	มำอยู่ที่	848.51	ล้ำนเดทเวทตัน	ณ	ต้นปี	2560	

	 ในด้านอุปสงค์ของเรือ	อุปสรรคของควำมไม่แน่นอนยังคงปรำกฏอยู่	ประเทศจีนซึ่งเป็นตลำดใหญ่ของกำรขนส่ง

สนิค้ำแห้งเทกองต้องเผชญิกบัปัญหำตวัเลขจดีพีลีดลงเหลอืเพยีงร้อยละ	7.4	ในปี	2557	อย่ำงไรกต็ำม	คำดว่ำเศรษฐกจิของจนี

34 รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ในปี	2558	จะขยำยตัวรำวๆร้อยละ	7	โดยอยู่บนสมมติฐำนว่ำสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินที่ผ่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่องและนโยบำย

ทำงกำรเงินที่รอบคอบ	กำรคอร์รัปชั่นที่ลดลง	รวมถึงกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำยในประเทศ	และกำรขยำยตัวของตัวเลข

กำรส่งออกจำกแนวโน้มเศรษฐกจิของตลำดใหญ่ทีส่ดุ	คอื	สหรฐัอเมรกิำ	จนีพยำยำมกระตุน้เศรษฐกจิของตน	และควบคมุกำร

พึ่งพำกำรส่งออก	ในแง่ของตัวเลขกำรน�ำเข้ำนั้น	จีนได้สร้ำงควำมประหลำดใจต่อตลำดโดยเพิ่มกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กอย่ำงมำก

ที่ปริมำณ	933.11	ล้ำนตัน	(เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	13.75)	ถั่วเหลืองที่ปริมำณ	71	ล้ำนตัน	(เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	12.6)		

ไม้ซงุทีป่รมิำณ	67	ล้ำนตนั	(เพิม่ขึน้จำกปีก่อนร้อยละ	11.1)	แต่น�ำเข้ำถ่ำนหนิลดลงอยูท่ีป่รมิำณ	292	ล้ำนตนั	(ลดลงจำกปีก่อน

ร้อยละ	9.4)	จีนได้ส่งออกเหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ	50.5	เมื่อเทียบกับปี	2556	มำอยู่ที่ปริมำณ	93.78	ล้ำนตัน	ทั้งๆที่ตัวเลขดังกล่ำว

ได้เพิ่มขึ้น	แต่กลับมำกำรพำดหัวข่ำวว่ำ	“เศรษฐกิจจีนชะลอตัว”	ในระหว่ำงปี	2557	กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ	(IMF)	

ได้ระบุว่ำเศรษฐกิจจีนได้กลำยมำเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกจำกกำรที่ก�ำลังซื้อมำกถึง	17.6	ล้ำนล้ำนเหรียญ

สหรฐั	ส่งผลให้เศรษฐกจิสหรัฐตกไปอยูใ่นอนัดบัทีส่อง	(17.4	ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั)	ตวัเลข	จดีพีขีองจนีคำดว่ำจะอยูท่ีข่ยำย

ตวัร้อยละ	7	ในปี	2558	และหนงัสอืพมิพ์ต่ำงๆทัว่โลกได้พำดหวัข่ำวว่ำเศรษฐกจิจนีจะย�ำ่แย่	ทัง้ๆทีต่วัเลขจดีพีขีองสหรฐัจะอยู่

ที่ร้อยละ	4	–	5	ดูเหมือนว่ำมีกำรน�ำเสนอข่ำวแบบไม่ยุติธรรม	

	 เศรษฐกจิเริม่ดขีึน้ของสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นตลำดทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก	โดยธนำคำรกลำงสหรฐัอเมรกิำไม่เพยีงแต่ได้หยดุ

ใช้มำตรกำรผ่อนคลำยแผนกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	(QE)	แต่ยังจะปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยทีละน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี	2558	

	 ส่วนสหภาพยโุรป	ซึง่มเีศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัทีส่องของโลกรองจำกสหรฐัฯ	และเป็นหนึง่ให้ผูส่้งออกรำยใหญ่ทีส่ดุ

ของโลก	เศรษฐกิจของสหภำพยุโรปเป็นที่น่ำผิดหวัง	จึงท�ำให้ธนำคำรกลำงสหภำพยุโรปจะเริ่มแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ	(QE)	

อันจะส่งผลให้ค่ำเงินยูโรอ่อนตัวลงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ	และคำดว่ำอำจจะลดต�่ำลงอีก	จำกมำตรกำร	

QE	ดังกล่ำวรวมกับค่ำเงินที่อ่อนตัวลงอำจส่งผลให้เศรษฐกิจของสหภำพยุโรปฟื้นตัว	และไม่สำมำรถมองข้ำมตัวเลขกำร	

ส่งออกได้เนื่องจำกเยอรมนีเคยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรำยใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อไม่นำนมำนี้	หำกสหภำพยุโรปสำมำรถจัดกำร

กับเศรษฐกิจของตนได้	ย่อมมีกำรน�ำเข้ำสินค้ำเทกองมำกขึ้นเพื่อใช้กำรผลิตสินค้ำกึ่งส�ำเร็จรูปและสินค้ำส�ำเร็จรูป	ส่งผลให้

เกิดควำมต้องกำรในกำรขนส่งทำงเรือมำกขึ้น	 	

	 ประเทศญีปุ่น่	ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุสนิค้ำเทกองรำยใหญ่อนัดบัทีส่องของโลก	ก�ำลงัไปได้ดภีำยใต้มำตรกำร	Abenomics	

อย่ำงไรกต็ำม	เนือ่งจำกยงัคงมกีำรเลกิใช้พลงังำนนวิเคลยีร์จงึมกีำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิเพิม่มำกขึน้	บรษิทัญีปุ่น่หลำยแห่งมกี�ำไร	ต้อง

ขอบคณุค่ำเงนิเยนทีอ่่อนตวัลงจำก	75	เยน	เป็น	115	–	120	เยนต่อเหรยีญสหรฐั	และท�ำให้มกีำรกลบัไปลงทนุในประเทศของตน	

รวมไปถึงในโรงงำนของตนทั่วเอเชียและทั่วโลก	ซึ่งส่งผลให้มีกำรน�ำเข้ำสินค้ำแห้งเทกองมำกขึ้น

	 ประเทศอินเดีย	ด้วยค่ำเงินที่อ่อน	และภำยใต้รัฐบำลใหม่ที่มุ่งเน้นกำรตลำด	อำจกลำยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทำงกำร

เกษตรรำยใหญ่	จำกกำรที่มีท่ำเรือที่เล็ก	ร่องน�้ำตื้นเขิน	และไม่มีประสิทธิภำพ	ท�ำให้ท่ำเรือเกิดควำมแออัดอย่ำงมำก	ส่งผลให้

ปริมำณกำรขนส่งโดยเรือขนส่งขนำดเล็กลดลง	ปัจจัยนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับตลำดเรือขนส่งขนำดเล็ก

	 ผลพลอยได้ทีจ่ะตำมมำจำกอปุสงค์ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำวนี	้อำจท�ำให้เกดิกำรปลดระวำงเรอืเก่ำลดลง	และในอกี	4	ปีข้ำงหน้ำ	

กล่ำวคอื	ก่อนสิน้ปี	2561	ร้อยละ	17.4	ของกองเรอืบรรทกุสนิค้ำแห้งเทกองทีใ่ช้งำนอยูใ่นปัจจบุนัซึง่มขีนำด	770.34	ล้ำนเดทเวทตนั	

จะมีอำยุมำกกว่ำ	20	ปี	หรือคิดเป็น	133.7	ล้ำนเดทเวทตัน	ซึ่งบำงส่วนหรือทั้งหมดอำจจะถูกปลดระวำง	

	 เพือ่เป็นกำรอธบิำยให้เหน็ภำพทีช่ดัเจน	บรษิทัฯ	จงึขอน�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปีทีส่�ำคญั	จำกงบกำรเงนิของ

บริษัทในปีที่ผ่ำนๆ	มำ	ดังต่อไปนี้

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ค่ำเฉลี่ยดัชนีค่ำระวำงเรือ	(BDI) 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105

ก�ำไร	(ขำดทุน)	สุทธิ
(หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ)

24.8 110.1 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5)

จ�ำนวนเรือโดยเฉลี่ย 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66

ก�ำไร	(ขำดทนุ)	สทุธต่ิอเรอืหนึง่ล�ำ	
(หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ)

0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06)
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	 	ผลประกอบกำรของบริษัทฯ	ในปี	2557	เมื่อเปรียบเทียบกับคำ่เฉลี่ยของดัชนีคำ่ระวำงเรือของทั้งปีที่	1,105	จุด	ซึ่งถือ

เป็นดัชนีที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่หกในประวัติกำรณ์	ในขณะที่บริษัทเดินเรืออื่นต้องเขำ้สู่แผนฟื้นฟูกิจกำร	(Chapter	11)	หรือ

ปรับโครงสร้ำงหนี้นั้น	ถือได้ว่ำบริษัทฯ	บริหำรงำนได้เป็นที่น่ำพอใจแม้ว่ำจะขำดทุนเล็กน้อย	ทั้งนี้	ปี	2552	ถึงปี	2554	จะถูก

จดจ�ำไว้ว่ำเป็นปีแห่ง	“กำรสร้ำงควำมแขง็แกร่ง”	เมือ่บรษิทัฯ	ได้ปรบัลดตวัเลขในงบดลุโดยลดขนำดกองเรอืของบรษิทัฯ	และ

เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรปรับลดอำยุกองเรือด้วยเรือที่ทันสมัย	มีประสิทธิภำพ	และมีเครนยกสินค้ำ

รางวัลและเกียรติยศ: 

	 ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้พเีอสแอลเป็นหนึง่ในบรษิทัทีม่ผีลงำนโดดเด่นทำงด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

และยงัให้พเีอสแอลเป็นหนึง่ในบรษิทัทีม่ผีลงำนทีโ่ดดเด่นทำงด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม	ส�ำหรบัปี	2557	เช่นเดยีวกนันัน้	

บริษัทฯ	ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของประเทศไทย	และให้อยู่ในอันดับที่สอง	

เมือ่เทยีบกบับรษิทัต่ำงๆใน	12	ประเทศ	โดยผลกำรตดัสนิมำจำกนกัวเิครำะห์และผูล้งทนุจ�ำนวน	322	รำยซึง่ได้ลงควำมเหน็ใน

โครงกำรส�ำรวจซึง่จดัโดยนติยสำร	Asiamoney	นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้รบักำรเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ำรอบสดุท้ำยส�ำหรบั	“รำงวลั

ผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิค้ำเทกอง”	(Bulk	Ship	Operator	of	the	Year)	ในงำน	IBJ	Awards	2014	และบรษิทัฯ	ยงัได้รบักำรเสนอ

ชือ่เป็นผูเ้ข้ำรอบสดุท้ำยส�ำหรบั	“รำงวลักำรบรหิำรจดักำรธรุกจิเรอืทีด่ทีีส่ดุประจ�ำปี”	ในงำน	Lloyd’s	List	Asia	Awards	2014

	

