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เรียน	 	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานประจ�าปีท่ี	30	และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ	ที่ได ้

ตรวจสอบแล้ว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้

	 ในขณะที่ปี	2559	จะถูกจดจ�าว่าเป็นปีท่ีย�่าแย่ท่ีสุดของตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองซ่ึงได้เริ่มต้นเม่ือกลุ่มบริษัท 

เลห์แมน	บราเธอร์สประกาศล้มละลายในเดือนกันยายน	2551	ส�าหรบัปี	2560	กจ็ะถกูจดจ�าว่าเป็นปีแห่งการเริม่ต้นของการฟ้ืนตัว 

ของตลาดหลังจากการรอคอยมายาวนาน	ส�าหรับปี	2561	แม้ว่าเป็นปีที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ	รวมทั้ง 

ระบบโลกาภวิตัน์ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการกดีกนัทางการค้าโดยมีสหรฐัอเมรกิาเป็นผูน้�าในการใช้มาตรการคว�า่บาตร

ทางการค้า	การจัดเก็บภาษีการค้า	แต่ก็ยังคงเป็นปีที่ผ่านไปได้ด้วยดีท่ามกลางปัจจัยเชิงลบต่างๆ	ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง

การฟ้ืนตัวของตลาดอย่างย่ังยืน	ดังนัน้	ดูเหมือนว่าตลาดได้ผ่านจุดต�า่สดุและได้เริม่ฟ้ืนตัวซ่ึงน่าจะเป็นเช่นน้ีต่อไปอกีสองสามปี	

หากเจ้าของเรอืต่างๆ	ไม่ท�าให้สถานการณ์แย่ลงโดยการส่ังต่อเรอืใหม่เพิม่จากอูต่่อเรอืต่างๆ	ซ่ึงก�าลงัต้องการลกูค้าอย่างส้ินหวงั

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

ต้องเผชิญมาเป็นระยะเวลาพอสมควร	แต่ปัญหานี้ได้บรรเทาลงอย่างมาก	และน่าจะหมดไปอันจะเห็นได้จากการที่บริษัท 

เดินเรอืต่างๆ	สามารถท�าก�าไรได้ในปี	2561	ท่ามกลางความไม่แน่นอนอนัเกดิจากสหรฐัฯ	และประเทศมหาอ�านาจอืน่ๆ	ของโลก	 

ซึ่งได้ใช้มาตรการกีดกันทางการค้า	อีกปัจจัยหนึ่งแน่นอนว่าคือภาคอุปสงค์	เศรษฐกิจมหภาคอยู่ในระดับที่ดี	แต่ความถดถอย

ทางเศรษฐกิจที่ได้เริ่มเม่ือต้นปี	2561	กลับชัดเจนขึ้นในระหว่างปี	ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเน่ือง

แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงความเห็นให้ธนาคารกลางสหรัฐหยุดการกระท�าดังกล่าวก็ตาม	อย่างไรก็ตาม	ในปี	2562	 

การปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียน่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ	เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิของสหรฐัฯ	ท่ีดีขึน้จากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ

ต่างๆ	ของประธานาธบิดทีรมัป์	แต่กย็งัคงมปัีจจยัเชงิลบจากความไม่แน่นอนต่างๆ	ทีส่หรฐัฯ	ได้ก่อขึน้	อนัได้แก่	การบงัคบัใช้

มาตราคว�า่บาตร	การจัดเกบ็ภาษีทางการค้า	การกดีกันทางการค้า	และการถอนตัวออกจากการเป็นภาคขีองสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศ	อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าสหรฐัฯ	ซ่ึงมีเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดับหนึง่ของโลกยงัคงไม่สมดุลเท่าทีค่วรอนัส่งผลให้ธนาคาร

กลางสหรฐักังวลทีจ่ะปรับอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าอตัราเม่ือส้ินปี	2561	จากการทีร่าคาน�า้มันก�าลงัตกต�า่ในปัจจุบันและคาดว่าจะมี

ราคาต�า่เช่นน้ีต่อไปอกีระยะหนึง่	ผูบ้รโิภคน่าจะมเีงินส�าหรบัจบัจ่ายใช้สอยเพิม่ขึน้อย่างน้อยไปอกีระยะหนึง่	แผนการปรบัปรงุ

โครงสร้างพืน้ฐานมลูค่าล้านล้านดอลลาร์สหรฐัของประธานาธิบดีทรมัป์น่าจะส่งผลเชงิบวกต่อเศรษฐกจิของประเทศ	อนัจะ

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ	และท�าให้การวิพากษ์วิจารณ์ว่าเศรษฐกิจก�าลังชะลอตัวลงได้หยุดหายไป	และช่วยให้มีการ 

น�าเข้าปูนซีเมนต์	เหล็กกล้าและสินค้าอื่นๆ	เป็นจ�านวนมากจากประเทศอื่นๆ	ในทวีปเอเชียและประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก 

ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนการค้าให้เป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้น
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กรรมการบริหาร

 ดัชนี BDI เริ่มต้นปีด้วยระดับ	1,230	จุด	และค่อยๆลดลงมาอยู่ที่ระดับต�่าสุดของปีที่	948	จุด	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2561 

หลังจากน้ัน	ดัชนีได้ปรับตัวมาอยู ่ที่	1,774	จุดในวันที่	24	กรกฎาคม	ก่อนที่จะค่อยๆ	ปรับตัวลงมาแตะท่ี	1,003	จุด 

ในวันที่	20	พฤศจิกายนและได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่	1,271	จุด	เม่ือส้ินปี	ตามปกติแล้วในฤดูร้อน	กล่าวคือ	ช่วงเดือนมิถุนายน	

กรกฎาคม	และสงิหาคม	เป็นช่วงท่ีดัชนตี�า่ทีสุ่ดของปี	แต่เช่นเดียวกบัปี	2559	และปี	2560	ดัชนใีนปี	2561	ไม่ได้เป็นไปตามปกติ

ดังกล่าว	ประเทศจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักซึ่งช่วยให้ค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างปี	อย่างไรก็ตาม	รัฐบาลจีนหลังจาก

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการลดมลพษิทางอากาศของประเทศในปี	2560	ได้ใช้มาตราการเข้มงวดมากขึน้ในการป้องกันมลพษิ

และลดก�าลังการผลติต่างๆ	ลงใน	14	มณฑล	เม่ือเทียบกับจ�านวน	4	มณฑลเม่ือปี	2559	กล่าวคือ	ลดการผลติเหลก็ลงร้อยละ	50	

ลดการผลิตซีเมนต์ลงร้อยละ	50	และลดการผลิตอะลูมิเนียมลงร้อยละ	30	ต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม

ของทุกปี	ช่วงต้นปี	2561	ปริมาณการขนส่งแร่เหล็กจากบราซิลได้เร่ิมชะลอตัวลงเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนซ่ึงเป็นไปตามปกติ

โดยส่งผลให้ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กจากบราซิลในช่วงไตรมาสแรกมีปริมาณน้อยท่ีสุดของปี	ปริมาณแร่เหล็กท่ีส่งออก

จากบราซิลที่ลดลงในไตรมาสแรก	ปี	2561	ประกอบกับความไม่แน่นอนจากกประเด็นทางการเมือง	การบังคับใช้มาตรการ

คว�่าบาตร	มาตรการจัดเก็บภาษีการค้า	Brexit	ประเด็นงบประมาณของสหภาพยุโรป	รวมถึงเทศกาลตรุษจีน	ส่งผลให้อุปสงค์

มีปริมาณลดลง	และยิ่งเลวร้ายลงจากมาตรการการลดมลพิษของรัฐบาลจีนในช่วงฤดูหนาว	ดัชนี	BDI	ได้เป็นไปตามฤดูกาล

รูปแบบใหม่	ดูเหมือนว่าดัชนี	BDI	ในปีต่อๆ	ไปจะแตะจุดสูงสุดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี	และหลังจากน้ันจะปรับตัว 

ลดลงเรื่อยๆ	จนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ์	ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปตัว	V	ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือน

ตุลาคม	ฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดัชนี	BDI	ได้เกิดขึ้นแล้ว	จากการที่รัฐบาลจีนสั่งลดก�าลังการผลิตต่างๆใน	14	มณฑลจากช่วง 

กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมของปีถัดไป	

 เป็นที่แน่นอนว่าอุปสงค์แข็งแกร่งกว่าท่ีหลายคนคาดการณ์ไว้ตอนต้นปี	2561	หากในปี	2561	ไม่มีปัญหาทาง

ภมิูศาสตร์การเมือง	การบังคับใช้มาตรการคว�า่บาตร	Brexit	ประเด็นงบประมาณของสหภาพยโุรป	และความตึงเครยีดทางการค้า 

อุปสงค์ในปี	2561	ก็คงจะดีกว่าน้ีเนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ	ดังกล่าวได้บั่นทอนการตัดสินใจซื้อขายสินค้าในปีน้ี	

แม้ว่ามีปัญหาอปุสรรคต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคดังกล่าว	รวมการขยายตัวของกองเรอืโลกทีม่ากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ใน 

ปีน้ี	แต่ยงัเป็นปีทีเ่จ้าของเรือต่างๆ	ยงัสามารถท�าก�าไรได้	แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว้ตอนต้นปีกต็าม	ในขณะนี	้บรษัิทฯ	มี

ความมัน่ใจเกีย่วกบัสถานการณ์ในปี	2562	มากกว่าเม่ือสองสามสปัดาห์ทีแ่ล้ว	เนือ่งจากสถานการณ์ความตึงเครยีดทางการค้า

ได้ก�าลังคลี่คลายลงอย่างถาวรจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับประธานาธิบดี	Xi	Jinping	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2561	

ที่	Buenos	Aries	เมื่อครั้งประชุมของกลุ่มผู้น�าประเทศ	G-20	ซึ่งน่าจะได้เห็นความชัดเจนในอีก	90	วันข้างหน้า

	 ในอดีตก่อนเข้าสู่ศตวรรษน้ี	มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในกลุ่มสินค้าแห้งเทกองอยู่ท่ีประมาณร้อยละ	1.2	ของตัวเลข

จีดีพีโลก	ต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษนี้ประเทศจีนกลายเป็นผู้น�าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลก	และท�าให้



อปุสงค์ในกลุ่มสินค้าแห้งเทกองเพิม่มากข้ึนถงึ	2	-	3	เท่าของตัวเลขจีดีพโีลก	หลงัจากกลุม่บรษัิทเลห์แมน	บราเธอร์สล้มละลาย	

อุปสงค์นี้ได้ลดลงเหลือประมาณ	1.1	เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก	ในระหว่างปี	2559	อุปสงค์ในกลุ่มสินค้าแห้งเทกองได้ลดลงจน

น้อยกว่า	1.1	เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก	จึงไม่ได้เห็นตัวเลขอุปสงค์แบบเดิมท่ีมากกว่าตัวเลขจีดีพีโลกเป็นเท่าตัวหรืออย่างน้อย

มากกว่าร้อยละ	1.2	แม้ว่าดูเหมือนเป็นการคาดการณ์เกินจริงก็ตาม	ในปี	2560	แนวโน้มอุปสงค์ได้เปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิม

ทีม่ากกว่าตัวเลขจีดีพโีลกประมาณร้อยละ	1.1	-	1.2	บรษิทัฯ	ได้ท�าการวเิคราะห์ตัวเลขการขยายตัวของภาคอปุสงค์ในแง่ตัน-ไมล์ 

(น�าข้อมูลมาจาก	Clarksons)	เม่ือเทยีบกบัตัวเลขจดีีพโีลก	(น�าข้อมูลมาจาก	IMF)	จากเม่ือต้นทศวรรษ	ปรากฏว่ามีความสมัพนัธ์

ทางสถิติโดยอุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์มากกว่าตัวเลขจีดีพีโลกที่ร้อยละ	1.15	จะเห็นได้ว่าการศึกษาภายในของบริษัทฯ	นั้นได้รับ

การสนับสนุนจากตัวเลขเชิงสถิติ

	 จากประกาศล่าสุดของ	IMF	ได้บ่งชี้ว่าตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีโลกส�าหรับปี	2562	จะอยู่ที่ร้อยละ	3.5	และส�าหรับ

ปี	2563	จะอยู่ท่ีร้อยละ	3.6	ดังน้ัน	หากเราใช้หลักการวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับข้างต้น	การขยายตัวของปริมาณอุปสงค ์

ในแง่ตัน-ไมล์จะอยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ	4.5	ในแต่ละปี	DNB	Markets	ได้ระบุในรายงานเม่ือวันที่	4	มกราคม	2562	 

ว่าการขยายตัวของปริมาณอุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์จะอยู่ที่ร้อยละ	3.9	ในปี	2562

	 บริษัทฯ	ได้วิเคราะห์การขยายตัวของปริมาณอุปทาน	โดยอ้างอิงข้อมูลจาก	Clarksons	ปรากฏว่าได้อัตราการขยายตัว

กองเรือสุทธิที่ร้อยละ	3.06	ส�าหรับปี	2562	และร้อยละ	3.26	ส�าหรับปี	2563	โปรดตระหนักว่าบริษัทฯ	ยังไม่ได้รวมปัจจัยที่จะ

มีผลกดดันให้มีการรไีซเคลิเรือเน่ืองจากการบังคับติดต้ังระบบจัดการน�า้ถ่วงเรอืและกฎเกณฑ์การใช้น�า้มันเชือ้เพลงิก�ามะถนัต�า่ 

(IMO	2020)	ในการวิเคราะห์ดังกล่าว

	 ดงันัน้	หากบทวเิคราะห์ของบรษิทัฯ	ทัง้ส�าหรบัภาคอปุสงค์และภาคอปุทานเป็นจรงิตามทีค่าดไว้	ปี	2562	และปี	2563	

น่าจะเป็นปีที่ดี

	 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการตกลงระหว่างสหรัฐฯกับจีนในการยุติสงครามทางการค้า	ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการ

ตกลงยติุสงคราวทางการค้าจาก	Bloomberg	ระบุว่าจนีได้เสนอทีจ่ะเพิม่การน�าเข้าสินค้าจากสหรฐัฯ	1	ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ	

ในช่วง	6	ปีข้างหน้าจนถึงสิ้นปี	2567	ในขณะที่สหรัฐฯ	ต้องการให้ลดเวลาเหลือเพียง	4	ปี	หากมีการตกลงกันได้ระหว่างสอง

ประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่การน�าเข้ามูลค่า	1	ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ในช่วง	4	หรอื	6	ปีกต็าม	แสดงให้เหน็ว่าจนีจะต้องซ้ือ

สินค้าจากสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นอีก	1.6	แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ	ถึง	2.5	แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ	ต่อปี	ตลอดช่วง	4	หรือ	6	ปี	โดยมี

วัตถุดิบ	3	ประเภทที่จีนน่าจะเพิ่มการน�าเข้าจากสหรัฐฯ	ได้อย่างง่ายดาย	กล่าวคือ	ธัญพืช	ถ่านหิน	และน�้ามัน/แก๊ส	ในปี	2561 

จนีน�าเข้าถ่านหนิจากอนิโดนเีซียปรมิาณ	120	ล้านตัน	โดยใช้เวลาในการขนส่งไปจนีประมาณ	6	วนั	หากปรมิาณ	120	ล้านตันน้ี 

ถูกทดแทนด้วยถ่านหินจากสหรัฐฯ	จะเพิ่มระยะเวลาการขนส่งเป็น	42	วัน	หรือคิดเป็น	7	เท่าในแง่ตัน-ไมล์เมื่อเทียบกับ 

การขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซีย	

 มาตรการคว�่าบาตรและมาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้าไม่สามารถท�าให้ความต้องการของตลาดหมดไปได้ตราบใดที ่

สินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้มาตรการดังกล่าวยังมีการผลิตในประเทศอื่นๆ	หรือสามารถซื้อจากผู้ขายรายอื่นในราคาที่ใกล้เคียงกัน 

โดยมีคุณลักษณะท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกัน	มาตรการคว�่าบาตรและมาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้าจะส่งผลให้การขนส่ง 

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	หากมีการเปลี่ยนประเทศผู้ขายสินค้าก็จะส่งผลให้เกิดความแออัด	การขนถ่าย

สินค้าลงเรอืช้าลง	(เม่ือเทยีบกบัประเทศผูข้ายสินค้าเดิม)	และปรมิาณการขนส่งสนิค้าในแง่ตัน-ไมล์เพิม่ข้ึน	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

	 การหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯและประธานาธิบดี	Xi	Jinping	ของจีนในระหว่างการประชุมของ

กลุ่มผู้น�าประเทศ	G-20	ที่	Buenos	Aries	เม่ือวันที่	1	ธันวาคม	2561	ได้ส่งผลให้มีการรายงานข่าวแตกต่างกันไปต้ังแต่มีการ

ท�าความตกลงได้ในทุกประเด็นจนถึงข่าวว่าไม่มีประเด็นไหนท่ีตกลงกันได้เลยและข่าวกลางๆ	ต่อมามีการจับกุม	CFO	ของ	

Huawei	(และน่าจะมีการส่งตัวข้ามแดน)	ในเมืองแวนคูเวอร์	ในขณะท่ีก�าลังเปลี่ยนเคร่ืองบิน	ซ่ึงเป็นข่าวที่ได้รับการจับตาดู

เป็นอย่างมาก	สุดท้าย	Ms.	Meng	Wanzhou	บุตรสาวของเจ้าของ	Huawei	ได้รับการประกันตัวในระหว่างการพิจารณาการ

ส่งตัวข้ามแดนของศาล	ในขณะที่	ผู้ประกอบธุรกิจบางรายและอดีตเจ้าหน้าที่รัฐชาวแคนาเดียนได้ถูกจับกุมตัวในประเทศจีน



	 หากมีการตกลงระงับมาตรการคว�่าบาตรและมาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้าภายใน	90	วันซึ่งจีนก็เห็นด้วย	โดยจีนได้

ระบุอยูเ่สมอว่าจนีพร้อมทีจ่ะลดการขาดทนุทางการค้าลง	2.0/2.5	แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ	น่าจะเป็นข่าวดีส�าหรบัธุรกจิเดินเรอื 

สินค้าธัญพืช	ถ่านหิน	และน�้ามัน/แก๊ส	เป็นวัตถุดิบ	3	ประเภทที่สหรัฐฯ	สามารถส่งออกในปริมาณมากและจีนสามารถเพิ่ม

การน�าเข้าสินค้าเหล่านีใ้นปรมิาณมากได้อย่างง่ายดาย	ในขณะนี	้จนีน�าเข้าถ่านหนิจากอนิโดนเีซยีซึง่ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง

ประมาณ	6	วัน	เม่ือเทียบกับระยะเวลาในการขนส่งจากสหรัฐที	่42	วัน	และจะส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์ส�าหรับ

การขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นอย่างมาก	

 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ในระดับที่เกือบจะต�่าที่สุดในประวัติการณ์	โดยมีอัตราส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือกองเรือ 

