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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานประจ�าปีท่ี	29	และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ	ที่ได	้

ตรวจสอบแล้ว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2560	แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้

	 ในขณะท่ีปี	2559	จะถูกจดจ�าว่าเป็นปีทีย่�า่แย่ท่ีสดุของตลาดเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองซ่ึงได้เริม่ต้นเม่ือกลุม่บรษัิทเลห์แมน	

บราเธอร์สประกาศล้มละลายในเดือนกันยายน	2551	ส�าหรับป	ี2560	ก็จะถูกจดจ�าว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการฟื้นตัวของ

ตลาดท่ีรอคอยมายาวนาน	ดเูหมือนว่าตลาดได้ผ่านจดุต�า่สุดและได้เริม่ฟ้ืนตัวซ่ึงน่าจะเป็นเช่นน้ีต่อไปอกีสองสามปี	หากเจ้าของ

เรือต่างๆไม่ท�าให้สถานการณ์แย่ลงโดยการสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มจากอู่ต่อเรือต่างๆซึ่งก�าลังต้องการลูกค้าอย่างสิ้นหวัง

 มีสองปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนดัชนี Baltic Dry Index (BDI)	ปัจจัยแรกคือปริมาณเรือ	(ที่มากเกิน)	ซึ่งเป็นปัญหาที่

ต้องเผชิญมาเป็นระยะเวลาพอสมควร	แต่ปัญหานี้ได้บรรเทาลงอย่างมากตามท่ีได้อธิบายในรายงานนี้	อีกปัจจัยหนึ่งแน่นอน

ว่าคือภาคอุปสงค์	เศรษฐกิจมหภาคดีขึ้นกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเศรษฐกิจของประเทศหลักๆของโลกมีการฟื้นตัว	

อย่างเห็นได้ชัด	ธนาคารกลางสหรัฐได้เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก	3-4	ครั้งในช่วง

ปี	2561	เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดีขึ้นจากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป	์อันเป็น

เครือ่งบ่งบอกว่าสหรฐัฯ	ซึง่มีเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดับหน่ึงของโลกก�าลงัฟ้ืนตัวในระดับทีธ่นาคารกลางของประเทศสามารถ

ปรับเพิม่อตัราดอกเบ้ียได้	จากการท่ีราคาน�า้มนัตกต�า่ในปัจจบุนัและคาดว่าจะมีราคาต�า่เช่นนีต่้อไปอกีระยะหน่ึง	ผูบ้รโิภคน่าจะ

มีเงนิส�าหรบัจบัจ่ายใช้สอยเพิม่ขึน้	แผนการปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานมูลค่าล้านล้านดอลลาร์สหรฐัของประธานาธิบดีทรมัป์	

น่าจะช่วยเพิม่อปุสงค์จากสหรฐัฯ	ซึง่มีเศรษฐกิจทีใ่หญ่ท่ีสดุในโลก	อนัจะช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกจิสหรฐัฯ	และช่วยให้มกีารน�าเข้า	

ปนูซีเมนต์	เหล็กกล้าและสนิค้าอืน่ๆทีผ่ลติจากประเทศจีนและประเทศต่างๆในทวปีเอเชียเป็นจ�านวนมาก	ซึง่จะเป็นแรงขับเคลือ่น	

การค้าให้เป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้น

 ดชันี BDI	เริม่ต้นปีด้วยระดับ	953	จดุ	และค่อยๆลดลงมาอยูท่ีร่ะดับต�า่สุดของปีที	่685	จุด	เมือ่วนัท่ี	14	กมุภาพนัธ์	2560	

หลังจากนัน้	ดชันีได้ปรบัตัวดีขึน้เรือ่ยๆมาอยูท่ี่	1,296	จุดในวนัที	่13	เมษายน	ก่อนทีจ่ะค่อยๆปรบัตัวลงมาแตะท่ี	800	จุดกว่าๆ	

และอยู่ที่ระดับเดิมจนถึงส้ินเดือนกรกฎาคมซ่ึงได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี	946	จุด	ตามปกติแล้วในฤดูร้อน	กล่าวคือ	ช่วงเดือน

มิถุนายน	กรกฎาคม	และสิงหาคม	เป็นช่วงที่ดัชนีต�่าที่สุดของป	ีแต่ทั้งป	ี2559	และปี	2560	ดัชนีไม่ได้เป็นไปตามปกติดังกล่าว	

หลงัจากฤดูร้อนดัชน	ีBDI	ได้ปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองไปแตะจุดสงูสดุของปีที	่1,743	จดุเมือ่วนัที	่12	ธันวาคมก่อนจะค่อยๆ

ปรับตัวลดลงปิดตัวที่	1,366	จุดในวันที่	22	ธันวาคม	2560

	 ปรมิาณการส่ังต่อเรอืใหม่อยู่ในระดับท่ีเกอืบจะต�า่ทีสุ่ดในประวติัการณ์	โดยมอีตัราส่วนปรมิาณการส่ังต่อเรอืต่อกองเรอื	

ปัจจุบัน	ณ	สิน้ปี	2560	ทีร้่อยละ	9.3	ซ่ึงเป็นระดับทีต่�า่ท่ีสดุเป็นอนัดับสองในช่วงศตวรรษนี	้ปริมาณการสัง่ต่อเรอืเฉลีย่ต่อกองเรอื	

ปัจจบุนัในช่วง	18	ปีทีผ่่านมาซึง่รวมถงึปรมิาณต�า่สุดทีร้่อยละ	9.3	ในช่วงปลายปี	2560	อยูท่ี่ร้อยละ	29.7	แสดงให้เห็นว่าอตัรา
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ปรมิาณการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือปัจจบุนัได้ลดลงอย่างมาก	โปรดระลึกไว้ว่ามกีารเลือ่นรบัมอบเรอืส่ังต่อใหม่ทัง้หมดออกไป

เน่ืองจากสถานการณ์ความกดดันทางการเงินไม่ว่าทัง้ต่อผูซ้ื้อหรอือูต่่อเรอื	ซึง่ปัจจัยเหล่านีไ้ด้ช่วยลดแรงกดดันจากภาคอปุทาน

อันท�าให้ความกังวลได้เริ่มจางหายไปจากตลาดก่อนช่วงกลางปี	2559

	ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดันให้เจ้าของเรอืปลดระวางเรอืของตน	ยิง่ตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรอืกจ็ะถกูปลด

ระวางมากขึ้น	ป	ี2559	เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดด้วยดัชน	ีBDI	สร้างสถิติต�า่สุดทุกวัน	

จนกระท่ังแตะจุดต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่	290	จุดในวันที่	10	กุมภาพันธ์	ในไตรมาสแรกเดียวกันนี้เองมีเรือถูกปลดระวาง

รวมท้ังหมด	14.22	ล้านเดทเวทตัน	แต่ต่อมาในไตรมาสสองดัชนีได้เริ่มปรับตัวดีข้ึน	การปลดระวางเรือจึงมีปริมาณลดลงอยู่

ที่เพียงแค่	8.52	ล้านเดทเวทตัน	ตามมาด้วยตัวเลขการปลดระวางเรือที่ลดลงอย่างมากอยู่ที่	3.24	ล้านเดทเวทตัน	ในไตรมาส

สาม	และในไตรมาสส่ีมีปรมิาณการปลดระวางเรอืเพิม่ขึน้เลก็น้อยอยูท่ี่	3.76	ล้านเดทเวทตัน	ส่งผลให้ในปี	2559	มปีรมิาณการ

ปลดระวางเรอืทัง้หมด	29.74	ล้านเดทเวทตัน	มกีารรบัมอบเรอืใหม่จากอูต่่อเรอืทัง้ส้ิน	48.25	ล้านเดทเวทตัน	ส่งผลให้ภาพรวม	

กองเรอืโลกขยายตัวร้อยละ	2.4	จากขนาดระวางรวม	771.9	ล้านเดทเวทตนั	ณ	ต้นปีไปเป็น	790.41	ล้านเดทเวทตนั	ณ	ส้ินปี	2559	

การจากทีดั่ชน	ีBDI	ได้ฟ้ืนตวัข้ึน	ปรมิาณการปลดระวางเรอืเก่าได้ลดลงอกีในปี	2560	โดยมปีรมิาณการปลดระวางเรอืเพยีงแค่	

15.16	ล้านเดทเวทตัน	แม้ว่าการรบัมอบเรอืใหม่จะมีปรมิาณลดลงลงเกอืบ	10	ล้านเดทเวทตนั	โดยมปีรมิาณ	38.28	ล้านเดทเวทตนั	

ส่งผลให้อปุทานสทุธิขยายตัวร้อยละ	2.93	ไปเป็น	813.53	ล้านเดทเวทตัน	ณ	สิน้ปี	2560	อย่างไรกต็าม	แม้ว่าภาคอปุทานได้ขยาย

ตัวในปี	2559	และปี	2560	(รวมกนัทัง้สองปี	ขยายตวัมากกว่าร้อยละ	5)	อตัราค่าระวางเรอืได้ปรบัตัวเพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดับกลางๆ	

ก่อนสิ้นป	ี2560	ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าจุดสมดุลของภาคอุปสงค์และภาคอุปทานนั้นใกล้เข้ามาเต็มที

	 เป็นทีแ่น่นอนว่าอปุสงค์แข็งแกร่งกว่าทีห่ลายคนคาดการณ์ไว้ตอนต้นปี	2560	โดยนกัวเิคราะห์ต่างๆได้กล่าวว่าอปุสงค์

ในแง่ตัน-ไมล์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	4.5	ถึงร้อยละ	4.7	โดยมาจากประเทศจีนเป็นหลัก	ส่งผลให้อัตราค่าระวางเรือปรับตัว	

สูงขึ้นในระหว่างปี	อย่างไรก็ตาม	ในที่สุดรัฐบาลจีนได้ใช้นโยบายเร่งด่วนในการควบคุมการปล่อยมลพิษและการลดการผลิต	

เหล็กกล้าลงร้อยละ	50	ใน	4	มณฑล	(31	เมืองทางตอนเหนือ)	การลดการผลิตปูนซีเมนต์ร้อยละ	50	และการลดการผลิต

อะลูมิเนียมร้อยละ	30	ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน	2560	ถึงกลางเดือนมีนาคม	2561	หนึ่งในผลกระทบที่ไม่คาดคิดคือมีเรือ

ประมาณ	400-500	ล�าแออัดอยู่ในท่าเรือต่างๆของออสเตรเลียและจีนซึ่งไม่มีการใช้มาตรการการลดก�าลังการผลิตดังกล่าว	

ย่ิงไปกว่านัน้	ท่าเรือต่างๆใน	East	Kalimantan	มเีรอือกีประมาณ	100	ล�าท่ีรอขนถ่ายถ่านหนิ	บางล�ารอต้ังแต่เดือนตุลาคม	2560	

เนือ่งจากฝนตกหนักเป็นอปุสรรคในการการขนส่งถ่านหนิ	อย่างไรกต็าม	ในช่วงขึน้ปีใหม่มีผลกระทบของเดือนมกราคม	กล่าวคือ	

มีการรับมอบเรือจ�านวนหลายล�าจากอู่ต่อเรือในเดือนแรกของปีเม่ือเทียบกับเดือนอื่นๆ	ในขณะเดียวกันอุปทานแร่เหล็ก	

จากบราซิลเริม่ชะลอตัวลงเนือ่งมาจากฤดูฝนซ่ึงเป็นตามปกติส่งผลให้การส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลในไตรมาสแรกมีปรมิาณ

น้อยทีสุ่ดของปี	จากเทศกาลตรุษจนีซ่ึงท�าให้อปุสงค์ชะลอตัวบวกกบันโยบายลดมลพษิของจีนโดยจ�ากัดการผลติของเหลก็กล้า	

ปูนซีเมนต์และอะลูมีเนียมใน	4	มณฑลในช่วงฤดูหนาว	ดัชนี	BDI	จะเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



เริม่ต้ังแต่สปัดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมจนถงึประมาณหนึง่สัปดาห์หลงัจากวนัตรษุจนี	หลงัจากนัน้	ดชันจีะปรบัตัวเพิม่ขึน้

อย่างรวดเรว็ส่งผลให้เกดิการเคลือ่นไหวแบบรปูตัว	V	จากการขยายการบงัคับใช้นโยบายการลดก�าลงัการผลติในอตุสาหกรรม

หลักจากเดิม	4	มณฑลในปี	2561	ไปเป็น	14	มณฑลในช่วงตั้งแต่ป	ี2562	ถึงปี	2564	จะท�าให้ดัชน	ีBDI	แตะจุดสูงสุด	ณ	กลาง

เดือนตุลาคมของทุกปี	และหลังจากนั้นก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ์	ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป็นรูปตัว	V	ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม	ฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดัชนี	BDI	ได้เกิดข้ึนแล้วด้วยนโยบายควบคุมการ

ปล่อยมลพิษและการลดก�าลังการผลิตจากรัฐบาลจีนในช่วงต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใน	14	มณฑลจนถึงกลาง

เดือนมีนาคมของปีถัดไป

	 ในอดีตก่อนเข้าสู่ศตวรรษนี	้มกีารคาดการณ์ว่าอปุสงค์ในกลุม่สินค้าแห้งเทกองอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	1.2	ของตวัเลขจดีีพโีลก	

ต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษนีป้ระเทศจนีกลายเป็นผูน้�าในภาคอตุสาหกรรมการผลติของโลก	และท�าให้อปุสงค์สินค้า

แห้งเทกองเพิ่มมากขึ้นถึง	2	-	3	เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก	หลังจากกลุ่มบริษัทเลห์แมน	บราเธอร์สล้มละลาย	อุปสงค์นี้ได้ลดลง

เหลือประมาณ	1.1	เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก	ในระหว่างปี	2559	อุปสงค์สินค้าแห้งเทกองน้อยกว่า	1.1	เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก	

จึงไม่ได้เหน็ตัวเลขอปุสงค์แบบเดิมทีม่ากกว่าตัวเลขจดีีพโีลกเป็นเท่าตัวหรอือย่างน้อยมากกว่าร้อยละ	1.2	แม้ว่าดเูหมอืนเป็นการ

คาดการณ์เกนิจรงิกต็าม	ในปี	2560	แนวโน้มอปุสงค์ได้เปลีย่นกลบัไปเป็นแบบเดิมทีม่ากกว่าตัวเลขจีดพีโีลกประมาณร้อยละ1.2	

 ด้านอปุทานของกองเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลก	ได้แสดงให้เหน็ถงึสถานการณ์ทีดี่ข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั	โดยคาดการณ์ว่า

อุปทานสทุธิเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ	1	ในปี	2561	และปี	2562	ขณะทีอ่ปุสงค์น่าจะเพิม่มากข้ึนระหว่างร้อยละ	4.0	ถงึร้อยละ	4.5	

ซึ่งคล้ายคลึงกับการขยายตัวของภาคอุปสงค์ในปี	2560	ซ่ึงอุปทานได้เพิ่มข้ึนร้อยละ	2.9	ความต่างระหว่างการคาดการณ์ของ

การขยายตัวของอุปสงค์และอุปทานส�าหรับป	ี2561	และปี	2562	นั้นน่าจะท�าให้ตลาดแข็งแกร่งมากขึ้น	เนื่องจากอุปสงค์และ

อุปทานใกล้เข้าสู่จุดสมดุล	ซึ่งการฟื้นตัวนี้อาจมีลักษณะผันผวนอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ว่าใน

อุปสงค์หรืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อดัชนี	BDI	อย่างมาก	

  ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะท�าให้มีเรือถูกปลดระวางมากข้ึนในป	ี2561	ปี	2562	และปี	2563	ตามอนุสัญญาการจัดการ

น�้าถ่วงเรือ	(Ballast	Water	Management)	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่8	กันยายน	2562	หลังจากมีการผ่อนผันการบังคับใช้

ออกไป	2	ปี	เรอืท่ีแล่นอยูท่ัง้หมดจะต้องจัดให้มีระบบการจดัการน�า้ถ่วงเรอืเมือ่เข้าอูแ่ห้งหลงัจากวนัที	่8	กนัยายน	2562	ดงันัน้	

เรือท่ีอายุมากกว่า	15	ปีอาจถูกปลดระวางเม่ือถึงก�าหนดเข้าอู่แห้งในอีก	5	ปีข้างหน้าหลังจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับ	

ต้นทุนที่สูงในการติดต้ังระบบดังกล่าวในเรือจะท�าให้ไม่คุ้มท่ีจะติดต้ังโดยเฉพาะส�าหรับเรือที่มีอายุ	15	ปีซ่ึงมีมูลค่าประมาณ

เท่าเศษเหล็กซึ่งคือราคาซาก	ดังนั้น	เจ้าของเรืออาจตัดสินใจที่จะปลดระวางเรือได้ง่ายขึ้น	

	 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)	ได้ตัดสินใจเมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2559	ที่จะบังคับใช้การจ�ากัดปริมาณค่า

ก�ามะถันในน�้ามันเชื้อเพลิงท่ัวโลกให้ไม่เกินร้อยละ	0.5	ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	2563	บริษัทฯ	เชื่อว่าการบังคับใช้กฎดังกล่าว

จะส่งผลกระทบต่อตลาดขนส่งทางเรือทั่วโลก	อันจะส่งผลในแง่การปลดระวางเรือ	ส่วนต่างระหว่างราคาน�้ามันเช้ือเพลิง

ธรรมดากับราคาน�า้มันเชือ้เพลงิบรสุิทธ์ิ	และความเรว็ในการแล่นเรอื	กฎใหม่ดงักล่าวอธิบายโดยย่อได้ดังต่อไปนี	้สารซลัเฟอร์