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการด�าเนินงานประจ�าปี

	 ผลกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงปี	รำยได้รวมของบริษัทฯ	เป็นเงิน	4,661.59	ล้ำนบำท	(ปี	2556:	4,828.61	ล้ำนบำท)	และ

ขำดทนุสทุธเิป็นเงนิ	80.22	ล้ำนบำท	(ปี	2556:	ก�ำไรสทุธ	ิ527.77	ล้ำนบำท)	ส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี	่15,283.85	ล้ำนบำท	(ปี	2556:	

15,631.03	ล้ำนบำท)	และสนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ	เพิม่ขึน้ในระหว่ำงปีเป็น	27,908.53	ล้ำนบำท	(ปี	2556:	25,509.76	ล้ำนบำท)	

ซึ่งมำจำกกำรรับมอบเรือจ�ำนวน	5	ล�ำ	ในปี	2557	ทั้งนี้	กำรเพิ่มขึ้นสินทรัพย์รวมควรจะมำกกว่ำนี้หำกรวมเงินส�ำรองถ้ำไม่ได้

ใช้ส�ำหรบักำรจ่ำยเงนิกูค้นืล่วงหน้ำ	กำรจ่ำยเงนิปันผล	กำรจ่ำยเงนิล่วงหน้ำส�ำหรบัเรอืสัง่ต่อใหม่	และกำรจ่ำยค่ำซือ้เรอืทีไ่ด้มำ	

ระหว่ำงปี	สินทรัพย์รวมในสกุลเงินบำท	(เป็นสกุลเงินตำมงบกำรเงิน)	นั้นซึ่งได้ถูกปรับปรุงใหม่จำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำน	(Functional	Currency)	ได้เพิม่ขึน้เนือ่งจำกค่ำเงนิบำททีอ่่อนตวัเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลำร์

สหรัฐ	ณ	สิ้นปี	2557	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2556	

	 ในระหว่ำงปี	บรษิทัฯ	ขำดทนุสทุธจิ�ำนวน	82.31	ล้ำนบำท	(ปี	2556:	ก�ำไรสทุธ	ิ522.34	ล้ำนบำท)	ก่อนก�ำไรจำกอตัรำแลก

เปลีย่นจ�ำนวน	4.33	ล้ำนบำท	(ปี	2556:	ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ�ำนวน	13.33	ล้ำนบำท)	และภำษเีงนิได้จ�ำนวน	2.24	ล้ำนบำท	

(ปี	2556:	จ�ำนวน	7.90	ล้ำนบำท)	ในด้ำนของรำยได้	ปีนี้เรือของบริษัทฯ	มีรำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำคิดเป็น	8,096	เหรียญสหรัฐ	

เมื่อเปรียบเทียบกับ	7,508	เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�ำของปี	2556	รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิ	(รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิจำก

รำยจ่ำยท่ำเรือและน�้ำมันเชื้อเพลิง)	สูงกว่ำปีที่แล้ว	สำเหตุหลักเนื่องมำจำกจ�ำนวนเรือเฉลี่ยที่ด�ำเนินงำนมีมำกขึ้นในปี	2557	ที่

จ�ำนวน	42	ล�ำ	เมื่อเทียบกับจ�ำนวน	39	ล�ำ	ในปี	2556	รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�ำของปี	2557	สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2556	ค่ำใช้จ่ำย	

ในกำรเดนิเรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	19	สำเหตหุลกัเนือ่งมำจำกจ�ำนวนเรอืเฉลีย่ทีด่�ำเนนิงำนมมีำกขึน้ในปี	2557	เมือ่เทยีบกบัปี	2556	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือต่อวันต่อล�ำในระหว่ำงปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี	2556	ระยะเวลำหยุดกำรเดินเรือเพื่อกำรซ่อม

บ�ำรุงของปีนี้เฉลี่ยประมำณ	10.67	วัน	ต่อล�ำเรือ	ซึ่งถือว่ำดีมำกเมื่อค�ำนึงถึงอำยุเฉลี่ยของกองเรือที่ประมำณ	10	ปี	ในปี	2557	

บรษิทัฯ	ได้รบัเงนิจำก	กำรยกเลกิสญัญำสัง่ต่อเรอืเดนิทะเลจ�ำนวน	1,454.28	ล้ำนบำท	โดยได้บนัทกึก�ำไรจ�ำนวน	39.55	ล้ำนบำท

จำก	กำรยกเลกิสญัญำสัง่ต่อเรอืเดนิทะเลจ�ำนวน	1	ฉบบั	บรษิทัฯ	ได้จ่ำยเงนิปันผลจ�ำนวน	311.82	ล้ำนบำทไปในระหว่ำงปี	2557

	 บริษัทฯ	ได้ลองค�ำนวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอีกครั้งในปีนี้	ส�ำหรับ	21	ปีนับตั้งแต่บริษัทฯ	เข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์ฯ	จนถึงวันจันทร์	ที่	16	กันยำยน	2557	ซึ่งรำคำหุ้นบริษัทฯ	มีรำคำปิดอยู่ที่	25.75	บำทต่อหุ้น	(บริษัทฯ	เริ่มซื้อขำย

หุน้ในตลำดหลกัทรพัย์ฯ	เมือ่วนัที	่16	กนัยำยน	2536)	หำกนกัลงทนุได้ถอืหุน้ไว้ตัง้แต่ออก	IPO	ครัง้แรกจนครบ	21	ปี	นกัลงทนุ

จะได้ผลตอบแทนถงึ	18.24	เท่ำของเงนิลงทนุครัง้แรก	ทัง้นี	้กำรค�ำนวณนีย้งัไม่ได้ค�ำนงึถงึผลตอบแทนจำกกำรน�ำเงนิปันผลที่

ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ
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การปรับลดอายุกองเรือ
	 	ณ	ต้นปี	2558	บริษัทฯ	มีเรือจ�ำนวน	44	ล�ำในกองเรือ	(ขนำดอัลตรำแมกซ์	(Ultramax)	จ�ำนวน	2	ล�ำ	ขนำดซุปรำแมกซ์	

(Supramax)	จ�ำนวน	9	ล�ำ	และขนำดแฮนดี้ไซส์	(Handysize)	จ�ำนวน	33	ล�ำ)	มีขนำดระวำงบรรทุกรวม	1,525,040	เดทเวทตัน	

หรือเฉลี่ย	34,660	เดทเวทตันต่อล�ำ	โดยมีอำยุเฉลี่ยของกองเรือประมำณ	10.5	ปี	

	 ในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง	และมีอัตรำผลตอบแทนต่อควำมเสี่ยงที่สูงมำก	รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นวัฎจักรขึ้นลง

ที่กว้ำงและคำดเดำได้ยำกนั้น	จังหวะเวลำในกำรตกลงซื้อเรือนั้น	ถือได้ว่ำเป็นจังหวะกำรตัดสินใจที่ส�ำคัญที่สุด

	 แผนกำรปรบัลดอำยกุองเรอืได้ก�ำลงัด�ำเนนิกำรอยู	่โดยปี	2558	จะเป็นปีทีท้่ำทำยอย่ำงยิง่ส�ำหรบักำรเดนิเรอื	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	

มีแผนที่จะขำยเรือเก่ำและเรืออำยุน้อยที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจ�ำนวน	21	ล�ำ	และจะรับมอบเรือต่อใหม่จ�ำนวน		

18	ล�ำ	ซึ่งเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยในต้นปี	2559	บริษัทฯ	จะรับมอบเรือต่อใหม่อีกจ�ำนวน	7	ล�ำ	

ส่งผลให้กองเรือของบริษัทฯ	จะอยู่ที่	48	ล�ำ	โดยมีอำยุเฉลี่ย	3.5	ปีและขนำดเฉลี่ย	50,000	เดทเวทตันต่อล�ำ

	  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	

ได้รับมอบเรือล�ำที่สำมในเดือนมกรำคม	2556	ในระหว่ำงปี	2554	-	2556	บริษัทฯ	ได้ก�ำไรจำกกำรขำยต่อสัญญำสั่งต่อเรือโดย

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

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

สทิธเิรยีกร้องเงนิงวดตำมสญัญำค�ำ้ประกนักำรคนืเงนิงวดจำกธนำคำร	(refund	guarantees)	ส�ำหรบัสญัญำสัง่ต่อเรอืจ�ำนวน	9	

ฉบบั	(ส�ำหรบัเรอืขนำด	34,000	เดทเวทตนั	จ�ำนวน	4	ฉบบั	และเรอืขนำด	54,000	เดทเวทตนั	จ�ำนวน	2	ฉบบั	เรอืขนส่งซเีมนต์

ขนำด	20,000	เดทเวทตันจ�ำนวน	3	ฉบับ)	และนี่ได้เป็นตอนจบของต�ำนำน	ABG	

เหตุการณ์ส�าคัญของปี 2557

	 ตลาดเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองเป็นทีน่่ำผดิหวงัในปี	2557	ในขณะทีม่คีำดกำรณ์ว่ำตลำดจะฟ้ืนตวัแต่สดุท้ำยกไ็ม่เป็น

เช่นนั้น	ส่งผลให้บริษัทเดินเรือส่วนใหญ่มีมูลคำ่หุ้นที่ลดลงอยำ่งมำก	ณ	สิ้นปี	โดยมีเหตุกำรณ์หลักๆที่เกิดขึ้น	คือ	บรำซิลได้

สญูเสยีตวัเลขกำรส่งออกให้แก่ออสเตรเลยี	โดยในปรมิำณ	110	ล้ำนตนัของแร่เหลก็ทีน่�ำเข้ำมำทีจ่นีในระหว่ำงปี	2557	มำจำก

ออสเตรเลยีเกอืบทัง้หมดส่งผลให้ตวัเลขปรมิำณกำรขนส่งเป็นตนั-ไมล์ลดลง	นอกจำกนัน้	ในปีนี	้รปูแบบฤดกูำลกำรขนส่งได้

หำยไป	และจีนไม่ได้ซื้อสินค้ำในปริมำณที่มำกเหมือนเคยเนื่องจำกกำรปล่อยสินเชื่อเข้มงวดขึ้น	กำรขนส่งสินค้ำธัญพืชจำก

อเมริกำใต้ได้หำยไปโดยไม่มีเรือแม้แต่ล�ำเดียวที่รอขนสินค้ำธัญพืชในน่ำนน�้ำบรำซิลเมื่อเทียบกับจ�ำนวนมำกกว่ำ	100	ล�ำที่รอ

ขนสินค้ำดังกล่ำวในเดือนมิถุนำยน	2556

	 ตัวเลขภาคอุปทานได้แสดงให้เห็นถึงทำงสว่ำงในท้ำยที่สุดของหนทำงที่มืดมิด	มีเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจ�ำนวน	

749	ล�ำ	คิดเป็นขนำด	51.88	ล้ำนเดทเวทตันถูกส่งมอบในช่วงปี	2557	และในช่วงเวลำเดียวกัน	เจ้ำของเรือถูกบังคับให้ต้อง		

รไีซเคลิเรอืของตนมำกเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้	ตวัเลขกำรปลดระวำงเรอืปีนีไ้ม่เหมอืนกบัตวัเลขปีทีแ่ล้วทีม่กีำรปลดระวำงเรอื	21.39	