ปัจจุบัน	ณ	ส้ินปี	2561	ที่ร้อยละ	10.52	ซ่ึงเป็นระดับที่ต�่าท่ีสุดเป็นอันดับสองในช่วงศตวรรษนี้	(ระดับต�่าสุดในปี	2545	 

ท่ีร้อยละ	8.38)	หากพิจารณาเฉพาะเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือซึ่งเป็นประเภทเดียวกับกองเรือของบริษัทฯ	 

จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือต่อกองเรือปัจจุบัน	ณ	สิ้นปี	2561	อยู่ที่ร้อยละ	5.75	ซึ่งถือว่าต�่ากว่าอัตราส่วนของ 

กองเรือโลกและต�่าท่ีสุดในศตวรรษ	ปริมาณการส่ังต่อเรือเฉลี่ยต่อกองเรือปัจจุบันในช่วง	18	ปีท่ีผ่านมาซ่ึงรวมถึงปริมาณต�่า

ท่ีร้อยละ	10.52	ในช่วงปลายปี	2560	อยู่ท่ีร้อยละ	28.91	แสดงให้เห็นว่าอัตราปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือปัจจุบันได้ 

ลดลงอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเทียบกับอัตราส่วนของเรือที่มีอายุ	20	ปี	หรือมากกว่า	(ร้อยละ	6.95)	ของกองเรือโลก	

และจ�านวนเรือที่จะมีอายุครบ	20	ปี	หรือมากกว่าในส้ินปีของปีที่ส่ังต่อ	(ร้อยละ	13)	โปรดระลึกไว้ว่ามีการเลื่อนรับมอบเรือ

ส่ังต่อใหม่ท้ังหมดออกไปเนื่องจากสถานการณ์ความกดดันทางการเงินไม่ว่าท้ังต่อผู้ซ้ือหรืออู่ต่อเรือ	ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ได้ช่วย

ลดแรงกดดันจากภาคอุปทาน	

	 ตลาดค่าระวางเป็นปัจจัยหลักท่ีผลักดันให้เจ้าของเรือรีไซเคิลเรือของตน	ยิ่งตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็จะถูก

รไีซเคิลมากข้ึน	ปี	2559	เป็นตัวอย่างทีดี่ทีส่ดุโดยไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดโดยดัชน	ีBDI	สร้างสถติิต�า่สดุทุกวนั	 

จนกระทัง่แตะจดุต�า่สดุเป็นประวติัการณ์ที	่290	จดุในวนัที	่10	กมุภาพนัธ์	ในไตรมาสแรกเดียวกนันีเ้องมเีรอืถกูรไีซเคิลรวมทัง้หมด	

14.22	ล้านเดทเวทตัน	แต่ต่อมาตลาดได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น	การรีไซเคิลเรือจึงมีปริมาณลดลงอยู่ที่เพียงแค่	15.16	ล้านเดทเวทตัน 

ส�าหรับท้ังปี	2560	จากการที่ตัวเลข	BDI	ได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ตัวเลขการรีไซเคิลเรือลดลงอย่างมากเหลือ 

เพียงแค่	5.25	ล้านเดทเวทตันส�าหรับปี	2561	แม้ว่าการรับมอบเรือใหม่จะมีปริมาณลดลงโดยมีปริมาณ	28.18	ล้านเดทเวทตัน	 

อย่างไรก็ตาม	อุปทานสุทธิขยายตัวร้อยละ	2.8	จาก	813.53	ล้านเดทเวทตัน	ณ	ต้นปี	2561	ไปเป็น	836.46	ล้านเดทเวทตัน 

ณ	ส้ินปี	2561	เนื่องจากการชะลอตัวอย่างมากในการรีไซเคิลเรือ	ถึงแม้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของอุปทานในปี	2559	ถึง	ปี	2561  

รวม	3	ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.1	อัตราค่าระวางเรือยังคงเพิ่มข้ึนโดยอยู่ในระดับท่ีดี	ณ	ส้ินปี	2561	เหตุการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า

สถานการณ์ปรมิาณเรือทีม่ากเกนินัน้ได้ค่อยๆ	ถกูแทนท่ีด้วยการเติบโตของภาคอปุสงค์อย่างช้าๆ	และจดุสมดุลของภาคอปุสงค์

และภาคอุปทานนั้นใกล้เข้ามาเต็มที

 ด้านอปุทานของกองเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลก	ได้แสดงให้เหน็ถงึสถานการณ์ท่ีดีขึน้อย่างเหน็ได้ชัด	โดยคาดการณ์

ว่าอุปทานสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	3.06	ในปี	2562	และร้อยละ	3.26	ในปี	2563	ขณะที่อุปสงค์น่าจะเพิ่มมากขึ้นระหว่าง

ร้อยละ	3.0	ถึงร้อยละ	4.0	ซ่ึงคล้ายคลึงกับการขยายตัวของภาคอุปสงค์ในปี	2561	ซ่ึงอุปทานได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.8	ความต่าง

ระหว่างการคาดการณ์ของการขยายตัวของอุปสงค์และอุปทานส�าหรับปี	2562	และปี	2563	นั้นน่าจะท�าให้ตลาดแข็งแกร่ง

มากขึ้น	เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานใกล้เข้าสู่จุดสมดุลหรือใกล้จุดสมดุล	ซ่ึงการฟื้นตัวนี้อาจมีลักษณะผันผวนอย่างมาก

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ว่าในอุปสงค์หรืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อดัชนี	BDI	อย่างมาก	

 ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะท�าให้มเีรอืถูกปลดระวางมากขึน้ในปี 2562 และปี 2563	ตามอนุสัญญาการจัดการน�า้ถ่วงเรอื 

(Ballast	Water	Management)	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่	8	กันยายน	2560	เรือต่อใหม่ท่ีมีการวางกระดูกงูเรือหลังจาก 

วันที่	8	กันยายน	2560	จะต้องจัดให้มีระบบจัดการน�้าถ่วงเรือตามมาตรฐานท่ี	IMO	ก�าหนด	เรือเก่าทุกล�าท่ีมีอยู่จะต้องติดต้ัง

อุปกรณ์จัดการน�้าถ่วงเรือพร้อมกับท�าการตรวจสอบระบบของเรือให้แล้วเสร็จภายในครั้งแรกของการต่ออายุหนังสือรับรอง

ด้านการป้องกันมลภาวะทางอากาศ	(International	Oil	Pollution	Prevention	Certificate)	หลังจากวันที่	8	กันยายน	2562	 

ดังนั้น	เรือที่อายุมากกว่า	20	ปีอาจถูกปลดระวางเมื่อถึงก�าหนดต่ออายุหนังสือรับรอง	IOPP	ในอีก	5	ปีต่อไป	ณ	ส้ินปี	2561	 

กองเรอืขนส่งสนิค้าเทกองโลกมีปริมาณ	38.5	ล้านเดทเวทตันท่ีจะมีอายคุรบ	20	ปี	25	ปี	และ	30	ปี	ในช่วงแปดไตรมาสนับต้ังแต่



ไตรมาสแรก	ปี	2562	และสิ้นสุดที่ไตรมาสสี่	ปี	2563	ซึ่งเรือเหล่านี้นอกจากจะต้องผ่านการส�ารวจเรือพิเศษซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง	

รวมทัง้ต้องหยดุแล่นเรอืเป็นเวลานาน	ยงัต้องติดต้ังอปุกรณ์จดัการน�า้ถ่วงเรอืซึง่มรีาคาสงูเมือ่เทยีบกบัมูลค่าของเรอืเก่าเหล่าน้ี	

และยังต้องจัดการให้เรือเก่าเหล่านี้ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ามะถันสูงที่ร้อยละ	3.5	(HSFO)	ให้ใช้เชื้อเพลิงที่

มีค่าก�ามะถันต�่าที่ร้อยละ	0.5	(LSFO)	นับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	นอกจากนั้น	ยังมีความไม่แน่นอนจากการใช้เครื่องยนต์

เก่าส�าหรับเผาผลาญเชื้อเพลิงแบบใหม่	เรือต่างๆเหล่านี้อาจจะประสบกับภาวะท่ีลูกค้ากังวลที่จะให้ขนส่งสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง 

บนเรือที่อาจจะเสียได้อย่างง่ายดาย	เนื่องจากการเปลี่ยนประเภทน�้ามันเชื้อเพลิง	และอาจท�าให้เกิดปัญหาระยะยาวขึ้นได้	 

ความคุม้ค่าในการติดต้ังระบบจัดการน�า้ถ่วงเรอืท่ีมีราคาสูงยงัคงมีความเส่ียงมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัเรอืทีมี่อายมุากกว่า	20	ปี 

หรือมากกว่า	ซึ่งมีมูลค่าเรือเทียบเท่ามูลค่าเศษเหล็ก	ปัจจัยเหล่านี้เองจะท�าให้เจ้าของเรือตัดสินใจรีไซเคิลเรือของตนง่ายขึ้น

 IMO 2020	จะส่งผลให้มีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าบนเรือต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	2563	ยกเว้นเจ้าของเรือท่ี

ติดต้ังเครือ่งดักจบัเขม่าควนับนเรอื	อนัจะช่วยลดมลพษิทางอากาศและปรมิาณฝนกรดจากการปล่อยแก๊สเสียสูช่ัน้บรรยากาศ	

ผลกระทบของ	IMO	2020	หลักๆ	มีดังต่อไปนี้

• เรอืเก่าต่างๆ	ต้องประสบปัญหาไม่ว่าจะเลอืกติดต้ังเครือ่งดักจบัเขม่าควนัทีมี่ต้นทุนท่ีสูงและต้นทุนในการเดินเรอื

ทีสู่งหรอืเลอืกท่ีจะใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่กบัเครือ่งยนต์เก่าของเรอื	เรอืเก่าทีจ่ะมอีายคุรบ	20	ปี	25	ปี	และ	

30	ปี	ในช่วงแปดไตรมาสเริม่ต้ังแต่ไตรมาสแรก	ปี	2562	และส้ินสดุทีไ่ตรมาสสี	่ปี	2563	จะต้องประสบปัญหาจาก

ต้นทนุท่ีสูงมากไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากการท�าการส�ารวจเรอืพเิศษ	ต้นทนุจากการติดต้ังระบบจัดการน�า้ถ่วงเรอื	และ

ต้นทนุจากการปฏบัิติตาม	IMO	2020	ทีก่�าลงัจะบงัคับใช้เรว็ๆ	นี	้กองเรอืโลกมีเรอืเก่าประมาณ	38.5	ล้านเดทเวทตัน 

ซึง่ในจ�านวนน้ีเป็นเรือประเภทเดียวกับของบรษัิทฯ	กล่าวคือ	เรอืประเภทท่ีมีอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอื	ประมาณ	

14.6	ล้านเดทเวทตัน	แน่นอนว่าเรือเก่าบางล�าในจ�านวนนี้ต้องถูกรีไซเคิล	ส่วนเรืออื่นๆ	ก็คงจะต้องทดลองใช้

น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่	และน�า้มันดีเซลกบัเครือ่งยนต์ท่ีถกูออกแบบมาเพือ่ใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสูง	 

การทดลองใช้น�้ามันแบบใหม่ดังกล่าวอาจท�าให้เรือเสียหรือเกิดความล่าช้าอย่างมาก	ดังนั้น	ลูกค้าก็จะลังเลท่ีจะ

เลือกให้เรือเก่าเหล่านั้นขนส่งสินค้าของตน

• เรอืท่ีใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่จะแล่นได้อย่างประหยดัท่ีความเรว็ต�า่	หากความแตกต่างระหว่างราคาน�า้มัน 

เชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูง	(HSFO)	กับราคาน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า	(LSFO)	นั้นสูงเท่ากับราคาเครื่องดักจับ

เขม่าควัน	ประกอบกบัผลกระทบของ	IMO	2020	ตามทีก่ล่าวข้างต้น	จะส่งผลให้ภาคอปุทานหดตัวในระดับทีท่�าให้

ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นอย่างมาก	ยังคงต้องจับตาดูว่าค่าระวางเรือจะไต่ขึ้นไปถึงระดับใดหรือจะคงอยู่ได้นานเท่าใด

• ขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน	577	ล�าที่ติดตั้งเครื่องดับจับเขม่าควัน	โดยจ�านวน	471	ล�าเป็นการติดตั้งบนเรือเก่า	

และจ�านวน	106	ล�าเป็นการติดต้ังบนเรอืสัง่ต่อใหม่	ตามข้อมูลของ	Clarksons	เม่ือสิน้ปี	2561	จากจ�านวนเรอืขนส่ง

สนิค้าเทกองของโลกท้ังหมด	12,234	ล�า	รวมเรอืส่ังต่อใหม่	หรอืคดิเป็นร้อยละ	4.71	ส�าหรบัเรอืทีติ่ดต้ังเครือ่งดักจับ 

เขม่าควัน	โดยจะมีปล่อยน�้าเสียที่อาจมีการปนเปื้อนจากการสกัดก�ามะถัน	ไนโตรเจน	และของเสียอื่นๆ	ออกและ

ทิง้ลงสู่ทะเลและมหาสมุทร	จงึเป็นการเปลีย่นจากการปล่อยของเสียทางอากาศเป็นการปล่อยของเสยีลงทะเลแทน

• มีเรือจ�านวน	2,067	ล�าท่ัวโลกท่ีติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควัน	ไม่ใช่เฉพาะเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเท่านั้น	ซ่ึง

รวมถึงเรือท่ีส่ังต่อใหม่	จากเรือท้ังหมดจ�านวน	99,184	ล�า	หรือคิดเป็นร้อยละ	2.08	ของกองเรือโลก	ค�าถามก็คือ	

บริษัทกลั่นน�้ามันรายใหญ่ของโลกจะผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูงเพื่อรองรับเรือส่วนน้อยหรือไม่	และหาก

ผลิต	บริษัทกลั่นน�้ามันเหล่าน้ันจะต้องจัดหาและแยกโรงกลั่น	บ่อเก็บ	ท่อส่ง	และพาหนะขนส่ง	(เรือท้องแบน/

เรือขนส่งน�้ามันขนาดเล็ก)	เพื่อรองรับเรือจ�านวนเพียงร้อยละ	2.08	ที่เลือกท่ีจะใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูง	 

เม่ือค�านงึต้นทนุต่อประโยชน์ท่ีได้แล้วนัน้	บรษัิทกลัน่น�า้มนัเหล่านัน้คงอาจจะพจิารณาก�าหนดราคาน�า้มันเชือ้เพลงิ

ค่าก�ามะถันสูงไม่ต�่ากว่าราคาน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า	และอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยด้วยซ�้า

• มีแผนหรือก�าลังจะติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ	กล่าวคือ	การห้ามใช้เคร่ืองดักจับ

เขม่าควันแบบระบบเปิด	(open	loop)	ในขณะที่เทียบท่า	การตรวจวัดแก๊สเสียที่ปล่อยออกมาอย่างเข้มงวดเพื่อให้

แน่ใจได้ว่าเครือ่งดักจบัเขม่าควนัท่ีใช้ซ่ึงยงัไม่มมีาตรฐานในการตรวจวดัแต่อย่างใด	สามารถปล่อยก�ามะถนัออกสู่ 



ชั้นบรรยากาศได้น้อยท่ีสุด	รวมถึงไม่กัดกร่อนระบบท่อไอเสีย	และท่อไอเสียส่วนท้าย	(Hydex.com	ซ่ึงเป็น 

ผูเ้ชีย่วชาญใต้น�า้ระบวุ่าจะมีการออกกฎควบคุมเรือ่งท่อไอเสยีใต้น�า้ของเรอืท่ีติดต้ังเครือ่งดักจับเขม่าควนั)	การติดต้ัง 

เครือ่งสูบขนาดใหญ่เพือ่สร้างแรงดันน�า้ในระบบของเครือ่งดักจบัเขม่าควนัท�าให้ต้องใช้เครือ่งท�าไฟฟ้าถงึสองเครือ่ง 

ในระหว่างที่อยู่ในทะเลแทนท่ีจะใช้เพียงแค่หน่ึงเครื่องตามปกติ	อะไหล่	การซ่อมแซม	และการบ�ารุงรักษาของ

ระบบเครื่องดักจับเขม่าควัน	รวมไปถึงแรงงานที่ต้องใช้ในการดูแลเครื่องดักจับเขม่าควันดังกล่าว	เป็นต้น

• ในระหว่างปี	2562	ถงึปี	2563	เรอืท่ีติดต้ังเครือ่งดักจบัเขม่าควนัจ�านวนมากจะต้องเข้าอูแ่ห้งเพือ่ตรวจสอบให้แน่ใจ

ว่าจะสามารถท�าตามกฎเรื่องการปล่อยของเสียของ	IMO	2020	ซ่ึงปัจจัยนี้เองมีส่วนช่วยในการท�าให้จ�านวนเรือ

ในตลาดลดลง	มีหลากหลายรายงานระบุวา่ปัจจยัดังกลา่วจะช่วยลดตวัเลขภาคอุปทานโดยรวมของกองเรือขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองลงถงึร้อยละ	1.5	ถงึ	2.0	การลดลงของภาคอปุทานดังกล่าวไม่น่าจะถอืเป็นความท้าทายแต่อย่างใด 

หากแต่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ตลาดค่าระวางเรือดีขึ้นมากกว่าที่จะสร้างผลเชิงลบ

• ส�าหรบัเจ้าของเรือต่างๆ	ท่ีเลือกทางทีดู่สมเหตุสมผลในการท่ีจะไม่ติดต้ังเครือ่งดักจับเขม่าควนัและเลอืกท่ีจะเปลีย่น

ไปใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่แทน	จะต้องกงัวลว่าจะมีน�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่เพยีงพอต่อความต้องการ

หรือไม่	(ผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่เอกชนเกือบทุกรายและผู้ผลิตน�้ามันภาครัฐในเกือบทุกประเทศได้ยืนยันว่าพวกเขา

จะผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าได้มากเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ/ท่าเรือที่ให้บริการเป็นประจ�า)	

การเข้ากันได้ของน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าต่างประเภทที่น�ามาผสมเข้าด้วยกัน	ในปัจจุบัน	เจ้าของเรือต่างๆ	

ไม่ผสมน�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสูงใหม่กบัน�า้มนัเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสงูเก่าทีม่อียูบ่นเรอืแต่ใช้วธีิเติมน�า้มันใหม่ 

ในถังเปล่าแทนและเริม่ใช้น�า้มันใหม่เม่ือทางห้องแลบได้ยนืยนัว่าน�า้มนัใหม่ทีเ่ติมลงไปนัน้เหมาะสมกบัการใช้เป็น 

เชื้อเพลิงบนเรือของตน	การล้างถังน�้ามันให้สะอาดโดยการเติมน�้ามันดีเซลในปริมาณเล็กน้อยในถังที่ว่างเพื่อ

ท�าความสะอาดเศษน�้ามันเก่า	การเติมน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าจะเริ่มมีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี	2562