ไดออกไซด์	(SOx)	หรือก�ามะถันนั้นสร้างมลพิษต่อชั้นบรรยากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก�ามะถันเป็นส่วนประกอบ		

ดังน้ัน	การลดการปล่อยก�ามะถนันัน้ท�าได้โดยการลดค่าก�ามะถนัในน�า้มันเชือ้เพลงิท่ีใช้บนเรอืและในอตุสาหกรรม	ในปัจจบุนั

ได้ก�าหนดให้เรอืเดินทะเลใช้น�า้มันเชือ้เพลงิท่ีมีค่าก�ามะถนัไม่เกนิร้อยละ	3.5	แต่กฎใหม่ทีจ่ะเริม่บังคับใช้ต้ังแต่	1	มกราคม	2563	

น้ันได้ก�าหนดให้เหลือเพียงไม่เกินร้อยละ	0.5	ดังน้ัน	เรือท้ังหมดจะต้องเลือกที่จะด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้		

1) เปลี่ยนน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นน�้ามันดีเซล	ซ่ึงขณะนี้มีราคาแพงกว่าน�้ามันเชื้อเพลิงปกติประมาณ	200	เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ต่อตัน	หรือ	2)	ยังคงใช้น�้ามันเชื้อเพลิงปกติแต่ท�าความสะอาดไอเสียโดยใช้เครื่องดักจับเขม่าควัน	(ข้อมูลจาก	DNB	Markets)

ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่เรือจะติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันมากข้ึน	โดยสัดส่วนของการส่ังต่อเรือใหม่ที่มีการติดต้ัง

เครื่องดักจับเขม่าควันเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ	1	ในช่วงป	ี2555	–	ปี	2558	เป็นประมาณร้อยละ	5	ในปี	2560	อย่างไรก็ตาม	

ยังคงเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับจ�านวนการส่ังต่อเรือทั้งหมด	(ซึ่งก็มีจ�านวนน้อย)	โดยเจ้าของเรือจ�านวนมากใช้นโยบาย	

‘รอคอยและเฝ้าดู’	แม้ว่าเครือ่งดักจบัเขม่าควนัจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการใช้เชือ้เพลงิทีร่าคาถกูกว่า	ต้นทนุในการติดต้ัง	

ที่สูงท�าให้เจ้าของเรือท่ีติดต้ังเคร่ืองดักจับเขม่าควันในปัจจุบันต้องใช้เวลานานกว่าจะคืนทุน	นอกจากนั้น	ยังคงมีความ	



ไม่แน่นอนที่อุตสาหกรรมกลั่นน�้ามันจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มข้ึนของเช้ือเพลิงที่มีค่าก�ามะถันต�่า	ซึ่งเจ้าของเรือยัง

คงต้องเฝ้าระวัง	ในขณะท่ีเรือท่ีติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันเร่ิมมีปริมาณมากขึ้น	ซึ่งส่วนใหญ่เรือเหล่าน้ีต้องแล่นอยู่ในพื้นที่

ควบคุมมลพิษ	(Emission	Control	Area)	แม้ว่าต้นทุนที่สูงและความไม่แน่นอนดังกล่าวจะท�าให้สัดส่วนเรือสั่งต่อใหม่พร้อม

การติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันน้อยกว่าปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ทั้งหมด	แต่ก็มีสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน	เนื่องจากการจ�ากัด

ปรมิาณค่าก�ามะถนัในน�า้มันเชือ้เพลงิทีจ่ะเริม่ใช้บงัคับในปี	2563	ก�าลงัใกล้เข้ามา	เจ้าของเรอืต่างๆ	จงึต้องเผชญิกบัการตัดสนิ

ใจครั้งใหญ่ว่าจะเลือกติดตั้งเครื่องดักจับเขม่าควันในเรือของตนหรือไม	่(ข้อมูลจาก	Clarksons)		

 ธนาคารส�าหรับธุรกิจเดินเรือต่างๆในที่สุดก็ได้ยุติการใช้นโยบาย	“เพิกเฉยและขยายระยะเวลา”	และได้บังคับให้ผู้กู้

ปรับปรุงงบดุลด้วยการเพิ่มทุนและการระดมเงินสดผ่านแหล่งอื่นๆ	โดยธนาคารยังได้ปรับปรุงงบดุลของตนเองโดยการปรับ

โครงสร้างหรือการเพิ่มทุนซึง่ธนาคารเหล่านีก้็ได้ถูกบงัคบัจากหน่วยงานก�ากบัดแูลต่างๆ	อีกทอดหนึง่	หลังจากนัน้	ในขณะที่

ธนาคารบางแห่งเลิกปล่อยเงินกู้ส�าหรับธรุกิจเดินเรือ	ธนาคารอีกหลายแห่งยังคงปล่อยกู้ใหแ้ก่ธรุกิจนี้แต่ใช้กลยุทธ์ทีแ่ตกต่าง

ไปโดยค�านงึถงึคณุภาพของผูกู้ม้ากกว่าปรมิาณ	กล่าวอกีนยัหนึง่คือ	ธนาคารจะปล่อยกูใ้ห้แก่เฉพาะลกูค้าทีมี่ฐานะทางการเงนิ

แขง็แกร่งทีสุ่ดและจะไม่ปล่อยเงินกูใ้ห้แก่ใครกไ็ด้ทีน่�าเพยีงแค่เรอืหรอืสญัญาส่ังต่อเรอืใหม่มาเสนอโดยมีส่วนทุนของเจ้าของ

เรือเพียงแค่ร้อยละ	10-20	เท่านั้นอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต	ดังน้ัน	อย่างน้อยจนกว่าบาดแผลที่ธนาคารต้องเผชิญจะหายสนิท		

คาดว่าจะไม่มีธนาคารที่ปล่อยกู้แบบเดิมๆ	โดยจะเปลี่ยนเป็นธนาคารที่คัดสรรผู้กู้ท่ีมีคุณภาพเท่านั้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้

ทราบมาว่าไม่เพยีงแต่ทีธ่นาคารจะต้องเลอืกเฟ้นผูกู้	้ธนาคารจะยงัต้อง	“มเีหตุผลท่ีเหมาะสม”	(เป็นค�าสภุาพของค�าว่า	“เคร่งครดั

และเข้มงวด”)	ในแง่ของวงเงินกูท้ีเ่สนอและการก�าหนดราคา	ดงันัน้	จงึสรปุได้ว่าเจ้าของเรอืขนาดเลก็ทีไ่ม่มีงบดุลทีแ่ขง็แกร่ง	

และมเีงินสดทีเ่ป็นของเจ้าของท่ีจ�ากดั	เจ้าของเรอืดังกล่าวนีจ้ะต้องมองหาแหล่งเงินทุนอืน่ส�าหรบัเรอืของตนเน่ืองจากธนาคาร

ส�าหรับธุรกิจเดินเรือแบบเดิมไม่น่าจะมีเวลาแม้กระทั่งให้เข้าพบ

	 สถานการณ์ของอูต่่อเรอืน้ันดูย�า่แย่	โดยมอีูต่่อเรอืบางแห่งได้ปิดตัวลง	ซึง่รวมถงึอูต่่อเรอืทีถ่อืหุน้โดยภาครฐัของประเทศจนี	

ซ่ึงในอดีตถือว่าเป็นเรื่องท่ีไม่น่าเป็นไปได้	อู่ต่อเรือที่สามารถบริหารให้รอดพ้นวิกฤตได้ลดปริมาณการต่อเรือลงโดยการควบ

รวมกิจการ	บางแห่งได้กลับไปให้บริการซ่อมแซมตัวเรือแทน	บางแห่งได้เปลี่ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	

และหลายแห่งได้เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจประเภทอื่น

	 ประธานอูต่่อเรอื	Yangzijiang	ในประเทศจนี	ให้ความเหน็ว่าจนีมีอูต่่อเรอืประมาณ	60	แห่งท่ียงัคงประกอบกิจการและ

ในจ�านวนนี้	คาดว่า	40	แห่งจะปิดตัวในอีก	3	-	5	ปีข้างหน้าเนื่องจากไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่	โดยในขณะนี้อู่ต่อเรือบางแห่งม	ี

ค�าสั่งต่อเรือเพียงแค่	1	ล�า	(ข้อมูลจาก	Compass	Maritime)	

 ราคาน�้ามันกับผลกระทบต่อการแล่นเรือที่ช้าลง	ตามทฤษฎีแล้ว	ราคาน�้ามันที่ลดลงจะส่งผลให้มีการแล่นเรือที่เร็วขึ้น

แต่เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรอืต่อวนัอยูใ่นระดับทีส่งูพอ	เมือ่มีการบังคับใช้กฎการจ�ากดัค่าก�ามะถนัทีไ่ม่เกนิร้อยละ	0.5	

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	ต้นทุนน�้ามันจะเพิ่มเป็นสองเท่า	(เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนของน�้ามันที่ค่าก�ามะถันสูง)	ส�าหรับ

เจ้าของเรอืซึง่เลอืกท่ีจะไม่ติดต้ังระบบเครือ่งดักจบัเขม่าควนัทีมี่ราคาแพงและไม่เคยมีการใช้มาก่อนซ่ึงเป็นระบบท่ีจะท�าความ

สะอาดแก๊สเสียที่มีค่าก�ามะถันสูงอันมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงปกติ	ปัจจัยนี้น่าจะท�าให้การแล่นเรือช้ากลาย

เป็นประเพณีปฏิบัติแม้ว่าค่าระวางเรือจะสูงข้ึนอย่างมากก็ตาม	นักวิเคราะห์ต่างๆได้ค�านวณว่าถ้าต้นทุนน�้ามันเพิ่มข้ึนเป็น	

สองเท่าอาจจะท�าให้อุปทานเรือในกองเรือโลกลดลงประมาณร้อยละ	10	อันเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเรืออย่างแน่นอน

	 การปลดระวางเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	ในปี	2555	มตัีวเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่	35.97	ล้านเดทเวทตนั	

อย่างไรก็ตาม	ตัวเลขการปลดระวางเรือในปี	2556	และปี	2557	กลับเป็นท่ีน่าผิดหวังอยู่ที่เพียง	21.39	ล้านเดทเวทตัน	และ	

16.72	ล้านเดทเวทตนั	ตามล�าดับ	ปี	2558	ตวัเลขการปลดระวางเรอืดีขึน้มากโดยมีปรมิาณ	32.09	ล้านเดทเวทตันถกูปลดระวาง

แต่ก็ไม่ดีขนาดที่จะช่วยพยุงดัชนี	BDI	ได้	โดยดัชนี	BDI	ได้ท�าสถิติตกต�า่ที่สุดเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่ระดับ	290	จุด	ในวันที	่

10	กุมภาพันธ์	2559	ทั้งนี้	ในปี	2559	ตัวเลขการปลดระวางเรืออยู่ที่ปริมาณ	29.74	ล้านเดทเวทตัน	ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความ

ผกผันกับดัชนี	BDI	และในปี	2560	ตัวเลขการปลดระวางได้ลดลงมาอยู่ท่ี	15.16	ล้านเดทเวทตัน	ทั้งนี้	การปลดระวางเรือ	

ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลัก	กล่าวคือ	ตลาดค่าระวาง	(ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก)	และราคาเศษเหล็ก	(ปัจจัยขับเคลื่อนรอง)	ทั้งนี	้	

การปลดระวางเรือแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับราคาน�้ามันไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือลดลงก็ตาม	

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



	 อีกสี่ปีข้างหน้า	กล่าวคือ	ก่อนสิ้นปี	2564	จะมีเรือร้อยละ	23.8	ของกองเรือโลก	(ขนาดระวางบรรทุกรวม	193.70		

ล้านเดทเวทตัน)	มอีายเุกนิ	15	ปีและน่าจะถกูปลดระวาง	เนือ่งจากกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดขึน้ซ่ึงใช้ต้นทนุสูงในการปฏบัิติตาม	และ

จากแนวโน้มดัชนี	BDI	และราคาขายเรือเพื่อปลดระวาง

	 ประมาณร้อยละ	9.3	ของขนาดระวางของเรือส่ังต่อใหม่	(75.30	ล้านเดทเวทตัน)	มีก�าหนดส่งมอบภายในส้ินปี	2564	

การขาดแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกับความล่าช้าในการส่งมอบเรือของอู่ต่อเรือจะท�าให้อัตราความล่าช้าอยู่ในระดับที่สูงมาก	

(ในปี	2560	อยูท่ี่ร้อยละ	33.7)	ซึง่จะแปรผนัตรงข้ามกบัความแขง็แกร่งของดัชน	ีBDI	กล่าวคอื	ยิง่ดัชน	ีBDI	แขง็แกร่งข้ึน	อตัรา

การความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ก็จะต�า่ลง	และเป็นไปในทางกลับกัน	

 อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ คือ	ผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่ส่ังต่อที่อู่ต่อเรือ		

ณ	ต้นปีกับขนาดระวางบรรทกุของเรอืต่อใหม่ทีมี่การส่งมอบกนัจรงิ	ณ	สิน้ปี	ของปีเดยีวกนั	ส�าหรบัปี	2560	อัตราความล่าช้า

ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยู่ที่ร้อยละ	33.7	ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ	39	ดังนั้น	ส�าหรับ	

ปี	2560	มีจ�านวนเรือเพิ่มข้ึนสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม	23.12	ล้านเดทเวทตัน	ท�าให้	ณ	สิ้นปี	กองเรือโลกมีขนาด	813.53	

ล้านเดทเวทตัน	ซึง่คดิเป็นการเพิม่ข้ึนสุทธิร้อยละ	2.9	ของกองเรือสนิค้าแห้งเทกองโลก	ซ่ึงถอืเป็นตัวเลขท่ีสูงข้ึนในช่วงสองปี	

ที่ผ่านมา	

	 ภาคอุปทานในอนาคต ตัวเลขภาคอุปทานในอนาคตในที่สุดก็ดีขึ้น	มีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจ�านวน	468	ล�า

หรือขนาด	38.28	ล้านเดทเวทตันในส่วนของอุปทาน	ในขณะเดียวกันอัตราการปลดระวางในปีนี้อยู่ที่	15.16	ล้านเดทเวทตัน	

โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์	(Capesize)	จ�านวน	37	ล�า	(6.88	ล้านเดทเวทตัน)	เรือขนาดปานาแมกซ์	(Panamax)	จ�านวน	35	ล�า	

(2.57	ล้านเดทเวทตัน)	เรือขนาดอัลตราแมกซ์	(Ultramax)/ซุปราแมกซ์	(Supramax)	จ�านวน	14	ล�า	(0.95	ล้านเดทเวทตัน)		

เรอืขนาดแฮนด้ีแมกซ์	(Handymax)	จ�านวน	78	ล�า	(3.42	ล้านเดทเวทตัน)	และ	เรอืขนาดแฮนด้ีไซส์	(Handyzize)	จ�านวน	61	ล�า		

(1.34	ล้านเดทเวทตัน)	ได้ถูกปลดระวาง	การปลดระวางนีส่้งผลให้กองเรอืบรรทุกสนิค้าแห้งเทกองท่ัวโลกมีความแข็งแกร่งขึน้	

ในช่วงต้นปี	2561	มีจ�านวนถึง	813.53	ล้านเดทเวทตันในปี	2561	และ	2562	เรือใหม่ท่ีมีก�าหนดจะมีการรับมอบมีจ�านวนถึง	

34.43	/	25.94	ล้านเดทเวทตัน	หากสมมติว่ามีอัตราการปลดระวางรายปีอยู่ที่	15	ล้านเดทเวทตัน	(อยู่ที่	15.16	ในปี	2560)	และ

ใชอ้ัตราความลา่ชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ทีร่อ้ยละ	35	(อยูท่ีร่้อยละ	33.7	ในปี	2560)	ในการรับมอบเรอืทีค่าดไว้ในปีนี	้ปี	2561	

จะมีกองเรือโลกขนาดอยู่ท่ี	820.91	ล้านเดทเวทตันซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ	0.91	ของทั้งปี	ภายใต้สมมติฐานเดียวกัน	

ในป	ี2562	จะมีกองเรือโลกอยู่ที	่830.60	ล้านเดทเวทตัน	ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.18	เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีของปี	2561	

การรับมอบเรือใหม่จ�านวนมหาศาลในที่สุดก็ได้สิ้นสุดลง

	 ค�าถามคือ เจ้าของเรือจะตอบสนองต่อสภาพตลาดในปี 2561 ถึงปี 2563 อย่างไร?	พีเอสแอลเชื่อในการปฏิบัติตาม	

กฎต่างๆล่วงหน้าก่อนการบงัคับใช้เสมอ	ดงันัน้	บรษัิทฯได้ขายเรอืเก่าเพือ่รไีซเคลิจ�านวน	15	ล�าในปี	2558	–	ปี	2559	และได้ขาย

เรือเก่าเพือ่แล่นต่อในตลาดอกี	2	ล�าในปี	2559	–	ปี	2560	บรษัิทฯไม่คดิว่าจะมีเจ้าของเรอืรายใดท่ีจะขายเรอืเก่าเพือ่รไีซเคลิมาก

ถงึเกือบร้อยละ	33	ของกองเรอืท่ีมีอยู	่หากตลาดแขง็แกร่งตามท่ีได้คาดการณ์ไว้	การปลดระวางเรอืจะชะลอตัวลง	อย่างไรกต็าม	

เน่ืองจากอุปทานการสั่งต่อเรือใหม่สุทธิไม่เพิ่มขึ้นมากในปี	2561	และ	2562	ซึ่งจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ	1	ต่อปีขณะที่คาดว่า	

อุปสงค์จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	4.0	ถึง	4.5	ต่อปี	ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงและมีการปลดระวางอันเนื่องมาจากแรงกดดันทาง	

กฎเกณฑ์ในปี	2562	ถึงป	ี2563	ตลาดในอนาคตข้างหน้านี้น่าจะสดใส!	