ล้ำนเดทเวทตนั	ซึง่ประกอบไปด้วยเรอืขนำดเคปไซส์	(Capesize)	จ�ำนวน	26	ล�ำ	เรอืขนำดปำนำแมกซ์	(Panamax)	จ�ำนวน	26	ล�ำ	

เรือขนำดอัลตรำแมกซ์	(Ultramax)	จ�ำนวน	47	ล�ำ	เรือขนำดซุปรำแมกซ์	(Supramax)	จ�ำนวน	59	ล�ำ	เรือขนำดแฮนดี้แมกซ์	

(Handymax)	จ�ำนวน	54	ล�ำ	และเรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์	(Handysize)	จ�ำนวน	132	ล�ำ	ซึง่เท่ำกบัขนำดระวำงรวม	16.72	ล้ำนเดทเวทตนั	

ปัจจยัเหล่ำนีส่้งผลให้กองเรอืโลกแขง็แกร่งมำกขึน้	โดยเมือ่ต้นปี	2558	กองเรอืขนส่งสนิค้ำเทกองโลกมขีนำด	770.34	ล้ำนเดทเวทตนั	

และมเีรอืขนำดระวำงรวม	85.40	ล้ำนเดทเวทตนั	และ	66.52	ล้ำนเดทเวทตนั	มกี�ำหนดส่งมอบในปี	2558	และ	2559	ตำมล�ำดบั	

หำกตั้งสมมติฐำนว่ำมีกำรปลดระวำงเรือที่	20	ล้ำนเดทเวทตันต่อปี	(ปี	2557	อยู่ที่	16.72	ล้ำนเดทเวทตัน)	รวมกับอัตรำกำร	

ส่งมอบเรอืล่ำช้ำร้อยละ	35	ของกำรส่งมอบเรอืทัง้ปี	(ปี	2557	อยูท่ีร้่อยละ	35.40)	สิน้ปี	2558	ขนำดกองเรอืโลกจะอยูท่ี	่805.84		

ล้ำนเดทเวทตนั	หรอืขยำยตวัร้อยละ	4.6	และภำยใต้สมมตฐิำนทัง้สองนี	้สิน้ปี	2559	ขนำดกองเรอืโลกจะอยูท่ี	่848.51	ล้ำนเดทเวทตนั	

หรือขยำยตัวร้อยละ	5.3	เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข	ณ	สิ้นปี	2558	
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	 	ในทีส่ดุ	ผลพวงของวกิฤตกิารเงนิโลกกค่็อยๆคลีค่ลำยลง	ด้วยตวัเลขทำงเศรษฐกจิทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้	ตำมทีไ่ด้กล่ำวข้ำงต้น	

สหรัฐอเมริกำได้เลิกใช้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	(QE)	และระบุว่ำอัตรำดอกเบี้ยจะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ	

ปี	2558	เนื่องจำกธนำคำรกลำงสหรัฐมั่นใจว่ำเศรษฐกิจของตนเริ่มแข็งแกร่งขึ้น	

	 ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป	มีตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่หลำกหลำย	โดยสหรำชอำณำจักรและสเปนมี

เศรษฐกจิทีด่ขีึน้	ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของเยอรมนี	อติำล	ีและฝรัง่เศสได้อ่อนตวัลง	และดเูหมอืนกรซีจะออกจำกกำรเป็นสมำชกิ

ในกำรเลือกตั้งในวันที่	25	มกรำคม	2558	ด้วยสำเหตุดังกล่ำวจึงท�ำให้ธนำคำรกลำงสหภำพยุโรปจะเริ่มแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ	

(QE)	ในอนำคตอนัใกล้	ซึง่จะส่งผลให้ค่ำเงนิยโูรอ่อนตวัลงอย่ำงมำกเมือ่เทยีบกบัค่ำเงนิดอลลำร์สหรฐั	และคำดว่ำอำจจะลดต�ำ่

ลงอีก	จำกมำตรกำรQE	ดังกล่ำวรวมกับค่ำเงินที่อ่อนตัวลงอำจส่งผลให้เศรษฐกิจของสหภำพยุโรปฟื้นตัว	ทั้งนี้	สหภำพยุโรป

มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจำกสหรัฐอเมริกำเล็กน้อยและเป็นผู้ส่งออกรำยใหญ่ของโลก	เศรษฐกิจของ

สหภำพยุโรปที่แข็งแกร่งขึ้น	ย่อมส่งผลดีต่อตลำดเรือเทกอง	โดยจะมีกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจ�ำนวนมำกและกำรส่งออกผลิตภัณฑ์

กึ่งส�ำเร็จรูปหรือส�ำเร็จรูปจ�ำนวนมำกเช่นกัน

	 ประเทศญีปุ่่น	ซึง่เป็นประเทศทีเ่ศรษฐกจิอ่อนแอในสำยตำขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ	

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

ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรบรหิำรจดักำรเศรษฐกจิของประเทศ	รวมถงึมำตรกำรกระตุน้ทำงเศรษฐกจิต่ำงๆ	ส่งผลให้เศรษฐกจิ

ของญี่ปุ่นได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น	ด้วยค่ำเงินเยนที่อ่อนลงจำก	75	เยนต่อ	1	ดอลลำร์สหรัฐ	มำอยู่ที่ประมำณ	115	-	120	เยนต่อ	1	

ดอลลำร์สหรฐั	ซึง่ส่งผลให้บรษิทัญีปุ่น่ส่วนใหญ่ก�ำไรได้มำกมำย	ไม่เพยีงแต่บรษิทัภำยในประเทศแต่ยงัรวมไปถงึโรงงำนต่ำงๆ

ที่ตั้งอยู่ในต่ำงประเทศ	ปัจจัยเหล่ำนี้อำจส่งผลให้อุปสงค์สินค้ำเทกองเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ	เพื่อน�ำมำป้อนโรงงำนอุตสำหกรรม

ของญี่ปุ่นรอบโลก	กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินของญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มขยำยตัวจำกกำรที่ประชำกรญี่ปุ่นไม่ชื่นชอบนิวเคลียร์ทุกรูปแบบ

หลังจำกเมื่อเดือนมีนำคม	2556	ที่มีเหตุกำรณ์โรงงำนไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้ระเบิดจำกสึนำมิ

	 ประเทศอินเดีย	ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ววำ่เป็นประเทศที่ส่งเสริมตลำดสินค้ำแห้งเทกอง	ภำยใต้รัฐบำลใหม่ที่มุ่งเน้นกำร

ตลำด	จำกกำรทีม่กีำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิมำกขึน้เรือ่ยๆเพือ่ใช้ป้อนโรงงำนผลติไฟฟ้ำ	จำกรำยงำนของ	International	Energy	Agency	

ณ	กรุงปำรีสได้คำดว่ำอินเดียจะสำมำรถแซงจีนขึ้นเป็นประเทศผู้ซื้อถ่ำนหินผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเลมำกที่สุดในโลกและจะ

เพิ่มปริมำณกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเป็น	300	-	350	ล้ำนตัน	ก่อนสิ้นปี	2559	กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินของอินเดียได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	19	มำ

อยู่ที่	196.12	ล้ำนตันในช่วง	ปี	2557	เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำได้สั่งซื้อถ่ำนหินเพิ่มขึ้นเนื่องจำกถ่ำนหินน�ำเข้ำมีรำคำต�่ำและถ่ำนหิน

ในประเทศมีไม่เพียงพอ	ส่งผลให้ปี	2558	จะมีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินเพิ่มขึ้นเป็น	230	ล้ำนตัน	อินเดียเป็นผู้น�ำเข้ำถ่ำนหินมำกที่สุด

เป็นอนัดบัทีส่ำมรองจำกจนีและญีปุ่น่	อนิเดยีอำจกลำยเป็นผูส่้งออกผลติภณัฑ์ทำงกำรเกษตรรำยใหญ่	จำกกำรทีม่ท่ีำเรอืทีเ่ลก็	

ร่องน�ำ้ตืน้เขนิ	และไม่มปีระสทิธภิำพ	ท�ำให้ท่ำเรอืเกดิควำมแออดัอย่ำงมำก	ส่งผลให้ปรมิำณกำรขนส่งโดยเรอืขนส่งขนำดเลก็

ลดลง	ปัจจัยนี้จะเป็นแรงผลักดันตลำดเรือขนส่งขนำดเล็กให้ดีขึ้น	

 ประเทศจนี	ซึง่เป็นตลำดใหญ่ของกำรขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง	ได้พยำยำมดิน้รนกบัตวัเลขจดีพีทีีล่ดลงในแต่ละ	ไตรมำส	

จำกร้อยละ	7.4	เป็นร้อยละ	7.5	เป็นร้อยละ	7.3	ก่อนจะส่งท้ำยปีทีร้่อยละ	7.3	ด้วยค่ำเฉลีย่ตวัเลขจดีพีทีัง้ปีทีร้่อยละ	7.4	อย่ำงไรกต็ำม	

คำดว่ำเศรษฐกิจของจีนในปี	2558	จะขยำยตัวประมำณร้อยละ	7	ถึงร้อยละ	8	โดยอยู่บนสมมติฐำนของสถำนกำรณ์ทำงกำร

เงินที่ผ่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่อง	นโยบำยทำงกำรเงินที่รอบคอบ	กำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำยในประเทศ	และกำรขยำยตัว

ของกำรส่งออกจำกกำรที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้แข็งแกร่งขึ้น	จำกกำรเปลี่ยนถ่ำยอ�ำนำจทำงกำรเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่ำนมำ	

จะยังคงไม่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเวลำ	5	ปีซึ่งด�ำเนินกำรมำแล้วครึ่งทำง

และกำรปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภำยใต้กำรบริหำรของผู้น�ำคนใหม่

	 กำรน�ำเข้ำแร่เหล็กโดยประเทศจีน	มีปริมำณมำกอยู่ที่	933.11	ล้ำนตันในปี	2557	หรือขยำยตัวร้อยละ	13.75	เมื่อเทียบ

กับ	820.3	ล้ำนตันเมื่อปี	2556	โดยเดือนธันวำคม	2557	มีกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กมำกถึง	86.85	ล้ำนตัน	ซึ่งถือเป็นเดือนที่มีกำร	

น�ำเข้ำแร่เหล็กมำกที่สุดในประวัติกำรณ์	ส�ำหรับสินค้ำโภคภัณฑ์ทั่วโลก	ตัวเลขกำรน�ำเข้ำในอนำคตจะขึ้นอยู่กับรำคำแร่ที่ซื้อ

จำกต่ำงประเทศเทียบกับต้นทุนกำรผลิตภำยในประเทศและคำ่ขนส่ง	ตัวเลขเบื้องต้นของกำรผลิตเหล็กในจีนส�ำหรับป	ี2557	

ได้ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเรว็	อยูท่ีป่ระมำณ	813	ล้ำนตนั	หรอืขยำยตวัร้อยละ	4.96	เมือ่เทยีบกบัปรมิำณ	774.57	ล้ำนตนัในปี	
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2556	ซึ่งเป็นปริมำณที่มำกอยู่แล้ว	ส่วนถ่ำนหินซึ่งถือว่ำเป็นแหล่งพลังงำนประมำณร้อยละ	80	ของควำมต้องกำรใช้พลังงำน