(ช่วงไตรมาสสามหรอืไตรมาสส่ี)	ส�าหรบัถงัน�า้มนัทีว่่างทัง้หมด	และการมีแนวทางการปฏบิติังานทีช่ดัเจนเพือ่ให้

คนประจ�าเรือทราบถึงการจัดเก็บ	การรับ	และการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า	เป็นต้น

• บทความเร่ือง	Deserts	in	the	Ocean	ซึง่เขยีนข้ึนเม่ือปี	2551	แสดงให้เหน็ว่ามนุษย์ได้ท�าลายใต้ผนืมหาสมุทรอย่างไร

และท�าให้เกิดทะเลทรายในท้องทะเลโดยการสร้างมลพิษต่างๆ	ซึ่งมนุษย์ได้ทิ้งลงสู่ทะเลอย่างตั้งใจ

• หนังสือสารคดีเรื่อง	The	Sixth	Extinction	-	An	Unnatural	History	ซ่ึงเขียนเม่ือปี	2557	โดย	Elizabeth	Kolbert	 

ได้ระบุว่าการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ได้ท�าให้มหาสมทุรกลายเป็นกรดอนัเป็นภยัคกุคามอย่างร้ายแรงต่อแนวปะการงั

ของโลก	แนวปะการังเป็นส่ิงมีชีวิตในโลกตามธรรมชาติทางทะเล	หากแนวประการังหมดไป	ถือเป็นการท�าลาย

ระบบธรรมชาติทางทะเลของโลก

• เมื่อถึงจุดหน่ึง	การท้ิงของเสียหรือน�้าเสียที่มีก�ามะถันปนเปื้อนจากเคร่ืองดักจับเขม่าควันระบบเปิด	สู่มหาสมุทร

จะกลบัมาหลอกหลอนเราเนือ่งจากเรอืดังกล่าวจะถกูห้ามท้ิงน�า้เสยีท่ีเป็นพษิลงสู่มหาสมทุร/ทะเล	ทัง้น้ี	Maritime	

and	Port	Authority	(MPA)	ของสิงคโปร์และจีนได้ห้ามการใช้เครื่องดักจับเขม่าควันระบบเปิดในเขตน่านน�้าของ

ตนแล้ว	ตามมาด้วยประเทศอื่นๆ	ต้ังแต่ยุโรปถึงสหรัฐฯ	และจากเอเชียถึงตะวันออกกลาง	ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน

กว่าเราจะตระหนักได้ว่าเป็นเรื่องที่ดทีี่สุดในการที่จะห้ามการทิ้งน�้าเสียจากเครื่องดกัจับเขม่าควันระบบเปิด	ไม่ว่า

ในพื้นที่ใดของมหาสมุทร/ทะเล	เสมือนกับการประกาศให้บางส่วนของเครื่องบิน	(เปรียบเสมือนพื้นน�้าบางส่วน 

ของบางประเทศหรอืท่าเรอื)	เป็นพืน้ท่ีปลอดบหุรีใ่นขณะท่ีส่วนอืน่ๆ	ของเครือ่งบิน	(เปรยีบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) 

สามารถสูบบุหรี่ได้	และเราก็ได้รู้ว่าบทสุดท้ายจะลงเอยอย่างไร!

 ธนาคารส�าหรับธุรกิจเดินเรือต่างๆ	ได้ปรับปรุงงบดุลของตนเองโดยการปรับโครงสร้างหรือการเพิ่มทุนซ่ึงธนาคาร

เหล่านี้ก็ได้ถูกบังคับจากหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ	อีกทอดหนึ่ง	หลังจากนั้น	ในขณะท่ีธนาคารบางแห่งเลิกปล่อยเงินกู้

ส�าหรับธุรกิจเดินเรือ	ธนาคารอีกหลายแห่งยังคงปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจนี้แต่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างไปโดยค�านึงถึงคุณภาพของ 

ผู้กู้มากกว่าปริมาณ	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	ธนาคารจะปล่อยกู้ให้แก่เฉพาะลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งที่สุด	อย่างน้อยก็

จนกว่าบาดแผลท่ีธนาคารได้เผชญิจะหายสนทิ	คาดว่าจะไม่มีธนาคารท่ีปล่อยกูแ้บบเดิมๆ	โดยจะเปลีย่นเป็นธนาคารทีคั่ดสรร



ผู้กู้ท่ีมีคุณภาพเท่าน้ัน	นอกจากนี้	ผู้ท�าธุรกิจเดินเรือยังได้ทราบว่าไม่เพียงแต่ที่ธนาคารจะต้องเลือกเฟ้นผู้กู้	ธนาคารจะยังต้อง 

“มีเหตุผลท่ีเหมาะสม”	(เป็นค�าสภุาพของค�าว่า	“เคร่งครดัและเข้มงวด”)	ในแง่ของวงเงินกู้ทีเ่สนอและการก�าหนดราคา	ดังนัน้	

จึงสรุปได้ว่าเจ้าของเรือขนาดเล็กที่ไม่มีงบดุลท่ีแข็งแกร่ง	และมีเงินสดท่ีเป็นของเจ้าของที่จ�ากัด	เจ้าของเรือดังกล่าวน้ีจะต้อง

มองหาแหล่งเงินทุนอื่นเนื่องจากธนาคารส�าหรับธุรกิจเดินเรือแบบเดิมไม่น่าจะมีเวลาแม้กระทั่งให้เข้าพบ

 สถานการณ์ของอูต่่อเรอืน้ันดูย�า่แย่	โดยมอีูต่่อเรอืบางแห่งได้ปิดตัวลง	ซ่ึงรวมถงึอูต่่อเรอืทีถ่อืหุน้โดยภาครฐัของประเทศจนี 

ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้	อู่ต่อเรือที่สามารถบริหารให้รอดพ้นวิกฤตได้ลดจ�านวนลงโดยการควบรวมกิจการ	

บางแห่งได้กลับไปให้บริการซ่อมแซมตัวเรือแทน	บางแห่งได้เปลี่ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรอืแบบอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และหลายแห่ง 

ได้เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจประเภทอื่น

 ราคาน�้ามันกับผลกระทบต่อการแล่นเรือที่ช้าลง	ตามทฤษฎีแล้ว	ราคาน�้ามันที่ลดลงจะส่งผลให้มีการแล่นเรือที่เร็วขึ้น

แต่เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรอืต่อวนัอยูใ่นระดับทีสู่งพอ	เม่ือมีการบังคับใช้กฎการจ�ากดัค่าก�ามะถนัทีไ่ม่เกนิร้อยละ	0.5	

ต้ังแต่วนัท่ี	1	มกราคม	2563	ข้ึนอยู่กับต้นทนุของน�า้มันค่าก�ามะถนัต�า่	ส�าหรบัเจ้าของเรอืซ่ึงเลอืกท่ีจะไม่ติดต้ังระบบเครือ่งดักจบั 

เขม่าควนัท่ีมีราคาแพงและไม่เคยมีการใช้มาก่อนซ่ึงเป็นระบบท่ีจะท�าความสะอาดแก๊สเสยีทีมี่ค่าก�ามะถนัสูงอนัมีสาเหตุมาจาก 

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูง	ปัจจัยน้ีน่าจะท�าให้การแล่นเรือช้ากลายเป็นประเพณีปฏิบัติแม้ว่าค่าระวางเรือ 

จะสูงขึ้นอย่างมากก็ตาม	นักวิเคราะห์ต่างๆ	ได้ค�านวณว่าถ้าต้นทุนน�้ามันเพิ่มข้ึนอาจจะท�าให้อุปทานเรือในกองเรือโลกลดลง

ประมาณร้อยละ	10	อันเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเรืออย่างแน่นอน

 การปลดระวางเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	ในปี	2555	มีตัวเลขทีม่ากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่	35.97	ล้านเดทเวทตัน 

อย่างไรก็ตาม	ตัวเลขการปลดระวางเรือในปี	2556	และปี	2557	กลับเป็นท่ีน่าผิดหวังอยู่ที่เพียง	21.39	ล้านเดทเวทตัน	และ	

16.72	ล้านเดทเวทตัน	ตามล�าดับ	ปี	2558	ตัวเลขการปลดระวางเรือดีข้ึนโดยมีปริมาณ	32.09	ล้านเดทเวทตันถูกปลดระวาง

แต่ก็ไม่ดีขนาดท่ีจะช่วยพยุงดัชนี	BDI	ได้	โดยดัชนี	BDI	ได้ท�าสถิติตกต�่าที่สุดเป็นประวัติการณ์มาอยู่ท่ีระดับ	290	จุด	 

ในวันที่	10	กุมภาพันธ์	2559	ท้ังน้ี	ในปี	2559	ตัวเลขการปลดระวางเรืออยู่ท่ีปริมาณ	29.74	ล้านเดทเวทตัน	ซ่ึงเป็นการยืนยัน 

ถึงความผกผันกับดัชนี	BDI	และในปี	2560	ตัวเลขการปลดระวางได้ลดลงมาอยู่ที่	15.16	ล้านเดทเวทตัน	และร่วงลงเหลือ 

5.25	ล้านเดทเวทตัน	ในปี	2561	ทัง้น้ี	การปลดระวางเรอื	ขึน้อยูก่บัสองปัจจยัหลกั	กล่าวคอื	ตลาดค่าระวาง	(ปัจจยัขบัเคลือ่นหลกั) 

และราคาเศษเหล็ก	(ปัจจัยขับเคลื่อนรอง)	ทั้งนี้	การปลดระวางเรือแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ	เช่น	ราคาน�้ามัน	

	 อีกส่ีปีข้างหน้า	กล่าวคือ	ก่อนส้ินปี	2565	จะมีเรือร้อยละ	13.01	ของกองเรือโลก	(ขนาดระวางบรรทุกรวม	108.87 

ล้านเดทเวทตัน)	มีอายุเกิน	20	ปีและน่าจะถูกปลดระวาง	เนื่องจากกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดข้ึนซ่ึงใช้ต้นทุนสูงในการปฏิบัติตาม 

แนวโน้มดัชนี	BDI	และราคาขายเรือเพื่อปลดระวาง

 อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่	คือ	ผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่ส่ังต่อที่อู่ต่อเรือ	 

ณ	ต้นปีกับขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ที่มีการส่งมอบกันจริง	ณ	ส้ินปี	ของปีเดียวกัน	ส�าหรับปี	2561	อัตราความ

ล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยู่ที่ร้อยละ	18.15	ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ	36.15	ดังนั้น	

ส�าหรับปี	2561	มีจ�านวนเรือเพิ่มข้ึนสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม	22.93	ล้านเดทเวทตัน	ท�าให้	ณ	ส้ินปี	กองเรือโลกมีขนาด	 

836.46	ล้านเดทเวทตัน	ซ่ึงคิดเป็นการเพิม่ขึน้สุทธิร้อยละ	2.82	ของกองเรอืสินค้าแห้งเทกองโลก	

	 จากการท่ีมีเรือประมาณ	87.83	ล้านเดทเวทตันของเรือส่ังต่อใหม่	(ร้อยละ	10.5)	มีก�าหนดส่งมอบภายในสิ้นปี	2565	

การขาดแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกับความล่าช้าในการส่งมอบเรือของอู่ต่อเรือจะท�าให้อัตราความล่าช้าอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

(ในปี	2561	อยู่ที่ร้อยละ	18.15)	ซ่ึงจะแปรผันตรงข้ามกับความแข็งแกร่งของดัชนี	BDI	กล่าวคือ	ยิ่งดัชนี	BDI	แข็งแกร่งข้ึน	

อัตราการความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ก็จะต�่าลง	และเป็นไปในทางกลับกัน

 ภาคอุปทานในอนาคต	มีเรอืบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจ�านวน	295	ล�าหรอืขนาด	28.18	ล้านเดทเวทตันเข้าสู่ภาคอปุทาน

ในปี	2561	ในขณะเดียวกนัอตัราการรไีซเคลิเรอืในปีนีอ้ยูท่ี	่5.25	ล้านเดทเวทตัน	โดยเป็นเรอืขนาดเคปไซส์	(Capesize)	จ�านวน	

16	ล�า	(2.76	ล้านเดทเวทตัน)	เรือขนาดปานาแมกซ์	(Panamax)	จ�านวน	13	ล�า	(0.95	ล้านเดทเวทตัน)	เรือขนาดอัลตราแมกซ	์

(Ultramax)/ซปุราแมกซ์	(Supramax)	จ�านวน	18	ล�า	(0.87	ล้านเดทเวทตัน)	และ	เรอืขนาดแฮนด้ีไซส์	(Handysize)	จ�านวน	27	ล�า 



(0.67	ล้านเดทเวทตัน)	ได้ถูกรีไซเคิล	การรีไซเคิลเรือนี้ส่งผลให้กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองท่ัวโลกมีความแข็งแกร่งข้ึน	

ในช่วงต้นปี	2562	มีจ�านวนถึง	836.46	ล้านเดทเวทตัน	ในปี	2562	และ	2563	เรือใหม่ท่ีมีก�าหนดจะมีการรับมอบมีจ�านวนถึง	

41.96	/	36.73	ล้านเดทเวทตัน	หากสมมติว่ามีอัตราการปลดระวางรายปีอยู่ที่	8	ล้านเดทเวทตัน	(อยู่ท่ี	5.25	ล้านเดทเวทตัน 

ในปี	2561)	และใช้อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืใหม่ท่ีร้อยละ	20	(อยูท่ี่ร้อยละ	18.15	ในปี	2561)	ในการรบัมอบเรอืท่ีคาดไว้ 

ปี	2562	จะมกีองเรอืโลกขนาดอยูท่ี	่862.03	ล้านเดทเวทตันซึง่มีอตัราการเพิม่ข้ึนทีร้่อยละ	3.06	ของท้ังปี	ภายใต้สมมติฐานเดียวกนั	

ในปี	2563	จะมีกองเรือโลกอยู่ที่	890.13	ล้านเดทเวทตัน	ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.26	เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีของปี	2562	

	 ค�าถามคือ เจ้าของเรือจะตอบสนองต่อสภาพตลาดในปี 2562 ถึงปี 2563 อย่างไร?	หากตลาดแข็งแกร่งตามท่ีได ้

คาดการณ์ไว้	การปลดระวางเรอืจะชะลอตัวลง	อย่างไรกต็าม	เน่ืองจากอปุทานการสัง่ต่อเรอืใหม่สทุธิไม่เพิม่ข้ึนมาก	ในปี	2562	

และ	ปี	2563	การเพิ่มขึ้นสุทธิของกองเรือโลกน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ	3.21	ต่อปี	ขณะที่คาดว่า	อุปสงค์จะเพิ่มขึ้นประมาณ

ร้อยละ	3.0	ถึง	4.0	ต่อปี	ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงและมีการปลดระวางอันเนื่องมาจากแรงกดดันทางกฎเกณฑ์ในปี	2562	ถึงปี	2563	

ตลาดในอนาคตข้างหน้านี้น่าจะสดใส!	

	 เม่ือช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว	บริษัทฯ	ได้แสดงการคาดการณ์ที่เป็นบวกส�าหรับตลาดในปี	2561	และบริษัทฯ 

ยงัคงมีความเหน็เช่นเดียวกนัส�าหรบัการคาดการณ์ของตลาดในปี	2562	และปีต่อๆไป	เน่ืองมาจากมีช่องว่างระหว่างการคาดการณ์ 

การเพิ่มข้ึนของอุปทานและอุปสงค์ในช่วงสองสามปีข้างหน้าน้ี	รวมถึงแรงกดดันทางกฎเกณฑ์ต่อภาคอุปทานจะท�าให้มี 

การรไีซเคลิเรอืมากขึน้	หรอืมกีารแล่นเรอืช้าลงซึง่ช่วยลดอปุทานลงอย่างมาก	เกนิกว่าทีบ่ริษทัฯ	ได้เคยคาดการณ์การเพิ่มขึน้

ของตัวเลขอปุทานสุทธิไว้

	 ณ	ปัจจุบนันี	้เป็นเวลาเกอืบ	10	ปีแล้วท่ีตลาดเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองอยูใ่นภาวะวกิฤต	แม้กระท่ังในพระคัมภร์ีไบเบิล 

ยังระบุว่าระยะเวลาที่ข้าวยากหมากแพงนั้นมากสุด	7	ปี	ดังนั้น	จึงคาดว่าปีน้ีจะเป็นปีสุดท้ายของความตกต�่าของตลาด 

เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

 ประเทศจีนซ่ึงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักส�าหรับตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	มีตัวเลขจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ	6.6	ส�าหรับ 

ปี	2561	แม้ว่าตัวเลขจีดีพีในไตรมาสสี่อยู่ที่ร้อยละ	6.4	ซ่ึงเป็นตัวเลขจีดีพีท่ีต�่าท่ีสุดต้ังแต่ปี	2552	นอกเหนือจากไตรมาสสี	่ 

จีนยังคงน�าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณมากและยังคงมีความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศ	จากข้อมูลของ	Platts	 

จนีก�าลงัลดการผลิตแร่เหลก็ปรมิาณ	40	ล้านตันส�าหรบัช่วงฤดูหนาวปี	2561/2562	ซ่ึงคดิเป็นการลดก�าลงัการผลติลงร้อยละ	30

ถงึ	ร้อยละ	50	โดยข้ึนกบัแต่มณฑล	นอกจากนัน้	การผลติสินค้าอืน่ๆ	กม็กีารลดก�าลงัการผลติเช่นเดียวกัน	เช่น	อะลมิูเนยีมและ

ซเีมนต์	ในช่วง	11	เดือนของปี	2561	จนีได้สัง่ปรบัผูฝ่้าฝืนรวม	2	พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในการ

ปรบัปรงุส่ิงแวดล้อม	แม้ว่ารายงานตัวเลขจดีีพไีด้ลดลงและมีการลดก�าลงัการผลติลง	จนีน�าเข้าแร่เหลก็ปรมิาณ	1,064	ล้านตัน 

ในช่วงปี	2561	ซ่ึงลดลงร้อยละ	1.0	เม่ือเทียบกับปี	2560	นอกจากนี้	จีนยังน�าเข้าถ่านหิน	281.5	ล้านตันในปี	2561	เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	3.4	เมื่อเทียบกับปี	2560	แม้ว่าโดยปกติจะมีการห้ามการน�าเข้าถ่านหินในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี

	 ในปี	2561 สหรฐัอเมรกิามีเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งด้วยตัวเลขจดีีพทีีเ่ติบโตร้อยละ	3.0	ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีแปรปรวน	

การปรับอัตราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน	และผลกระทบเชิงลบจากการใช้มาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้า	มาตรการคว�่าบาตร	การ

กีดกันทางการค้า	และการถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสนธิสัญญาต่างๆ	และภาวะการปิดหน่วยงานราชการในสหรัฐฯ	 

(government	shut-down)	ทีย่าวนานทีส่ดุในประวติัศาสตร์ของประเทศ	นอกจากนัน้	การคาดการณ์อตัราการว่างงานซ่ึงลดลงมาอยู่ที่