	 ตลาดเรือขนส่งสินค้าเทกองมีแนวโน้มสร้างความประหลาดใจอยู่เสมอ	จึงน่าจะยังคงอยู่รอดได้ในสภาพท่ีดี	เม่ือช่วง

เวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว	บริษัทฯได้แสดงการคาดการณ์ท่ีเป็นบวกส�าหรับตลาดในปี	2560	และบริษัทฯ	ยังคงมีความเห็น

เช่นเดียวกันส�าหรับการคาดการณ์ของตลาดในปี	2561	และปีต่อๆไป	เนื่องมาจากมีช่องว่างระหว่างการคาดการณ์การเพิ่มขึ้น

ของอุปทานและอุปสงค์ในช่วงสองสามปีข้างหน้านี	้รวมถึงแรงกดดันทางกฎเกณฑ์ต่อภาคอุปทานจะท�าให้มีการปลดระวาง

เรือมากขึ้นกว่าที่บริษัทฯได้เคยคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของตัวเลขอุปทานสุทธิไว้

	 ณ	ปัจจบุนันี	้เป็นเวลาเกือบ	9	ปีแล้วท่ีตลาดเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองอยูใ่นภาวะวกิฤต	แม้กระทัง่ในพระคัมภร์ีไบเบิล

ยงัระบุว่าระยะเวลาท่ีข้าวยากหมากแพงนัน้มากสุด	7	ปี	ดงันัน้	จงึคาดว่าปีนีจ้ะเป็นปีสดุท้ายของความตกต�า่ของตลาดเรอืขนส่ง

สินค้าแห้งเทกอง



 ภาคอุปสงค์ ความไม่แน่นอนได้จางหายไปส่งผลให้เกือบทุกประเทศท่ัวโลกมีการขยายตัวในทิศทางเดียวกันซ่ึงท�าให้

ตลาดสินค้าแห้งเทกองจะฟื้นตัวในช่วงสองสามปีข้างหน้า	

 ประเทศจีนซ่ึงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักส�าหรับตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	ได้สร้างความประหลาดใจด้วยตัวเลข

ตัวเลขจีดีพีท่ีแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์โดยอยู่ที่ร้อยละ	6.9	ในปี	2560	แม้ว่าตัวเลขจีดีพีของจีนจะดี	แต่จีนก็ยังคงต้องต่อสู้กับ

คุณภาพของอากาศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว	โดยจีนได้ลดการผลิตเหล็กกล้าลงชั่วคราวร้อยละ	50	ลดก�าลังการ

ผลิตปูนซีเมนต์ลงร้อยละ	50	และลดก�าลังการผลิตอะลูมิเนียมลงร้อยละ	30	ใน	31	เมืองทางตอนเหนือซึ่งต้ังอยู่ใน	4	มณฑล

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน	2560	ถึงกลางเดือนมีนาคม	2561	แม้ว่าจะมีการลดก�าลังการผลิตลงดังกล่าว	จีนยังคงสร้างความ

ประหลาดใจด้วยตัวเลขการน�าเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก	โดยจีนน�าเข้าแร่เหล็กปริมาณ	1,075.3	ล้านตันในช่วงปี	2560	ซึ่งเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	4.9	เม่ือเทียบกับปี	2559	นอกจากนี้	จีนยังน�าเข้าถ่านหิน	271.2	ล้านตันในปี	2560	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.1	เมื่อเทียบกับ	

ปี	2559	ด้วยตวัเลขจดีีพท่ีีต้ังเป้าโดยรฐับาลจนีไว้ท่ีร้อยละ	6.5	ส�าหรบัปี	2561	อปุสงค์ส�าหรบัสนิค้าโภคภณัฑ์และวตัถดิุบอืน่ๆ	

มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งต่อไปในปี	2561

	 ในป	ี2560		สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งด้วยตัวเลขจีดีพีที่ร้อยละ	2.3	ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนและ

การปรบัอัตราดอกเบ้ียขึน้	นอกจากนัน้	อัตราการว่างงานซ่ึงลดลงมาอยูท่ีร้่อยละ	4.1	เป็นอตัราต�า่ท่ีสุดในรอบ	17	ปี	ผลกระทบ	

ของนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	เช่น	การปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการใช้งบประมาณในด้านโครงสร้าง	

พืน้ฐานมีแนวโน้มจะช่วยเสรมิสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกจิของประเทศซึง่มีเศรษฐกจิใหญ่ท่ีสดุในโลก	ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี	

น่าจะช่วยกระตุ้นธนาคารกลางสหรฐัฯให้ยังใช้นโยบาย	Quantitative	Tightening	ต่อไปในการปรับเพิม่อตัราดอกเบีย้และการปรบั

งบดุลเพือ่ป้องกันไม่ให้เศรษฐกจิขยายตัวเกนิไป	ปรมิาณการส่งออกท่ีเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งส�าหรบัสนิค้าฝ้าย	ข้าวสาล	ีข้าวโพด

และถั่วเหลืองรวมถึงการน�าเข้าวัตถุดิบอื่นๆ	เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาจส่งผลดีต่อตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

	 ส่วนสหภาพยุโรปซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯ	และเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรายใหญ่

ที่สุดของโลกนั้น	หลังจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงทศววรษที่ผ่านมา	คาดว่าสหภาพยุโรปจะมีตัวเลขการเติบโตทาง

เศรษฐกจิท่ีร้อยละ	2.4	ในปี	2560	ซึง่จะท�าให้ปี	2560	เป็นปีทีส่หภาพยโุรปมเีศรษฐกจิท่ีดีท่ีสุดในรอบทศวรรษ	ตามข้อมลูของ	

คณะกรรมาธิการยโุรป	ความเชือ่ม่ันทางเศรษฐกิจของ	19	ประเทศในทวีปยโุรปสูงทีสุ่ดในรอบ	17	ปี	นอกจากน้ี	อตัราการว่างงาน	

อยู่ในระดับต�่าสุดนับต้ังแต่ปี	2552	และเงินยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ	เม่ือเศรษฐกิจฟื้นตัวและค่าเงินแข็งขึ้น	

ธนาคารกลางยโุรป	(ECB)	ก�าลังค่อยๆ	ลดการซ้ือพนัธบัตรแสดงให้เหน็ว่านโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายได้ส้ินสุดลง	เนือ่งจาก

เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังคงขยายตัวในปี	2561	อุปสงค์ในสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อผลิตสินค้าส�าเร็จรูปทั่วทั้งสหภาพยุโรป	

จะเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้มีความต้องการการขนส่งทางเรือมากขึ้น

	 ประเทศญี่ปุ่น	ซ่ึงเป็นผู้น�าเข้าสินค้าเทกองรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก	มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวเป็นเวลา	7	ไตรมาส

ติดต่อกันซึ่งถือว่าดีที่สุดนับตั้งแต่ปี	2537	การใช้นโยบายการเงินต่างๆมากมายของนายกรัฐมนตรี	อาเบะ	ส่งผลให้การใช้จ่าย

ของภาครัฐและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างช่วยให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นดีขึ้น	นับต้ังแต่เข้ารับต�าแหน่งในปี	2555	อาเบะโนมิกส์	

(Abenomics)	ได้ช่วยให้เศรษฐกิจญีปุ่่นขยายตัวขึน้ประมาณ	494	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	ช่วยลดหนีล้งเหลอืประมาณร้อยละ	240	

ของตัวเลขจีดีพี	และลดอัตราการว่างงานลงเหลือร้อยละ	2.8	การลดภาษีซ่ึงประกาศใช้ในเดือนธันวาคม	2560	จะช่วยเพิ่ม	

แรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจญ่ีปุ่น	โดยการเพิ่มการใช้จ่ายด้านทุนและการใช้จ่ายของผู้บริโภค	นอกจากน้ี	อุปสงค์ในสินค้า

จากญ่ีปุน่ทีเ่พิม่ขึน้ท่ัวโลกจะท�าให้อปุสงค์ในวตัถดิุบต่างๆ	เพิม่ข้ึนซ่ึงกจ็ะท�าให้อปุสงค์ในการขนส่งทางเรอืมากข้ึนตามไปด้วย

	 ประเทศอนิเดีย	ยงัคงมีตัวเลขจดีีพสี�าหรับปี	2560	ทีแ่ข็งแกร่ง	แม้ว่ามีความกงัวลจากการเลกิใช้ธนบัตรของรฐับาลและ

การรเิริม่การใช้ภาษีสินค้าและบรกิาร	(GST)	ของรฐับาล	เศรษฐกจิของอนิเดียยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่งโดยคาดว่า

จะกลายเป็นประเทศทีมี่เศรษฐกจิใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดับ	5	ของโลกก่อนส้ินปี	2561	นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นตลาดหลงัจากท่ี

ชนะการเลอืกต้ังจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายทางด้านสาธารณปูโภคเพือ่เอาใจผูมี้สทิธิเลอืกต้ังก่อนการเลอืกต้ังครัง้หน้า	นอกจากน้ี	

อินเดียยังมีปริมาณการน�าเข้าถ่านหินท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง	จากการท่ีท่าเรือมีร่องน�้าต้ืนเขินและไม่มีประสิทธิภาพบวก

กบัการเพิม่ในการน�าเข้าถ่านหนิและการใช้จ่ายในโครงสร้างพืน้ฐาน	อุปสงค์ในการขนส่งสินค้าทางเรอืโดยเฉพาะอย่างยิง่เรอื

ขนาดเล็กจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



	 หนึง่ในสัญญาณทีน่่าจะช่วยให้อปุสงค์เพ่ิมขึน้	คอื	แผนการเส้นทางสายไหม	(One	Belt	One	Road)	หรือ	การริเริม่แถบ

และเส้นทางเศรษฐกิจ	(The	Belt	and	Road	Initiative	(BRI))	ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่กว้างไกล

ของผู้น�าจีน	Xi	Jinping	ซึ่งจะท�าให้อุปสงค์การขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรือเพิ่มข้ึน	แผนการนี้เป็นการเชื่อมโยงทางถนน	

ทางรถไฟ	ท่อก๊าซและน�้ามัน	และโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆจากจีน	เริ่มต้นจากเมืองซีอานซ่ึงอยู่ในตอนกลางของจีน	

ผ่านใจกลางทวีปเอเชีย	ไปจนถึงเมืองมอสโก	เมืองรอตเทอร์ดาม	เมืองลอนดอน	เมืองเวนิสและเมืองไพรีอัส	ในปี	2559	มีการ

ท�าสัญญา	การเริ่มด�าเนินการ	และการบรรลุโครงการต่างๆภายใต้แผนการ	OBOR	รวมมูลค่าประมาณ	2.5	แสนล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ	แผนการนี้เป็นหน่ึงในแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่และจะต้องมี

ขนส่งสินค้าประเภทแร่เหล็ก	ถ่านหิน	หินปูน	ถ่านโค้ก	ไม้และแร่ธาตุอื่น	ๆ	เช่น	แร่นิกเกิล	อะลูมิเนียมออกไซต์	เป็นจ�านวน

มากกว่าในปัจจุบัน	โดยจะส่งผลดีต่อตลาดสินค้าแห้งเทกองอย่างมาก

ข้อสรุปของแผนการ	OBOR	

• วงเงินที่จะใช้ส�าหรับแผนการ	OBOR	อยู่ระหว่าง	1.2	และ	20.0	ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ!

• แผนการนี้ครอบคลุม	65	ประเทศ	3	ทวีป	และประชากร	4.4	พันล้านคน

• เมือ่ค�านวณอตัราเงินเฟ้อ	ณ	ปัจจุบันเป็นหน่วยสกลุเงินดอลลาร์สหรฐั	แผนการนีใ้หญ่กว่าแผนการมาร์แชลล์	12	เท่า

• เงินทุนจะมาจาก	(1)	ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	(Asia	Infrastructure	Investment	Bank)

(2) กองทนุเส้นทางสายไหม	(3)	ธนาคารใหม่เพือ่การพฒันาแห่งใหม่หรอื	BRICS	(4)	ธนาคารการพัฒนาแห่งชาติจนี

(China	Development	Bank)

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของจีนที่ส�าคัญของแผนการ	OBOR	มีดังนี้	

• การพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของจีนซึ่งยังขาดแคลนการพัฒนารวมถึงภูมิภาคที่ไม่สงบของซินเจียง

• ใช้ก�าลังการผลิตเหล็กกล้าท่ีมีมากเกินความต้องการ	(ร้อยละ	30)	และก�าลังการผลิตปูนซีเมนต์ท่ีมากเกินความ

ต้องการ	(ร้อยละ	40)

• การส่งออกทางรถไฟของจีนและเทคโนโลยีอื่นๆ	ไปต่างประเทศ

• การเปลีย่นถ่ายจากอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานจ�านวนมากจากทีดิ่นทีม่รีาคาแพงและค่าจ้างแรงงานท่ีมีต้นทุนสงูใน

แถบชายฝั่งไปเป็นพื้นที่ภายในประเทศซึ่งมีต้นทุนที่ต�่ากว่า

• อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก�าลังถอนตัวออกจากเอเชีย

• ลดการพึ่งพาช่องแคบมะละกาผ่านทางท่าเรือ	Gwadar	ในปากีสถาน

	เพือ่เป็นการอธิบายให้เหน็ภาพทีช่ดัเจน	บรษิทัฯ	จงึขอน�าเสนอผลการด�าเนนิงานประจ�าปีท่ีส�าคญั	จากงบการเงนิของ

บริษัทในปีที่ผ่านๆ	มา	ดังต่อไปนี้

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ค่าเฉล่ียดัชนีค่าระวางเรือ	(BDI) 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76)

จ�านวนเรือโดยเฉลี่ย 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02

ก�าไร	(ขาดทุน)	สทุธิต่อเรอืหนึง่ล�า	

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10)

	 ผลประกอบการของบริษัทฯ	ในปี	2558	-	2560	บริษัทฯ	ได้บริหารงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย	และเมื่อต้นปี	2558	

บริษัทฯ	เพิ่มทุนจ�านวนประมาณ	65	ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้นเดิม	(Rights	Offering)	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้ออก	

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันประมาณ	100	ล้านเหรียญสหรัฐ	ไถ่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเม่ือครบก�าหนด	5	ปี	ในเดือนมกราคม	2559	

และบริษัทฯ	ยังออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจ�านวนประมาณ	55	ล้านเหรียญสหรัฐ	ไถ่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบก�าหนด		



3.5	ปี	ในเดือนธันวาคม	2559	บริษัทฯ	ได้ช�าระเงินคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดส�าหรับเงินกู้ท่ีมีหลักประกันซ่ึงจะครบก�าหนดช�าระ	

ในปี	2561	และปี	2562	และบริษัทฯ	ได้ขายเรอืเก่าทีไ่ม่มปีระสทิธิภาพเพือ่เพิม่เงนิสด	(บรษิทัฯ	ได้ขายเรอืเก่าเพือ่รไีซเคิลจ�านวน	

15	ล�าในปี	2558	-	ปี	2559	และขายเรือเก่าเพื่อแล่นต่อในตลาดจ�านวน	2	ล�าในปี	2559	-	ปี	2560)	

รางวัลและเกียรติยศ 

	 บรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	Public	Debt	Deal	of	the	Year	ส�าหรบัปี	2559	จากนติยสาร	Marine	Money	การออกหุน้กูจ้�านวน	

3.59	พนัล้านบาทท�าให้บริษัทฯได้รบัรางวลัน้ีซ่ึงเป็นเครือ่งพสูิจน์ถงึความส�าเรจ็อย่างท่วมท้นของบรษัิทฯในขณะทีส่ถานการณ์

ของตลาดขนส่งสินค้าทางเรือก่อนหน้านั้นย�า่แย่	และการคาดการณ์ของผู้ลงทุนต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ	

	 บริษัทฯ	ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	2	รางวัลคือ	“Ship	Owner/Operator”	และ	“Deal	of	

the	Year”	ในงาน	Seatrade	Maritime	Awards	Asia	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	2560	และบริษัท	เกรท	เซอร์เคิล	ชิปปิ้ง	เอเยนซี่	จ�ากัด	

(GCSA)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริหารจัดการกองเรือของบริษัทฯ	ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายส�าหรับรางวัล		

“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	นอกจากนั้นบริษัทฯ	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล	The	ClassNK	Dry	Bulk	Operator	of	the	Year	

ในงาน	The	Lloyd’s	List	Asia	Pacific	Awards	2017	และ	GCSA	บริษัทย่อยบริหารจัดการกองเรือของบริษัทฯ	ยังได้รับการ

เสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัล	“ผู้จัดการเรือแห่งปี”	ในงาน	International	Bulk	Journal’s	IBJ	Awards	ประจ�าปี	

2560	บรษัิทฯ	ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบสุดท้ายเพือ่เข้าชงิรางวลั	Bulk	Ship	Operator	of	the	Year	และ	เรอือภญิญา	นารี	

ของบรษัิทฯ	ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบสุดท้ายเพือ่ชงิรางวลั	“Bulk	Ship	of	the	Year”	นอกจากนัน้	บรษัิทฯ	ยงัได้รบัการ

คัดเลือกให้อยู่ในอันดับที่สามส�าหรับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในหมวดอุตสาหกรรม	ในงาน	IR	Magazine	Awards	