ทั้งหมดของจีน	ในอดีต	จีนมีถ่ำนหินในประเทศมำกเพียงพอต่อควำมต้องกำร	แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว	จีนได้	

น�ำเข้ำถ่ำนหิน	126	ล้ำนตันในปี	2552	ปริมำณ	164	ล้ำนตันในปี	2553	ปริมำณ	182	ล้ำนตันในปี	2554	ปริมำณ	288.9	ล้ำนตัน

ในปี	2555	เพิม่ขึน้เป็นปรมิำณ	322.01	ล้ำนตนัในปี	2556	ต่อมำลดลงเป็นปรมิำณ	291.63	ล้ำนตนัในปี	2557	ส่งผลให้จนีกลำย

เป็นผูน้�ำเข้ำถ่ำนหนิมำกเป็นอนัดบัหนึง่ของโลกสีปี่ซ้อนแซงหน้ำประเทศญีปุ่น่จำกผลกำรส�ำรวจตัง้แต่ปี	2518!	และคำดว่ำจะ

มีกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	แต่ยังคงขึ้นอยู่กับรำคำถ่ำนหินที่ซื้อจำกต่ำงประเทศเทียบกับต้นทุนกำรผลิตภำยใน

ประเทศ	และค่ำขนส่ง	ส�ำหรบัประเทศทีใ่นปัจจบุนัผลติและใช้ถ่ำนหนิในปรมิำณ	3,800	ล้ำนตนัต่อปี	ซึง่คำดว่ำจะมกีำรขยำยตวั	

ถึง	4,150	ล้ำนตัน	ในอนำคตอันใกล้นี้	แม้ว่ำตัวเลขกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สำมำรถส่งผลกระทบ

อย่ำงมำกต่อตลำดค่ำระวำงเรือบรรทุกสินค้ำเทกองได้	

	 ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ณ	ต้นปีอยู่ที่	2,113	จุด	แต่สิ้นปีอยู่ที่	782	จุด	ทั้งๆ	ที่จีนมีกำรน�ำเข้ำแร่เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ	

13.75	หรือประมำณ	110	ล้ำนตันในปี	2557	เมื่อเทียบกับปี	2556	สินค้ำน�ำเข้ำอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นยกเว้นถ่ำนหินที่ลดลงจำก	

322.01	ล้ำนตัน	มำอยู่ที่	291.63	ล้ำนตัน	หรือประมำณ	9.43	ล้ำนตัน	ปัจจัยสุดท้ำยคือ	มีกำรปลดระวำงเรือเก่ำปริมำณ	19.11	

ล้ำนเดทเวทตัน	ซึ่งได้ช่วยพยุงดัชนีค่ำระวำงเรือไว้

	 ค่ำเฉลี่ยของดัชนีค่ำระวำงเรือของปี	2557	อยู่ที่	1,105	จุด	ซึ่งถือเป็นค่ำเฉลี่ยของดัชนีที่ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่หกใน

ประวัติกำรณ์	ทั้งๆที่เคยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นปีที่แข็งแกร่งค่ำเฉลี่ยระยะยำวของดัชนีค่ำระวำงเรือ	(ช่วงปี	2528	-	2546)	

ก่อนเกิดภำวะกระทิงรอบล่ำสุด	ดัชนีอยู่ที่	1,358	จุด	ช่วงที่เกิดภำวะกระทิงขำขึ้น	(ช่วงปี	2528	-	2553)	ดัชนีอยู่ที่	2,133	จุด	

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

	 	รำยได้ต่อวันต่อล�ำเรือของบริษัทฯ	ในปี	2557	เฉลี่ยอยู่ที่	8,096	เหรียญสหรัฐ	ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ	อยู่ที่	

4,695	เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�ำซึ่งมำกกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ที่	4,600	เหรียญสหรัฐ	ต่อวันต่อล�ำเรือ	เล็กน้อย

	 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรยีบเทยีบ	ในปี	2557	ค่ำเฉลีย่ของดชันค่ีำระวำงเรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์	(BHSI)	อยูท่ีร่ะดบั	524	

จดุ	โดยมค่ีำเฉลีย่ของอตัรำค่ำเช่ำเรอืต่อวนัที	่7,681	เหรยีญสหรฐั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเรอืขนำดแฮนดีไ้ซส์ของบรษิทัฯ	ท�ำรำยได้

อยูท่ี	่7,895	เหรยีญสหรฐั	ซึง่มำกกว่ำอตัรำค่ำเช่ำเรอืของดชัน	ีBHSI	ร้อยละ	2.79	ส�ำหรบัปี	2557	ค่ำเฉลีย่ของดชันค่ีำระวำงเรอื

ขนำดซปุรำแมกซ์	(BSI)	อยูท่ีร่ะดบั	939	จดุ	โดยมค่ีำเฉลีย่ของอตัรำค่ำเช่ำเรอืต่อวนัที	่9,818	เหรยีญสหรฐั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบั	

เรือขนำดซุปรำแมกซ์ของบริษัทฯ	ที่ท�ำรำยได้อยู่ที่	9,034	เหรียญสหรัฐ	ซึ่งต�่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำเรือของดัชนี	BSI	ร้อยละ	7.99

ทิศทางอุตสาหกรรม 

	 กำรปลดระวำง	มเีรอื	132	ล�ำถกูปลดระวำง	ในขณะทีม่เีรอืต่อใหม่	119	ล�ำเข้ำมำในตลำด	ส่งผลให้กองเรอืมขีนำดลดลง

จ�ำนวน	13	ล�ำ	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.47	โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกับขนำดเรือของบริษัทฯ	(ขนำด	10,000	-	30,000	

เดทเวทตัน)	โดยลดลงจำก	2,770	ล�ำ	เป็น	2,757	ล�ำ	ในปี	2557	กำรที่ตลำดค่ำระวำงเรือตกต�่ำอย่ำงต่อเนื่อเป็นสำเหตุส�ำคัญ

ท�ำให้อัตรำกำรปลดระวำงเรือเก่ำมีมำกขึ้น	และยังช่วยให้รำคำเศษเหล็กปรับตัวสูงขึ้นด้วย	ทั้งนี้	คงเป็นกำรยำกที่จะหลีกเลี่ยง

บทสรุปว่ำ	เมื่อเรือที่มีอำยุมำกขึ้นเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ	ในขณะที่อัตรำค่ำระวำงเรือยังคงปรับตัวลดลง	จะส่งผลให้อัตรำกำร

ปลดระวำงเรือสูงขึ้นในอนำคต

โดยการเปรียบเทียบ คาดว่าจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจ�านวนปกติ ในปี 2558 และ 2559 กล่าวคือ 

	 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 1,934 ล�า ขนาดระวางรวม 336 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้น

ปี 2558)	มเีรอืจ�ำนวน	386	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	74.2	ล้ำนเดทเวทตนั	หรอืร้อยละ	22.1	ของขนำดระวำงทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ

จนถึงสิ้นปี	2561	ในเรือขนำดนี้	มีเรือจ�ำนวน	282	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	52.4	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	15.6	ที่จะมีอำยุเกิน	

20	ปี	ภำยในปี	2561	และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี	2558	-	2561	

39รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 1,972 ล�า ขนาดระวางรวม 154 ล้านเดทเวทตัน  

ณ ต้นปี 2558)	มีเรือจ�ำนวน	366	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	29.8	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	19.4	ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก	

ส่งมอบจนถึงสิ้นปี	2561	ในเรือขนำดนี้	มีเรือจ�ำนวน	271	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	19.9	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	13	ที่จะมีอำยุ

เกิน	20	ปี	ภำยในปี	2561	และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี	2558	-	2561	

 เรือขนาดอัลตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 394 ล�า ขนาดระวางรวม 25.5 ล้านเดทเวทตัน  

ณ ต้นปี 2558)	มีเรือจ�ำนวน	613	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	38.6	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	151	ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูก

ส่งมอบจนถึงสิ้นปี	2561	ในเรือขนำดนี้	มีเรือจ�ำนวน	163	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	11	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	43.2	ที่จะมีอำยุ

เกิน	20	ปี	ภำยในปี	2561	และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี	2558	-	2561

 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,767 ล�า ขนาดระวางรวม 145.5 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2558)	มีเรือจ�ำนวน	173	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	9	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	6.2	ของขนำดระวำงทั้งหมดที่จะถูกส่ง

มอบจนถึงสิ้นป	ี2561	ในเรือขนำดนี้	มีเรือจ�ำนวน	491	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	22.2ลำ้นเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	15.2	ที่จะมีอำยุ

เกิน	20	ปี	ภำยในปี	2561	และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี	2558	-	2561	

 เรือขนาดแฮนดี้แมกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,573 ล�า ขนาดระวางรวม 54.4 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2558)	มเีรอืจ�ำนวน	446	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	16.4	ล้ำนเดทเวทตนั	หรอืร้อยละ	30.2	ของขนำดระวำงทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ	

จนถึงสิ้นปี	2561	ในเรือขนำดนี้	มีเรือจ�ำนวน	230	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	8.27	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	15.2	ที่จะมีอำยุเกิน	

20	ปี	ภำยในปี	2561	และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี	2558	-	2561	

	 เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 2,757 ล�า ขนาดระวางรวม 55.3 ล้านเดทเวทตัน  

ณ ต้นปี 2558) มเีรอืจ�ำนวน	135	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	2.1	ล้ำนเดทเวทตนั	หรอืร้อยละ	3.7	ของขนำดระวำงทัง้หมดทีจ่ะถกูส่งมอบ	

จนถึงสิ้นปี	2561	ในเรือขนำดนี้	มีจ�ำนวน	939	ล�ำ	ขนำดระวำงรวม	20	ล้ำนเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	36.1	ที่จะมีอำยุเกิน	20	ปี	

ภำยในปี	2561	และคำดว่ำจะถูกปลดระวำงในช่วงปี	2558	-	2561	ด้วยจ�ำนวนเรือเก่ำที่มีจ�ำนวนมำกเช่นนี้	ท�ำให้ดูว่ำตัวเลข

อุปทำนของเรือประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ	จะแข็งแกร่งมำกที่สุดในตลำดเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง

	 เมื่อพิจำรณำตัวเลขอุปทำนของเรือที่กล่ำวมำข้ำงต้น	ควรต้องค�ำนึงถึงอัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรือซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่

ร้อยละ	35	ในปีก่อนๆที่ผ่ำนมำด้วย	ซึ่งสวนทำงกับดัชนี	BDI	และสินเชื่อในตลำด

	 ค่ำระวำงเรือ		สถานภาพการแข่งขนัของบรษิทัฯ	จำกกำรทีบ่รษิทัฯ	มเีรอืในปัจจบุนั	44	ล�ำ	รวมกบัเรอืสัง่ต่อใหม่อกี	25	

ล�ำ	ท�ำให้บริษัทฯ	เป็นหนึ่งในบริษัทเจ้ำของเรือที่ใหญ่ในตลำด	และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจ�ำนวนเรือสั่งต่อใหม่มำกที่สุด	และ