ร้อยละ	3.9	เป็นอตัราต�า่ทีส่ดุในรอบ	10	ปี	ผลกระทบของนโยบายต่างๆ	ของประธานาธิบดโีดนลัด์	ทรมัป์	เช่น	การปฏริปูโครงสร้าง

ภาษีมีแนวโน้มจะช่วยเสรมิสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกจิของประเทศซ่ึงมเีศรษฐกจิใหญ่ท่ีสดุในโลก	จากการคาดการณ์ว่า

เศรษฐกจิจะถดถอย	ธนาคารกลางสหรัฐฯ	ไม่น่าจะปรบัเพิม่อตัราดอกเบ้ียรายไตรมาสในปี	2562	การยติุการจัดเกบ็ภาษทีางการค้า 

และมาตรการคว�่าบาตรจะช่วยให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากส�าหรับสินค้าถ่านหิน	น�้ามัน/แก๊ส	ฝ้าย	ข้าวสาลี	ข้าวโพดและ

ถั่วเหลืองรวมถึงการน�าเข้าวัตถุดิบอื่นๆ	เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาจส่งผลดีต่อตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

	 ส่วนสหภาพยุโรปซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯ	และเป็นหน่ึงในผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด

ของโลกน้ัน	หลังจากที่เศรษฐกิจได้เติบโตดีขึ้นในปี	2560	ข้อมูลทางเศรษฐกิจได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปี	2561	โดยคาดว่า

ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกจิจะอยู่ท่ีร้อยละ	2.1	ในปี	2561	ลดลงจากร้อยละ	2.7	ในปี	2560	ซึง่เป็นตัวเลขทีสู่งท่ีสุดในทศวรรษ	



เม่ือเศรษฐกิจได้ก�าลังฟื้นตัว	ธนาคารกลางยุโรป	(ECB)	ก�าลังค่อยๆ	ลดการซ้ือพันธบัตรแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินแบบ

ผ่อนคลายได้ส้ินสุดลง	เนือ่งจากเศรษฐกจิสหภาพยโุรปยงัคงขยายตัวในปี	2562	อปุสงค์ในสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีใช้เพือ่ผลติสนิค้า

ส�าเร็จรูปทั่วทั้งสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้มีความต้องการการขนส่งทางเรือมากขึ้น

 ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นผู้น�าเข้าสินค้าเทกองรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก	คาดว่าจะยังคงเติบโตทางเศรษฐกิจโดย

มีรายงานตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีร้อยละ	1	ในปี	2561	เน่ืองจากก�าไรของภาคเอกชนที่สูงเป็นประวัติการณ์และ 

การขาดแคลนแรงงาน	คาดว่าในไตรมาสแรก	ปี	2562	การเติบโตทางเศรษฐกจิจะปรบัตัวลดลงเลก็น้อยเนือ่งจากการจดัเกบ็ภาษี 

การบริโภคซ่ึงก�าลังจะมีผลบังคับใช้	แต่น่าจะชดเชยด้วยการใช้จ่ายของทางภาครัฐในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกส์ปี	2563  

การใช้นโยบายทางการเงนิต่างๆ	มากมายของนายกรฐัมนตร	ีอาเบะ	รวมถงึการใช้จ่ายของภาครฐั	และการปฏริปูเชงิโครงสร้าง	

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นดีข้ึน	นอกจากน้ี	อุปสงค์ในสินค้าจากญ่ีปุ่นท่ีเพิ่มขึ้นทั่วโลกจะท�าให้อุปสงค์ใน

วัตถุดิบต่างๆ	เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะท�าให้อุปสงค์ในการขนส่งทางเรือมากขึ้นตามไปด้วย

 ประเทศอินเดีย ยงัคงมีตัวเลขจดีีพท่ีีแขง็แกร่งส�าหรบัปี	2561	แม้ว่ามีความกงัวลจากการเลกิใช้ธนบตัรของรฐับาลและ

การรเิริม่การใช้ภาษีสินค้าและบรกิาร	(GST)	ของรฐับาล	หากเศรษฐกจิของอนิเดียยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	คาดว่า 

อินเดียจะกลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ	5	ของโลกก่อนส้ินป	ี2562	นโยบายของรัฐบาล	Modi	ท่ีมุ่งเน้น

ตลาดหลังจากทีพ่รรคของตนได้แพ้การเลอืกต้ังท้องถิน่ประจ�ารฐัจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เอาใจ

ผูมี้สิทธิเลือกต้ังก่อนการเลอืกต้ังครัง้หน้า	นอกจากนี	้อนิเดียยงัมีปรมิาณการน�าเข้าถ่านหนิท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง	จากการที ่

ท่าเรอืมีร่องน�า้ต้ืนเขินและไม่มีประสิทธิภาพบวกกับการเพิม่ข้ึนในการน�าเข้าถ่านหนิและการใช้จ่ายในโครงสร้างพืน้ฐาน	อปุสงค์ 

ในการขนส่งสินค้าทางเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขนาดเล็กจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

 หน่ึงในสัญญาณที่น่าจะช่วยให้อุปสงค์เพ่ิมขึ้น	คือ	แผนการเส้นทางสายไหม	(One	Belt	One	Road	“OBOR”)	หรือ	 

การรเิริม่แถบและเส้นทางเศรษฐกจิ (The Belt and Road Initiative (BRI))	ซ่ึงเป็นนโยบายทางเศรษฐกจิและการต่างประเทศที่

กว้างไกลของผูน้�าจีน	Xi	Jinping	ซึง่จะท�าให้อุปสงค์ในการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรอืเพิม่ขึน้	ในขณะเดียวกนัก็ช่วยส่งเสรมิ 

การเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งระหว่างทวีปเอเชีย	ตะวันออกกลาง	แอฟริกา	และยุโรป	โดยจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางถนน

ทางรถไฟ	ท่อก๊าซและน�า้มัน	ท่าเรือและโครงการโครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ	จากจีน	เริม่ต้นจากเมืองซีอานซ่ึงอยูใ่นตอนกลางของจนี 

ผ่านใจกลางทวีปเอเชีย	 ไปจนถึงเมืองมอสโก	 เมืองรอตเทอร์ดาม	 เมืองลอนดอน	 เมืองเวนิสและเมืองไพรีอัส	 

เม่ือส้ินปี	2561	มีการท�าสัญญา	การเริ่มด�าเนินการ	และการบรรลุโครงการต่างๆ	ภายใต้แผนการ	BRI	รวมมูลค่าประมาณ 

6.85	แสนล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั	แผนการนีเ้ป็นหนึง่ในแผนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์สมัยใหม่ 

และจะต้องมีขนส่งสินค้าประเภทแร่เหล็ก	ถ่านหิน	หินปูน	ถ่านโค้ก	ไม้และแร่ธาตุอื่น	ๆ	เช่น	แร่นิกเกิล	อะลูมิเนียมออกไซต์	

เป็นจ�านวนมากกว่าในปัจจุบัน	โดยจะส่งผลดีต่อตลาดสินค้าแห้งเทกองอย่างมาก

 ข้อสรุปของแผนการ BRI

• วงเงินที่จะใช้ส�าหรับแผนการ	OBOR	อยู่ระหว่าง	1.2	และ	20.0	ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ!

• แผนการนี้ครอบคลุม	70	ประเทศ	หรือคิดเป็นร้อยละ	65	ของประชากรโลก	และประมาณหนึ่งในสามของตัวเลข

จีดีพีของโลก

• เมือ่ค�านวณอตัราเงินเฟ้อ	ณ	ปัจจบัุนเป็นหน่วยสกลุเงินดอลลาร์สหรฐั	แผนการน้ีใหญ่กว่าแผนการมาร์แชลล์	12	เท่า

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

(2)	กองทุนเส้นทางสายไหม	(3)	ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่หรือ	BRICS	(4)	ธนาคารการพัฒนาแห่งชาติจีน	

(China	Development	Bank)

	 ในปี	2561	จีนได้ส่งเสริมทางการค้าโดยการลงทุนในประเทศต่างๆ	ที่อยู่ภายใต้แผนการ	BRI	ท่ามกลางสงครามทาง 

การค้ากับสหรฐัฯ	มูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศ	BRI	เพิม่ข้ึนเป็น	8.37	ล้านล้านหยวน	(หรอื	1.24	ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ) 

ในปี	2561	ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี	2560	ร้อยละ	13.3	แม้ว่าในปี	2561	แผนการน้ีได้ชะลอตัวลง	แต่ยังคงมีขยายตัวในเชิงกลยุทธ ์

ต่อไป	แม้ว่าจะมเีสียงต่อต้านแผนการดังกล่าวก็ยังคงมีความเคลือ่นไหวในการจดัหาแหล่งเงินทนุส�าหรบัโครงสร้างพืน้ฐานบ้าง	 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ	ได้พยายามด�าเนินการตามแผนการ	BRI	อย่างจริงจัง



	 เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจน	บริษัทฯ	จึงขอน�าเสนอผลการด�าเนินงานประจ�าปีที่ส�าคัญ	จากงบการเงินของ 

บริษัทฯ	ในปีที่ผ่านๆ	มา	ดังต่อไปนี้

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 14.1

จ�านวนเรือเฉลี่ย 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 36

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหนึ่งล�า 
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39

	 ผลประกอบการของบริษัทฯ	ในปี	2558	-	2560	บริษัทฯ	ได้บริหารงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย	และเมื่อต้นปี	2558	

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

ไม่มีหลักประกันประมาณ	100	ล้านเหรียญสหรัฐ	ไถ่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเม่ือครบก�าหนด	5	ปี	ในเดือนมกราคม	2559	และ

บริษัทฯ	ยังออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันเพิ่มอีกจ�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)	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ช�าระ

คืนเงินกู้ก่อนก�าหนดส�าหรับสัญญาเงินกู้	1	ฉบับ	และได้ถอนจ�านองเรือจ�านวน	3	ล�า

รางวัลและเกียรติยศ		

	 	บริษัทฯ	มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า	บริษัทฯ	เป็นหน่ึงในสิบบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกโดยสมาคม 

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายส�าหรบัรางวลัคณะกรรมการ

บรษัิทแห่งปี	2561	ส�าหรบักลุม่บรษัิทท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า	30,000	ล้านบาท	ซึง่จะประกาศรายชือ่ผูไ้ด้

รับรางวัลในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม	2562

	 บริษัทฯ	ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	“Ship	Owner/Operator”	ในงาน	Seatrade	Maritime	

Awards	Asia	ครัง้ท่ี	11	ประจ�าปี	2561	และบรษัิท	เกรท	เซอร์เคิล	ชปิป้ิง	เอเยนซ่ี	จ�ากดั	(GCSA)	ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยทีบ่รหิารจดัการ

กองเรอืของบรษัิทฯ	ได้รบัการเสนอชือ่ให้เป็นผูเ้ข้ารอบสุดท้ายส�าหรบัรางวลั	“ผูจั้ดการเรอืแห่งปี”	นอกจากน้ันบรษัิทฯ	ได้รบั

การเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล	The	Class	NK	Dry	Bulk	Operator	of	the	Year	ในงาน	The	Lloyd’s	List	Asia	Pacific	Awards	

2018	และ	GCSA	บริษัทย่อยบริหารจัดการกองเรือของบริษัทฯ	ยังได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัล	 

“ผูจ้ดัการเรอืแห่งปี”	ในงาน	International	Bulk	Journal’s	IBJ	Awards	ประจ�าปี	2561	บรษัิทฯ	ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบ

สุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล	Bulk	Ship	Operator	of	the	Year	และ	เรืออภิญญา	นารี	ของบริษัทฯ	ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบ

สุดท้ายเพื่อชิงรางวัล	“Bulk	Ship	of	the	Year”	

จุดเด่นทางการเงิน	(จากงบการเงินสกุลเงินบาท)	และผลการด�าเนินงานประจ�าปี

	 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี	รายได้รวมของบริษัทฯ	เป็นเงิน	4,970.12	ล้านบาท	(ปี	2560:	4,394.63	ล้านบาท)	และ

ก�าไรสทุธิเป็นเงิน	456.20	ล้านบาท	(ปี	2560:	ขาดทนุสุทธิเป็นเงนิ	129.48	ล้านบาท	รวมก�าไรจากการขายเรอืและอปุกรณ์	และ 

ดอกเบ้ียจ่ายของสนิเชือ่ธุรกิจไม่มีหลักประกันและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ภายใต้สัญญาระงับข้อพพิาทกบัอูต่่อเรอื	Sanfu	80.36	ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	12,695.46	ล้านบาท	(ปี	2560:	12,335.49	ล้านบาท)	และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	ลดลงในระหว่างปี

เป็น	27,836.91	ล้านบาท	(ปี	2560:	28,833.24	ล้านบาท)	การลดลงของสินทรัพย์รวมหลักๆ	มาจากค่าเสื่อมราคาของเรือ	

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิจ�านวน	463.70	ล้านบาท	(ปี	2560:	ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน	116.98	ล้านบาท)	ก่อน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	5.36	ล้านบาท	(ปี	2560:	จ�านวน	12.31	ล้านบาท)	และภาษีเงินได้จ�านวน	2.14	ล้านบาท	 

(ปี	2560:	จ�านวน	0.19	ล้านบาท)	ในด้านของรายได้	จากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนือ่งของตลาดค่าระวางเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	



ในปี	2561	บรษัิทฯ	มีรายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล�าคดิเป็น	11,063	เหรยีญสหรฐั	เม่ือเปรยีบเทยีบกบั	9,486	เหรยีญสหรฐัต่อวนัต่อล�าของ 

ปี	2560	รายได้จากการเดินเรือสุทธิมาจากจ�านวนเรือเฉลี่ย	36	ล�าในระหว่างปี	2561	และปี	2560	รายได้จากการเดินเรือสุทธิ 

(รายได้จากการเดินเรอืสุทธิจากรายจ่ายท่าเรอืและน�า้มันเชือ้เพลงิ)	สูงกว่าปีท่ีแล้วร้อยละ	12	ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอืลดลงร้อยละ	3 

เนือ่งมาจากการแข็งตัวของค่าเงนิบาทเม่ือเทียบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐั	(สกลุเงินทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน)	อย่างไรกต็าม	ค่าใช้จ่าย

ในการเดินเรือต่อวันต่อล�าเพิ่มขึ้นจาก	4,355	เหรียญสหรัฐ	ในปีก่อน	เป็น	4,621	เหรียญสหรัฐ	ในปี	2561	ระยะเวลาหยุดการ

เดินเรือเพื่อการซ่อมบ�ารุงของปีนี้ลดลงมาอยู่ท่ีเฉลี่ยประมาณ	6.54	วันต่อล�าเรือ	(อายุเฉลี่ยของกองเรืออยู่ท่ี	7.3	ปีในปี	2561)	

โดยมีเรือจ�านวนเพียง	10	ล�าที่ถึงก�าหนดซ่อมแซมและส�ารวจเรือในระหว่างปี

	 บริษัทฯ	ได้ลองค�านวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอีกครั้งในปีน้ี	ส�าหรับ	25	ปีนับต้ังแต่บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	จนถึงวันศุกร์ท่ี	16	กันยายน	2561	ซ่ึงราคาหุ้นบริษัทฯ	มีราคาปิดอยู่ท่ี	12.30	บาทต่อหุ้น	(บริษัทฯ	เริ่มซ้ือ

ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เม่ือวันท่ี	16	กันยายน	2536)	หากนักลงทุนได้ถือหุ้นไว้ต้ังแต่ออก	IPO	ครั้งแรกจนครบ	25	ปี	 

นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนถึง	13.86	เท่าของเงินลงทุนครั้งแรก	ทั้งน้ี	การค�านวณนี้ยังไม่ได้ค�านึงถึงผลตอบแทนจากการ 

น�าเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ

กองเรือของบริษัทฯ

	 ณ	ส้ินปี	2561	บริษัทฯ	มีเรือจ�านวน	36	ล�าในกองเรือ	(ขนาดอัลตราแมกซ์	(Ultramax)	จ�านวน	8	ล�า	ขนาดซุปราแมกซ ์

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

หรือเฉลี่ย	44,050	เดทเวทตันต่อล�า	โดยมีอายุเฉลี่ยของกองเรือประมาณ	7.3	ปี	

	 ในธุรกจิท่ีต้องใช้เงินลงทนุสงู	และมอีตัราผลตอบแทนต่อความเสีย่งท่ีสูงมาก	รวมทัง้ยงัมลีกัษณะทีเ่ป็นวฏัจกัรขึ้นลง 

ที่กว้างและคาดเดาได้ยากนั้น	จังหวะเวลาในการตกลงซื้อเรือนั้น	ถือได้ว่าเป็นจังหวะการตัดสินใจที่ส�าคัญที่สุด

 ในปี 2561 รายได้ต่อวันต่อล�าเรือของบริษัทฯ	เฉลี่ยอยู่ที่	11,063	เหรียญสหรัฐ	ส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวัน

ต่อล�าเฉลี่ยอยู่ที่	4,621	เหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่	4,500	เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�าเรือ

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ	ในปี	2561	ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี้ไซส์	(BHSI)	อยู่ที่ระดับ 

597	จดุ	โดยมาจากค่าเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที	่8,700	เหรยีญสหรฐั	เมือ่เปรยีบเทียบกบัเรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ของบรษิทัฯ	

ท�ารายได้อยูท่ี่	10,355	เหรียญสหรัฐ	ซ่ึงมากกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชน	ีBHSI	ร้อยละ	19.02	ค่าเฉลีย่ของดัชนค่ีาระวางเรอืขนาด

ซุปราแมกซ์	(BSI)	อยู่ที่ระดับ	1,031	จุด	โดยมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันที่	11,198	เหรียญสหรัฐ	เมื่อเปรียบเทียบ 

กบัเรอืขนาดซุปราแมกซ์ของบรษัิทฯ	ทีท่�ารายได้อยูท่ี่	11,038	เหรยีญสหรฐั	ซ่ึงต�า่กว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชน	ีBSI	ร้อยละ	1.43 

เรอืขนาดอลัตราแมกซ์ของบรษัิทฯ	ทีท่�ารายได้อยูท่ี	่12,772	เหรยีญสหรฐั	ซ่ึงสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชน	ีBSI	ร้อยละ	14.06	

(เน่ืองมาจากไม่มีดัชนีส�าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์	บริษัทฯ	จึงเปรียบเทียบกับดัชนี	BSI)	เป้าหมายของบริษัทฯ	คือการท�า

รายได้ให้มากกว่าดัชนีทั้งสองดังกล่าว

ทิศทางอุตสาหกรรม	

	 คาดว่าจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจ�านวนปกติ	ในอีกสองปีข้างหน้า	กล่าวคือ	

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,031 ล�า ขนาดระวางรวม 363.62 ล้านเดทเวทตัน  