- South	East	Asia	ประจ�าปี	2560

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการด�าเนินงานประจ�าปี

	 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี	รายได้รวมของบริษัทฯ	เป็นเงิน	4,394.63	ล้านบาท	(ปี	2559:	3,791.79	ล้านบาท)	และ

ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน	129.48	ล้านบาท	รวมก�าไรจากการขายเรอืและอปุกรณ์	และดอกเบีย้จ่ายของสินเชือ่ธุรกจิไม่มหีลกัประกัน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆภายใต้สัญญาระงับข้อพิพาทกับอู่ต่อเรือ	Sanfu	80.36	ล้านบาท	(ปี	2559:	2,664.90	ล้านบาท	รวมขาดทุน

จากการขายเรือ	ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือ	และค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงินกู้	1,429.10	ล้านบาท)		

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	12,335.49	ล้านบาท	(ป	ี2559:	13,659.05	ล้านบาท)	และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	ลดลงในระหว่างปี

เป็น	28,833.24	ล้านบาท	(ปี	2559:	32,316.03	ล้านบาท)	การลดลงของสินทรัพย์รวมหลักๆ	มาจากการลดลงของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด	เนื่องจากบริษัทฯได้ช�าระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลักประกันท้ังหมดภายใต้สัญญาระงับข้อพิพาทให้

แก่อู่ต่อเรือ	Sanfu	ในระหว่างปี	สินทรัพย์รวมในสกุลเงินบาท	(สกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน)	ซึ่งแปลงค่ามาจากสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ	(สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน)	มีมูลค่าลดลง	เนื่องจากค่าเงินบาทท่ีแข็งตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ	

ณ	สิ้นปี	2560	เมื่อเทียบกับส้ินปี	2559	ในระหว่างปีบริษัทฯ	รับมอบเรือจ�านวน	1	ล�า	ขายเรือเก่าจ�านวน	1	ล�า	และแผนการ

ปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯได้เสร็จสิ้น

	 ในระหว่างปี	บรษัิทฯ	ขาดทนุสุทธิจ�านวน	116.98	ล้านบาท	(ปี	2559:	2,710.27	ล้านบาท)	ก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น	

จ�านวน	12.31	ล้านบาท	(ปี	2559:	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	45.43	ล้านบาท)	และภาษีเงินได้จ�านวน	0.19	ล้านบาท		

(ปี	2559:	จ�านวน	0.06	ล้านบาท)	ในด้านของรายได้	เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองในปี	2560		

หลังจากตกต�า่อย่างต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลานาน	ปีนีเ้รอืของบรษัิทฯ	มรีายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล�าคดิเป็น	9,486	เหรยีญสหรฐั	เมือ่

เปรยีบเทียบกับ	6,476	เหรยีญสหรฐัต่อวนัต่อล�าของปี	2559	นอกจากนีร้ายได้จากการเดินเรอืสุทธิมาจากจ�านวนเรอืเฉลีย่	36	ล�า	

ในระหว่างปี	2560	เมื่อเทียบกับจ�านวนเรือเฉลี่ย	40	ล�า	ในป	ี2559	รายได้จากการเดินเรือสุทธิ	(รายได้จากการเดินเรือสุทธิจาก

รายจ่ายท่าเรือและน�้ามันเชื้อเพลิง)	สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ	25	ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ	17	เนื่องมาจากจ�านวนเรือ

เฉลีย่ท่ีด�าเนนิงานลดลงในปี	2560	และค่าใช้จ่ายในการเดินเรอืต่อวนัต่อล�าลดลงเม่ือเทยีบกบัปีก่อน	ระยะเวลาหยดุการเดินเรอื

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



เพือ่การซ่อมบ�ารงุของปีนีเ้พิม่ขึน้มาอยู่ท่ีเฉลีย่ประมาณ	8.67	วันต่อล�าเรอื	(อายเุฉลีย่ของกองเรอือยูท่ี่	6.3	ปีในปี	2560)	เน่ืองจาก

มีเรือจ�านวน	13	ล�าที่ถึงก�าหนดซ่อมแซมและส�ารวจเรือในระหว่างปี	

	 บริษัทฯ	ได้ลองค�านวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอีกคร้ังในปีนี้	ส�าหรับ	24	ปีนับต้ังแต่บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ	จนถงึวนัศกุร์ที่	16	กันยายน	2560	ซึง่ราคาหุน้บรษิทัฯ	มรีาคาปิดอยูท่ี	่11.30	บาทต่อหุน้	(บรษิทัฯ	เริม่ซือ้ขายหุน้

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2536)	หากนักลงทุนได้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ออก	IPO	ครั้งแรกจนครบ	24	ปี	นักลงทุน

จะได้ผลตอบแทนถึง	13.15	เท่าของเงินลงทุนครั้งแรก	ทั้งน้ี	การค�านวณน้ียังไม่ได้ค�านึงถึงผลตอบแทนจากการน�าเงินปันผล

ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ

กองเรือของบริษัทฯ

	 ณ	สิ้นปี	2560	บริษัทฯ	มีเรือจ�านวน	36	ล�าในกองเรือ	(ขนาดอัลตราแมกซ์	(Ultramax)	จ�านวน	8	ล�า	ขนาดซุปราแมกซ์	

(Supramax)	จ�านวน	9	ล�า	และขนาดแฮนดี้ไซส์	(Handysize)	จ�านวน	19	ล�า)	มีขนาดระวางบรรทุกรวม	1,585,805	เดทเวทตัน	

หรือเฉลี่ย	44,050	เดทเวทตันต่อล�า	โดยมีอายุเฉลี่ยของกองเรือประมาณ	6.3	ปี	

	 ในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง	และมีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงมาก	รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นวัฏจักรขึ้นลง

ที่กว้างและคาดเดาได้ยากนั้น	จังหวะเวลาในการตกลงซื้อเรือนั้น	ถือได้ว่าเป็นจังหวะการตัดสินใจที่ส�าคัญที่สุด

ข้อพิพาทกับอู่ต่อเรือ Sainty Marine 

	 สืบเน่ืองจากความล่าช้าในการต่อเรือท�าให้ทางอู่ต่อเรือ	Sainty	Marine	ไม่สามารถส่งมอบเรือจ�านวน	12	ล�าได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนดในสัญญา	ดังน้ัน	ปัจจุบัน	บริษัทฯได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาส�าหรับส่ังต่อเรือท้ัง	12	ฉบับดังกล่าว	บริษัทฯ		

ได้รบัเงินงวดพร้อมดอกเบีย้คนืจากธนาคารผูค้�า้ประกนัส�าหรบัสัญญาสัง่ต่อเรอืจ�านวน	3	ฉบบัท่ียกเลกิไปจากจ�านวน	12	ฉบบั	

ดังนั้นในปัจจุบัน	บริษัทฯ	จึงไม่มีสัญญาส่ังต่อเรือคงเหลือกับอู่ต่อเรือ	Sainty	Marine	อีก	ทั้งนี้	ได้มีการเข้าสู่กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการแล้วส�าหรับสัญญาสั่งต่อเรือจ�านวน	11	ฉบับซ่ึงรวมเรือ	2	ล�าที่บริษัทฯได้รับมอบในปี	2557	โดยบริษัทฯ	

ได้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้การรับประกันตามสัญญาสั่งต่อเรือ

ผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับอู่ต่อเรือ Sanfu

	 ข้อพิพาทกับอู่ต่อเรือ	Sanfu	ภายใต้สัญญาระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจกับ	Sanfu	จ�านวน	2	ฉบับ	อันสืบเนื่องจาก

สัญญาส่ังต่อเรอืจ�านวน	2	ฉบบั	ได้รบัการชีข้าดโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการทีเ่มอืงลอนดอน	เมือ่เดือนตุลาคม	2560	โดย	

คณะอนญุาโตตุลาการได้ตัดสินว่า	บรษัิทฯ	ไม่มสิีทธิได้รบัการชดใช้ค่าเสียหายเนือ่งจากการผดิเงือ่นไขท่ีระบใุนสัญญาสัง่ต่อเรอื	

หรอืข้อมูลจ�าเพาะของเรอื	(Specifications)	ท่ีเก่ียวกบัอตัราการเผาผลาญเชือ้เพลงิของเรอื	ดังน้ัน	บรษัิทฯได้ช�าระสินเชือ่ธุรกจิ

ไม่มีหลักประกันจ�านวนรวม	32	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคืนให้แก่อู่ต่อเรือ	Sanfu	ทั้งนี้	ดอกเบี้ยจ�านวน	2.63	ล้านเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา	และค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย	(สงูสุดไม่เกนิ	750,000	เหรยีญสหรฐัอเมรกิา)	จะครบก�าหนดช�าระให้แก่	Sanfu	

ภายในวันที่	3	ตุลาคม	2561

	 	ในปี 2560 รายได้ต่อวนัต่อล�าเรอืของบรษัิทฯ เฉลีย่อยูท่ี	่9,486	เหรยีญสหรฐั	ส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเรอืต่อวันต่อล�า	

เฉลี่ยอยู่ที่	4,355	เหรียญสหรัฐซึ่งต�า่กว่าเป้าหมายที่วางไว้ที	่4,500	เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�าเรือเล็กน้อย

	 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ	ในปี	2560	ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี้ไซส์	(BHSI)	อยู่ที่ระดับ	

523	จดุ	โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที	่7,637	เหรียญสหรฐั	เมือ่เปรยีบเทียบกบัเรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ของบรษิทัฯ	

ท�ารายได้อยูท่ี	่9,812	เหรยีญสหรฐั	ซึง่มากกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชนี	BHSI	ร้อยละ	28.48	ค่าเฉลีย่ของดัชนค่ีาระวางเรอืขนาด

ซุปราแมกซ์	(BSI)	อยู่ที่ระดับ	844	จุด	โดยมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันที่	9,165	เหรียญสหรัฐ	เมื่อเปรียบเทียบกับ	



เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ	ที่ท�ารายได้อยู่ท่ี	8,269	เหรียญสหรัฐ	ซ่ึงต�่ากว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี	BSI	ร้อยละ	9.78	

เรอืขนาดอลัตราแมกซ์ของบรษัิทฯ	ทีท่�ารายได้อยูท่ี่	10,091	เหรยีญสหรฐั	ซึง่ต�า่กว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชน	ีBSI	ร้อยละ	10.10	

(เนื่องมาจากไม่มีดัชนีส�าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์	บริษัทฯจึงเปรียบเทียบกับดัชนี	BSI)	เป้าหมายของบริษัทฯคือการท�า	

รายได้ให้มากกว่าดัชนีทั้งสองดังกล่าว

ทิศทางอุตสาหกรรม 

คาดว่าจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจ�านวนปกติ	ในอีกสองปีข้างหน้า	กล่าวคือ	

เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 1,992 ล�า ขนาดระวางรวม 351.67 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2561)	มีเรอืจ�านวน	170	ล�า	ขนาดระวางรวม	43.09	ล้านเดทเวทตนั	หรอืร้อยละ	12.3	ของขนาดระวางทัง้หมดทีจ่ะถกู

ส่งมอบจนถึงส้ินปี	2564	ในเรือขนาดนี้	มีเรือจ�านวน	365	ล�า	ขนาดระวางรวม	67.05	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	19.1	ท่ีจะ

มีอายุเกิน	15	ปี	ภายในปี	2564	และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี	2561	-	2564	

เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,141 ล�า ขนาดระวางรวม 168.92 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2561)	มีเรือจ�านวน	189	ล�า	ขนาดระวางรวม	15.54	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	9.2	ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก

ส่งมอบจนถึงส้ินปี	2564	ในเรือขนาดนี้	มีเรือจ�านวน	690	ล�า	ขนาดระวางรวม	52.39	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	31.0	ท่ีจะ

มีอายุเกิน	15	ปี	ภายในปี	2564	และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี	2561	-	2564	

เรือขนาดอัลตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 807 ล�า ขนาดระวางรวม 50.77 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2561)	มีเรือจ�านวน	139	ล�า	ขนาดระวางรวม	8.74	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	17.2	ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก

ส่งมอบจนถึงสิ้นปี	2564	ในเรือขนาดนี้	มีเรือจ�านวน	64	ล�า	ขนาดระวางรวม	4.34	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	8.5	ที่จะมีอายุ

เกิน	15	ปี	ภายในปี	2564	และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี	2561	-	2564

เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,685 ล�า ขนาดระวางรวม 142.95 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2561)	มีเรือจ�านวน	31	ล�า	ขนาดระวางรวม	1.60	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	1.1	ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูกส่ง

มอบจนถงึส้ินปี	2564	ในเรอืขนาดน้ี	มีเรอืจ�านวน	857	ล�า	ขนาดระวางรวม	42.50	ล้านเดทเวทตนั	หรอืร้อยละ	29.7	ทีจ่ะมอีายุ

เกิน	15	ปี	ภายในปี	2564	และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี	2561	-	2564	

เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,726 ล�า ขนาดระวางรวม 60.61 ล้านเดทเวทตัน  

ณ ต้นปี 2561)	มีเรือจ�านวน	144	ล�า	ขนาดระวางรวม	5.34	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	8.8	ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูก	

ส่งมอบจนถึงส้ินปี	2564	ในเรอืขนาดนี	้มเีรอืจ�านวน	270	ล�า	ขนาดระวางรวม	9.19	ล้านเดทเวทตนั	หรอืร้อยละ	15.2	ทีจ่ะมอีายุ

เกิน	15	ปี	ภายในปี	2564	และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี	2561	-	2564	

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,859 ล�า ขนาดระวางรวม 38.61 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้น

ปี 2561)	มีเรือจ�านวน	46	ล�า	ขนาดระวางรวม	0.99	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	2.6	ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูกส่งมอบ

จนถึงส้ินปี	2564	ในเรือขนาดนี้	มีจ�านวน	848	ล�า	ขนาดระวางรวม	18.24	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	47.2	ท่ีจะมีอายุเกิน	

15	ปี	ภายในปี	2564	และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี	2561	-	2564

	 เม่ือพจิารณาตัวเลขอปุทานของเรอืทีก่ล่าวมาข้างต้น	ควรต้องค�านึงถงึอตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืซ่ึงในปี	2560	

อยู่ที่ร้อยละ	33.7	และเฉลี่ยในปีก่อนๆที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ	39	โดยประมาณ	ซึ่งสวนทางกับดัชน	ีBDI	และปริมาณสินเชื่อใน

ตลาด

	 ค่าระวางเรือ	สถานภาพการแข่งขันของบริษัทฯ	จากการที่บริษัทฯ	มีเรือในปัจจุบัน	36	ล�า	ท�าให้บริษัทฯ	เป็นหน่ึงใน

บรษัิทเจ้าของเรอืท่ีใหญ่ในตลาด	และเนือ่งจากเจ้าของเรอื	ในธรุกจิเรอืประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบรษัิทเลก็ๆ	อยูก่ระจดักระจาย	

ชื่อของบริษัทฯ	จึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง	โดยลูกค้าหลายรายต้องการท�าธุรกิจกับบริษัทฯ	เป็น

อันดับแรกก่อนที่จะไปใช้บริการจากเจ้าของเรือรายย่อยอื่นๆ

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



	 นอกจากน้ี	จากแผนกลยทุธ์ของบรษัิทฯ	ทีจ่ะจดัหาเรอืทีใ่หม่กว่า	ใหญ่กว่า	ทนัสมัยกว่า	และประหยดักว่าจากตลาดเม่ือ

ราคาตกต�า่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป	

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่

	 บรษิทัเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองส่วนมากยงัคงต้องเผชญิกบัสภาพตลาดทีน่่าท้าทาย	อย่างไรกต็าม	บรษัิทท่ีอยูร่อด

จะเป็นบริษัทที่สามารถด�าเนินการต่อไปนี้ได้

• ลดต้นทุนในการเดินเรือให้มากที่สุดแต่ยังคงค�านึงถึงเรื่องความปลอดภัย

• ขายสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในการเดินเรือหรือขายเรือเก่าและเพิ่มกระแสเงินสด

• เรียกเงินทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นของตน

• หาเงินทุนเพิ่มจากหลากหลายแหล่ง	เช่น	หุ้นกู้	เช่าซื้อ	เป็นต้น	เนื่องจากอาจไม่สามารถหาเงินกู้จากธนาคารได้

บรษัิทฯ	ยงัคงเป็นหน่ึงในบริษัทเดินเรอืท่ีมีต้นทุนการเดินเรอืต�า่ท่ีสดุในโลกส�าหรบัเรอืเทกองประเภทท่ีมีอปุกรณ์ขนถ่าย

สินค้าติดกบัตัวเรอื	(ขนาดแฮนด้ีไซส์	จนถงึขนาดอลัตราแมกซ์)	บริษัทฯ	ได้ขายเรอืเก่า	(บรษัิทฯ	ได้ขายเรอืเพือ่รไีซเคิล	จ�านวน	

15	ล�าในปี	2558	–	ปี	2559	และขายเรอืเพือ่แล่นต่อในตลาดอกีจ�านวน	2	ล�า	ในปี	2559	–	ปี	2560)	นอกจากนัน้	ในปี	2558	บรษัิทฯ	

เพิ่มทุนจ�านวนประมาณ	65	ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้นเดิม	(Rights	Offering)	เมื่อเดือนมกราคม	2559	บริษัทฯ	ออกหุ้นกู้

ไม่มีหลักประกันประมาณ	100	ล้านเหรียญสหรัฐ	ไถ่ถอนได้เพียงคร้ังเดียวเม่ือครบก�าหนด	5	ปี	และเม่ือเดือนธันวาคม	2559	