เนื่องจำกเจ้ำของเรือ	ในธุรกิจเรือประเภทนี้มีลักษณะเป็นบริษัทเล็กๆ	อยู่กระจัดกระจำย	ชื่อของบริษัทฯ	จึงได้รับกำรยอมรับ

จำกลูกค้ำว่ำเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง	โดยลูกค้ำหลำยรำยต้องกำรท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ	เป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปใช้บริกำรจำก

เจ้ำของเรือรำยย่อยอื่นๆ

	 นอกจำกนี้	จำกแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ที่จะจัดหำเรือที่ใหม่กว่ำ	ใหญ่กว่ำ	ทันสมัยกว่ำ	และประหยัดกว่ำจำกตลำด	

เมื่อรำคำตกต�่ำจะช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันให้แข็งแกร่งในอนำคตต่อไป	

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่

	 ด้วยอตัรำค่ำระวำงทีพุ่ง่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุเป็นประวตักิำรณ์และร่วงต�ำ่ลงอย่ำงรวดเรว็สูร่ะดบัต�ำ่สดุในรอบสองทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ	บริษัทที่มีควำมรอบคอบที่สุดและมีหนี้สินเพียงเล็กน้อยในบัญชีงบดุล	รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมำก	อำจช่วยสร้ำง

ควำมมั่นคงให้กับอุตสำหกรรมได้	ด้วยกำรซื้อเรือมือสองหรือเรือต่อใหม	่ในช่วงที่รำคำตกต�่ำเป็นประวัติกำรณ์หรือโดยกำร

ควบรวมกิจกำรหรือกำรซื้อกิจกำรของบริษัทอื่น	หรือจำกกำรที่กองทุนส่วนบุคคล	(PE)	ได้รวมกำรถือหุ้นในบริษัทต่ำงๆให้

เหลอืเพยีงถอืหุน้ในหนึง่บรษิทัเท่ำนัน้	ซึง่น่ำจะเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์	ไม่ว่ำจะเป็นวธิใีดกต็ำมกล้็วนเป็น

ที่น่ำยินดีทั้งสิ้น	เพรำะว่ำเป็นกำรช่วยให้ทุกภำคส่วนในอุตสำหกรรมนี้มั่นคงขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตำม
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	 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	ของบริษัทฯ	ยังคงที่ในปี	2557	โดยค่ำใช้จ่ำยแทบทุกด้ำนคงที่เท่ำกับก่อนหน้ำนี้	อย่ำงไรก็ตำม	

ค่ำจ้ำงคนประจ�ำเรือได้เพิ่มขึ้นและคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไปส�ำหรับทั้งบริษัทฯ	และบริษัทเดินเรืออื่นๆ	ควำมต้องกำร	

คนประจ�ำเรอืในต�ำแหน่งอำวโุสทีม่ปีระสบกำรณ์ยงัคงเป็นปัญหำหลกั	ปัญหำกำรขำดแคลนนีเ้กดิจำกกำรจ้ำงงำนตำมส�ำนกังำน

ต่ำงๆ	และในอตุสำหกรรมนอกชำยฝ่ังซึง่มสีภำพกำรท�ำงำนทีป่ลอดภยักว่ำ	นอกจำกนี	้ควำมทนัสมยัของเทคโนโลยต่ีำงๆ	บน

เรอืทัง้ในแง่ของกำรน�ำทำงและเครือ่งมอืในกำรเดนิเรอืท�ำให้ต้องกำรคนประจ�ำเรอืทีไ่ด้รบักำรฝึกอบรม	อนัส่งผลให้สถำนกำรณ์

กำรขำดแคลนเช่นนี้เลวร้ำยลงอีก	

	 ผูร้บัประกนัภยั P&I Clubs	สบำยใจขึน้จำกกำรทีก่ำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำยมจี�ำนวนลดลง	และรำยได้ทีเ่พิม่ขึน้	เงนิส�ำรอง	

ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก	ผลกระทบจำกเรือเก่ำซึ่งต้องจ่ำยเบี้ยประกันสูงได้ถูกปลดระวำง	หรือขำย	หรือถูกทดแทนเรือใหม่ที่	

ทนัสมยันัน้มจี�ำนวนลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้ำนี	้อย่ำงไรกต็ำม	ผูร้บัประกนัซึง่เป็นสมำชกิของกลุม่	P&I	clubs	ระหว่ำงประเทศ	

ได้คงปรบัเพิม่เบีย้ประกนัภยั	กล่ำวคอื	เพิม่เบีย้ประกนัเป็นเปอร์เซน็คงทีส่�ำหรบักรมธรรม์ทีเ่ริม่ตัง้แต่วนัที่	20	กมุภำพนัธ์	2557	

เป็นต้นไป	เพือ่เป็นกำรชดเชยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ในต้นทนุกำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำยและเพือ่ให้ฐำนะทำงกำรเงนิโดยรวมมัน่คงขึน้	

ตำมทีไ่ด้เคยรำยงำนมำแล้ว	กำรประกนัภยัประเภทนีม้รีปูแบบทีพ่เิศษด้วยกำรให้ควำมคุม้ครองทีแ่ทบจะไม่มขีดีจ�ำกดั	และให้

บรกิำรช่วยเหลอืจดักำรกบัปัญหำฟ้องร้องทกุกรณทีีเ่กดิจำกกำรเป็นเจ้ำของหรอืบรหิำรเรอื	ดงันัน้	เจ้ำของเรอืจะต้องเผชญิกบั

กำรเพิ่มเบี้ยประกันภัยแม้ว่ำจะเป็นภำระแก่ผู้เอำประกันก็ตำม

	 ด้วยสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมด	ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรเดินเรือต่อวันต่อล�ำส�ำหรับปี	2557	นั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จำกปีก่อนหน้ำนี	้ถงึแม้ว่ำบรษิทัฯ	ไม่มตีวัเลขค่ำใช้จ่ำยโดยเฉลีย่ของบรษิทัอืน่ๆ	ในอตุสำหกรรมเดยีวกนั	แต่จำกประสบกำรณ์

ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	คำดว่ำบริษัทฯ	ได้จัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้ดีกว่ำบริษัทเจ้ำของเรือรำยอื่นๆ

	 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)	นั้น	ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในกำรที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ได้มำกยิ่งขึ้น	

	 ในปี	2557	ได้เห็นรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงและกำรเปลี่ยนมำมุ่งเน้นกำรใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ำก�ำมะถันต�่ำเพื่อเป็นกำร

ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เข้มงวดในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม

	 จำกกฎระเบียบหลำกหลำยฉบับ	มำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษของเครื่องจักร	(Engine	exhaust	emission	standards)	อยู่

ภำยใต้ข้อบงัคบัของอนสุญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกนัมลพษิจำกเรอื	(MARPOL)	โดยเขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิ

บริเวณเขตทะเลแคริเบียน	(Caribbean	Emission	Control	Area	“ECA”)	ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2557	โดยมี

มำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษเช่นเดียวกับเขตควบคุมกำรปล่อยมลพิษบริเวณทวีปอเมริกำเหนือ	ทะเลเหนือ	และทะเลบอลติก	

กล่ำวคือ	เรือที่แล่นผ่ำนบริเวณนี้จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ำก�ำมะถันต�่ำ	(Low	Sulfur	Fuel	Oil	“LSFO”)	ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ	1	

ในช่วงแรกของกำรบังคับใช้	คือ	ระหว่ำงเดือนมกรำคม	2557	ถึงเดือนมกรำคม	2558	ส่วนในช่วงที่สองของกำรบังคับใช	้คือ	

ตัง้แต่เดอืนมกรำคม	2558	เป็นต้นไป	เมือ่เรอืแล่นในเขตควบคมุกำรปล่อยมลพษิดงักล่ำว	ค่ำก�ำมะถนัของเชือ้เพลงิจะต้องไม่เกนิ	

ร้อยละ	0.1	สืบเนื่องจำกกำรขำดแคลนเชื้อเพลิงที่เหมำะสมทั่วโลก	เรือต่ำงๆจึงจ�ำเป็นต้องใช้	Low	Sulphur	Marine	Gas	oil	

(MGO)	ซึง่มรีำคำสงูมำกกว่ำเชือ้เพลงิทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั	กำรใช้	MGO	กบัเครือ่งยนต์หลกั	ถอืเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในทำง

เทคนิคเนื่องจำกเครื่องยนต์และระบบกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงของเรือในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมำเพื่อรองรับเชื้อเพลิงชนิดนี	้

ควำมท้ำทำยทำงด้ำนเทคโนโลยใีนอนำคตนัน้จะรวมไปถงึกำรมเีครือ่งยนต์ทีใ่ช้เชือ้เพลงิสองประเภท	กล่ำวคอื	LNG	และน�ำ้มนั

เชื้อเพลิง	เนื่องจำกกฎหมำยกำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษต่ำงๆเข้มงวดขึ้น	บริษัทฯ	ได้พยำยำมติดตั้งเครื่องยนต์	(ส�ำหรับเรือที่

สั่งต่อใหม่ทั้งหมด)	ที่สำมำรถปรับไปติดตั้งเครื่องยนต์สองระบบดังกล่ำวในอนำคตได้	 	

	 	หลำยประเทศยืนยันที่จะปฏิบัติตำมกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรน�้ำถ่วงเรือที่เข้มงวดขึ้น	อนุสัญญำระหว่ำงประเทศ

ว่ำด้วยกำรควบคมุและกำรจดักำรน�ำ้ถ่วงเรอืและตะกอนมผีลบงัคบัใช้ภำยใน	12	เดอืนนบัแต่วนัทีม่ี	30	ประเทศเข้ำร่วมรบัรอง	

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	35	ของขนำดระวำงเรือของกองเรือโลก	จะต้องมีกำรจัดกำรน�้ำถ่วงเรือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ	IMO	

ดงันัน้	กำรตดิตัง้ระบบบ�ำบดัน�ำ้ถ่วงเรอืส�ำหรบัเรอืของบรษิทัฯจงึผ่อนคลำยลง	โดยตำมก�ำหนดใหม่นัน้เรอืจะต้องปฏบิตัติำม

มำตรฐำนดังกล่ำวเมื่อมีกำรตรวจเรือรอบแรกส�ำหรับ	International	oil	pollution	prevention	certificate	(IOPP)	หลังจำกที่

อนสุญัญำดงักล่ำวมผีลบงัคบัใช้	อย่ำงไรกต็ำม	พระรำชบญัญตัพิทิกัษ์สิง่แวดล้อมของสหรฐัอเมรกิำ	(US	Environment	Protection	
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Act	(EPA))	ได้ก�ำหนดวันบังคับใช้ที่แตกต่ำงออกไปส�ำหรับเรือสั่งต่อใหม่	กล่ำวคือ	เรือสั่งต่อใหม่ของบริษัทฯ	(วำงโครงเรือ

หลังจำกวันที่	1	ธันวำคม	2556)	มีกำรติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือตำมกฎระเบียบของ	US	EPA	ณ	ปัจจุบัน	มี	43	ประเทศ	

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	32.54	ของขนำดระวำงเรือของกองเรือโลก	เข้ำร่วมลงนำมในอนุสัญญำนี้	จึงคำดว่ำอนุสัญญำดังกล่ำวจะมี	