ณ ต้นปี 2562)	มีเรือจ�านวน	220	ล�า	ขนาดระวางรวม	50.63	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	13.9	ของขนาดระวางท้ังหมดที่

จะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี	2565	ในเรือขนาดนี้	มีเรือจ�านวน	165	ล�า	ขนาดระวางรวม	31.87	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	8.8	 

ที่จะมีอายุเกิน	20	ปี	ภายในปี	2565	และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี	2562	-	2565	

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,191 ล�า ขนาดระวางรวม 173.16 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2562) มีเรือจ�านวน	243	ล�า	ขนาดระวางรวม	19.97	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	11.5	ของขนาดระวางท้ังหมดที่จะ

ถูกส่งมอบจนถึงสิ้นปี	2565	ในเรือขนาดนี้	มีเรือจ�านวน	392	ล�า	ขนาดระวางรวม	29.23	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	16.9	 

ที่จะมีอายุเกิน	20	ปี	ภายในปี	2565	และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี	2562	-	2565	



 เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 3,559 ล�า ขนาดระวางรวม  

198.11 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2562) มีเรือจ�านวน	213	ล�า	ขนาดระวางรวม	13	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	6.56	ของขนาด

ระวางท้ังหมดทีจ่ะถกูส่งมอบจนถงึส้ินปี	2565	ในเรือขนาดนี	้มีเรอืจ�านวน	578	ล�า	ขนาดระวางรวม	28.67	ล้านเดทเวทตัน	หรอื 

ร้อยละ	14.47	ที่จะมีอายุเกิน	20	ปี	ภายในปี	2565	และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี	2562	-	2565

 เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 3,650 ล�า ขนาดระวางรวม 101.57 ล้านเดทเวทตัน  

ณ ต้นปี 2562)	มีเรือจ�านวน	127	ล�า	ขนาดระวางรวม	4.23	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	4.16	ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก

ส่งมอบจนถึงสิ้นปี	2565	ในเรือขนาดนี้	มีจ�านวน	778	ล�า	ขนาดระวางรวม	19.1	ล้านเดทเวทตัน	หรือร้อยละ	18.8	ที่จะมีอายุ

เกิน	20	ปี	ภายในปี	2565	และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี	2562	-	2565

	 เม่ือพจิารณาตัวเลขอปุทานของเรอืทีก่ล่าวมาข้างต้น	ควรต้องค�านึงถงึอตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืซึง่ในปี	2561	

อยู่ที่ร้อยละ	18.15	และเฉลี่ยในห้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ	36.15	โดยประมาณ	ซึ่งสวนทางกับดัชนี	BDI	และปริมาณสินเชื่อใน

ตลาด

	 ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จากการท่ีบริษัทฯ	มีเรือในปัจจุบัน	36	ล�า	ท�าให้บริษัทฯ	เป็นหนึ่งใน

บริษัทเจ้าของเรือที่ใหญ่ในตลาด	และเนื่องจากเจ้าของเรือในธุรกิจเรือประเภทนี้มีลักษณะเป็นบริษัทเล็กๆ	อยู่กระจัดกระจาย	

ชื่อของบริษัทฯ	จึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง	โดยลูกค้าหลายรายต้องการท�าธุรกิจกับบริษัทฯ	เป็น

อันดับแรกก่อนที่จะไปใช้บริการจากเจ้าของเรือรายย่อยอื่นๆ

	 นอกจากน้ี	จากแผนกลยทุธ์ของบรษัิทฯ	ทีจ่ะจดัหาเรอืทีใ่หม่กว่า	ใหญ่กว่า	ทนัสมัยกว่า	และประหยดักว่าจากตลาดเม่ือ

ราคาตกต�่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป	

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	ของบริษัทฯ	ในปี	2561	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายจ�านวนมากส�าหรับการเข้า 

อู่แห้งและการส�ารวจใต้ท้องเรือ	ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นการเข้าอู่แห้งตามรอบปกติ	ในขณะท่ีบางรายการเป็นการเข้าอู่แห้ง

เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบถังน�้ามัน	(โดยการแบ่งถังน�้ามันขนาดใหญ่ให้กลายเป็นถังน�้ามันขนาดเล็ก)	ซ่ึงเป็นการเตรียมตัว 

เพื่อรองรับกฎเกณฑ์การบังคับใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าซึ่งจะใช้บังคับในเดือนมกราคม	2563	เช่นเดียวกัน	ค่าใช้จ่ายที่ 

เพิม่ข้ึนส่วนหนึง่มาจากค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้องกับน�า้มันเชือ้เพลงิของเรอืเหล่านีร้ะหว่างซ่อมบ�ารงุเพือ่เตรยีมเครือ่งยนต์ 

ของเครือ่งจกัรใหญ่และเครือ่งยนต์ของเครือ่งผลติไฟฟ้าให้รองรบัการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่หลงัจากทีก่ฎเกณฑ์ใหม่

มีผลใช้บังคับในเดือนมกราคม	2563	คาดว่าบริษัทฯ	จะยังคงมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี	2562	อย่างไรก็ตาม	ในปี	2561	ค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ลดลงนั้นมาจากค่าจ้างคนประจ�าเรือท่ียังคงท่ีและไม่ปรับเพิ่มข้ึน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มมาตรฐาน

ของการฝึกอบรมคนประจ�าเรือส�าหรับต�าแหน่งอาวุโสท่ีต้องปฎิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆบนเรือ	บริษัทฯ	

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประกันภัยได้ดีเน่ืองจากมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดี	และเนื่องจากผู้รับประกันภัยมีสถานะ

การเงินที่แข็งแกร่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ผู้รับประกันภัย	P&I	Clubs	ซึ่งเป็นของกลุ่ม	P&I	Clubs	ระหว่างประเทศนั้น	ได้รับการ

เรยีกร้องค่าสนิไหมเพียงเลก็น้อยและมผีลตอบแทนจากการลงทนุทีด่ขีึน้	ปัจจยัเหล่านีเ้องส่งผลให้ผูร้บัประกนัภัย	P&I	Clubs	

สามารถสนับสนุนเจ้าของเรือซึ่งเป็นสมาชิกในช่วงเวลาที่ตลาดค่าระวางซบเซาเช่นนี้ได้

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)	นั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ได้มากยิ่งขึ้น

	 จากกฎระเบียบหลากหลายฉบับ	มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่องจักร	(Engine	exhaust	emission	standards)	 

อยู่ภายใต้ข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ	(MARPOL)	นอกเหนือจากเขตควบคุม

การปล่อยมลพิษซึ่งก�าหนดให้เรือจ�าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงที่มค่ีาก�ามะถันไม่เกินรอ้ยละ	0.1	และจะมกีารบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ใหม่ 

ในเดือนมกราคม	2563	โดยจ�ากัดค่าก�ามะถันในเชือ้เพลงิทัว่โลกไม่ให้เกนิร้อยละ	0.5	ซึง่เป็นความท้าทายทีม่ากข้ึนเนือ่งจากความ

ไม่แน่นอนในความเพยีงพอและราคาของน�า้มันเชือ้เพลงิดังกล่าว	อกีทางเลอืกหน่ึงคือการติดต้ังเครือ่งดักจบัเขม่าควนับนเรอื	

ซึ่งนอกจากจะเป็นความท้าทายทั้งในทางเทคนิคและทางการเงินส�าหรับเจ้าของเรือต่างๆ	ยังคงมีความกังวลว่าเป็นทางออกที่



เหมาะสมหรือไม่	เนื่องจากเป็นการลดการปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศแต่กลับปล่อยของเสียลงสู่ทะเลแทน	หลายประเทศ

ยืนยนัทีจ่ะปฏบัิติตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจัดการน�า้ถ่วงเรอืท่ีเข้มงวดข้ึน	นอกจากนี	้ยงัมีกฎข้อบงัคับใหม่ได้ก�าหนดให้เรอื

ต้องมีการบ�าบัดน�า้ถ่วงเรอื	ทีม่อียูใ่นถงัต่างๆ	บนเรอืด้วยการใช้ระบบการบ�าบัดน�า้ถ่วงเรอืท่ีได้ผ่านการรบัรองแล้ว	โดยจะต้อง

ติดต้ังระบบนี้บนเรือทุกล�า	อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน�้าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบังคับใช ้

ในวนัท่ี	8	กนัยายน	2560	12	เดือนนับแต่วนัท่ีมี	30	ประเทศเข้าร่วมรบัรอง	ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	35	ของขนาดระวางเรอืของกองเรอื

โลก	เรอืทกุล�าจะต้องมใีบรบัรองส�าหรบัการจดัการน�า้ถ่วงเรอื	(Ballast	Water	Management	certificate)	เรอืต่อใหม่ท่ีมกีารวาง

กระดูกงเูรอืหลงัจากวนัที	่8	กนัยายน	2560	จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์จดัการน�า้ถ่วงเรอืตามมาตรฐานที	่IMO	ก�าหนด	เรอืเก่าทกุล�า

ทีมี่อยูจ่ะต้องติดต้ังอุปกรณ์จดัการน�า้ถ่วงเรอืพร้อมกับท�าการตรวจสอบระบบของเรอืให้แล้วเสรจ็ภายในครัง้แรกของการต่ออายุ 

หนงัสือรบัรองด้านการป้องกนัมลภาวะทางอากาศนับจากวันท่ี	8	กนัยายน	2562	อปุกรณ์จดัการน�า้ถ่วงเรอืทัง้หมดตามท่ี	IMO	

ได้อนุมัติไปแล้วและมีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันน้ียังไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันเข้มงวดของหน่วยงานป้องกันชายฝั่งของ 

สหรฐัอเมรกิา	(USCG)	USCG	ได้ก�าหนดระยะเวลาส�าหรบัการติดต้ังระบบจดัการน�า้ถ่วงเรอืทีแ่ตกต่างไปจากอนสัุญญาข้างต้น	

โดยขึ้นอยู่กับจ�านวนระบบจัดการน�้าถ่วงเรือในตลาดที่ได้รับการอนุมัติจาก	USCG	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2561	มีระบบจัดการ

น�้าถ่วงเรือประมาณ	13	แบบที่ได้รับการอนุมัติจาก	USCG	แล้ว	เรือของบริษัทฯ	จ�านวน	19	ล�าได้มีการติดต้ังระบบจัดการ 

น�า้ถ่วงเรอืท่ีผ่านการอนมุติัจาก	USCG	โดยบรษัิทฯ	จะท�าการติดต้ังระบบจดัการน�า้ถ่วงเรอืทีผ่่านการอนมัุติจาก	USCG	/	IMO	

ส�าหรับเรือจ�านวนที่เหลือก่อนถึงวันที่ก�าหนดของ	USCG	/	IMO

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

ความเป็นอยู่ต่างๆ	บนเรือของคนประจ�าเรือได้รับความส�าคัญเพิ่มมากข้ึน	โดย	ILOได้ออกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล	 

ค.ศ.	2006	(Maritime	Labour	Convention	“MLC	2006”)	เพือ่ใช้เป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการท�างานและความเป็นอยู ่

ของคนประจ�าเรือ	โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกล�าที่มีขนาดมากกว่า	500	ตันจะต้องได้รับการตรวจเพื่อออกใบรับรอง

ด้านแรงงานในกิจการทางทะเล	(Maritime	Labour	Certificate	“MLC”)	และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานในกิจการทาง

ทะเล	(Declaration	of	Maritime	Labour	Compliance	“DMLC”)	โดยรัฐเจ้าของธงหรือโดยสถาบันตรวจเรือท่ีรัฐนั้นรับรอง	

อนุสัญญา	MLC	2006	ฉบับนี้	ได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกตามข้อตกลงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนสิงหาคม	2555	 

อนัมีผลให้เรอืทุกล�าจะต้องปฏบัิติตามอนุสัญญาน้ี	และจะต้องได้รบัใบรบัรองดังกล่าวก่อนวนัที	่20	สิงหาคม	2556	ประเทศไทย 

ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา	MLC	เม่ือวันที่	7	มิถุนายน	2559	และส่งผลให้	MLC	2006	มีผลบังคับใช้ส�าหรับเรือชักธงไทย 

ในวนัท่ี	7	มิถนุายน	2560	ทัง้นี	้บรษัิทฯ	ได้แทนทีใ่บรบัรองการปฏบิติัตามอนสัุญญา	MLC	2006	(Statement	of	Compliance	“SOC”) 

ที่ได้เคยออกมาให้แก่เรือของบริษัทฯ	ที่ชักธงไทยด้วยใบรับรองแรงงานทางทะเล	ซ่ึงถือว่าเป็นการพัฒนาและส่งเสริม 

การเดินเรือสากลภายใต้ธงไทยเนื่องจากเป็นการขจัดความเสี่ยงของ	SOC	ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ

	 ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร่วมรับรองอนุสัญญา	MLC	ดังนั้น	เรือของบริษัทฯที่ชักธงสิงคโปร์ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ในอนุสัญญาฯ	อย่างครบถ้วน

	 ในเดือนเมษายนปี	2557	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	ได้ร่วมตกลงแก้ไขอนุสัญญา	MLC	บางประการเพื่อ

เป็นการบังคับใช้หลักการต่างๆ	ที่เคยได้ร่วมตกลงเมื่อปี	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 

จากการเรยีกร้องทางสัญญาท่ีมีสาเหตุมาจากการบาดเจบ็ทพุพลภาพ	หรอืการเสียชวีติของคนประจ�าเรอื	(กฎข้อ	4.2)	ทัง้น้ี	P&I	Clubs 

ได้ออกใบรับรองดังกล่าวส�าหรับเรือทุกล�าในกองเรือของบริษัทฯ	

	 การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นท่ีส�าคญั	คงจะไม่เพยีงพออกีต่อไปทีบ่รษิทัฯ	จะกล่าวแต่เพยีงว่าบรษัิทฯ	ได้

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

ในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	โดยต้องปฏบัิติตามกฎข้อบังคับใหม่ต่างๆ	มีการคาดว่า	IMO	และ	ICS	จะมีบทบาทส�าคญัใน



การผลักดันกฎระเบียบในเรือ่งดังกล่าวส�าหรบัธุรกจิขนส่งทางเรอืระหว่างประเทศ	ซึง่หนึง่ในกฎเหล่านีน่้าจะเป็นการรายงาน 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(วัดหน่วยกรัมต่อตัน-ไมล์)	ของเที่ยวเดินเรือ	คล้ายกับกฎของ	European	Union	MRV	 

(การเฝ้าดู	(Monitoring)	การรายงาน	(Reporting)	การตรวจสอบ	(Vertification)	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)	ซึง่ใช้บงัคับต้ังแต่ 

เดือนมกราคม	2561	ส�าหรบัเรอืทุกล�าทีแ่ล่นผ่านน่านน�า้ในสหภาพยโุรปเช่นเดียวกัน	IMO	ก�าหนดให้เรือทุกล�าด�าเนินการติดต้ังระบบ 

รวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง	(DSC)	ตั้งแต่เดือนมกราคม	2562	ซึ่งจะบังคับให้เรือต้องรายงานการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงทั่วโลก 

รายปีไปยัง	IMO	ผ่านทางรัฐเจ้าของธง	นอกจากนี้	กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังระบุให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพของเรือ	(Ship	Energy	Efficiency	Management	Plan	(SEEMP))	และรบัรองโดยเจ้าหน้าท่ีของรฐัเจ้าของธง 

หรือองค์กรท่ีมีอ�านาจ	ธุรกิจขนส่งทางเรือระดับโลกได้ให้ค�าม่ันว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 

ร้อยละ	20	ภายในปี	2563	เม่ือเทยีบกบัปี	2548	กฎระเบียบต่างๆเหล่านีจ้ะท�าให้เรอืเก่าท่ีไม่มปีระสิทธิภาพหลายล�าต้องออกไป

จากตลาด	บรษัิทฯ	ได้เตรยีมการรบัมอืกฎระเบียบต่างๆเหล่านีโ้ดยการเฝ้าดูและบันทกึตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ของเรอืในกองเรอืของบรษัิทฯ	นอกจากนัน้	บรษัิทฯ	ให้เรอืทุกล�ารายงานการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิต่อองค์กรทีก่�าหนด	(Recognised	

Organisation	(RO))	ทีไ่ด้รบัการอนุมัติจากรัฐเจ้าของธง	ต้ังแต่วนัที	่1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	ทัง้นี	้เรอืของบรษัิทฯ	จะมีตัวเรอื

ที่สะอาดอยู่เสมอ	(โดยการใช้สีป้องกันคราบและมีการท�าความสะอาดตัวเรือเมื่อจ�าเป็น)	อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ 

อนัช่วยส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง	ย่ิงไปกว่านัน้	บรษัิทฯ	ได้ค�านงึถงึคุณสมบติัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของเรอืท่ีได้

ซ้ือเข้ามาเพิม่	การเดินเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมน้ันจะเป็นไปได้ด้วยระวางสินค้าท่ีใหญ่ข้ึนและเครือ่งยนต์ทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิ 

รวมถึงการใช้พลังงานความร้อนจากเครือ่งยนต์	บรษัิทฯ	มุ่งม่ันท่ีจะให้เรอืทีส่ั่งต่อใหม่เหล่านีมี้เครือ่งยนต์ทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิ

และมีความร้อนจากเครือ่งยนต์ท่ีลดลง	(รวมถงึก๊าซจากเครือ่งยนต์สนับสนุนจะถกูเปลีย่นเป็นพลงังานท่ีใช้บนเรอื)	เรอืส่ังต่อใหม่ 

เหล่านี้ซึ่งมีระวางสินค้าที่ใหญ่ขึ้นน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯน้อย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	(เนื่องจากการค้าขายรอบโลกฟื้นตัวขึ้น)	

เที่ยวเรือท่ีมีการขนสินค้าเต็มระวาง	นอกจากนี้	ยังมีอนุสัญญาของ	IMO	และข้อบังคับท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพื่อใช้ในการ

ควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	ก๊าซฮาลอน	และก๊าซคลอโรฟลโูอคาร์บอน	จากเรอืต่างๆท่ี

มีส่วนท�าให้เกิดภาวะเรือนกระจก	ข้อบังคับต่างๆเหล่านี้จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้	นอกจากนี้	รัฐบางรัฐใน

สหรฐัอเมรกิายงัมีข้อบังคบัให้เรอืทีเ่ข้ามายงัเมืองท่าของตนต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซึง่จะสร้างมลภาวะน้อยกว่า 

เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าของเรอื	อาจมีการบงัคับใช้	“BONNET”	ซ่ึงเป็นเทคโนโลยทีีมี่ใช้ในบางเมืองท่าในการเป็นตัวรบัและช่วยบ�าบดั

ก๊าซเสยีจากเรอืก่อนทีจ่ะปล่อยออกสู่ชัน้บรรยากาศ	นอกจากน้ีปฏญิญา	“Tony	de	Brum”	ซ่ึงลงนามเม่ือวนัที	่12	ธันวาคม	2560	