บรษิทัฯ	ยงัได้ออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ	55	ล้านเหรยีญสหรฐั	ไถ่ถอนได้เพยีงครัง้เดยีวเมือ่ครบก�าหนด	3.5	ปี	ดงันัน้	

บริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ	มีความพร้อมที่จะรับมือกับอนาคต

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	ของบริษัทฯ	ลดลงในปี	2560	เนื่องมาจากประสิทธิภาพของคนประจ�าเรือและกองเรือที่มีอายุ

น้อยลง	ค่าจ้างคนประจ�าเรอืยงัคงท่ีและไม่ปรบัเพิม่ขึน้	ในขณะทีก่องเรอืทีอ่ายนุ้อยลงเนือ่งมาจากการขายเรอืเก่าท�าให้มีความ

ต้องการคนประจ�าเรอืน้อยลงส่งผลให้สามารถมุง่เน้นการเพิม่มาตรฐานของการฝึกอบรมคนประจ�าเรอืส�าหรบัต�าแหน่งอาวโุส

ที่ต้องปฎิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆบนเรือ	บริษัทฯ	สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประกันภัยได้ดีเนื่องจากมี

ประวติัการเรยีกร้องค่าเสียหายท่ีดี	และเน่ืองจากผูร้บัประกนัภยัมสีถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ผูร้บัประกนัภยั	

P&I	Clubs	ซึง่เป็นของกลุม่	P&I	Clubs	ระหว่างประเทศนัน้	ได้รบัการเรยีกร้องค่าสนิไหมเพยีงเลก็น้อยและมีผลตอบแทนจาก

การลงทุนทีดี่ขึน้	ปัจจยัเหล่านีเ้องส่งผลให้ผูร้บัประกนัภยั	P&I	Clubs	สามารถสนบัสนนุเจ้าของเรอืซึง่เป็นสมาชกิในช่วงเวลา

ที่ตลาดค่าระวางซบเซาเช่นนี้ได้

	 	ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด	ท�าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินเรือต่อวันต่อล�าส�าหรับปี	2560	นั้นลดลงจากปีก่อน

หน้านี้	ถึงแม้ว่าบริษัทฯ	ไม่มีตัวเลขค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของบริษัทอื่นๆ	ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา	

บริษัทฯ	คาดว่าบริษัทฯ	ได้จัดการค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบริษัทเจ้าของเรือรายอื่นๆ

	 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ได้มากยิ่งขึ้น		

	 	จากกฎระเบียบหลากหลายฉบบั	มาตรฐานการปล่อยมลพษิของเครือ่งจักร	(Engine	exhaust	emission	standards)	อยูภ่ายใต้	

ข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ	(MARPOL)	นอกเหนือจากเขตควบคุมการปล่อย

มลพิษซึ่งก�าหนดให้เรือจ�าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ามะถันไม่เกินร้อยละ	0.1	และจะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่ในเดือน

มกราคม	2563	โดยจ�ากัดค่าก�ามะถันในเชื้อเพลิงทั่วโลกไม่ให้เกินร้อยละ	0.5	ซึ่งเป็นความท้าทายท่ีมากขึ้นเน่ืองจากความไม่

แน่นอนในความเพยีงพอของน�า้มันเชือ้เพลงิดังกล่าว	อีกทางเลอืกหนึง่คือการติดต้ังเครือ่งดักจบัเขม่าควนับนเรอื	ซึง่เป็นความ

ท้าทายทัง้ในทางเทคนิคและทางการเงินส�าหรบัเจ้าของเรอืต่างๆ	ในขณะทีก่ารเผาไหม้เชือ้เพลงิท่ีมีค่าก�ามะถนัสูง	เคร่ืองดักจบั

เขม่าควนัจะช่วยก�าจัดก�ามะถนัส่วนเกนิจากก๊าซเสียท่ีปล่อยออกมาได้	หลายประเทศยนืยนัทีจ่ะปฏบัิติตามกฎระเบยีบเกีย่วกบั

การจดัการน�า้ถ่วงเรอืทีเ่ข้มงวดข้ึน	การจดัการน�า้ถ่วงเรอืได้มีผลบังคับใช้เม่ือวนัท่ี	8	กนัยายน	2560	โดยก�าหนดให้เรอืทุกล�าต้อง

มีใบรบัรองการติดต้ังระบบจดัการน�า้ถ่วงเรือ	เรือส่ังต่อใหม่ท้ังหมดท่ีมีการวางกระดูกเรอืนับจากวนัทีอ่นุสญัญานีมี้ผลบังคับใช้	



จะต้องติดต้ังระบบจัดการน�้าถ่วงเรือซ่ึงได้รับการอนุมัติโดย	IMO	เรือที่แล่นอยู่ท้ังหมดจะต้องมีการติดต้ังระบบดังกล่าว	

ตามรอบการตรวจเรือครัง้แรกส�าหรับการต่ออายุใบรบัรอง	IOPP	(International	Oil	Pullution	Prevention)	หลงัจากที	่8	กนัยายน	

2561		 ระบบการจัดการน�้าถ่วงเรือที่ได้รับการรับรองจาก	IMO	ทุกระบบในปัจจุบันยังไม่ผ่านการอนุมัติท่ีเข้มงวดของ	US	

Coast	Guard	(USCG)	โดย	USCG	ได้ก�าหนดวนับังคับใช้ทีแ่ตกต่างออกไปส�าหรบัการติดต้ังระบบดังกล่าว	ซึง่เป็นการผ่อนปรน	

เน่ืองจาก	USCG	ไม่ได้อนมัุติระบบการจัดการน�า้ถ่วงเรอืใดๆเลยจนกระทัง่เดือนธันวาคม	2558	อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือน

ธันวาคม	2560	USCG	ได้อนมัุติระบบจดัการน�า้ถ่วงเรอืจ�านวน	6	ระบบ	เรอืทีมี่ก�าหนดการเข้าอูแ่ห้งหลงัจากเดือนมกราคม	2561	

อาจไม่ได้รบัการขยายเวลาจาก	USCG	เนือ่งจาก	USCG	คาดว่าเจ้าของเรอืจะสามารถติดต้ังระบบจดัการน�า้ถ่วงเรอืทีไ่ด้รบัการ

อนุมัติจาก	USCG	ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ทั้งนี	้จะต้องมีการเปลี่ยนระบบทดแทน	(Alternate	Management	System)	ที่		

USCG	เคยได้อนุญาตให้ใช้ไปก่อนจนกว่าจะมีการอนุมัติระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือด้วยระบบที่ได้รับการอนุมัติ	หากไม่มีการ	

ผ่อนผันจาก	USCG	ให้ใช้ระบบทดแทนต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	คาดว่าระบบทดแทนเหล่านี้บนเรือของบริษัทฯ		

จะได้รับการอนุมัติจาก	USCG	ภายในเวลาที่ก�าหนด		

		 	จากการผลักดันขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization	“ILO”)	ท�าให้มาตรฐาน	

ความเป็นอยูต่่างๆบนเรอืของคนประจ�าเรือได้รบัความส�าคญัเพิม่มากขึน้	โดย	ILOได้ออกอนสัุญญาแรงงานทางทะเล	ค.ศ.	2006	

(Maritime	Labour	Convention	“MLC	2006”)	เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการท�างานและความเป็นอยู่ของ

คนประจ�าเรือ	โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกล�าที่มีขนาดมากกว่า	500	ตันจะต้องได้รับการตรวจเพื่อออกใบรับรองด้าน

แรงงานในกจิการทางทะเล	(Maritime	Labour	Certificate	“MLC”)	และใบประกาศการปฏบัิติด้านแรงงานในกจิการทางทะเล	

(Declaration	of	Maritime	Labour	Compliance	“DMLC”)	โดยรฐัเจ้าของธงหรอืโดยสถาบนัตรวจเรอืทีร่ฐันัน้รบัรอง	อนสุญัญา	

MLC	2006	ฉบับนี้	ได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกตามข้อตกลงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม	2555	อันมีผลให้

เรือทุกล�าจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญานี้	และจะต้องได้รับใบรับรองดังกล่าวก่อนวันท่ี	20	สิงหาคม	2556	ประเทศไทยได้ให้

สัตยาบันอนุสัญญา	MLC	เมื่อวันท่ี	7	มิถุนายน	2559	และส่งผลให้	MLC	2006	มีผลบังคับใช้ส�าหรับเรือชักธงไทยในวันที	่	

7	มิถุนายน	2560	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้แทนที่ใบรับรองการปฏิบัติตามอนุสัญญา	MLC	2006	(Statement	of	Compliance	“SOC”)		

ท่ีได้เคยออกมาให้แก่เรือของบริษัทฯ	ทีช่กัธงไทยด้วยใบรบัรองแรงงานทางทะเล	ซ่ึงถอืว่าเป็นการพฒันาและส่งเสรมิการเดินเรอื	

สากลภายใต้ธงไทยเนื่องจากเป็นการขจัดความเสี่ยงของ	SOC	ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ

	 ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร่วมรับรองอนุสัญญา	MLC	ดังนั้น	เรือของบริษัทฯที่ชักธงสิงคโปร์ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน

อนุสัญญาฯ	อย่างครบถ้วน

	 ในเดือนเมษายนป	ี2557	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	ได้ร่วมตกลงแก้ไขอนุสัญญา	MLC	บางประการเพื่อ

เป็นการบังคับใช้หลักการต่างๆที่เคยได้ร่วมตกลงเมื่อป	ี2552	ระหว่าง	IMO	และคณะท�างานด้านความมั่นคงทางการเงินของ	

ILO	การแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	18	มกราคม	2560	เรือที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา	MLC	จะต้องแสดงใบรับรองที่ออก

โดยผูร้บัประกนัหรอืผูใ้ห้หลกัประกนัทางการเงนิอืน่ๆ	เพือ่ยนืยนัว่าเรอืดังกล่าวมีการประกนัภยัหรอืหลกัประกนัทางการเงิน

อื่นๆ	ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเรือกลับประเทศ	รวมไปถึงครอบคลุมเงินค่าจ้างสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ค้างช�าระตาม

สัญญาสูงสุดเป็นเวลาส่ีเดือนหากมีการละท้ิงการจ้าง	(กฎข้อ	2.5)	นอกจากนั้น	ยังต้องมีใบรับรองส�าหรับความรับผิดท่ีเกิด

จากการเรยีกร้องทางสัญญาทีมี่สาเหตุมาจากการบาดเจบ็ทุพพลภาพ	หรอืการเสยีชวีติของคนประจ�าเรอื	(กฎข้อ	4.2)	ทัง้นี	้P&I	

Clubs	ได้ออกใบรับรองดังกล่าวส�าหรับเรือทุกล�าในกองเรือของบริษัทฯ	

	 การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นท่ีส�าคญั	คงจะไม่เพยีงพออกีต่อไปทีบ่รษิทัฯ	จะกล่าวแต่เพยีงว่าบรษัิทฯ	ได้

ด�าเนนิการ	“เพือ่โลกสีเขียว”	(Going	Green)	บรษัิทต่างๆท่ัวโลกได้ถกูกดดันจากผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆให้บรษัิทของตนเกดิจิตส�านึก

ในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	โดยต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่ต่างๆ	มกีารคาดว่า	IMO	และ	ICS	จะมบีทบาทส�าคญัใน

การผลักดันกฎระเบียบในเรือ่งดังกล่าวส�าหรบัธุรกจิขนส่งทางเรอืระหว่างประเทศ	ซ่ึงหนึง่ในกฎเหล่านีน่้าจะเป็นการรายงาน	

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(วัดหน่วยกรัมต่อตัน-ไมล์)	ของเท่ียวเดินเรือ	คล้ายกับกฎของ	European	Union	MRV		

(การเฝ้าด	ู(Monitoring)	การรายงาน	(Reporting)	การตรวจสอบ	(Vertification)	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	ซึง่ใช้บงัคับ

ต้ังแต่เดือนมกราคม	2561	ส�าหรับเรือทุกล�าท่ีแล่นผ่านน่านน�้าในสหภาพยุโรปเช่นเดียวกัน	IMO	ก�าหนดให้เรือทุกล�าด�าเนิน

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



การติดตั้งระบบรวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง	(DSC)	ตั้งแต่เดือนมกราคม	2562	ซึ่งจะบังคับให้เรือต้องรายงานการใช้น�า้มัน

เชื้อเพลิงทั่วโลกรายปีไปยัง	IMO	ผ่านทางรัฐเจ้าของธง	นอกจากนี้	กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังระบุให้มีการปรับปรุงแผนการบริหาร

การใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพของเรอื	(Ship	Energy	Efficiency	Management	Plan	(SEEMP))	และรับรองโดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐเจ้าของธงหรือองค์กรท่ีมีอ�านาจ	ธุรกิจขนส่งทางเรือระดับโลกได้ให้ค�ามั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลงประมาณร้อยละ	20	ภายในปี	2563	เมื่อเทียบกับปี	2548	กฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีจะท�าให้เรือเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพหลาย

ล�าต้องออกไปจากตลาด	บริษัทฯ	ได้เตรียมการรับมือกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้โดยการเฝ้าดูและบันทึกตัวเลขการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของเรือในกองเรือของบริษัทฯ	ทั้งนี้	เรือของบริษัทฯ	จะมีตัวเรือท่ีสะอาดอยู่เสมอ	(โดยการใช้สีป้องกัน

คราบและมีการท�าความสะอาดตัวเรอืเม่ือจ�าเป็น)	อนัจะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของเรอื	อนัช่วยส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ

ลดลง	ยิ่งไปกว่านั้น	บริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรือที่ได้ซื้อเข้ามาเพิ่ม	การเดินเรือที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อมน้ันจะเป็นไปได้ด้วยระวางสินค้าทีใ่หญ่ข้ึนและเครือ่งยนต์ท่ีประหยดัเช้ือเพลงิ	รวมถงึการใช้พลงังานความร้อนจาก

เครือ่งยนต์	บรษัิทฯ	มุง่ม่ันท่ีจะให้เรือท่ีส่ังต่อใหม่เหล่านีมี้เครือ่งยนต์ท่ีประหยดัเช้ือเพลงิและมีความร้อนจากเครือ่งยนต์ท่ีลดลง	

(รวมถึงก๊าซจากเครื่องยนต์สนับสนุนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานท่ีใช้บนเรือ)	เรือส่ังต่อใหม่เหล่าน้ีซ่ึงมีระวางสินค้าท่ีใหญ่ข้ึน	

น่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯน้อย	โดยเฉพาะอย่างยิง่	(เนือ่งจากการค้าขายรอบโลกฟ้ืนตัวขึน้)	เทีย่วเรอืทีมี่การขนสินค้าเต็มระวาง	

นอกจากน้ี	ยงัมีอนุสญัญาของ	IMO	และข้อบงัคบัทีอ่อกโดยแต่ละประเทศเพือ่ใช้ในการควบคมุการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	ก๊าซฮาลอน	และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน	จากเรอืต่างๆทีมี่ส่วนท�าให้เกดิภาวะเรอืนกระจก	ข้อบงัคับ

ต่างๆเหล่านี้จะมีความเข้มงวดมากข้ึนในอนาคตอันใกล้	นอกจากน้ี	รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายังมีข้อบังคับให้เรือท่ีเข้ามายัง

เมืองท่าของตนต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะน้อยกว่าเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าของเรอื	อาจมกีารบังคับใช้	

“BONNET”	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในบางเมืองท่าในการเป็นตัวรับและช่วยบ�าบัดก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู	่

ช้ันบรรยากาศ	นอกจากนีป้ฏญิญา	“Tony	de	Brum”	ซึง่ลงนามเม่ือวนัที	่12	ธนัวาคม	2560	โดย	35	รฐัรวมท้ังสหราชอาณาจกัร	

ฝรั่งเศส	เดนมาร์ก	เยอรมนี	แคนาดา	สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชล	ชิลีและนิวซีแลนด์	ได้ก�าหนดให้ธุรกิจเดินเรือมีการจ�ากัด

ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยต้ังเป้าไว้ทีก่ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในช่วงกลางศตวรรษ	

ปฏญิญา	“Tony	de	Brum”	ยังต้องการความร่วมมอืจาก	IMO	ในการวางกลยทุธ์ในเดือนเมษายน	2561	เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก

ในการเดนิเรอื	ซึง่จะมีการปรบัปรงุแก้ไขอกีครัง้ในปี	2566	มาตรการเหล่านีย้งัคงอยูใ่นข้ันพจิารณาและอาจสร้างปัญหาในการ

เดินเรือ	รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับเจ้าของเรือ/ผู้บริหารเรือ	

	 เพื่อปฏิบัติตามพันธสัญญาของบริษัทฯ	ในการที่จะด�ารงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ

ให้เป็นแบบแผน	ทางบริษัทฯ	ได้ให้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม	ISO	14001:2015	จากองค์กร

ตรวจชัน้เรอื	(CLASS	NK)	ของประเทศญ่ีปุ่น	มาตรฐาน	ISO	14001:2015	นีเ้ป็นระบบทีก่�าหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและ

ขั้นตอนวิธีการให้กับการวางนโยบาย	การวางแผน	และการปฏิบัติงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้

เห็นว่าบรษัิทฯ	เป็นองค์กรท่ีมีความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	เรือของบรษัิทฯ	ได้เริม่ใช้	“แผนการบรหิารการใช้พลงังานอย่าง

มีประสิทธิภาพของเรือ”	(Ship	Energy	Efficiency	Management	Plan	“SEEMP”)	ตั้งแต่เดือนมกราคม	2556	ตามภาคผนวก	6	