ผลบังคับใช้ภำยในปี	2558

	 จำกกำรผลกัดนัขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(International	Labour	Organization	“ILO”)	ท�ำให้มำตรฐำนควำม

เป็นอยู่ต่ำงๆบนเรือของคนประจ�ำเรือได้รับควำมส�ำคัญเพิ่มมำกขึ้น	โดย	ILOได้ออกอนุสัญญำแรงงำนทำงทะเล	ค.ศ.	2006	

(Maritime	Labour	Convention	“MLC	2006”)	เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนและควบคุมดูแลสภำพกำรท�ำงำนและควำมเป็นอยู่ของ

คนประจ�ำเรือ	โดยเรือเดินทะเลระหว่ำงประเทศทุกล�ำที่มีขนำดมำกกว่ำ	500	ตันจะต้องได้รับกำรตรวจเพื่อออกใบรับรองด้ำน

แรงงำนในกจิกำรทำงทะเล	(Maritime	Labour	Certificate	“MLC”)	และใบประกำศกำรปฏบิตัด้ิำนแรงงำนในกจิกำรทำงทะเล	

(Declaration	of	Maritime	Labour	Compliance	“DMLC”)	โดยรฐัเจ้ำของธงหรอืโดยสถำบนัตรวจเรอืทีร่ฐันัน้รบัรอง	อนสุญัญำ	

MLC	2006	ฉบับนี้	ได้รับกำรให้สัตยำบันจำกรัฐสมำชิกตำมข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหำคม	2555	อันมีผลให้

เรือทุกล�ำจะต้องปฏิบัติตำมอนุสัญญำนี้	และจะต้องได้รับใบรับรองดังกล่ำวก่อนวันที่	20	สิงหำคม	2556	เนื่องจำกยังคงมีอีก

หลำยประเทศ	รวมถึงประเทศไทย	ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ	MLC	อย่ำงครบถ้วน	ILO	จึงได้ให้เวลำผ่อนผันหนึ่งปี	

ส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดนี้	โดยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่	19	สิงหำคม	2557	เรือที่ชักธงไทยของบริษัทฯ	นั้นได้รับ	ใบรับรอง

ตำมอนุสัญญำ	MLC	2006	หลังจำกที่ได้รับกำรตรวจจำกองค์กรองค์กรที่รับผิดชอบ	ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำประเทศไทยจะ

รับรองอนุสัญญำดังกล่ำวในอนำคตอันใกล้นี้	ใบรับรองตำมอนุสัญญำ	MLC	2006	ของเรือชักธงไทยอำจจะไม่เป็นที่ยอมรับ

จำกประเทศที่รับรองอนุสัญญำดังกล่ำว	ปัจจัยดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในกำรเดินเรือภำยใต้ธงไทย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	

ก�ำลังหำรือปัญหำดังกล่ำวกับหน่วยงำนรำชกำรเพื่อหำทำงออกต่อไป

	 ประเทศสิงคโปร์ได้เข้ำร่วมรับรองอนุสัญญำ	MLC	ดังนั้น	เรือของบริษัทฯที่ชักธงสิงคโปร์ได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดใน

อนุสัญญำอย่ำงครบถ้วน

	 บริษัทฯ	ได้ก�ำลังเตรียมควำมพร้อมกับทำงกำรและสถำบันตรวจเรือที่ได้รับกำรรับรอง	เพื่อให้เรือทุกล�ำของเรำได้รับ

ใบรับรองนี้ก่อนวันที่ก�ำหนด	คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริษัทฯ	จะกล่ำวแต่เพียงว่ำ	“เพื่อโลกสีเขียว”	(Going	Green)	บริษัท

ต่ำงๆทั่วโลกได้ถูกกดดันจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆให้บริษัทของตนเกิดจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น	โดยต้อง

ปฏบิตัติำมกฏข้อบงัคบัใหม่ต่ำงๆ	บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติำมมำตรกำรต่ำงๆทีย่งัไม่ได้ใช้บงัคบัแต่ด้วยควำมสมคัรใจเพือ่ลดปรมิำณ

ก๊ำซคำร์บอนฯ	โดยได้อธบิำยไว้ในรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื	นอกจำกนี	้ยงัมอีนสุญัญำของ	IMO	และข้อบงัคบัทีอ่อก	

โดยแต่ละประเทศเพื่อใช้ในกำรควบคุมกำรปล่อยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์	ก๊ำซฮำลอน	และก๊ำซ	

คลอโรฟลูโอคำร์บอน	จำกเรือต่ำงๆที่มีส่วนท�ำให้เกิดภำวะเรือนกระจก	ข้อบังคับต่ำงๆเหล่ำนี้จะมีควำมเข้มงวดมำกขึ้นใน

อนำคตอนัใกล้	นอกจำกนี	้รฐับำงรฐัในสหรฐัอเมรกิำยงัมข้ีอบงัคบัให้เรอืทีเ่ข้ำมำยงัเมอืงท่ำของตนต้องใช้แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำของ

ทำงเมืองท่ำซึ่งจะสร้ำงมลภำวะน้อยกว่ำเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำของเรือ	อำจมีกำรบังคับใช้	“BONNET”	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้

ในบำงเมืองท่ำในกำรเป็นตัวรับและช่วยบ�ำบัดก๊ำซเสียจำกเรือก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยำกำศ	มำตรกำรเหล่ำนี้ยังคงอยู่

ในขัน้พจิำรณำและอำจสร้ำงปัญหำในกำรเดนิเรอืตำมรวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ให้กบัเจ้ำของเรอื/ผูบ้รหิำรเรอื	เพือ่ปฏบิตัติำม

พันธสัญญำของบริษัทฯ	ในกำรที่จะด�ำรงรักษำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนฯให้เป็นแบบแผน	ทำง	

บรษิทัฯ	ได้ให้มกีำรตรวจสอบและได้รบัใบรบัรองมำตรฐำนอตุสำหกรรม	ISO	14001:2004	จำกองค์กรตรวจชัน้เรอื	(CLASS	NK)	

ของประเทศญี่ปุ่น	มำตรฐำน	ISO	14001:2004	นี้เป็นระบบที่ก�ำหนดกรอบโครงสร้ำงโดยรวมและขั้นตอนวิธีกำรให้กับ	

กำรวำงนโยบำย	กำรวำงแผน	และกำรปฏิบัติงำนเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	อีกทั้งยังเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ	เป็น

องค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	เรือของบริษัทฯ	ได้เริ่มใช้	“แผนกำรบริหำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ของเรือ”	(Ship	Energy	Efficiency	Management	Plan	“SEEMP”)	ตั้งแต่เดือนมกรำคม	2556	ตำมภำคผนวก	6	ของอนุสัญญำ	

MARPOL	เรือเหล่ำนี้ยังได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลที่เข้มงวดมำกขึ้นตั้งแต่เดือนมกรำคม	2556	ตำมภำค

ผนวก	5	ของอนุสัญญำ	MARPOL	
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	 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือ (Maritime Training Center)	ตำมที่เคยได้รำยงำนไปแล้ว	บริษัทฯ	ได้ก่อตั้ง	

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�ำเรือเต็มรูปแบบขึ้นภำยในส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ	ที่กรุงเทพมหำนคร	เมื่อเดือนมีนำคม	2551	โดย

ภำยในศูนย์ฝึกอบรมนี้	ได้มีกำรติดตั้งห้องฝึกจ�ำลองกำรเดินเรือที่ทันสมัยที่สุด	(Bridge	Navigation	Simulator)	เพื่อใช้ส�ำหรับ

ฝึกคนประจ�ำเรือโดยเฉพำะ	โดยมีเครื่องฝึกจ�ำลองกำรเดินเรือเสมือนจริงและมีกำรจ�ำลองสะพำนเดินเรือจริง	และสำมำรถ

ฝึกกำรเดินเรือเข้ำเมืองท่ำส�ำคัญได้อย่ำงเสมือนจริงซึ่งจะท�ำให้คนประจ�ำเรือได้มีโอกำสลงมือฝึกปฏิบัติกำรเดินเรือจริงๆ	ใน

รูปแบบและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรท�ำงำนเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ	ทักษะในกำรเดิน

เรือและบังคับเรือ	สิ่งนี้ถือว่ำเป็นก้ำวย่ำงส�ำคัญของบริษัทฯ	ในกำรที่จะฝึกฝนและเพิ่มศักยภำพให้กับบุคลำกรประจ�ำเรือให้

สำมำรถปฏิบัติงำนดูแลเรือเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยของคนประจ�ำเรือ	สินค้ำ	และตัวเรือ	จำกอุบัติเหตุทำงทะเลและเป็นกำร

ปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีกำรขำดแคลนคนประจ�ำเรือที่มีทักษะควำมสำมำรถ	และส่งผล

ให้กำรได้เลือ่นต�ำแหน่งบนเรอืเกดิขึน้เรว็กว่ำทีค่วรจะเป็น	ศนูย์ฝึกอบรมของบรษิทัจงึมวีธิกีำรทีจ่ะช่วยฝึกทกัษะควำมสำมำรถ

ให้กับคนเรือเพื่อทดแทนกับกำรฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่ำว

	 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น

หลักสูตรส�ำหรับฝึกอบรมนำยประจ�ำเรือทั้งนักเดินเรือและนำยช่ำงกลเรือ	รวมถึงพนักงำนประจ�ำส�ำนักงำนที่เกี่ยวข้องกับ	

กำรบรหิำรงำนเรอื	ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจถงึขดีควำมสำมำรถและขดีจ�ำกดัของมนษุย์	และเพือ่เสรมิสร้ำงให้เกดิทศันคตทิีด่ใีน

เรือ่งควำมปลอดภยัและกำรท�ำงำนเป็นทมี	หลกัสตูร	MRM	นีไ้ด้มกีำรยอมรบักนัอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเป็นวธิกีำรทีด่ทีีส่ดุในกำร	

ช่วยเพิ่มทักษะและพัฒนำกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม	และลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติภัยทำงทะเลที่มีสำเหตุมำจำกควำม	

ผดิพลำดของมนษุย์	(Human	Error)	รวมทัง้กำรจดักำรทรพัยำกรและกำรท�ำงำนเป็นทมีทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพ	หลกัสตูร	MRM	นี้	

ได้รบักำรรบัรองและออกแบบโดย	The	Swedish	Club	ซึง่เป็นหนึง่ในผูใ้ห้ประกนัภยัทำงทะเลรำยใหญ่ของโลก	ซึง่ทำงบรษิทัฯ	

ได้รบัใบอนญุำตในกำรน�ำหลกัสตูรนีม้ำเป็นต้นแบบในกำรฝึกคนประจ�ำเรอืของบรษิทัฯ	นอกจำกหลกัสตูร	MRM	แล้ว	ภำยใน

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ	ยังมีห้องฝึกอบรมต่ำงๆส�ำหรับโปรแกรมกำรฝึกต่ำงๆเช่นโปรแกรมกำรฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์	

(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	

กำรฝึกให้กบัคนเรอืและกำรออกแบบหลกัสตูรให้เหมำะสม	ด้วยแนวทำงนีจ้งึได้มกีำรพฒันำหลกัสตูรขึน้ใหม่ส�ำหรบัฝึกนำย