โดย	35	รัฐรวมทั้ง	สหราชอาณาจักร	ฝรั่งเศส	เดนมาร์ก	เยอรมนี	แคนาดา	สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชล	ชิลีและนิวซีแลนด์	ได้

ก�าหนดให้ธุรกิจเดินเรือมกีารจ�ากดัปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยต้ังเป้าไว้ทีก่ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เป็นศูนย์ภายในช่วงกลางศตวรรษ	ปฏิญญา	“Tony	de	Brum”	ยังต้องการความร่วมมือจาก	IMO	ในการวางกลยุทธ์ในเดือน

เมษายน	2561	เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในการเดินเรือ	ซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งในปี	2566	มาตรการเหล่านี้ยังคงอยู่ใน

ขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือ	รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับเจ้าของเรือ/ผู้บริหารเรือ	

	 เพื่อปฏิบัติตามพันธสัญญาของบริษัทฯ	ในการที่จะด�ารงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ

ให้เป็นแบบแผน	ทางบริษัทฯ	ได้ให้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม	ISO	14001:2015	จากองค์กร

ตรวจชัน้เรอื	(CLASS	NK)	ของประเทศญีปุ่่น	มาตรฐาน	ISO	14001:2015	นีเ้ป็นระบบท่ีก�าหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและ 

ขัน้ตอนวธีิการให้กบัการวางนโยบาย	การวางแผน	และการปฏบิติังานเพือ่สิง่แวดล้อมของบรษัิทฯ	อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงให้เหน็ว่า 

บริษัทฯ	เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม	เรือของบริษัทฯ	ได้เริ่มใช้	“แผนการบริหารการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพของเรือ”	(Ship	Energy	Efficiency	Management	Plan	“SEEMP”)	ต้ังแต่เดือนมกราคม	2556	ตามภาคผนวก	6 

ของอนุสัญญา	MARPOL	เรอืเหล่านีย้งัได้มีการเตรยีมความพร้อมในการก�าจัดส่ิงปฏกิลูทีเ่ข้มงวดมากขึน้ต้ังแต่เดอืนมกราคม	2556 

ทัง้น้ี	ต้ังแต่วนัที	่31	ธันวาคม	2563	กฎเกณฑ์ของสหภาพยโุรปทีเ่กีย่วกบัการรไีซเคลิเรอืจะมผีลบังคบัใช้กบัเรอืต่างชาติท่ีแล่น

ในน่านน�้าสหภาพยุโรป	โดยเรือจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับสินค้าวัตถุอันตราย	(Inventory	of	Hazardous	Material	

(IHM))	ซ่ึงการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์นีค้าดว่าจะใช้เวลามากและมีต้นทุนสูง	บรษัิทฯ	ได้เริม่เตรยีมตัวในเรือ่งน้ีโดยการส่งพนักงาน

อาวุโสทางด้านเทคนิคเข้าอบรมการจัดการกับวัตถุอันตรายซ่ึงจัดโดยสมาคมจัดชั้นเรือ	เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้าวัตถุอันตรายส�าหรับเรือทุกล�าของบริษัทฯ	



	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล	(SOLAS)	อาจมกีารแก้ไขเพิม่เติมอกีหลายครัง้ในอนาคต 

ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากภัยภิบัติที่เลวร้ายที่สุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ	กล่าวคือ	เรือชักธงสหรัฐฯ	ช่ือ	El	Faro 

กบัคนประจ�าเรอืจ�านวน	33	คนได้จมในบาฮามาสในเดอืนตุลาคม	2558	ในขณะทีพ่ยายามจะฝ่าพายเุฮอรเิคน	Joaquin	รายงาน

การสอบสวนโดยละเอียดจาก	USCG	ซ่ึงตีพมิพ์ในเดือนกนัยายน	2560	ได้แสดงให้เหน็ข้อผดิพลาดหลายประการ	โดยสาเหตุหลกั 

มาจากกัปตันเรือและยังระบุ	36	ข้อแนะน�าเกี่ยวกับความปลอดภัย	และได้พยายามแก้ไขเพิ่มเติม	อนุสัญญา	SOLAS	ตามที่ได้

กล่าวข้างต้น

	 จากการท่ีน�้าแข็งขั้วโลกก�าลังละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อนและมีการเพิ่มข้ึนของการเดินเรือแถบขั้วโลกเหนือ 

เม่ือวนัท่ี	1	มกราคม	2560	IMO	ได้บงัคบัใช้อนสัุญญาระหว่างประเทศส�าหรบัการเดินเรอืในน่านน�า้บรเิวณขัว้โลก	(Polar	Code)	

ซ่ึงมีการแก้ไขในปี	2557	–	ปี	2558	เพือ่ให้ใช้บงัคบัท้ังอนสุญัญาระหว่างประเทศเพือ่ความปลอดภยัแห่งชวีติในทะเล	(SOLAS)	

และอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรอื	(MARPOL)	อนสุญัญานีเ้น้นทีค่วามปลอดภยัของเรอื	ลกูเรอื 

และผู้โดยสารที่อยู่บนเรือซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมแถบขั้วโลกที่รุนแรงและยังรวมไปถึงกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันการปล่อยน�้ามัน	

สารพิษที่เป็นของเหลวในสินค้า	ส่ิงปฏิกูลและขยะ	มีการคาดการณ์ว่าจะมีกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดเรื่องการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

ก�ามะถันต�่าตามมา

 ศนูย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรอื (Maritime Training Center)	ตามท่ีเคยได้รายงานไปแล้ว	บรษัิทฯ	ได้ก่อต้ังศนูย์ฝึกอบรม

คนประจ�าเรือเต็มรูปแบบขึ้นภายในส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	ที่กรุงเทพมหานคร	เมื่อเดือนมีนาคม	2551	โดยภายในศูนย ์

ฝึกอบรมน้ี	ได้มีการติดต้ังห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือที่ทันสมัยที่สุด	(Bridge	Navigation	Simulator)	เพื่อใช้ส�าหรับฝึก 

คนประจ�าเรอืโดยเฉพาะ	โดยมีเครือ่งฝึกจ�าลองการเดินเรอืเสมือนจรงิและมีการจ�าลองสะพานเดินเรอืจรงิ	และสามารถฝึกการ

เดินเรือเข้าเมืองท่าส�าคัญได้อย่างเสมือนจริงซึ่งจะท�าให้คนประจ�าเรือได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบัติการเดินเรือจริงๆ	ในรูปแบบ

และสถานการณ์ต่างๆ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท�างานเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ	ทักษะในการเดินเรือและ

บังคับเรือ	ส่ิงน้ีถือว่าเป็นก้าวย่างส�าคัญของบริษัทฯ	ในการที่จะฝึกฝนและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรประจ�าเรือให้สามารถ

ปฏิบัติงานดูแลเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนประจ�าเรือ	สินค้า	และตัวเรือ	จากอุบัติเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้อง

ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย	ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ท่ัวโลกมีการขาดแคลนคนประจ�าเรือที่มีทักษะความสามารถ	และส่งผลให้การ

ได้เลื่อนต�าแหน่งบนเรือเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็น	ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทจึงมีวิธีการท่ีจะช่วยฝึกทักษะความสามารถให้

กับคนเรือเพื่อทดแทนกับการฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่าว

	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม	การรับรองคุณสมบัติคนประจ�าเรือ	และการเข้ายามของคน 

ประจ�าเรอื	1978	ซึง่ก�าหนดข้อก�าหนดขัน้พืน้ฐานส�าหรับคนเดินเรอื	ถกูแก้ไขในปี	2538	และถกูแก้ไขอกีคร้ังในเดือนมิถนุายน	2553 

ในการประชุมในกรุงมะนิลา	โดยมีการแก้ไขที่ส�าคัญรู้จักกันในนาม	the	Manila	amendments	ที่ก�าหนดให้ข้อก�าหนดต่างๆมี

ความเข้มงวดมากขึ้น	โดยเป็นการเพิ่มความสามารถของคนเดินเรือให้ตรงตามมาตรฐานระดับโลก	the	Manila	amendments	

มีผลบังคับใช้เมื่อ	1	มกราคม	2560	ศูนย์ฝึกอบรม	PSL	และฝ่ายกองเรือได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้คนเดินเรือทุกคนได้

รับการฝึกและมีใบรับรองดังตามที่ได้ก�าหนดไว้ก่อนที่อนุสัญญานี้จะถูกบังคับใช้

 หลกัสูตรการจัดการคณุภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”)	เป็นหลกัสูตรส�าหรบั

ฝึกอบรมนายประจ�าเรือทั้งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ	รวมถึงพนักงานประจ�าส�านักงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานเรือ 

ให้มีความรูค้วามเข้าใจถงึขีดความสามารถและขดีจ�ากดัของมนุษย์	และเพือ่เสรมิสร้างให้เกดิทศันคติทีดี่ในเรือ่งความปลอดภยั

และการท�างานเป็นทีม	หลักสูตร	MRM	นี้ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยเพิ่มทักษะและ

พัฒนาการท�างานร่วมกันเป็นทีม	และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยทางทะเลที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์	

(Human	Error)	รวมทัง้การจดัการทรัพยากรและการท�างานเป็นทมีท่ีไม่มีประสิทธิภาพ	หลกัสูตร	MRM	นีไ้ด้รบัการรบัรองและ

ออกแบบโดย	The	Swedish	Club	ซึง่เป็นหนึ่งในผู้ให้ประกันภัยทางทะเลรายใหญ่ของโลก	ซึง่ทางบริษทัฯ	ได้รับใบอนุญาตใน

การน�าหลักสูตรน้ีมาเป็นต้นแบบในการฝึกคนประจ�าเรอืของบรษัิทฯ	นอกจากหลกัสูตร	MRM	แล้ว	ภายในศูนย์ฝึกอบรมของ 

บรษัิทฯ	ยงัมีห้องฝึกอบรมต่างๆส�าหรบัโปรแกรมการฝึกต่าง เๆช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพวิเตอร์	(Computer	based	training	“CBT”) 

และวดีีทัศน์	(Video-Based	Training	“VBT”)	การฝึกอบรมหลกัสตูรการจัดการระบบเดินเรอืเป็นทมี	(Bridge	Team	Management	“BTM”) 



หลักสูตรทักษะการเดินเรือและบังคับเรือ	(Bridge	Team	Competency	“BTC”)	หลักสูตรการปฎิบัติหน้าท่ีเวรยาม	(Officer	

Of	the	Watch	“OOW”)	หลักสูตรการปฏิบัติงานต�าแหน่งต้นเรือ	(Chief	Mate	Course	“CMC”)	หลักสูตรการเป็นกัปตันเรือ	

(Command	Course)	หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ	(Shipboard	Safety	Course	“SSC”)	หลักสูตรแนะน�า

แก้ไขปัญหาการท�างานบนเรือ	(Maritime	Professional	Briefing	“MPB”)	หลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ	(ซ่ึงแบ่งเป็น 

5	ระดับ)	เป็นต้น	หลักสูตรต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา	และถือว่าเป็นการวางรากฐานที่ส�าคัญต่อคุณภาพ

ของคนประจ�าเรือและการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเรือ	การฝึกอบรมของบริษัทฯ	ยังมีการบรรยายเรื่อง	VTS	(Vessel	

Traffic	Separation)	และ	SMCP	(Standard	Marine	Communication	Phrases)	ในหลักสูตร	BTM	and	MRM	โดยคาดหวัง

ว่าจะพัฒนาทักษะการสื่อสารของนายประจ�าเรือในการส่ือสารกับเจ้าหน้าที่	VTS	โดยใช้ถ้อยค�าที่เกี่ยวกับการเดินเรือต่างๆ 

ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน	หลกัสูตรถกูปรบัปรุงอย่างสม�า่เสมอและได้จดัให้มกีจิกรรมการอบรมของบรษัิทฯซ่ึงจะปพูืน้ฐานทีแ่ขง็

แรงให้กบันายประจ�าเรอื	และยังท�าให้นายประจ�าเรอืและวศิวกรของบรษัิทฯ	ตามทนักบัการพฒันาล่าสดุในการบรหิารจัดการเรอื

	 เพือ่ตอบสนองความต้องการของวศิวกรทีผ่่านการฝึกอบรมเพือ่ท�าหน้าทีใ่นเรอืใหม่ทีติ่ดต้ังเครือ่งยนต์หลกัรุน่ใหม่จาก	

MAN	Diesel	&	Turbo	และ	Wartsila	ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ	มีการท�างานร่วมกันกับฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ	และผู้ผลิต

เครือ่งยนต์อย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ	ซ่ึงมีการอบรมเป็นครัง้แรกก่อนทีไ่ด้รบัมอบเรอืใหม่	หลกัสูตร

การฝึกอบรมอืน่ๆ	ทีว่ศิวกรเข้าร่วมก่อนทีจ่ะลงเรอื	คอื	หลกัสูตรเสรมิทกัษะและการบรหิารจัดการห้องเครือ่ง	(Engine	Room	

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

(Engineer	on	Watch	“EOW”)	ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับปฏบัิติการ	หลกัสูตรส�าหรบั	“ระบบการท�างานของซีลเพลาใบจกัร”	

“การท�างานของอุปกรณ์ยกขนสินค้าโดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก”	และ	“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ”	ทางศูนย์ฝึก

อบรมของบริษัทฯ	ได้เพิ่มการเรียนรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงสามารถน�าไปปฏิบัติจริงได้	เน่ืองจากเรือใหม่ของบริษัทฯ	นั้นมีเคร่ืองยนต ์

ทีป่ระหยดัพลังงานโดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย	โดยบรษิทัฯ	ได้จดัให้นายช่างกลระดับบรหิาร	นายช่างไฟฟ้า	และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนคิ 

ของบริษัทฯ	เข้ารับการอบรมส�าหรับการใช้งานเครื่องยนต์เหล่านี้จากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อความเข้าใจท่ีดีขึ้นในการเดินเรือ 

และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนนายช่างกลระดับปฏิบัติการจะได้รับการอบรมในศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีของ 

บริษัทฯ	และฝึกฝนวิธีการปฏิบัติบนเรือ	บริษัทฯ	ได้จัดหลักสูตรใหม่ๆ	เพื่อให้คนประจ�าเรือได้ฝึกอบรมเพื่อตอบสนอง 

ความท้าทายต่างๆ	ในอนาคตข้างหน้าในเรื่องของกฎเกณฑ์การใช้เช้ือเพลิงค่าก�ามะถันต�่า	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์

และระบบจัดการน�้าถ่วงเรือ	

	 การใช้อปุกรณ์การเดินเรอืทีใ่ห้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนท่ีอเิลก็ทรอนิกส์	(Electronic	Chart	Display	and	Information	

System	“ECDIS”)	ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ท่ีต่อเสรจ็ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	2556	เป็นต้นไป	เรอืทกุล�าในกองเรอืมีการติดต้ัง 

อุปกรณ์	ECDIS	ไว้ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์บนเรือรุ่นล่าสุด	การใช้งานอุปกรณ์	ECDIS	นี้จ�าต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้

การท�างานของระบบทั่วๆไป	รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อที่อาจมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไปตามโรงงานผู้ผลิต	

	 บริษัทฯ	ม่ันใจว่านักเดินเรือของเราสามารถใช้งาน	ECDIS	ได้เป็นอย่างดีก่อนจะประจ�าการบนเรือ	โดยนักเดินเรือได้

รับการฝึกอบรมการใช้งาน	ECDIS	จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง	นอกจากนั้น	นักเดินเรือดังกล่าวยังได้รับการฝึกอบรมจาก

บริษัทผลิตอุปกรณ์	ECDIS	อีกด้วย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	เชื่อว่าการได้รับใบรับรองอย่างเดียวอาจจะไม่ท�าให้นักเดินเรือคุ้นเคยและ 

ใช้งาน	ECDIS	ได้เป็นอย่างด	ีดังนัน้	ศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ	จงึได้ติดต้ังอปุกรณ์และพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการใช้งาน 

ECDIS	โดยหลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตร	ECDIS	นี้แล้ว	นักเดินเรือจะต้องเข้าอบรมการใช้งาน	ECDIS	จริงอีกด้วย	

	 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ	ยังคอยแจ้งเตือนคนประจ�าเรือเกี่ยวกับความเส่ียงต่างๆอันเนื่องมาจากสินค้าที่กลายสภาพ

เป็นของเหลวได้	เช่น	แร่เหลก็ละเอยีด	ถ่านหนิ	แร่แมงกานสีละเอยีด	และแร่นกิเกลิ	ในช่วงแปดปีทีผ่่านมามีลกูเรอืกว่าร้อยคน

ต้องเสียชวีติจากเรอืพลกิคว�า่และจมลงเน่ืองจากการท่ีสินค้าดังกล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว	สินค้าของแขง็ล่าสุดซึง่สามารถ

เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวได้อย่างรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดหายนะ	คือ	“แร่บ็อกไซต์”	โดยเม่ือมีการขนย้ายแร่บ็อกไซต์ 

เน้ือละเอยีดท่ีเปียกชุ่ม	การเคลือ่นไหวในระหว่างขนส่งอาจท�าให้แร่บ็อกไซต์กลายสภาพเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อการทรงตัว

ของเรอื	โดยอาจท�าให้เรอืพลกิคว�า่ได้	คณะอนกุรรมการเรือ่งการขนส่งสนิค้าและตู้บรรทกุสินค้าของ	IMOได้ออกแนวทางใหม่ 

ในการขนส่งแร่บ็อกไซต์โดยก�าหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการขนส่งสินค้าประเภทนี้



	 มีการออกแบบจ�าลองต่างๆ	ส�าหรบัเรอืขนาดเลก็เพือ่ทีจ่ะขจดัหรอืลดการใช้มนษุย์บนเรอื	ผูเ้ชีย่วชาญในด้านการใช้แรงงาน 

เครือ่งจกัรบางรายมองว่าในอกีประมาณยีสิ่บปีข้างหน้า	เรอืจะแล่นด้วยเครือ่งจกัรทัง้หมดโดยปราศจากมนุษย์บนเรอื	โดยแล่น

ด้วยระบบเซน็เซอร์	ระบบดิจติอลอจัฉรยิะและเทคโนโลยอีืน่ๆ	ซึง่สามารถตรวจสอบและควบคุมจากสถานบีนบก	ซึง่จะช่วย

ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการท�างานของคนบนเรือทั้งหมดลงไปได้	แม้ว่าในตอนแรกแนวคิดเรื่องเรืออัตโนมัติเหมือนว่า 

ไม่สามารถเป็นจรงิได้	แต่ได้มีบางขัน้ตอนท่ีเกดิขึน้ชดัเจนแล้วในปี	2560	ทัง้ทางด้านอตุสาหกรรมและหน่วยงานก�ากบัดูแล	โดย

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

ปล่อยลงน�้าในปีนี้และจะเริ่มเดินเรือภายในปี	2563	ในเดือนตุลาคม	บริษัทโรลส์รอยซ์ร่วมกับบริษัทกูเกิลเปิดตัวซอฟต์แวร	์