ของอนสัุญญา	MARPOL	เรอืเหล่านีย้งัได้มกีารเตรยีมความพร้อมในการก�าจดัส่ิงปฏกิลูท่ีเข้มงวดมากข้ึนต้ังแต่เดือนมกราคม	

2556	ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	กฎเกณฑ์ของสหภาพยโุรปทีเ่กีย่วกบัการรไีซเคิลเรอืจะมีผลบงัคบัใช้กบัเรอืต่างชาติที่

แล่นในน่านน�า้สหภาพยุโรป	โดยเรอืจะต้องปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัสินค้าวตัถอุนัตราย	(Inventory	of	Hazardous	Material	

(IHM))	ซึ่งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้คาดว่าจะใช้เวลามากและมีต้นทุนสูง

	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล	(SOLAS)	อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง

ในอนาคต	ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากภัยภิบัติที่เลวร้ายท่ีสุดครั้งหน่ึงในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ	กล่าวคือ	เรือชักธงสหรัฐฯ	ช่ือ	

El	Faro	กับคนประจ�าเรือจ�านวน	33	คนได้จมในบาฮามาสในเดือนตุลาคม	2558	ในขณะที่พยายามจะฝ่าพายุเฮอริเคน	Joaquin	

รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก	USCG	ซ่ึงตีพมิพ์ในเดือนกนัยายน	2560	ได้แสดงให้เหน็ข้อผดิพลาดหลายประการ	โดย

สาเหตุหลักมาจากกปัตันเรอืและยงัระบ	ุ36	ข้อแนะน�าเกีย่วกบัความปลอดภยั	และได้พยายามแก้ไขเพิม่เติม	อนสุญัญาSOLAS	

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น



	 จากการที่น�้าแข็งข้ัวโลกก�าลังละลายเน่ืองจากภาวะโลกร้อนและมีการเพิ่มข้ึนของการเดินเรือแถบข้ัวโลกเหนือ	เม่ือ	

วันท่ี	1	มกราคม	2560	IMO	ได้บังคับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศส�าหรับการเดินเรือในน่านน�้าบริเวณข้ัวโลก	(Polar	Code)	

ซึง่มีการแก้ไขในปี	2557	–	ปี	2558	เพ่ือให้ใช้บงัคบัท้ังอนสุญัญาระหว่างประเทศเพือ่ความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล	(SOLAS)	

และอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรอื	(MARPOL)	อนสุญัญานีเ้น้นทีค่วามปลอดภยัของเรอื	ลกูเรอื

และผู้โดยสารที่อยู่บนเรือซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมแถบขั้วโลกที่รุนแรงและยังรวมไปถึงกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันการปล่อยน�า้มัน		

สารพิษท่ีเป็นของเหลวในสินค้า	ส่ิงปฏกูิลและขยะ	มกีารคาดการณ์ว่าจะมกีฎเกณฑ์ทีก่�าหนดเรือ่งการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิก�ามะถนั

ต�า่ตามมา	

	 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือ (Maritime Training Center)	ตามที่เคยได้รายงานไปแล้ว	บริษัทฯ	ได้ก่อตั้ง	

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือเต็มรูปแบบขึ้นภายในส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	ที่กรุงเทพมหานคร	เมื่อเดือนมีนาคม	2551	โดย

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

ฝึกคนประจ�าเรือโดยเฉพาะ	โดยมีเครื่องฝึกจ�าลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจ�าลองสะพานเดินเรือจริง	และสามารถ

ฝึกการเดินเรือเข้าเมืองท่าส�าคัญได้อย่างเสมือนจริงซ่ึงจะท�าให้คนประจ�าเรือได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบัติการเดินเรือจริงๆ	ใน

รูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ	เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท�างานเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ	ทักษะในการเดิน

เรือและบังคับเรือ	ส่ิงนี้ถือว่าเป็นก้าวย่างส�าคัญของบริษัทฯ	ในการท่ีจะฝึกฝนและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรประจ�าเรือให้

สามารถปฏิบัติงานดูแลเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนประจ�าเรือ	สินค้า	และตัวเรือ	จากอุบัติเหตุทางทะเลและเป็นการ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีการขาดแคลนคนประจ�าเรือที่มีทักษะความสามารถ	และส่งผล

ให้การได้เลือ่นต�าแหน่งบนเรือเกดิข้ึนเรว็กว่าท่ีควรจะเป็น	ศนูย์ฝึกอบรมของบรษัิทจึงมวีธีิการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถ

ให้กับคนเรือเพื่อทดแทนกับการฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่าว

	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม	การรับรองคุณสมบัติคนประจ�าเรือ	และการเข้ายามของคน

ประจ�า	เรอื	1978	ซึง่ก�าหนดข้อก�าหนดข้ันพืน้ฐานส�าหรับคนเดินเรอื	ถกูแก้ไขในปี	2538	และถกูแก้ไขอกีครัง้ในเดือนมิถนุายน	

2553	ในการประชมุในกรุงมะนลิา	โดยมกีารแก้ไขทีส่�าคัญรูจ้กักนัในนาม	the	Manila	amendments	ทีก่�าหนดให้ข้อก�าหนดต่างๆ

มีความเข้มงวดมากข้ึน	โดยเป็นการเพ่ิมความสามารถของคนเดินเรอืให้ตรงตามมาตรฐานระดับโลก	the	Manila	amendments		

มีผลบังคับใช้เมื่อ	1	มกราคม	2560	ศูนย์ฝึกอบรม	PSL	และฝ่ายกองเรือได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้คนเดินเรือทุกคน	

ได้รับการฝึกและมีใบรับรองดังตามที่ได้ก�าหนดไว้ก่อนที่อนุสัญญานี้จะถูกบังคับใช้

 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”)	เป็นหลักสูตร

ส�าหรับฝึกอบรมนายประจ�าเรือท้ังนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ	รวมถึงพนักงานประจ�าส�านักงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

งานเรอื	ให้มีความรูค้วามเข้าใจถงึขดีความสามารถและขีดจ�ากัดของมนษุย์	และเพือ่เสรมิสร้างให้เกดิทศันคติท่ีดีในเรือ่งความ

ปลอดภัยและการท�างานเป็นทีม	หลักสูตร	MRM	นี้ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพิ่ม

ทักษะและพัฒนาการท�างานร่วมกันเป็นทีม	และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดพลาด

ของมนุษย์	(Human	Error)	รวมทั้งการจัดการทรัพยากรและการท�างานเป็นทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ	หลักสูตร	MRM	น้ีได้รับ

การรบัรองและออกแบบโดย	The	Swedish	Club	ซึง่เป็นหนึง่ในผูใ้ห้ประกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก	ซึง่ทางบรษัิทฯ	ได้รบั	

ใบอนุญาตในการน�าหลักสูตรนี้มาเป็นต้นแบบในการฝึกคนประจ�าเรือของบริษัทฯ	นอกจากหลักสูตร	MRM	แล้ว	ภายใน

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ	ยังมีห้องฝึกอบรมต่างๆส�าหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์	

(Computer	based	training	“CBT”)	และวีดีทัศน์	(Video-Based	Training	“VBT”)	การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการระบบ

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

“BTC”)	หลักสูตรการปฎิบัติหน้าท่ีเวรยาม	(Officer	Of	the	Watch	“OOW”)	หลักสูตรการปฏิบัติงานต�าแหน่งต้นเรือ		

(Chief	Mate	Course	“CMC”)	หลักสูตรการเป็นกัปตันเรอื	(Command	Course)	หลกัสูตรความปลอดภยัในการปฏบิติังานบนเรอื	

(Shipboard	Safety	Course	“SSC”)	หลักสูตรแนะน�าแก้ไขปัญหาการท�างานบนเรือ	(Maritime	Professional	Briefing	“MPB”)	

หลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ	(ซ่ึงแบ่งเป็น	5	ระดับ)	เป็นต้น	หลักสูตรต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา	

และถือว่าเป็นการวางรากฐานที่ส�าคัญต่อคุณภาพของคนประจ�าเรือและการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเรือ	การฝึกอบรม

ของบริษทัฯ	ยังมีการบรรยายเรื่อง	VTS	(Vessel	Traffic	Separation)	และ	SMCP	(Standard	Marine	Communication	Phrases)	

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



ในหลักสูตร	BTM	and	MRM	โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาทักษะการส่ือสารของนายประจ�าเรือในการส่ือสารกับเจ้าหน้าที่	VTS	

โดยใช้ถ้อยค�าที่เกี่ยวกับการเดินเรือต่างๆที่เป็นไปตามมาตรฐาน	หลักสูตรถูกปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอและได้จัดให้มีกิจกรรม

การอบรมของบริษัทฯซ่ึงจะปูพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับนายประจ�าเรือ	และยังท�าให้นายประจ�าเรือและวิศวกรของบริษัทฯ		

ตามทันกับการพัฒนาล่าสุดในการบริหารจัดการเรือ

	 เพือ่ตอบสนองความต้องการของวศิวกรทีผ่่านการฝึกอบรมเพือ่ท�าหน้าทีใ่นเรอืใหม่ทีติ่ดต้ังเครือ่งยนต์หลกัรุน่ใหม่จาก	

MAN	Diesel	&	Turbo	และ	Wartsila	ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ	มีการท�างานร่วมกันกับฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ	และผู้ผลิต

เครือ่งยนต์อย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ	ซึง่มีการอบรมเป็นครัง้แรกก่อนทีไ่ด้รบัมอบเรอืใหม่	หลกัสูตร

การฝึกอบรมอืน่ๆ	ทีว่ศิวกรเข้าร่วมก่อนทีจ่ะลงเรอื	คอื	หลกัสูตรเสรมิทกัษะและการบรหิารจัดการห้องเครือ่ง	(Engine	Room	

Management	and	Competency	Enhancement	“EMC”)	ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับสูง	หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยาม	

(Engineer	on	Watch	“EOW”)	ส�าหรบันายช่างกลเรือระดับปฏบัิติการ	หลกัสตูรส�าหรับ	“ระบบการท�างานของซีลเพลาใบจกัร”	

“การท�างานของอุปกรณ์ยกขนสินค้าโดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก”	และ	“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ”	ทางศูนย์ฝึก

อบรมของบรษัิทฯ	ได้เพ่ิมการเรยีนรูภ้าคทฤษฎีซ่ึงสามารถน�าไปปฏบิติัจรงิได้	เนือ่งจากเรอืใหม่ของบรษัิทฯ	นัน้มีเครือ่งยนต์ท่ี

ประหยดัพลงังานโดยใช้เทคโนโลยท่ีีทันสมยั	โดบบรษัิทฯ	ได้จัดให้นายช่างกลระดับบรหิาร	นายช่างไฟฟ้า	และผูจั้ดการฝ่ายเทคนิค	

ของบริษัทฯ	เข้ารับการอบรมส�าหรับการใช้งานเครื่องยนต์เหล่านี้จากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในการเดินเรือและ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนนายช่างกลระดับปฏิบัติการจะได้รับการอบรมในศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีของ	

บริษัทฯ	และฝึกฝนวิธีการปฏิบัติบนเรือ	

	 การใช้อปุกรณ์การเดินเรอืทีใ่ห้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนท่ีอเิลก็ทรอนิกส์	(Electronic	Chart	Display	and	Information	

System	“ECDIS”)	ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ท่ีต่อเสรจ็ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	2556	เป็นต้นไป	เรอืทกุล�าในกองเรอืมีการติดต้ัง	

อุปกรณ์	ECDIS	ไว้ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์บนเรือรุ่นล่าสุด	การใช้งานอุปกรณ์	ECDIS	นี้จ�าต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้	

การท�างานของระบบท่ัวๆไป	รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อที่อาจมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไปตามโรงงาน	

ผู้ผลิต		

	 บรษัิทฯ	มัน่ใจว่านกัเดนิเรอืของเราสามารถใช้งาน	ECDIS	ได้เป็นอย่างดีก่อนจะประจ�าการบนเรอื	โดยนกัเดินเรอืได้รบั

การฝึกอบรมการใช้งาน	ECDIS	จากสถาบนัท่ีได้รับการรบัรอง	นอกจากนัน้	นกัเดินเรอืดังกล่าวยงัได้รบัการฝึกอบรมจากบรษัิท

ผลิตอุปกรณ์	ECDIS	อีกด้วย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	เชื่อว่าการได้รับใบรับรองอย่างเดียวอาจจะไม่ท�าให้นักเดินเรือคุ้นเคยและใช้งาน	

ECDISได้เป็นอย่างดี	ดงันัน้	ศนูย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ	จงึได้ติดต้ังอปุกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน	ECDIS	

โดยหลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตร	ECDIS	นี้แล้ว	นักเดินเรือจะต้องเข้าอบรมการใช้งาน	ECDIS	จริงอีกด้วย	

	 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ	ยงัคอยแจ้งเตือนคนประจ�าเรอืเก่ียวกบัความเสีย่งต่างๆอนัเนือ่งมาจากสินค้าทีก่ลายสภาพเป็น	

ของเหลวได้	เช่น	แร่เหล็กละเอยีด	ถ่านหนิ	แร่แมงกานสีละเอยีด	และแร่นกิเกลิ	ในช่วงแปดปีทีผ่่านมามีลกูเรอืกว่าร้อยคนต้อง

เสียชีวิตจากเรือพลิกคว�่าและจมลงเนื่องจากการท่ีสินค้าดังกล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว	สินค้าของแข็งล่าสุดซ่ึงสามารถ

เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลให้เกิดหายนะ	คือ	“แร่บ็อกไซต์”	โดยเมื่อมีการขนย้ายแร่บ็อกไซต์เนื้อ

ละเอยีดท่ีเปียกชุม่	การเคล่ือนไหวในระหว่างขนส่งอาจท�าให้แร่บ็อกไซต์กลายสภาพเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อการทรงตัว

ของเรือ	โดยอาจท�าให้เรือพลิกคว�่าได้	คณะอนุกรรมการเร่ืองการขนส่งสินค้าและตู้บรรทุกสินค้าของ	IMOได้ออกแนวทางใ

หม่ในการขนส่งแร่บ็อกไซต์โดยก�าหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการขนส่งสินค้าประเภทนี้

	 มีการออกแบบจ�าลองต่างๆส�าหรับเรือล�าเลก็เพือ่ทีจ่ะขจัดหรอืลดการใช้มนุษย์บนเรอื	ผูเ้ช่ียวชาญในด้านการใช้แรงงาน	

เครือ่งจกัรบางรายมองว่าในอกีประมาณยีสิ่บปีข้างหน้า	เรอืจะแล่นด้วยเครือ่งจกัรทัง้หมดโดยปราศจากมนุษย์บนเรอื	โดยแล่น

ด้วยระบบเซน็เซอร์	ระบบดจิติอลอจัฉรยิะและเทคโนโลยอีืน่ๆ	ซ่ึงสามารถตรวจสอบและควบคุมจากสถานบีนบก	ซ่ึงจะช่วย

ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการท�างานของคนบนเรือทั้งหมดลงไปได	้แม้ว่าในตอนแรกแนวคิดเรื่องเรืออัตโนมัติเหมือนว่าไม่

สามารถเป็นจริงได้	แต่ได้มีบางขั้นตอนที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วในปี	2560	ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานก�ากับดูแล	โดย

ในเดือนพฤษภาคม	2560	บริษัท	Yara	และ	Kongsberg	ได้เปิดตัวเรือคอนเทนเนอร์อัตโนมัติชื่อ	Yara	Birkeland	โดยมีก�าหนด

ปล่อยลงน�้าในปีนี้และจะเริ่มเดินเรือภายในปี	2563	ในเดือนตุลาคม	บริษัทโรลส์รอยซ์ร่วมกับบริษัทกูเกิลเปิดตัวซอฟต์แวร	์



Augmented	Reality	เพือ่ใช้กับการควบคุมระยะไกลส�าหรบัเรอือตัโนมติั	ในขณะเดยีวกัน	คณะกรรมการความปลอดภัยทางทะเล

ของ	IMO	ยงัได้ตกลงทีจ่ะเริม่ก�าหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเรือ่งความปลอดภยัของการเดินเรอือตัโนมัติ	

เนื่องจากไม่มีคนประจ�าเรือรับผิดชอบบนเรือซึ่งจะท�าให้เกิดประเด็นทางกฎหมายต่างๆมากมาย	อย่างไรก็ตาม	มีการกล่าวว่า	

“อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์แต่ไม่เคยมีการนับจ�านวนอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงได้โดยมนุษย์	การปลดคน	

ออกจากเรอืโดยเข้าหาส่ิงใหม่ท่ีไม่เป็นทีรู่จ้กั	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในการขนส่งสินค้าทางเรอืจ�าเป็นต้องติดตามความคืบหน้าใน

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด	เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์ 

	 ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์ยังคงมีอยู่	โดยในเดือนมิถุนายน	อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือต้องตระหนักถึง	

ความเส่ียงต่อการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพวิเตอร์อย่างผดิกฎหมายและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั	เมือ่บรษิทัเจ้าของเรอื	

คอนเทนเนอร์รายใหญ่	Maersk	ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจากไซเบอร์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ	

NotPetya	มีการรายงานว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่นี้ถูกซ่อนไว้ในเอกสารที่ชื่อว่า	แบบแสดงรายการภาษีในยูเครน	เหตุการณ์นี้ท�าให้

ระบบไอทีของ	Maersk	ปิดตัวลงและคาดว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง	300	ล้านเหรียญสหรัฐ	ที่น่าแปลกใจคือ	เหตุการณ์ดังกล่าว