ช่ำงกลเรอืในทกุระดบัไม่ว่ำจะเป็นหลกัสตูร	MAN	Diesel	Engine	and	Turbo	(ME	course)	หลกัสตูรเสรมิทกัษะและกำรบรหิำร

จดักำรห้องเครือ่ง	(Engine	Room	Management	and	Competency	Enhancement	“EMC”)	ส�ำหรบันำยช่ำงกลเรอืระดบัสงู	และ

หลักสูตรกำรปฏิบัติหน้ำที่เข้ำเวรยำม	(Engineer	on	Watch	“EOW”)	ส�ำหรับนำยช่ำงกลเรือระดับปฏิบัติกำร	ในอนำคตได้มี

แผนกำรที่จะเพิ่มเติมหลักสูตรอีก	เช่น	หลักสูตรส�ำหรับ	“ระบบกำรท�ำงำนของซีลเพลำใบจักร”	“กำรท�ำงำนของอุปกรณ์ยก

ขนสนิค้ำโดยเฉพำะระบบไฮดรอลกิ”	และ	“ควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำนบนเรอืส�ำหรบัลกูเรอื”	ทำงศนูย์ฝึกอบรมได้จดัให้

มีกำรติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรพื้นฐำนส�ำคัญ	เช่นเครื่องยนต์เทอร์โบชำร์จเจอร์	และเครื่องแยกกรองน�้ำมัน	เพื่อใช้ส�ำหรับกำร

ฝึกปฏบิตัจิรงิเพิม่เตมิจำกกำรเรยีนรูภ้ำคทฤษฎ	ีสิง่เหล่ำนีจ้ะเป็นตวัช่วยเสรมิร่วมกบัห้องฝึกจ�ำลองกำรเดนิเรอื	เพือ่ให้ศนูย์ฝึก

อบรมสำมำรถท�ำกำรฝึกในสิง่ทีจ่�ำเป็นได้ทัง้นำยประจ�ำเรอืฝ่ำยเดนิเรอื	ฝ่ำยช่ำงกลเรอื	รวมถงึลกูเรอื	เรอืทีบ่รษิทัฯ	ได้สัง่ต่อใหม่

ไปนัน้	มเีครือ่งยนต์ทีป่ระหยดัพลงังำนโดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	โดบบรษิทัฯ	ได้จดัให้นำยช่ำงกลระดบับรหิำร	นำยช่ำงไฟฟ้ำ	

และผูจ้ดักำรฝ่ำยเทคนคิของบรษิทัฯ	เข้ำรบักำรอบรมส�ำหรบักำรใช้งำนเครือ่งยนต์เหล่ำนีจ้ำกผูผ้ลติโดยตรงเพือ่ควำมเข้ำใจที่

ดีขึ้นในกำรเดินเรือและสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ส่วนนำยช่ำงกลระดับปฏิบัติกำรจะได้รับกำรอบรมในศูนย์

ฝึกพำณิชยนำวีของบริษัทฯ	และฝึกฝนวิธีกำรปฏิบัติบนเรือ	
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	 กำรใช้อปุกรณ์กำรเดนิเรอืทีใ่ห้ข้อมลูและแสดงผลด้วยแผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Chart	Display	and	Information	

System	”ECDIS”)	ได้มกีำรบงัคบัใช้บนเรอืใหม่ทีต่่อเสรจ็ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม	2556	เป็นต้นไป	เรอืใหม่ส่วนใหญ่มกีำรตดิตัง้

อุปกรณ์	ECDIS	ไว้ใช้งำนแล้ว	ส�ำหรับเรือเกำ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีกำรบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ	์ECDIS	ในป	ี2561	เป็นต้นไป	

กำรใช้งำนอปุกรณ์	ECDIS	นีจ้�ำต้องได้รบักำรฝึกอบรมเพือ่เรยีนรูก้ำรท�ำงำนของระบบทัว่ๆไป	รวมถงึกำรใช้งำนอปุกรณ์แต่ละ

ยี่ห้อที่อำจมีรูปแบบกำรใช้งำนแตกต่ำงกันไปตำมโรงงำนผู้ผลิต	นักเดินเรือที่จะใช้งำนอุปกรณ	์ECDIS	ในกำรเดินเรือจะต้อง

ได้รับกำรฝึกอบรมที่ถูกต้อง	และได้รับใบรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้วก่อนที่จะได้รับอนุญำตให้ใช้งำนได้จริงบนเรือ

	 ในบรรดำอปุกรณ์น�ำทำงในกำรเดนิเรอืทีท่นัสมยัทัง้หมด	เช่น	เรดำร์	AIS	และ	GPS	นกัเดนิเรอืจะได้รบัเครือ่งช่วยน�ำทำง

ในกำรเดนิเรอืด้วยอปุกรณ์	ECDIS	ซึง่เป็นเครือ่งช่วยน�ำทำงในกำรเดนิเรอืจะท�ำให้อปุกรณ์ต่ำงๆ	(ซึง่อยูบ่นแผ่นกระดำษ)	หมด

ควำมส�ำคัญไป	ทั้งนี้	กำรใช้อุปกรณ์	ECDIS	นั้น	นักเดินเรือจะต้องรู้วิธีใช้งำนที่ถูกต้องด้วย

	 ได้มกีำรออกแบบเรอืขนำดเลก็เพือ่ให้มคีนประจ�ำเรอืน้อยทีส่ดุ	โดยผูเ้ชีย่วชำญได้กล่ำวว่ำในอกี	20	ปีข้ำงหน้ำ	เรอืต่ำงๆ

อำจไม่ต้องมคีนประจ�ำเรอือยูเ่ลยโดยจะมแีต่เครือ่งยนต์ระบบอตัโนมตัซิึง่สำมำรถควบคมุได้จำกบนบก	และแม้ว่ำจะยงัคงเป็น

ไปได้ยำกที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน	แต่หำกเมื่อพัฒนำกำรใหม่ๆดังกล่ำวเกิดขึ้น	ก็ย่อมส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกใน

รูปแบบกำรเดินเรือปัจจุบัน

	 บรษิทัฯ	มัน่ใจว่ำนกัเดนิเรอืของเรำสำมำรถใช้งำน	ECDIS	ได้เป็นอย่ำงดก่ีอนจะประจ�ำกำรบนเรอื	โดยนกัเดนิเรอืได้รบั

กำรฝึกอบรมกำรใช้งำน	ECDIS	จำกสถำบนัทีไ่ด้รบักำรรบัรอง	นอกจำกนัน้	นกัเดนิเรอืดงักล่ำวยงัได้รบักำรฝึกอบรมจำกบรษิทั

ผลิตอุปกรณ์	ECDIS	อีกด้วย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	เชื่อว่ำกำรได้รับใบรับรองอย่ำงเดียวอำจจะไม่ท�ำให้นักเดินเรือคุ้นเคยและใช้งำน	

ECDISได้เป็นอย่ำงด	ีดงันัน้	ศนูย์ฝึกอบรมของบรษิทัฯ	จงึได้ตดิตัง้อปุกรณ์และพฒันำหลกัสตูรกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน	ECDIS	

โดยหลังจำกที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร	ECDIS	นี้แล้ว	นักเดินเรือจะต้องเข้ำอบรมกำรใช้งำน	ECDIS	จริงอีกด้วย	

 ภัยจากโจรสลัด	ยังคงเป็นภัยคุกคำมที่สร้ำงควำมกังวลใจอย่ำงมำก	

	 	ในปี	2556	-	2557	ไม่มีกำรรำยงำนกำรถูกโจรสลัดโจมตีในบริเวณอำ่วโซมำเลีย	เมื่อเปรียเบทียบกับจ�ำนวน	35	ครั้งใน

ปีก่อนหน้ำ	ทั้งนี้	ยังไม่มีรำยงำนยืนยันถึงข่ำวเหตุกำรณ์ต้องสงสัยในบริเวณ	Horn	of	Africa	ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมเสี่ยงสูง	

	 กำรลดลงของตวัเลขควำมส�ำเรจ็ในกำรยดึเรอืของโจรสลดันัน้ยงัคงไม่น่ำไว้วำงใจ	บรษิทัเดนิเรอืต่ำงๆยงัคงกงัวลว่ำโจร

สลดัจะเปลีย่นรปูแบบเพือ่รองรบัมำตรกำรป้องกนัต่ำงๆทีเ่รอืส่วนใหญ่ใช้อยูใ่นระหว่ำงเดนิเรอืผ่ำนเขตเสีย่งภยั	อย่ำงไรกต็ำม	

จำกกำรที่มีกองทัพเรือระหว่ำงประเทศซึ่งลำดตระเวนในเขตที่มีควำมเสี่ยงสูง	และกำรมีหน่วยรักษำควำมปลอดภัยบนเรือ		

ได้ส่งผลให้โจรสลัดโซมำเลียมีรำยได้ลดลง	หวังว่ำบริษัทประกันภัยต่ำงๆจะรับรู้ถึงแนวโน้มเช่นนี้

	 นอกจำกโจรสลัดโซมำเลียแล้ว	บริเวณทะเลอำรำเบียน	มหำสมุทรอินเดีย	ประเทศไนจีเรีย	และบริเวณนอกชำยฝั่งใน

อ่ำวกินี	ยังคงเป็นอีกพื้นที่เสี่ยงต่อกำรถูกโจรสลัดโจมตี	ในช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำมีกำรเตือนภัยโจรสลัดมำกขึ้นในบริเวณนี้	

อย่ำงไรกต็ำม	พืน้ทีท่ัง้สองแห่งมคีวำมแตกต่ำงกนัตรงทีป่ระเทศไนจเีรยีมรีฐับำลและนโยบำยทีช่ดัเจนในกำรจดักำรกบัปัญหำ

โจรสลัดในน่ำนน�้ำของตน	ซึ่งได้ช่วยจ�ำกัดภัยโจรสลัดในบริเวณนั้นได้

	 กำรโจมตีบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น	โดยเรือที่ถูกโจมตีจะเป็นเรือขนส่งน�้ำมันขนำดเล็กซึ่ง

มีสินค้ำเป็นที่ต้องกำรของโจรสลัด	บริษัทฯ	ได้มีบทบำทหลักในกำรรำยงำนต่อองค์กร	IFC	(Information	Fusion	Centre)	ซึ่ง

เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรเฝ้ำดูควำมเคลื่อนไหวของเรือต่ำงๆในน่ำนน�้ำบริเวณนี้	โดยองค์กร	IFC	นั้นมีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ใน

ประเทศสิงคโปร์	และถ่ำยทอดข่ำวสำรต่ำงๆให้แก่หน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัยชำยฝั่ง	ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยลดภัยจำกโจร

สลัดในภูมิภำคนี้

44 รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



โครงการร่วมทุน

	 สถำนะของกำรลงทุนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ	มีดังต่อนี้

•	 Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขัน้ตอนกำรปิดกจิกำรของบรษิทัร่วมทนุนีย้งัคงด�ำเนนิอยูแ่ต่ใกล้จะเสรจ็สมบรูณ์แล้ว	

•	 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd	บริษัทร่วมทุนนี้เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมท่ำเรือเพียง	