Augmented	Reality	เพือ่ใช้กับการควบคุมระยะไกลส�าหรบัเรอือตัโนมติั	ในขณะเดียวกัน	คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเล

ของ	IMO	ยงัได้ตกลงทีจ่ะเริม่ก�าหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเรือ่งความปลอดภยัของการเดินเรอือตัโนมัติ	

เนื่องจากไม่มีคนประจ�าเรือรับผิดชอบบนเรือซึ่งจะท�าให้เกิดประเด็นทางกฎหมายต่างๆมากมาย	อย่างไรก็ตาม	มีการกล่าวว่า	

“อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์แต่ไม่เคยมีการนับจ�านวนอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงได้โดยมนุษย์	การปลดคน 

ออกจากเรอืโดยเข้าหาส่ิงใหม่ท่ีไม่เป็นทีรู่จ้กั	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในการขนส่งสินค้าทางเรอืจ�าเป็นต้องติดตามความคืบหน้าใน

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด	เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 ภัยจากโจรสลัด	ยังคงเป็นภัยคุกคามที่สร้างความกังวลใจ	แม้ว่ารายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลัดได้ลดลง

อย่างมาก	International	Maritime	Bureau	รายงานว่าในปี	2561	มีรายงานเหตุการณ์ภัยจากโจรสลัดเพิ่มขึ้นเป็น	201	ครั้ง	(จาก

จ�านวน	180	ครัง้	ในปี	2560)	อย่างไรกต็าม	ในปี	2561	ในพืน้ท่ีท่ีเคยมคีวามเสีย่งสูงเช่นแถบโซมาเลยี	ไม่มรีายงานการปล้นเรอื

แต่อย่างใดแม้ว่าจะมีรายงานเหตุการณ์	3	ครั้งที่โจรสลัดโจมตีเรือ	ทั้งนี้	เรือทุกล�าของบริษัทฯ	แล่นห่างจากชายฝั่งโซมาเลีย 

อย่างน้อย	250	ไมล์ทะเล	และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ	BMP4	อย่างเคร่งครัดและจัดให้มีผู้รักษาความปลอดภัยติดอาวุธ

บนเรือในขณะที่แล่นผ่านอ่าวเอเดน	มาตรการเหล่านี้จะช่วยป้องกันการโจมตีเรือของบริษัทฯ	

	 จากการท่ีมีกองทัพเรือระหว่างประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง	และการมีหน่วยรักษาความปลอดภัย

บนเรือ	ได้ส่งผลให้โจรสลัดโซมาเลียมีรายได้ลดลง

	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2561	เหตุการณ์การถกูโจมตีโดยโจรสลดัได้เพิม่ข้ึนแถบอ่าวกนิ	ีโดยเฉพาะชายฝ่ังไนจีเรยี	และชายฝ่ัง

ต้ังแต่	ไอวอรีโคสต์	จนถึงคองโก	ซ่ึงมีรายงานถึงการปล้นเรือ	6	ครั้ง	และการโจมตี	13	ครั้ง	โดยมีการลักพาตัวคนประจ�าเรือ	

78	คนเพื่อเรียกเงินค่าไถ่	อย่างไรก็ตาม	พื้นท่ีบริเวณเหล่าน้ีกับพื้นท่ีบริเวณโซมาเลียมีความแตกต่างกันตรงท่ีประเทศไนจีเรีย

มีรัฐบาลและนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาโจรสลัดในน่านน�้าของตน	ซ่ึงได้ช่วยก�าจัดภัยโจรสลัดในบริเวณน้ันได	้

อย่างไรก็ตาม	เรือของบริษัทฯ	ที่เดินเรือในน่านน�้าดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ	BMP	ทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยง

ทางโจรสลดั	อกีท้ังบริษัทฯ	ได้จดัให้มีผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรอืในขณะท่ีแล่นผ่านบรเิวณดังกล่าวเม่ือมีความจ�าเป็น

	 การโจมตีบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้มีจ�านวนเพิ่มข้ึนเล็กน้อยแถบชายฝั่งมาเลเซียตะวันออก	แม้ว่าการเพิ่ม

การลาดตระเวนของกองทัพเรอืได้ช่วยให้การโจมตีลดลงในแถบประเทศอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส์	บรษัิทฯ	ได้มีบทบาทหลกั

ในการรายงานต่อองค์กร	IFC	(Information	Fusion	Centre)	ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคลือ่นไหวของเรือต่างๆ

ในน่านน�า้บรเิวณน้ี	โดยองค์กร	IFC	นัน้มีส�านักงานใหญ่อยูใ่นประเทศสงิคโปร์	และถ่ายทอดข่าวสารต่างๆให้แก่หน่วยงานรกัษา

ความปลอดภัยชายฝั่ง	ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยลดภัยจากโจรสลัดในภูมิภาคนี้

 ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์

	 ในเดือนมิถุนายน	2560	อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเจาะเข้าโปรแกรม

คอมพวิเตอร์อย่างผดิกฎหมายและผลกระทบท่ีเกีย่วข้องกบัความปลอดภยั	เม่ือบรษัิทเจ้าของเรอืคอนเทนเนอร์รายใหญ่	Maersk	

ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจากไซเบอร์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ	NotPetya	มีการรายงานว่ามัลแวร ์

เรียกค่าไถ่นี้ถูกซ่อนไว้ในเอกสารที่ชื่อว่า	แบบแสดงรายการภาษีในยูเครน	เหตุการณ์น้ีท�าให้ระบบไอทีของ	Maersk	ปิดตัวลง 

และคาดว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง	300	ล้านเหรียญสหรัฐ	ที่น่าแปลกใจคือ	เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนกับบริษัท	Maersk	ท่ีใช้

เทคโนโลยแีพลตฟอร์มบลอ็คเชนจาก	IBM	เพือ่การค้าแบบดิจติอลและยงัได้ด�าเนินการเพือ่วางประกนัทางทะเลบนบลอ็คเชน

ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรม



	 ไม่ก่ีเดือนต่อมาในเดือนตุลาคม	ยังมีการพบอีก	2	ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์	กล่าวคือ 

กลุ่มบริษัท	BW	ซ่ึงเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก	เปิดเผยว่าเป็นอีกหน่ึงบริษัทท่ีแฮกเกอร์คอมพิวเตอร์

พุง่เป้า	และช่องโหว่ด้านความปลอดภัยส่งผลต่อแพลตฟอร์มการส่ือสารบนเรอื	AmosConnect	ของ	Stratos	Global	ถกูเปิดเผย 

โดยบริษัทวิจัย	IOActive

	 เนือ่งมาจากกรณีข้างต้น	ประเด็นท่ีต้องให้ความส�าคัญคือในขณะท่ีเรอืรุน่ใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยข้ัีนสงูท่ีทนัสมัยมีการเชือ่มต่อกนั 

ได้ง่ายขึน้และต้องพึง่พาซอฟต์แวร์ในการปฏบัิติงานในแต่ละวนั	ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์จะกลายเป็นประเด็นส�าคญั

ท่ีต้องให้ความสนใจเพื่อควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยบนเรือเหล่านี้	โดยถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญที่

บริษัทต่างๆทั่วโลกต่างหยิบยกมาพูดคุยเพื่อหาทางรับมือ

	 ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองว่าเป็นภยัระดับโลกและคาดว่าจะมีการขยายตัวและมีความซับซ้อนเพิม่ข้ึน	ซ่ึงความเส่ียงนี ้

บางส่วนถูกท�ากระตุ้นโดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ	กล่าวคือ	การโจมตีทางการเมืองอาจกระตุ้นให้เกิด 

การโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีแรงจูงใจทางการเงิน	ความเส่ียงทางไซเบอร์เพิ่มมากข้ึนในบริษัทต่างๆ	เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์

สื่อสารต่างๆเพิ่มขึ้นจากการที่มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ต่างๆมาใช้บนเรือและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย์

	 แม้ว่าความเส่ียงทางไซเบอร์จะเห็นชัดมากข้ึนในปัจจุบัน	แต่ความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดังกล่าวยังคงมีไม่มาก 

เท่าท่ีควร	แม้ว่าการโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมหาศาล	กล่าวกันว่าอาจมากกว่าภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติและมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม

	 การโจมตีทางไซเบอร์ต่อภาคธุรกิจได้สร้างสถิติโดยเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตัวภายในห้าปีและคาดว่าในปี	2561	ต้นทุนทาง 

การเงินจากการโจมตีทางไซเบอร์จะเพิ่มสูงขึ้น	

	 ประเด็นหลักของอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น

	 ในปี	2560	IMO	ได้รบัรองมติ	MSC.428(98)	ในเรือ่งการจัดการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวขีองระบบการจดัการ 

ทางด้านความปลอดภัย	โดยมติดังกล่าวได้ระบุว่าระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยท่ีได้รับการอนุมัติจะต้องรวม 

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อก�าหนดของกฎระเบียบของ	ISM	Code 

ซ่ึงเป็นการจดัการเพือ่ให้แน่ใจได้ว่าระบบการจดัการทางด้านความปลอดภยัมีการประเมนิความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมมีาตรการ 

ในการป้องกนัเรอืจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์	มติดังกล่าวยงัก�าหนดให้บังคับใช้มาตรการดังกล่าวก่อนการออกใบรบัรอง

การปฏิบัติตาม	(Document	of	Compliance)	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2564	เป็นต้นไป

	 แม้ว่าไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นกับบริษัทฯ	จนถึงบัดนี้	บริษัทฯ	ได้ตรวจสอบภายในองค์กรอย่าง

สม�่าเสมอและพบว่า

• ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	ซ่ึงใช้ในส�านักงานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ	เน่ืองจากบริษัทฯ	

เชื่อว่าทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)	และเทคโนโลยีภาคปฏิบัติการ	(Operational	

Technology)	ต่างต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยทางไซเบอร์	

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

เวบ็ไซต์ท่ีเชือ่ถอืได้เท่านัน้	ส่วนบนเรอืใช้ระบบดาวเทียมส่ือสาร	(Inmarsat)	ซ่ึงจะช่วยลดความเสีย่งอนัเน่ืองมาจาก 

การโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ

• กรณีที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงระบบ	AIS	ระบบ	ECDIS	และ 

ระบบบันทกึข้อมูลบนเรอื	(VDR)	ซ่ึงจะรวมเป็นส่วนหนึง่ของการบรูณาการระบบสะพานเรอื	(Integrated	Bridge	

System:	IBS)	ระบบคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้บนเรอืของบรษัิทฯ	มีการต้ังค่าเพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มีการส่งข้อมูลจากอปุกรณ์

เหล่านีอ้อกไปออนไลน์โดยตรง	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ไม่อนญุาตให้บนเรอืสามารถใช้ระบบออนไลน์ตลอดเวลา	24	ช่ัวโมง

• อย่างไรก็ตาม	เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นจากการความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และเพื่อ

ให้แน่ใจว่ากองเรือของบริษัทฯ	เดินเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	ได้ตรวจสอบและด�าเนินการ

ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์	



• จดัให้พนักงานทุกคนในบรษัิทฯ	(ต้ังแต่ระดับผูบ้รหิารระดับสูงท่ีอยูส่�านักงานจนถงึลกูเรอืบนเรอื)	มีส่วนร่วมใน

วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความปลอดภัย	และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรือแต่ละล�า

• ก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ	โดยพิจารณาใช้มาตรการความปลอดภัยและการจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู่ตาม	ISPS	

และ	ISM	Code	ในการจัดการกับความเสี่ยงทางไซเบอร์	และ

• รวบรวมข้อก�าหนดใหม่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัไซเบอร์ไว้ในแผนการฝึกอบรมลกูเรอื	และส�าหรบัการเดินเรอื	รวมถงึการ

บ�ารุงรักษาระบบไซเบอร์ที่ส�าคัญที่อาจมีอยู่บนเรือ

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

 ความเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญท่ีสุดในยคุนีก้คื็อ การใช้เทคโนโลยดิีจิทัล ซ่ึงก�าลงัเกดิขึน้รอบตัวเราอย่างรวดเรว็ ปัจจยัหลกั

ในการขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงนีไ้ด้แก่การเชือ่มต่อท่ีมากข้ึนของข้อมูลจ�านวนมากในราคาทีเ่ข้าถงึได้ ความสามารถในการ

วิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและทนัท่วงที การใช้ระบบเครือ่งมืออจัฉรยิะ และการส่ือสารระหว่างเครือ่งยนต์ 

ซึ่งเรียกกันในนาม “Internet of Things” โลกของเราก�าลังถูกปรับเปลี่ยนในเชิงดิจิทัล

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลก�าลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน

ในทกุอตุสาหกรรมและในชวิีตประจ�าวนั อย่างไรกต็าม เม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมอืน่ๆ เช่น อตุสาหกรรมรถยนต์ สายการบิน  

การธนาคาร เป็นต้น จะเหน็ได้ว่าอุตสาหกรรมการเดินเรอืทางทะเลระหว่างประเทศน้ันมีการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดิีจิทัล

ที่ค่อนข้างช้า โดยมีธุรกิจเดินเรือประเภทเรือคอนเทนเนอร์เป็นผู้น�าในเทคโนโลยีนี้ แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจเดินเรือประเภทเรือ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ นั้นก็ก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นกัน

 ภายในทศวรรษหน้า เราจะได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในเรือที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยเครื่องจักร ระบบปฏิบัติการ

ทางการค้าโดยเครือ่งจกัร การรวมเทคโนโลยบีลอ็กเชน การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิการ การพมิพ์สามมติิ เป็นต้น ซึง่จะเปลีย่น

อตุสาหกรรมของเรา บรษัิทฯ เราเชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงเหล่านีค้วรจะมองว่าเป็นโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ยกตัวอย่างเช่น 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดิีจทัิลจะช่วยส่งเสรมิการเชือ่มต่อระหว่างเจ้าของเรอื นายหน้า และลกูค้า ลดความเส่ียงจาก

คูสั่ญญา ช่วยเพิม่ประโยชน์ทางด้านเทคนคิ เช่น การเพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของน�า้มัน เพิม่ความปลอดภยัในการท�างาน 

ลดการเสียของเรือ ลดปริมาณสินค้าที่จัดเก็บ เป็นต้น 

 จากทีก่ล่าวข้างต้น บรษัิทฯ ก�าลงัศึกษาวเิคราะห์หลากหลายด้านท่ีบรษัิทฯ จะสามารถเปลีย่นแปลงให้ทนัยคุดจิทิลั ซ่ึง

บางอย่างกไ็ด้มกีารเริม่ท�าบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น การติดต้ัง ERP รุน่ล่าสุด เพือ่ท�าให้ม่ันใจได้ว่ารายการทางฝ่ายพาณิชย์ ฝ่ายเทคนิค 

และฝ่ายบัญชีมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและลดข้อผิดพลาดท่ีมาจากมนุษย์ให้มากท่ีสุด จากการที่บริษัทฯ มีเรือแล่นอยู่รอบโลก 

เราก�าลงัด�าเนนิการเพือ่ให้มีการเชือ่มโยงทางดิจิทัลของเรอืทุกล�าตลอดเวลาโดยบนเรอืมีการติดต้ังศูนย์การส่ือสารกบัชายฝ่ังซ่ึงมี 

การรบัและส่งสญัญาณตลอดเวลาผา่นดาวเทยีม ในอนาคต การเชือ่มโยงระหว่างเครื่องยนต์บนเรอืและอปุกรณ์น�าทาง ข้อมลู

จากดาวเทียมจะสามารถส่งโดยตรงไปที่ระบบ ERP เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเตือนอย่างทันทีทันใด โดยไม่ต้องใช้

มนุษย์เลย



 บริษัทฯ ตระหนักว่าเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็นเรื่องที่จ�าเป็น และ

บริษัทฯ เชื่อว่าอุตสาหกรรมเดินเรือจะก�าหนดให้มาตรการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่ในระบบการจัดการทางด้าน

ความปลอดภยั บรษัิทฯ จะยงัคงประเมนิความเส่ียงจากภยัคุกคามนีเ้พือ่ท่ีจะปรบัปรงุโครงสร้างทางด้านความ ปลอดภยัภายใน 

บริษัทฯ และสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและลดภัยจากการโจมตีทางความปลอดภัยของข้อมูลให้น้อยที่สุด 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังก�าลังเปลี่ยนระบบจากโปรแกรมเดิมเป็นคลาวด์ซ่ึงมีรูปแบบการท�างานท่ีหลากหลายและมีความ

ปลอดภยัทีม่ากข้ึน อนัจะช่วยส่งผลให้บรษัิทฯ สามารถก�าหนดกรอบทิศทางดิจทิลัได้ว่าข้อมลูใดบ้างทีส่ามารถหรอืควรมีการ

แลกเปลี่ยนระหว่างหลากหลายฝ่ายในอนาคต 

 บริษัทฯ เช่ือว่าทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบัติการ  

(Operational Technology) ต่างต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภยัทางไซเบอร์ ดังนัน้ การสามารถรบัรูถ้งึจุดอ่อนของระบบบนเรอื เช่น 

ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งเรือ ECDIS ระบบการควบคุมเครื่องยนต์ GMDSS เป็นต้น และจัดให้มี firewalls ส�าหรับ

ระบบเหล่าน้ี บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมให้แก่ลูกเรือเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในระบบการค้นพบและการ

ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

 การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีท�าให้พนักงานและลูกเรือสามารถทันต่อเทคโนโลย ี

สมัยใหม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการในเร่ืองน้ีอย่างจริงจังโดยการลงทุนในเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ล่าสุดส�าหรับศูนย์

การฝึกอบรมพาณิชยนาวีของบริษัทฯ ในปีนี้บริษัทฯ ก�าลังจะเปลี่ยนซอฟท์แวร์ส�าหรับห้องจ�าลองการเดินเรือเป็นรุ่นล่าสุด

พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเพื่อให้ลูกเรือได้รับการอบรมที่ดีท่ีสุดและมีความพร้อมท่ีจะเดินเรืออย่างมั่นใจและ 

อย่างปลอดภยั เช่นเดียวกนันี ้พนักงานท่ีส�านักงานของบรษิทัฯ ก็ได้รบัข้อมูล ความคบืหน้าต่างๆ ผ่านการอบรมสัมมนา เวร์ิคชอป 

รายงานต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมของฝ่ายบริหาร 

สิ่งที่คาดหวังในปี	2562	จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปี	2560	-	2561

	 ในขณะทีปี่	2560	และปี	2561	เป็นปีทีเ่ห็นความก้าวหน้าในการเปลีย่นแปลงทางดิจติอลของภาคอตุสาหกรรมการเดินเรอื 

โดยมีการใช้ดิจิตอลและเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพิ่มขึ้น	มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ	เช่น	บล็อคเชน	(Blockchain)	สภาพแวดล้อมจรงิ

กบัวตัถเุสมือน	(Augmented	Reality)	เรือทีแ่ล่นโดยอปุกรณ์อตัโนมัติ	(Autonomous	Vessels)	โดรน	(Drones)	การเรียนรู้เชิงลึก	

(Deep	Learning)	ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง	(Internet	of	Things)	เทคโนโลยีเสมือนจริง	

(Virtual	Reality)	เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีท่ีสวมใส่ได้	(Robotics	and	Wearable	Technologies)	(“Cyborg	Crew”) 

จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออตุสาหกรรมการเดินเรอืในปี	2562	และในอนาคตข้างหน้า	เทคโนโลยส่ีวนใหญ่เหล่าน้ีมกีารใช้งาน

อยู่แล้วในอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	และต้องการมีการส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมการเดินเรือ



บล็อคเชน	(Blockchain)	–	เป็นการปฏิวัติใหม่ในการขนส่งสินค้าทางเรือจริงหรือ?