เกิดขึ้นกับบริษัท	Maersk	ที่ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มบล็อคเชนจาก	IBM	เพื่อการค้าแบบดิจิตอลและยังได้ด�าเนินการเพื่อวาง

ประกันทางทะเลบนบล็อคเชนซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรม

	 ไม่กี่เดือนต่อมาในเดือนตุลาคม	ยังมีการพบอีก	2	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์	กล่าวคือ	กลุ่ม

บรษัิท	BW	ซึง่เป็นหนึง่ในบรษัิทขนส่งทางเรอืท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก	เปิดเผยว่าเป็นอกีหน่ึงบรษัิททีแ่ฮกเกอร์คอมพวิเตอร์พุง่เป้า	

และช่องโหว่ด้านความปลอดภัยส่งผลต่อแพลตฟอร์มการสื่อสารบนเรือ	AmosConnect	ของ	Stratos	Global	ถูกเปิดเผยโดย

บริษัทวิจัย	IOActive

	 เนือ่งมาจากกรณีข้างต้น	ประเดน็ท่ีต้องให้ความส�าคัญคือในขณะท่ีเรอืรุน่ใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยข้ัีนสงูท่ีทนัสมัยมีการเชือ่มต่อกนั	

ได้ง่ายขึน้และต้องพึง่พาซอฟต์แวร์ในการปฏบัิติงานในแต่ละวนั	ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์จะกลายเป็นประเด็นส�าคญั

ท่ีต้องให้ความสนใจเพื่อควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยบนเรือเหล่านี้	โดยถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญที่

บริษัทต่างๆทั่วโลกต่างหยิกยกมาพูดคุยเพื่อหาทางรับมือ

	 ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองว่าเป็นภยัระดับโลกและคาดว่าจะมีการขยายตัวและมีความซับซ้อนเพิม่ข้ึน	ซึง่ความเส่ียงนี	้

บางส่วนถกูท�ากระตุ้นโดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ	กล่าวคอื	การโจมตีทางการเมืองอาจกระตุ้นให้เกดิการ

โจมตทีางไซเบอร์ทีม่แีรงจงูใจทางการเงนิ	ความเสีย่งทางไซเบอรเ์พิ่มมากขึน้ในบริษทัต่างๆ	เนือ่งจากมกีารใชอ้ปุกรณ์สือ่สาร

ต่างๆเพิ่มขึ้นจากการที่มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ต่างๆมาใช้บนเรือและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย์

	 แม้ว่าความเส่ียงทางไซเบอร์จะเหน็ชดัมากข้ึนในปัจจบุนั	แต่ความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดังกล่าวยงัคงมีไม่มากเท่า

ที่ควร	แม้ว่าการโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมหาศาล	กล่าวกันว่าอาจมากกว่าภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม	

	 การโจมตีทางไซเบอร์ต่อภาคธุรกจิได้สร้างสถติิโดยเพิม่ขึน้เกอืบเท่าตัวภายในห้าปีและคาดว่าในปี	2561	ต้นทนุทางการเงิน	

จากการโจมตีทางไซเบอร์จะเพิ่มสูงขึ้น	

	ประเด็นหลักของอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น	

	บริษัทฯ	ได้ตรวจสอบภายในองค์กรอย่างสม�า่เสมอและพบว่า

• ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	ซึ่งใช้ในส�านักงานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอและจนถึงบัดนี	้

บริษัทฯ	ยังไม่พบกรณีอาชญากรรมไซเบอร์

• บริษัทฯ	มีระบบ	Firewall	ส�าหรับตรวจสอบเม่ือมีการเข้าถึงเว็บไซต์ในส�านักงาน	โดยก�าหนดให้สามารถเข้า

เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น	ส่วนบนเรือใช้ระบบดาวเทียมส่ือสาร	(Inmarsat)	ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงอันเน่ืองมา

จากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



• กรณท่ีีถกเถยีงกนัเกีย่วกับการโจมตีไซเบอร์บนเรอืท่ีเกีย่วข้องกบัการอ้างองิถงึระบบ	AIS	ระบบ	ECDIS	และระบบ

บนัทกึข้อมูลบนเรอื	(VDR)	ซึง่จะรวมเป็นส่วนหนึง่ของการบูรณาการระบบสะพานเรอื	(Integrated	Bridge	System:

IBS)	ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้บนเรือของบริษัทฯ	มีการต้ังค่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้

ออกไปออนไลน์โดยตรง	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่อนุญาตให้บนเรือสามารถใช้ระบบออนไลน์ตลอดเวลา	24	ชั่วโมง

• 	อย่างไรก็ตาม	เพ่ือลดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นจากการความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และเพื่อ

ให้แน่ใจว่ากองเรือของบริษัทฯ	เดินเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	ได้ตรวจสอบและด�าเนินการ

ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

• จดัให้พนักงานทุกคนในบรษัิทฯ	(ต้ังแต่ระดับผูบ้รหิารระดับสูงท่ีอยูส่�านักงานจนถงึลกูเรอืบนเรอื)	มส่ีวนร่วมใน

วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความปลอดภัย	และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรือแต่ละล�า

• ก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ	โดยพิจารณาใช้มาตรการความปลอดภัยและการจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู่ตาม	ISPS

และ	ISM	Code	ในการจัดการกับความเสี่ยงทางไซเบอร	์และ

• รวบรวมข้อก�าหนดใหม่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัไซเบอร์ไว้ในแผนการฝึกอบรมลกูเรอื	และส�าหรบัการเดินเรอื	รวมถงึการ

บ�ารุงรักษาระบบไซเบอร์ที่ส�าคัญที่อาจมีอยู่บนเรือ

 ภัยจากโจรสลัด	ยังคงเป็นภัยคุกคามที่สร้างความกังวลใจ	แม้ว่ารายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลัดได้ลดลง

อย่างมาก	เมื่อปีท่ีแล้ว	International	Maritime	Bureau	รายงานว่าในปี	2560	มีภัยจากโจรสลัดและการโจรกรรมติดอาวุธบน

เรือน้อยท่ีสุดนับต้ังแต่ปี	2538	โดยมีเรือขนาดเล็กสามล�าท่ีแล่นเข้าใกล้ชายฝั่งโซมาเลียถูกจ้ี	ทั้งน้ี	เรือทุกล�าของบริษัทฯ	แล่น

ห่างจากชายฝั่งโซมาเลียอย่างน้อย	250	ไมล์ทะเล	และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ	BMP4	อย่างเคร่งครัดและจัดให้มีผู้รักษา

ความปลอดภัยติดอาวุธบนเรือในขณะที่แล่นผ่านอ่าวเอเดน	มาตรการเหล่านี้จะช่วยป้องกันการโจมตีเรือของบริษัทฯ	

	 จากการท่ีมีกองทัพเรือระหว่างประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง	และการมีหน่วยรักษาความปลอดภัย

บนเรือ	ได้ส่งผลให้โจรสลัดโซมาเลียมีรายได้ลดลง

	 นอกจากโจรสลัดโซมาเลียแล้ว	บริเวณทะเลอาราเบียน	มหาสมุทรอินเดีย	ประเทศไนจีเรีย	และบริเวณนอกชายฝั่ง

ในอ่าวกินี	ยังคงเป็นอีกพื้นท่ีเสี่ยงต่อการถูกโจรสลัดโจมตี	และมีการรายงานการพยายามและการโจมตีโดยโจรสลัด	33	ครั้ง	

ในปี	2559	อย่างไรกต็าม	พืน้ท่ีทัง้สองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจเีรยีมีรฐับาลและนโยบายทีช่ดัเจนในการจดัการ

กับปัญหาโจรสลัดในน่านน�้าของตน	ซึ่งได้ช่วยก�าจัดภัยโจรสลัดในบริเวณนั้นได้

	 การโจมตีบรเิวณเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ได้มีจ�านวนเพิม่ข้ึน	โดยเฉพาะในประเทศอนิโดนเีซียและฟิลปิปินส์โดยเรอื

ทีถ่กูโจมตีจะเป็นเรอืขนส่งน�า้มันขนาดเลก็ซึง่มีสินค้าเป็นทีต้่องการของโจรสลดั	บรษัิทฯ	ได้มบีทบาทหลกัในการรายงานต่อ

องค์กร	IFC	(Information	Fusion	Centre)	ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคลือ่นไหวของเรอืต่างๆในน่านน�า้บรเิวณน้ี	

โดยองค์กร	IFC	น้ันมีส�านักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์	และถ่ายทอดข่าวสารต่างๆให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

ชายฝั่ง	ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยลดภัยจากโจรสลัดในภูมิภาคนี้

สิ่งที่คาดหวังในปี 2561 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปี 2560-2561

	 ในขณะทีปี่	2560	เป็นปีท่ีมคีวามก้าวหน้าในการเปลีย่นแปลงทางดิจติอลของภาคอตุสาหกรรมการเดินเรอืโดยมีการใช้

ดิจติอลและเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพ่ิมข้ึน	มีการใช้เทคโนโลยต่ีางๆ	เช่น	บลอ็คเชน	(Blockchain)	สภาพแวดล้อมจรงิกบัวตัถเุสมอืน	

(Augmented	Reality)	เรอืท่ีแล่นโดยอปุกรณ์อัตโนมัติ	(Autonomous	Vessels)	โดรน	(Drones)	การเรยีนรูเ้ชิงลกึ	(Deep	Learning)	

ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง	(Internet	of	Things)	เทคโนโลยีเสมือนจริง	(Virtual	Reality)	

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้	(Robotics	and	Wearable	Technologies)	(“Cyborg	Crew”)	จะส่งผลกระทบ	

อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือในปี	2561	และในอนาคตข้างหน้า	เทคโนโลยีส่วนใหญ่เหล่าน้ีมีการใช้งานอยู่แล้วใน

อุตสาหกรรมอื่น	ๆ	และต้องการมีการส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมการเดินเรือ



 บล็อคเชน (Blockchain) – เป็นการปฏิวัติใหม่ในการขนส่งสินค้าทางเรือจริงหรือ?

	 แต่เดิมอตุสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรอืเป็นอตุสาหกรรมอนรุกัษ์นยิมและไม่ค่อยมีการเปลีย่นแปลง	อตุสาหกรรม

การขนส่งสินค้าทางเรือมกัจะอยู่ในกลุ่มท้ายๆ	ที่จะมีการใช้มาตรฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ	อย่างไรก็ตาม	มคีวามพยายาม

ที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในอุตสาหกรรมเดินเรือ	แม้ว่าจะยังคงอยู่ในขั้นทดลองใช้ในปัจจุบันก็ตาม

เทคโนโลยี บล็อคเชน (Blockchain) คืออะไร?

	 บลอ็คเชน	มกัถกูอธิบายว่าเป็นระบบการบนัทกึแบบดิจติอลทีเ่ปิดเผยและสามารถใช้ร่วมกนัได้	ซึง่ระบบดังกล่าวสามารถ

ต้ังโปรแกรมให้บันทึกธุรกรรมทางการเงินหรือข้อมูลท่ีส�าคัญอ่ืนๆได้	ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในบล็อคเชนอยู่ในฐานข้อมูลท่ีใช้

ร่วมกันซ่ึงใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งสัญญาณ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	จะมีการบันทึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลง	เมื่อ

ใดและอย่างไร	เมือ่เทยีบกบัข้อมูลทีจั่ดเกบ็ไว้ในท่ีเดียว	ข้อมลูทีเ่กบ็ไว้ในบลอ็คเชนจงึเป็นแบบสาธารณะและตรวจสอบได้ง่าย	

เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลางที่สามารถถูกแทรกแซงได	้และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีบล็อคเชนส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้อย่างไร?

	 ในปี	2557	บริษัท	Maersk	พบว่าเพียงแค่การขนส่งสินค้าแช่เย็นจากแอฟริกาตะวันออกไปยังยุโรปจะต้องใช้คนและ

บริษัทเกือบ	30	ราย	รวมถึงต้องใช้การส่ือสารต่างๆกว่า	200	ครั้ง	IBM	ประเมินค่าใช้จ่ายจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและ	

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารคิดเป็นถึงหนึ่งในห้าของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	นอกจากนี้	งานเอกสารยังอาจมีความล่าช้า	

การวางเอกสารผิดที่	และการแก้ไขที่เป็นการฉ้อฉล	ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

	 เทคโนโลยบีลอ็คเชนอาจสามารถก�าจดัอปุสรรคเหล่าน้ีได้โดยท�าให้ลดระยะเวลาในการด�าเนนิการ	เพิม่ความแม่นย�า	เพิม่

ความโปร่งใส่เนือ่งจากเป็นบนัทึกสาธารณะและง่ายต่อการเข้าถงึ	เพิม่ความปลอดภยั	และลดค่าใช้จ่ายเนือ่งจากลดการใช้หรอื

ไม่มีการใช้เอกสารในรูปกระดาษและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	 อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เทคโนโลยีบล็อคเชนน่าจะก�าจัดข้อก�าจัดบางอย่างได้	อันรวมไปถึงการปรับ

ระบบให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของสญัญาโดยเฉพาะสัญญาการขนส่งทางเรอื	ความยดืหยุน่ในขณะท่ียงัมกีารเจรจาเงือ่นไข

สัญญา	รวมถึงความร่วมมือและการน�าไปใช้โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของการใช้งานในปัจจุบันในการขนส่งสินค้าทางเรือ

	 ในเดือนมิถุนายน	2560	IBM	และ	Maersk	ได้ประกาศความร่วมมือกันในการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อช่วยในการ

เปล่ียนแปลงภาคอุปทานทั่วโลก	โดยระบบนี้จะช่วยในการจัดการและติดตามเส้นทางของเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ท่ัวโลก	

เป็นการป้องกันข้อผดิพลาดจากมนษุย์	ความล่าช้าทีไ่ม่พงึประสงค์และภยัคกุคามทางไซเบอร์	ความส�าคญัของการรกัษาความ

ปลอดภยัทางไซเบอร์ได้เพิม่มากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัจากบรษิทั	Maersk	ได้กลายเป็นข่าวพาดหวัในปีท่ีแล้วในฐานะทีเ่ป็น

หนึง่ในเหยือ่ของการโจมตีเรียกค่าไถ่มัลแวร์ทัว่โลกซ่ึงก่อให้เกดิการหยดุชะงักในระบบคอมพวิเตอร์ทัว่โลกของบรษัิทและท�าให้	

บริษัทสูญเสียก�าไรจ�านวน	300	ล้านดอลลาร์ในไตรมาส	3	ปี	2560

	 ในเดือนกันยายนป	ี2560	บริษัทเอินส์ทแอนด์ยังได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มบล็อคเชนตัวแรกส�าหรับ

การประกันภัยทางทะเล	รวมไปถึงบริษัทไมโครซอฟต์	บริษัท	A.P	Moller-Maersk	และบริษัทอื่นๆ	จะมีการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ	ความเสี่ยง	และความรับผิด	ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ	ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านประกันภัย

และสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสระหว่างลูกค้า	โบรกเกอร	์ผู้ประกันและบุคคลที่สามอื่นๆ

	 ในเดือนธันวาคมปี	2560	Mitsui	OSK	Lines	(MOL)	ได้ร่วมกับ	IBM	ประเทศญี่ปุ่น	และบริษัทอื่น	ๆ	เพื่อสาธิตว่า

เทคโนโลยีบล็อคเชนสามารถด�าเนินการข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด	นอกเหนือจาก	MOL	แล้วมีผู้เข้าร่วม

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 



อีก	5	ราย	ได้แก่	บริษัท	Sumitomo	Mitsui	Financial	Group	ธนาคาร	Sumitomo	Mitsui	Banking	Corporation	สถาบัน	Japan	

Research	Institute	Limited	บริษัท	Mitsui	&	Co	บริษัท	Mitsui	Sumitomo	Insurance	Company	และบริษัท	IBM	Japan	ได	้

เข้าร่วมการทดสอบนี้

	 หน่วยงานทางภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปก�าลังให้ความสนใจกับเทคโนโลยีบล็อคเชน	โดยกระทรวง

พาณชิยนาวขีองประเทศเดนมาร์กก�าลงับงัคบัใช้แผนการการดูแลการน�าร่องโดยเทคโนโลยบีลอ็คเชนส�าหรบัเรอืทีจ่ดทะเบียน	

รฐัท่าเรอือืน่	เช่น	ท่าเรอื	Rotterdam	และท่าเรือ	Antwerp	ได้เร่ิมการใช้งานระบบการบรหิารโดยใช้เทคโนโลยบีลอ็คเชน	(ข้อมลู

จาก	Banchero	Costa)

โครงการร่วมทุน

สถานะของการลงทุนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ	มีดังต่อนี้

• International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษัทร่วมทุนนี้เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียว

ของบริษัทฯ	ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองท่าฮัลเดีย	(โดยบริษัทฯ	ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ	22.4	ของเงินลงทุนทั้งหมด)	และ

ได้ด�าเนนิงานภายใต้แผนการลงทุนในโครงการท่าเรอืของบรษิทัฯ	บรษัิทร่วมทุนนีมี้ผลการด�าเนนิงานทีดี่ต่อเน่ือง

และจนถงึปัจจบุนัเราได้รับเงินปันผลรวมท้ังสิน้	3.47	ล้านเหรียญสหรฐั	คดิเป็นประมาณร้อยละ	170	ของเงนิลงทุน

เริ่มแรกเมื่อป	ี2545	-	2546

บทสรุป

	 อุปสงค์ -	บรรยากาศทางธุรกิจในปี	2561	ถึงปี	2563	จะยังคงมีความผันผวนอย่างมาก	โดยมีปัจจัยเชิงลบต่างๆ	