แห่งเดยีวของบรษิทัฯ	ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงท่ำฮลัเดยี	(โดยบรษิทัฯ	ได้ร่วมทนุประมำณร้อยละ	22.4	ของเงนิลงทนุทัง้หมด)	

และได้ด�ำเนนิงำนภำยใต้แผนกำรลงทนุในโครงกำรท่ำเรอืของบรษิทัฯ	บรษิทัร่วมทนุนีม้ผีลกำรด�ำเนนิงำนทีด่ต่ีอ

เนื่องและจนถึงปัจจุบันเรำได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	2.48	ล้ำนเหรียญสหรัฐ	คิดเป็นประมำณร้อยละ	121	ของ

เงนิลงทนุเริม่แรกเมือ่ปี	2545	-	2546	ซึง่บรษิทัฯ	เหน็ว่ำเป็นกำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำและหวงัว่ำ	บรษิทัฯ	จะสำมำรถเพิม่

สัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทร่วมนี้ในโอกำสที่เหมำะสมต่อไป

บทสรุป
	 อุปสงค์ -	บรรยำกำศทำงธุรกิจในปี	2558	จะมีควำมผันผวนอย่ำงมำก	โดยมีปัจจัยเชิงลบต่ำงๆ	ซึ่งรวมไปถึง	ควำม

ตงึเครยีดทำงกำรเมอืง	กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี	เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ	BRICS	และเศรษฐกจิยโุรป	กำรเพิม่มำตรกำร

กำรป้องกันกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	ปริมำณเรือที่มำกเกินที่ยังไม่ลดจ�ำนวนลงมำกนัก	และปริมำณกำรสั่งต่อเรือใหม่ที่มำกเกิน	

อย่ำงไรกต็ำม	สถำนกำรณ์อำจไม่ได้เลวร้ำยอย่ำงทีค่ดิ	ยงัคงมปัีจจยัเชงิบวกต่ำงๆส�ำหรบัปี	2558	ซึง่รวมไปถงึ	มปีรมิำณกำรสัง่

ต่อเรอืใหม่ทีล่ดลงสบืเนือ่งจำกสภำพตลำดทีต่กต�ำ่	อตัรำกำรส่งมอบเรอืล่ำช้ำทีม่ำกขึน้สบืเนือ่งจำกสภำพตลำดทีต่กต�ำ่	ปรมิำณ

กำรปลดระวำงเรือที่เพิ่มขึ้น	เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำยังคงดีกว่ำคำดกำรณ์	รำคำน�้ำมันที่ลดลงซึ่งส่งผลให้ตัวเลขจีดีพีของโลก

เพิม่ขึน้	รำคำน�ำ้มนัทีต่กต�ำ่ลงทีช่่วยลดรำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์ต่ำงๆทีข่นส่ง	ค่ำเงนิทีอ่่อนตวัลงของยโุรปและญีปุ่น่จะช่วยให้กำร

ส่งออกฟ้ืนตวั	กำรห้ำมกำรส่งออกแร่นเิกลิและแร่อะลมูเินยีมของอนิโดนเีซยีซึง่เป็นหนึง่ในสำเหตทุีท่�ำให้ปี	2557	ไม่ดนีัน้อำจ

จะกลำยมำเป็นผลดจีำกกำรทีจ่นีต้องน�ำเข้ำสนิค้ำเหล่ำนีจ้ำกประเทศอืน่ๆทีไ่กลกว่ำซึง่ช่วยในแง่ปรมิำณกำรขนส่งเป็นตนั-ไมล์	

โดยแร่เหล่ำนีท้ีจ่นีเกบ็สะสมไว้ในช่วงครึง่หลงัของปี	2556	เพือ่เป็นกำรป้องกนัผลกระทบจำกกำรห้ำมส่งออกของอนิโดนเีซยี

เมื่อวันที่	12	มกรำคม	2557	นั้นได้หมดลง	จึงมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำแร่นี้จำกประเทศที่ไกลขึ้น	ทั้งนี้	เวลำเท่ำนั้นที่จะบอกได้ว่ำ

ปี	2558	จะจบลงด้วยควำมประหลำดใจอย่ำงน่ำยินดีหรือไม่	

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

ใช้งำนเรอืทีม่อีำยมุำกของตนต่อไปจนเกนิอำยใุช้งำนตำมปกต	ิหำกเป็นช่วงทีส่ภำพตลำดค่ำระวำงเรอือยูใ่นระดบัปกตแิล้ว	จะ

มีเรือซึ่งอำยุเกิน	20	ปีในระหว่ำงปี	2558	–	ปี	2561	ประมำณร้อยละ	17.37	ของกองเรือทั้งโลก	(ขนำดระวำงรวม	133.77	ล้ำน

เดทเวทตัน)	ถูกปลดระวำง	โดยมีข้อจ�ำกัดในแง่จ�ำนวนอู่ที่ให้บริกำรปลดระวำงเรือที่มีอยู่อำจมีไม่เพียงพอ	

	 จำกกำรทีเ่รอืต่อใหม่ขนำดระวำงบรรทกุรวมประมำณร้อยละ	19.72	(ขนำดระวำงรวม	151.92	ล้ำนเดทเวทตนั)	ของกอง

เรอืโลกมกี�ำหนดกำรส่งมอบจนถงึสิน้ปี	2560	แต่กำรขำดแหล่งเงนิทนุประกอบกบักำรทีอู่ต่่อเรอืส่งมอบเรอืล่ำช้ำ	อำจจะท�ำให้

ตัวเลขอัตรำควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบเรือใหม่ดังกล่ำวอยู่ที่ประมำณร้อยละ	35	ซึ่งเป็นตัวเลขเฉลี่ยของสองสำมปีที่ผ่ำนมำ	

อปุทำนกบัอปุสงค์น่ำจะเข้ำสูภ่ำวะสมดลุได้ในปี	2558	–	ปี	2559	ดงันัน้	บรษิทัฯ	คดิว่ำปี	2557	จงึอำจถกูจำรกึไว้ให้เป็นปีสดุท้ำย

แห่งควำมท้ำทำยที่ยำกล�ำบำกส�ำหรับธุรกิจเดินเรือเทกอง	

	 ด้านการเงนิ –	ในช่วงปี	2554	–	ปี	2555	เป็นปีแห่งกำรออกพนัธบตัร	เมือ่บรษิทัเรอืต่ำงๆได้ระดมเงนิทนุกว่ำ	34	พนัล้ำน

เหรียญสหรัฐผ่ำนตลำดพันธบัตร	ซึ่งต่อมำได้ลดลงมำอยู่ที่ประมำณ	11	พันล้ำนเหรียญสหรัฐในป	ี2556	เมื่อกองทุนหุ้นส่วน

บคุคล	ได้มุง่สร้ำงผลตอบแทนในระยะเวลำอนัสัน้	โดยมกีลยทุธ์ลงทนุในธรุกจิเดนิเรอื	เมือ่บรษิทัเดนิเรอืต่ำงๆได้ระดมทนุ	12	

พันล้ำนเหรียญสหรัฐผ่ำนทำง	private	placement	หรือ	private	equity	ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสำมเท่ำของปี	2555	โดยกองทุน

ส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ลงทุนในธุรกิจนี้จนกระทั่งไตรมำสหนึ่งของปี	2557	กองทุนต่ำงๆได้เริ่มออกไปเมื่อปรำกฏว่ำกำรสร้ำง

ผลตอบแทนในระยะเวลำอันสั้นนั้นไม่ง่ำยดังเช่นที่คำดไว้	โดยปีที่แล้ว	ตลำดที่คำดว่ำจะฟื้นตัวและมูลค่ำตัวเรือที่คำดว่ำจะสูง

ขึ้นก็ไม่เป็นไปตำมที่คำด	โดยขณะนี้	ผู้ลงทุนต่ำงๆได้เฝ้ำรอกำรฟื้นตัวของตลำด	ส่วนบำงรำยได้ก�ำลังหำทำงออกอื่นๆ	เพื่อไม่

ให้ขำดทุนมำกนัก	ดังนั้น	กำรระดมเงินทุนในปี	2557	จึงมีจ�ำนวนลดลงอย่ำงมำก

45รายงานประจ�าปี 2557 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



	 กำรปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรือเมีเรื่องรำวที่แตกต่ำงออกไป	กล่ำวคือ	เงินกู้โดยบริษัทเดินเรือในป	ี2556	นั้นอยู่ที่

ประมำณ	56	พันล้ำนเหรียญสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	40	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำนี้	ยังไม่มีกำรเปิดเผยตัวเลขเงินกู้ส�ำหรับปี	

2557	แต่คำดว่ำไม่น่ำจะเพิ่มขึ้น

	 ปัจจยัเหล่ำนีบ่้งบอกอะไรส�ำหรบัปีนี	้เรำคำดว่ำกองทนุส่วนบคุคลต่ำงๆจะยงัคงลงทนุอยูแ่ต่ไม่มำก	และ/หรอื	ออกจำก

ธรุกจินีโ้ดยยอมขำดทนุในจ�ำนวนไม่มำกนกั	ตลำดพนัธบตัรในฐำนะเป็นแหล่งเงนิทนุส�ำหรบับรษิทัเดนิเรอือำจจะไม่มจี�ำนวน

มำกเหมือนเช่นปี	2554	–	ปี	2555	โดยเฉพำะเมื่อธนำคำรกลำงสหรัฐจะเริ่มเพิ่มอัตรำดอกเบี้ย	ดังนั้น	อุตสำหกรรมจะยังคงอยู่

ในภำวะทีด่ขีึน้อยูก่บัควำมต้องกำรเงนิกูจ้ำกธนำคำร	แม้ว่ำเงนิกูน้ัน้อำจมไีม่เพยีงพอเมือ่ธนำคำรต้องแบกรบัควำมเสีย่งจำกกำร

ภำวะทีต่ลำดตกต�ำ่	ดงันัน้	เรำจะได้เหน็บรษิทัเดนิเรอืหลำยแห่งเผชญิกบัปัญหำซึง่อำจน�ำไปสูก่ำรประกำศล้มละลำย	และ/หรอื	

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้	เรำหวังว่ำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ยังไม่น�ำวิธีกำรผ่อนผันมำใช้	ซึ่งไม่เป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน

บทส่งท้าย 

	 เมือ่พจิำรณำปัจจยัทัง้หมดทีไ่ด้กล่ำวมำข้ำงต้น	บรษิทัฯ	มคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ	บรษิทัฯ	ได้ก�ำลงัไขว่คว้ำโอกำสดีๆ 	ทีม่อียูใ่นตลำด	

โดยบรษิทัฯ	หวงัเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะมอบสญัญำแห่งควำมส�ำเรจ็สูอ่นำคตนี้	แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่ำน	ด้วยกำรท�ำงำนอย่ำงทุม่เท

และเสียสละของพนักงำนที่เป็นมืออำชีพของบริษัทฯ	ทั้งที่ประจ�ำในส�ำนักงำนและที่ประจ�ำกำรบนเรือของบริษัทฯ	ทุกคน	

	

	 	 ในนามคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

	 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  นายคูชรู คาลี วาเดีย

	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 	 กรรมกำรบริหำร

	 	

	 	 30	มกรำคม	2558
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