	 แต่เดิมอตุสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรอืเป็นอตุสาหกรรมอนรุกัษ์นยิมและไม่ค่อยมีการเปลีย่นแปลง	อตุสาหกรรม

การขนส่งสินค้าทางเรือมกัจะอยู่ในกลุ่มท้ายๆ	ที่จะมีการใช้มาตรฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ	อย่างไรก็ตาม	มคีวามพยายาม

ที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในอุตสาหกรรมเดินเรือ	แม้ว่าจะยังคงอยู่ในขั้นทดลองใช้ในปัจจุบันก็ตาม

เทคโนโลยี	บล็อคเชน	(Blockchain)	คืออะไร?

	 บล็อคเชน	มักถูกอธิบายว่าเป็นระบบการบันทึกแบบดิจิตอลที่เปิดเผยและสามารถใช้ร่วมกันได้	ซ่ึงระบบดังกล่าว

สามารถต้ังโปรแกรมให้บนัทกึธุรกรรมทางการเงินหรอืข้อมูลท่ีส�าคัญอืน่ๆได้	ข้อมูลท่ีเกบ็รกัษาไว้ในบลอ็คเชนอยูใ่นฐานข้อมูล

ที่ใช้ร่วมกันซึ่งใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งสัญญาณ	เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	จะมีการบันทึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลง 

เม่ือใดและอย่างไร	เม่ือเทียบกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในท่ีเดียว	ข้อมูลที่เก็บไว้ในบล็อคเชนจึงเป็นแบบสาธารณะและตรวจสอบ

ได้ง่าย	เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลางที่สามารถถูกแทรกแซงได้	และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีบล็อคเชนส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้อย่างไร?

	 ในปี	2557	บริษัท	Maersk	พบว่าเพียงแค่การขนส่งสินค้าแช่เย็นจากแอฟริกาตะวันออกไปยังยุโรปจะต้องใช้คนและ

บริษัทเกือบ	30	ราย	รวมถึงต้องใช้การส่ือสารต่างๆกว่า	200	ครั้ง	IBM	ประเมินค่าใช้จ่ายจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริหารคิดเป็นถึงหนึ่งในห้าของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	นอกจากน้ี	งานเอกสารยังอาจมีความล่าช้า 

การวางเอกสารผดิที	่และการแก้ไขทีเ่ป็นการฉ้อฉล	ซ่ึงอาจท�าให้เกดิปัญหาและค่าใช้จ่ายเพิม่มากข้ึน

	 เทคโนโลยบีล็อคเชนอาจสามารถก�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

เปลี่ยนแปลงภาคอุปทานท่ัวโลก	โดยระบบนี้จะช่วยในการจัดการและติดตามเส้นทางของเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ทั่วโลก	

เป็นการป้องกนัข้อผดิพลาดจากมนษุย์	ความล่าช้าท่ีไม่พงึประสงค์และภยัคกุคามทางไซเบอร์	ความส�าคญัของการรกัษาความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากบริษัท	Maersk	ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวในปีที่แล้วในฐานะที่ 

เป็นหน่ึงในเหยื่อของการโจมตีเรียกค่าไถ่มัลแวร์ทั่วโลกซ่ึงก่อให้เกิดการหยุดชะงักในระบบคอมพิวเตอร์ท่ัวโลกของบริษัท

และท�าให้บริษัทสูญเสียก�าไรจ�านวน	300	ล้านดอลลาร์ในไตรมาส	3	ปี	2560

	 ในเดือนกันยายนปี	2560	บริษัทเอินส์ทแอนด์ยังได้ประกาศแผนการท่ีจะเปิดตัวแพลตฟอร์มบล็อคเชนตัวแรก

ส�าหรบัการประกนัภยัทางทะเล	รวมไปถงึบรษิทัไมโครซอฟต์	บรษัิท	A.P	Moller-Maersk	และบรษัิทอืน่ๆ	จะมีการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ	ความเสี่ยง	และความรับผิด	ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ	ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านประกันภัย 

และสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสระหว่างลูกค้า	โบรกเกอร์	ผู้ประกันและบุคคลที่สามอื่นๆ

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

เทคโนโลยีบล็อคเชนสามารถด�าเนินการข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด	นอกเหนือจาก	MOL	แล้วมีผู้เข้าร่วม

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

พาณิชยนาวขีองประเทศเดนมาร์กก�าลงับงัคบัใช้แผนการการดูแลการน�าร่องโดยเทคโนโลยบีลอ็คเชนส�าหรบัเรอืทีจ่ดทะเบียน	



รฐัท่าเรอือืน่	เช่น	ท่าเรอื	Rotterdam	และท่าเรอื	Antwerp	ได้เริม่การใช้งานระบบการบรหิารโดยใช้เทคโนโลยบีลอ็คเชน	(ข้อมูล

จาก	Banchero	Costa)

	 บรษัิทฯ	ได้ร่วมกบับรษัิทอืน่ในการพยายามน�าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาใช้กบัระบบการจัดหาน�า้มันส�าหรบัเรอืของบรษิทัฯ 

ซึ่งบริษัทฯ	เป็นผู้ใช้บริการขั้นสุดท้าย	แม้ว่า	บริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีนี้	แต่การที่จะประสบความส�าเร็จ 

ได้นัน้ต้องขึน้อยูก่บัความร่วมมือจากบรษัิทอืน่ๆ	เช่น	บรษัิทกลัน่น�า้มัน	ท่าเรอืจดัเกบ็น�า้มัน	นายหน้า	และผูจั้ดจ�าหน่ายน�า้มัน	ทัง้น้ี 

คาดว่าในปีต่อๆ	ไป	อุตสาหกรรมน�า้มนัส�าหรับเรือเดินทะเล	รวมทัง้ธุรกจิพาณชิยนาวีอืน่ๆ	จะน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ	มาใช้มากข้ึน

โครงการร่วมทุน

 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd.	บริษัทร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียว 

ของบรษัิทฯ	ซ่ึงต้ังอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย	(โดยบรษัิทฯ	ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ	22.4	ของเงนิลงทนุท้ังหมด)	และได้ด�าเนนิงาน 

ภายใต้แผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษัทฯ	บริษัทร่วมทุนน้ีมีผลการด�าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบันเราได้

รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	3.99	ล้านเหรียญสหรัฐ	คิดเป็นประมาณร้อยละ	196	ของเงินลงทุนเริ่มแรกเมื่อปี	2545	-	2546 

บทสรุป

 อปุสงค์	-	บรรยากาศทางธุรกจิในปี	2562	ถงึปี	2563	จะยงัคงมีความผนัผวนอย่างมาก	โดยมปัีจจยัเชงิลบต่างๆ	ในปี	2562	

ถงึปี	2563	คอืสถานการณ์ความตึงเครยีดทางภมิูศาสตร์การเมือง	ปรมิาณการน�าเข้าถ่านหนิและแร่เหลก็ของจนีทีล่ดลง	มาตรการ

การกีดกนัทางการค้าท่ีก�าลงัเพิม่ขึน้	จ�านวนเรอืทีม่ากเกนิความต้องการ	และก�าลงัการผลติทีอู่ต่่อเรอืสามารถรบัรองการสัง่ต่อ

เรอืใหม่	อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์อาจไม่ได้เลวร้ายอย่างท่ีคดิ	ยงัคงมีปัจจัยเชงิบวกต่างๆส�าหรบัปี	2562	ถงึปี	2563	ซ่ึงรวมไปถงึ

แผนการเส้นทางสายไหม	(One-Belt-One-Road)	ซึง่จนีได้เสนอทีจ่ะสร้างทางเชือ่มระหว่าง	65	ประเทศ	จากทวปีเอเชยีเริม่จาก 

จีนสู่ทวีปยุโรป	โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณถึง	1.2	ถึง	20	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	การท่ีจีนน�าเข้าแร่เหล็กมากข้ึนเน่ืองจาก

ต้องการลดมลพษิภายในประเทศและได้เปลีย่นไปผลติเหลก็กล้าท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนซ่ึงต้องอาศัยแร่เหลก็น�าเข้าท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 

การทีจ่นีน�าเข้าถ่านหนิมากข้ึนเพือ่ลดมลพษิทางอากาศและเพือ่ลดอตัราการเสยีชวีติรายปีทีสู่งในเหมอืงถ่านหนิซ่ึงมกีารประท้วง 

จากญาติของผู้ท่ีเสียชีวิต	ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ที่ลดลงสืบเนื่องจากสภาพตลาดที่ตกต�่าและขาดแคลนแหล่งเงินทุน 

อตัราการส่งมอบเรอืล่าช้าทีเ่พิม่ขึน้สืบเนือ่งจากสภาพตลาดทีต่กต�า่	อตัราการรไีซเคิลเรอืทีเ่พิม่ข้ึนจากสภาพตลาดทีต่กต�า่และ

ความกดดันทางกฎเกณฑ์	เศรษฐกิจสหรัฐยังคงดีกว่าที่คาดการณ์	ราคาน�้ามันที่ลดลงซ่ึงส่งผลให้ตัวเลขจีดีพีของโลกเพิ่มขึ้น 

ค่าเงนิต่างๆในทวปียุโรปและประเทศญ่ีปุ่นท่ีอ่อนตัวลงซ่ึงช่วยให้การส่งออกฟ้ืนตัว	ส่ิงส�าคญัทีสุ่ด	หากทางปัญหาความตึงเครยีด

จากภมิูศาสตร์การเมือง	การใช้มาตรการคว�า่บาตร	Brexit	ปัญหางบประมาณของสหภาพยโุรป	และการจดัเกบ็ภาษทีางการค้า

ได้คลี่คลายในปี	2562	จะช่วยให้อุปสงค์ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีปัจจัยจากความไม่แน่นอนซึ่งได้บั่นทอนการตัดสินใจซื้อขายสินค้า	

ในขณะนี้	บริษัทฯ	มีความม่ันใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปี	2562	มากกว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้ว	เนื่องจากสถานการณ ์

ความตึงเครียดทางการค้าได้ก�าลังคลี่คลายลงอย่างถาวรจากการท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับประธานาธิบดี	Xi	Jinping 

เม่ือวนัท่ี	1	ธันวาคม	2561	ที	่Buenos	Aries	เม่ือครัง้ประชมุของกลุม่ผูน้�าประเทศ	G-20	ซ่ึงน่าจะได้เหน็ความชดัเจนในอกี	90	วนั 

ข้างหน้า	

 อปุทาน -	ในสภาพตลาดปัจจบุนันี	้มีเรอืประมาณร้อยละ	13.01	ของกองเรอืโลก	(ขนาดระวางรวม	108.87	ล้านเดทเวทตัน) 

จะอายุเกิน	20	ปีในระหว่างปี	2562	ถึงส้ินปี	2565	เจ้าของเรือเหล่าน้ีจะต้องเผชิญความกดดันทางการเงินอย่างมากเน่ืองจาก

ต้องท�าตามกฎเกณ์ใหม่ท่ีก�าลังจะถูกบังคับใช้ซึ่งต้องใช้เงินทุนสูง	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับความท้าทายของตลาดการขนส่งสินค้าใน

ช่วงปี	2562	ถึงปี	2565	เรือเหล่านี้จ�านวนมากจะถูกบังคับให้ต้องขายเพื่อรีไซเคิลในทวีปเอเชีย

	 มีเรือส่ังต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ	10.5	(ขนาดระวางรวม	87.83	ล้านเดทเวทตัน)	ของกองเรือ

โลก	มีก�าหนดการส่งมอบภายในสิน้ปี	2565	แต่การขาดแหล่งเงนิทนุประกอบกบัการทีอู่ต่่อเรอืส่งมอบเรอืเหล่าน้ีล่าช้า	อาจจะ

ท�าให้ตัวเลขอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือใหม่ดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีสูง	(ในปี	2561	อยู่ท่ีร้อยละ	18.15)	ซ่ึงจะช่วยชะลอ

เวลาส่งมอบเรือใหม่เข้ามาในตลาดระวางเรือ



 ด้านการเงิน -	บริษัทฯ	ได้กล่าวสรุปในรายงานประจ�าปีฉบับท่ีแล้วว่าแม้ว่าตลาดค่าระวางอาจจะฟื้นตัวในปีหน้า 

(ปี	2561)	บรษัิทฯ	ยังคงมองเชงิลบต่อสถานการณ์ในการจดัหาแหล่งเงินทุนส�าหรบัธุรกจิเดินเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองส�าหรบั

ปี	2561	และก็เป็นเช่นน้ันจริงๆ!	แม้ว่าตลาดค่าระวางได้ฟื้นตัวขึ้นบ้าง	แต่แหล่งเงินทุนในตลาดยังคงขาดแคลนโดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ส�าหรบัธุรกจิเดินเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกอง	ซ่ึงแหล่งเงินทนุในรปูแบบเงินกูธ้นาคารนัน้ยงัคงมีอยูไ่ม่มากในช่วงไม่กีปี่

ทีผ่่านมา	อุตสาหกรรมเดินเรอืโดยรวมได้เงนิทนุจากตลาดทนุจ�านวน	2	หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐั	ในปีท่ีแล้ว	(ปี	2560)	เม่ือเทียบ

กับจ�านวนเงินเพียง	16.64	พันล้านเหรียญสหรัฐ	ในปีน้ี	(ปี	2561)	โดยจากจ�านวน	16.64	พันล้านเหรียญดังกล่าวน้ัน	จ�านวน	

12.12	พันล้านเหรียญสหรัฐมาจากหุ้นกู้	และจ�านวน	4.24	พันล้านเหรียญสหรัฐ	มาจากผู้ลงทุนภาคมหาชน	และเพียงจ�านวน	

0.27	พันล้านเหรียญสหรัฐ	มาจากผู้ลงทุนภาคเอกชน	ซ่ึงถือเป็นตัวเลขที่ต�่ากว่าเม่ือปีก่อนๆ	โดยเฉพาะเม่ือปี	2556	ท่ีมีการ

ระดมทุนจากผู้ลงทุนภาคเอกชนมากท่ีสุดถึง	7.5	พันล้านเหรียญสหรัฐ	โดยเป็นแหล่งเงินทุนหลักของอุตสาหกรรมเดินเรือ

ในช่วงเวลานั้น	นอกจากนั้น	เงินทุนที่ระดมได้ประมาณ	9	พันล้านเหรียญสหรัฐนั้นเป็นเงินทุนส�าหรับธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล	

โดยเพียงแค่จ�านวน	7.4	พันล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับธุรกิจเดินเรือจากเงินทุนทั้งหมดในปี	2561	ซึ่งมาจากหุ้นกู้ประมาณกว่า	

4	พันล้านเหรียญสหรัฐ	และมาจากผู้ลงทนุภาคมหาชนกว่า	3	พันล้านเหรียญสหรัฐ	ความมัน่ใจของตลาดทนุต่อธรุกิจเดนิเรือ

ขนส่งสนิค้าแห้งเทกองนัน้ยงัอยูใ่นระดับต�า่อนัเหน็ได้จากจ�านวนเงนิทัง้หมด	7.4	พนัล้านเหรยีญสหรฐัทีร่ะดมได้ในตลาดทุน

ส�าหรบัธุรกิจเดินเรอืในปี	2561	ซ่ึงในจ�านวนนีม้แีค่เพยีงจ�านวน	346	ล้านเหรยีญสหรฐัท่ีเป็นเงนิทนุส�าหรบัธุรกจิเดินเรอืขนส่ง

สินค้าแห้งเทกอง	ซ่ึงคิดเป็นต�่ากว่าร้อยละ	5	ของเงินทุนส�าหรับธุรกิจเดินเรือท้ังหมด	เนื่องจากแหล่งเงินทุนในรูปแบบเงินกู้

ธนาคารซึ่งมีข้อสัญญาที่สมเหตุสมผลนั้นยังดูจะขาดแคลน	บริษัทลีสซิ่งต่างๆ	จากจีนจึงเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหลักส�าหรับ

เจ้าของเรอืท่ีไม่ประสงค์ระดมทนุจากตลาดทุนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม	อย่างไรกต็าม	การทีแ่หล่งเงินทนุนัน้ขาดแคลนถอืเป็น

เรื่องที่ดี	เน่ืองจากแม้ว่าจะมีการลดการรีไซเคิลเรือ	แต่ตัวเลขภาคอุปทาน	(โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ 

ขนถ่ายบนเรอื)	ก็ไม่ได้ขยายตัวมากอย่างทีน่่าจะเป็นหากเทยีบกบัการทีย่งัมแีหล่งเงนิทนุท่ีมีต้นทนุต�า่อยูใ่นตลาด	(ตัวเลขต่างๆ	

มาจากนิตยสาร	Marine	Money)

	 ดังนั้น	แม้ว่าอาจจะเห็นว่าธนาคารต่างๆ	กลับมาปล่อยกู้ให้แก่บริษัทในธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองบ้าง	แต่บริษัทฯ	

ยังคาดว่าปี	2562	จะเป็นอีกหน่ึงปีท่ีแหล่งเงินทุนส�าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองซ่ึงมีต้นทุนท่ีเหมาะสมยังคงมีไม่มาก

ไปอีกระยะหนึ่ง

บทส่งท้าย

	 เม่ือพจิารณาปัจจยัทัง้หมดทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น	บรษัิทฯ	มีความเชือ่ม่ันว่า	บรษัิทฯ	ได้ก�าลงัไขว่คว้าโอกาสดีๆ	ทีมี่อยูใ่นตลาด 

โดยบรษิทัฯ	หวงัเป็นอย่างยิง่ท่ีจะมอบสัญญาแห่งความส�าเรจ็สูอ่นาคตนี	้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทกุท่าน	ด้วยการท�างานอย่างทุม่เท

และเสียสละของพนักงานที่เป็นมืออาชีพของบริษัทฯ	ทั้งที่ประจ�าในส�านักงานและที่ประจ�าการบนเรือของบริษัทฯ	ทุกคน	

  ในนามคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม                                              นายคูชรู คาลี วาเดีย
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