ในปี	2561	ถึงปี	2563	คือสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง	ปริมาณการน�าเข้าถ่านหินและแร่เหล็กของจีนท่ี

ลดลง	มาตรการการคุ้มครองทางการค้าของประเทศท่ีก�าลังเพิ่มขึ้น	จ�านวนเรือที่มากเกินที่ยังมีเกินความต้องการ	และก�าลัง

การผลิตที่อู่ต่อเรือสามารถรับรองการสั่งต่อเรือใหม่	อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์อาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด	ยังคงมีปัจจัยเชิง

บวกต่างๆส�าหรับปี	2561	ถึงปี	2563	ซึ่งรวมไปถึงแผนการเส้นทางสายไหม	(One-Belt-One-Road)	ซึ่งจีนได้เสนอที่จะสร้าง	

ทางเชื่อมระหว่าง	65	ประเทศ	จากทวีปเอเชียสู่ทวีปยุโรป	โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณถึง	1.2	ถึง	20	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ		

การท่ีจนีน�าเข้าแร่เหลก็มากขึน้เนือ่งจากต้องการลดมลพษิภายในประเทศและได้เปลีย่นไปผลติเหลก็กล้าท่ีมีคุณภาพสงูขึน้ซึง่

อาศัยแร่เหลก็น�าเข้าท่ีมีคณุภาพสูงขึน้	การทีจ่นีน�าเข้าถ่านหนิมากข้ึนเพือ่ลดมลพษิทางอากาศและเพือ่ลดอตัราการเสยีชีวติรายปี	

ที่สูงในเหมืองถ่านหินซึ่งมีการประท้วงจากญาติของผู้ที่เสียชีวิต	ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ที่ลดลงสืบเนื่องจากสภาพตลาดที่

ตกต�า่	อตัราการส่งมอบเรอืล่าช้าทีม่ากขึน้สืบเนือ่งจากสภาพตลาดทีต่กต�า่	ปรมิาณการปลดระวางเรอืทีเ่พิม่ข้ึนจากสภาพตลาด

ทีต่กต�า่	เศรษฐกจิสหรฐัท่ีดีกว่าคาดการณ์	ราคาน�า้มันท่ีลดลงซ่ึงส่งผลให้ตัวเลขจดีีพขีองโลกเพิม่ขึน้	ราคาน�า้มันท่ีตกต�า่ลงซึง่

ช่วยให้ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ต่างๆลดลงท�าให้มีการขนส่งสนิค้าเพิม่ขึน้	ค่าเงนิต่างๆในทวปียโุรปและประเทศญีปุ่น่ท่ีอ่อนตัวลง

ซ่ึงช่วยให้การส่งออกฟื้นตัว	เวลาเท่านั้นจะท่ีบอกได้ว่าปี	2561	ถึงปี	2563	จะจบลงอย่างน่ายินดีหรือจะเป็นอีกปีหน่ึงท่ีสร้าง

ความเจ็บปวดให้แก่เจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	

 อปุทาน	-	ในสภาพตลาดปัจจบุนันี	้มเีรอืประมาณร้อยละ	23.8	ของกองเรือทัง้โลก	(ขนาดระวางรวม	193.70	ล้านเดทเวทตัน)	

จะอายุเกิน	15	ปีในระหว่างปี	2561	ถึงส้ินปี	2564	เจ้าของเรือเหล่าน้ีจะต้องเผชิญความกดดันทางการเงินอย่างมากเน่ืองจาก

ต้องท�าตามกฎเกณ์ใหม่ที่ก�าลังจะถูกบังคับใช้ซ่ึงต้องใช้เงินทุนท่ีสูง	ทั้งน้ี	ขึ้นอยู่กับความท้าทายของตลาดการขนส่งสินค้าใน

ช่วงปี	2561	ถึงป	ี2564	เรือเหล่านี้จ�านวนมากจะถูกบังคับให้ต้องขายเพื่อรีไซเคิลในทวีปเอเชีย

	 มีเรอืส่ังต่อใหม่ขนาดระวางบรรทกุรวมประมาณร้อยละ	9.3	(ขนาดระวางรวม	75.30	ล้านเดทเวทตัน)	ของกองเรอืโลก	

	มีก�าหนดการส่งมอบภายในสิ้นปี	2564	แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกับการท่ีอู่ต่อเรือส่งมอบเรือเหล่านี้ล่าช้า	อาจจะ

ท�าให้ตัวเลขอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือใหม่ดังกล่าวอยูใ่นระดับท่ีสูง	(ในปี	2560	อยูท่ี่ร้อยละ	33.7)	ซึง่จะช่วยชะลอเวลา	

ส่งมอบเรือใหม่เข้ามาในตลาดระวางเรือ



	 ด้านการเงิน	-	จากที่บริษัทฯ	ได้คาดการณ์เมื่อปีที่แล้ว	ในขณะท่ีตลาดค่าระวางได้ฟื้นตัวในปี	2560	แต่สถานการณ์ใน

การจดัหาแหล่งเงนิทุนส�าหรบัธุรกจิเดินเรอืกลบัยังคงเลวร้าย	โดยตลาดทุนยงัคงขาดแคลนในปี	2560	เนือ่งจากธนาคารต่างๆได้	

เลกิใช้นโยบาย	“เพกิเฉยและขยายระยะเวลา”	และได้เลอืกเฟ้นผูกู้	้รวมท้ังค�านงึถงึวงเงินทีส่ามารถปล่อยกูไ้ด้	ส่งผลให้เจ้าของเรอื

ต่างๆต้องมองหาแหล่งเงินทนุใหม่ๆ	ดงันัน้	จงึมกีารแย่งชงิเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนทางเลอืกต่างๆท่ีมอียูม่ากกว่าจากธนาคาร	

บริษัทลีสซ่ิงต่างๆจากจีน	ซึ่งได้เริ่มปล่อยกู้ให้กับธุรกิจเดินเรือเม่ือไม่นานมานี้ยังคงด�าเนินอย่างต่อเนื่องด้วยการปล่อยกู้ถึง		

1.2	หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีใกล้เคียงกับปี	2559	อย่างไรก็ตาม	ควรตระหนักว่าจ�านวน	1.2	หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัน้ี	

ไม่ได้เป็นเงินทุนที่เพิ่มข้ึนส�าหรับธุรกิจเดินเรือ	เนื่องจากบริษัทลีสซ่ิงหลายรายยังคงต้องพึ่งพิงธนาคารต่างๆท้ังในจีนและ	

ทวปียโุรปซึง่ได้ปล่อยกู้ให้บรษัิทลีสซ่ิงแทนท่ีจะปล่อยกูใ้ห้แก่บรษัิทเดินเรอื	ผูล้งทนุภาคเอกชนซ่ึงเคยให้เงินทุนแก่อตุสาหกรรม

เดินเรอืจ�านวนมากในอดีตทีผ่่านมา	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงปี	2554	ถงึปี	2557	ยงัคงไม่มคีวามเคลือ่นไหว	สดัส่วนของเงนิทุน

จากภาคเอกชนให้แก่อุตสาหกรรมเดินเรือในป	ี2560	อยู่เพียง	1,302	ล้านเหรียญสหรัฐ	เมื่อเทียบกับปี	2556	ที่มีการเทเงินทุน	

ให้แก่อุตสาหกรรมน้ีเกือบ	7,500	ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือกว่า	5	เท่าของปี	2560	เงินทุนจากผู้ลงทุนภาคมหาชนในฐานะ	

แหล่งเงินทุนของธุรกจิเดินเรอืมจี�านวนเพิม่ขึน้เลก็น้อยโดยมีการระดมทุนจ�านวน	4,792	ล้านเหรียญสหรฐัในปี	2560	เมือ่เทียบกบั	

จ�านวน	4,562	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2559	อย่างไรก็ตาม	เงินเพิ่มทุนส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มทุนของบริษัทที่มีอยู่ในตลาดและ	

แทบจะไม่มีการออกหุน้ของบรษิทัเข้าตลาดใหม่	(IPO)	ดงัน้ัน	เงินทนุท่ีเพิม่ข้ึนจากแหล่งดังกล่าวจึงไม่ควรเข้าใจผดิว่าแหล่งเงนิทุน	

จากตลาดทนุน้ันสดใส	และตามท่ีบริษัทฯ	ได้กล่าวในปีทีแ่ล้ว	ปัจจยัน้ีควรเป็นเครือ่งบ่งบอกถงึความส้ินหวงัของบรษัิทเดินเรอื

ต่างๆ	ซึ่งต้องจัดหาเงินสดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามและไม่ว่าต้นทุนเท่าใดก็ตาม	แม้ว่าเงินทุนนั้นจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม	

ลดลงหรอืในบางกรณีแทบไม่เหลอืกต็าม	แหล่งเงนิทุนหลกัของอตุสาหกรรมเดินเรอืในปี	2560	คอื	ตลาดหุน้กู	้โดยในปี	2560	

มีการระดมเงินทุนจากตลาดหุ้นกู้มากถึง	8,147	ล้านเหรียญสหรัฐ	เมื่อเทียบกับปี	2558	ที่จ�านวน	4,611	ล้านเหรียญสหรัฐ	

และปี	2559	ที่จ�านวน	4,541	ล้านเหรียญสหรัฐ	ทั้งนี้	เกือบร้อยละ	60	ของเงินทุนทั้งหมดของอุตสาหกรรมมาจากตลาดหุ้นกู	้	

ตลาดทุนทั้งภาคเอกชนและภาคมหาชน	โดยมีการระดมทุนจากตลาดหุ้นกู้นอรเวย์ถึง	3,172	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2560	

เม่ือเทียบกับจ�านวน	1,138	ล้านเหรียญสหรฐัในปี	2559	ซึง่จะยิง่น่าประหลาดหากดูตัวเลขของเงินทนุท่ีระดมได้จากตลาดหุน้กู้	

ของสหรัฐฯ	ซึ่งมีจ�านวน	3,145	ล้านเหรียญสหรัฐ	เมื่อเทียบกับจ�านวนเกือบ	4,000	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2559	หรือจ�านวน	

สูงถึง	20,458	ล้านเหรียญสหรัฐ	ในปี	2556	ในขณะที่ปี	2560	ดูไม่ค่อยจะดีนักในแง่แหล่งเงินทุนส�าหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ	

แต่สถานการณ์การระดมทนุอาจย�า่แย่กว่านีห้ากไม่มีตลาดหุน้กูน้อรเวย์	สรปุได้ว่าปี	2560	เป็นปีทีน่่าท้าทายเช่นเดียวกบัปี	2559	

ในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน	(ตัวเลขต่างๆมาจากนิตยสาร	Marine	Money)

	 ดังน้ันเช่นเดียวกับเม่ือต้นปี	2560	ในขณะท่ีมีการคาดการณ์เชิงบวกต่อตลาดค่าระวางในปี	2561	บริษัทฯ	ยังคงมอง

เชิงลบต่อสถานการณ์การจัดหาแหล่งเงินทุนในปี	2561	แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งท่ีเลวร้ายเน่ืองจากความยากล�าบากใน	

การหาแหล่งเงนิทนุทีม่ต้ีนทนุต�า่จะส่งผลใหป้ริมาณเรอืใหม่ลดลงซึง่จะเป็นเครื่องยัง้ไม่ให้มกีารสัง่ต่อเรอืใหม่จากเจ้าของเรอื	

ซ่ึงส่วนมากมักจะท�าตามตลาดค่าระวางเรอืท่ีฟ้ืนตัวหากมีแหล่งเงินทุนท่ีเพยีงพอ	ดงันัน้	ในปีข้างหน้านี	้เจ้าของเรือทีม่สีถานการณ์

การเงินที่แข็งแกร่งที่สุดจะอยู่รอด	และเจ้าของเรือที่แข็งแกร่งจะได้รับผลก�าไร	

 สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการส่งท้ายด้วยข้อความเชิงบวก	บริษัทฯ	ขอกล่าวถึงความคิดเห็นล่าสุดจากเมืองดาวอสในประเด็น

เรื่องเศรษฐกิจโลกโดย	Allan	Murray	บรรณาธิการของ	Fortune	CEO	Newsletter

	 “ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum)	ในเมืองดาวอสมานานกว่าสองทศวรรษ

แล้วและไม่เคยมีครัง้ไหนทีก่ารประชมุจบลงด้วยการทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุจากประเทศต่างๆมองแนวโน้มเศรษฐกจิเป็นไปในทาง

ที่ดีเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา	โดยมีเหตุผลดังนี้

• เศรษฐกจิโลกก�าลังประสบกับความบงัเอญิท่ีไม่ปกติ	โดยเศรษฐกิจของทุกภมิูภาคหลกัของโลกก�าลงัขยายตัวพร้อมๆ

กัน	แม้แต่	The	New	York	Times	ยังได้ยกประเด็นนี้ขึ้นพาดหัวในสุดสัปดาห์นี้

• เม่ืออัตราการว่างงานลดลงและอตัราเงนิเฟ้อคงท่ี	เราจะต้องเผชญิกบัความกดดันทีสู่งเป็นเวลาอกีหลายปีท่ีค่าจ้าง

และผลตอบแทนอืน่ๆ	ส�าหรบัคนงานจะเพิม่ข้ึนหลงัจากท่ีซบเซามาเป็นทศวรรษ	โดยบรษัิทบางแห่งได้จ่ายโบนัส

ให้แก่คนงานในขณะที่มีการใช้มาตรการภาษีใหม่
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• วาระทางการค้าของประธานาธิบดีทรมัป์ทีก่ล่าวว่า	“อเมรกิาต้องมาก่อน”	ได้ถกูปรบัปรงุทีเ่มอืงดาวอสให้สมเหตุสมผล

มากขึ้นเป็น	“อเมริกาต้องมาก่อนแต่ไม่ใช่แค่อเมริกาโดยล�าพัง”	แต่ยังคงต้องรอดูในทางปฏิบัติ	โดย	Greg	Ip

แห่งนิตยสาร	Wall	Street	Journal	ได้เขยีนไว้เมือ่สุดสัปดาห์นีว่้า	ค�ากล่าวดังกล่าวของประธานาธิบดีทรมัป์ได้ช่วย

ลดความกังวลทางการค้า

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการประมวลผลข้อมูลดิจิตอล

ที่เพิ่มมากขึ้นและท�าให้กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์	(AI)	จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านผลผลิตทางธุรกิจ

อย่างมหาศาลรวมไปถึงการแก้ปัญหาทางสังคมที่ยากล�าบาก	รัฐมนตรี	Philip	Hammond	แห่งสหราชอาณาจักร

ได้กล่าวในเมืองดาวอสว่า	AI	สามารถ	“เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นสองเท่าในเศรษฐกิจ

ยุคใหม่ก่อนปี	2578”

• ผู้น�าทางธุรกิจระดับโลกยุคใหม่ก�าลังทบทวนความรับผิดชอบของบริษัทของตนต่อสังคม	โดยการเปลี่ยนแปลง

นี้ได้รับแรงกระตุ้นจากประชานิยม	ความเชื่อม่ันที่ลดลง	ความล้มเหลวของรัฐบาลและการที่คนท�างานรุ่นใหม่ท่ี

ต้องการนายจ้างที่ท�าสิ่งดีๆให้แก่โลก

• อเมริกาเป็นประเทศท่ีน่าสนใจในการลงทุนท่ีสุดในโลก	หลังจากสูญเสียต�าแหน่งให้แก่จีนไปในช่วงทศวรรษท่ี

ผ่านมา	โดยกฎหมายภาษีฉบับใหม่จะส่งเสริมให้อเมริกาน่าลงทุนยิ่งขึ้น

	 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดไม่สามารถลดภยัคกุคามทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีโลกก�าลงัเผชญิได้	และคงไม่สามารถเพกิเฉย

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการเตรียมบุคลากรทั่วโลกให้พร้อมรับมือโลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปได้

	 อย่างไรก็ตาม	เป็นช่วงเวลาท่ีน่าจดจ�า	ถึงแม้ทั้งหมดที่กล่าวมาอาจไม่เป็นความจริงแต่ทั้งหมดเหล่าน้ีก็ไม่ได้แย ่

จริงๆ	แล้ว	ประเด็นทางเศรษฐกิจเชิงลบต่างๆที่มีการถกเถียงกันในเมืองดาวอสล้วนแต่เป็นข่าวท่ีดีทั้งหมดซ่ึงเป็นที่น่าพอใจ	

ดังที่	Larry	Summers	เขียนไว้ในคอลัมน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหากเปรียบเทียบเศรษฐกิจในปัจจุบันกับเศรษฐกิจในช่วงปี	2533	

ถึงปี	2549	แล้วนั้น	“สิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือการไม่มีความกลัว”

บทส่งท้าย 

	 เม่ือพจิารณาปัจจยัทัง้หมดทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น	บรษัิทฯ	มคีวามเชือ่ม่ันว่า	บรษัิทฯ	ได้ก�าลงัไขว่คว้าโอกาสดีๆ	ทีมี่อยูใ่นตลาด	

โดยบรษิทัฯ	หวงัเป็นอย่างยิง่ท่ีจะมอบสัญญาแห่งความส�าเรจ็สูอ่นาคตนี	้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทกุท่าน	ด้วยการท�างานอย่างทุม่เท

และเสียสละของพนักงานที่เป็นมืออาชีพของบริษัทฯ	ทั้งที่ประจ�าในส�านักงานและที่ประจ�าการบนเรือของบริษัทฯ	ทุกคน	

ในนามคณะกรรมการ
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