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ประธานคณะกรรมการบริษัท  

รายงานจากคณะกรรมการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานประจ�าปีท่ี 31 และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ตรวจ

สอบแล้ว ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้

ตลาดค่าระวางและดัชนี	BDI

 ปี 2562 เป็นปีท่ีตลาดมีความผนัผวนอย่างรนุแรงอนัเป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีแปรปวน ภยัพบัิติจากการกระท�าของ

มนุษย์ และสงครามทางการค้า อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ตลาดก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงคร่ึงหลัง

ของปี 2562 ดังนั้น จึงดูเหมือนว่าการฟื้นตัวของตลาดท่ีเริ่มต้นข้ึนในปี 2560 เกิดการสะดุดเล็กน้อย แต่ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะ

ฟื้นตัวต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากเจ้าของเรือต่าง ๆ ไม่ท�าพลาดซ�้ารอยสิ่งที่ได้ท�าในอดีตโดยการสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มขึ้นจาก

อู่ต่อเรือที่ต้องการลูกค้าอย่างสิ้นหวัง 

 ปัจจัยสองประการที่ช่วยขับเคลื่อนดัชนี BDI กล่าวคือ ภาคอุปทานของเรือและภาคอุปสงค์ในการขนส่ง นับต้ังแต ่

ปี 2551 อตุสาหกรรมการเดินเรือได้เผชญิกับจ�านวนเรอืท่ีมากเกนิ แต่หลงัจากปี 2559 ปรมิาณการส่ังต่อเรอืใหม่ได้ลดลงอย่างมาก 

และภายในส้ินปี 2562 มีปรมิาณเพยีงร้อยละ 9.31 (ปรมิาณการส่ังต่อเรอืใหม่จนถงึส้ินปี 2566) ของปรมิาณกองเรอืโลก นอกจากนี ้

แม้จะมีพาดหวัข่าวต่าง ๆ และความกงัวลเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอย แต่สถานการณ์เศรษฐกจิเชิงมหภาคท่ัวโลกยงัคง

มเีสถียรภาพอย่างน่าทึง่ ด้วยปริมาณการขนส่งในแง่ตัน-ไมล์ของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทีข่ยายตวัร้อยละ 1.09 ในปี 2562 

ตามข้อมูลจาก Clarkson Research Services

 การลดลงของดัชนี BDI ในครึ่งแรกของปี 2562 แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน แต่เกิดจากการรวมตัวกันของ

เหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อการผลติแร่เหลก็ของโลก ในเดือนมกราคม 2562 ความสามารถในการส่งออกแร่เหลก็ของบราซลิ

ได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงจากภยัพบัิติท่ีเหมืองแร่เหลก็ Córrego do Feijão มีการคาดการณ์ว่าก�าลงัการส่งออกแร่เหลก็ของ

บราซิลจะได้รบัผลกระทบประมาณร้อยละ 20 ถงึร้อยละ 25 ขณะเดียวกนัพายเุฮอรเิคนสองลกูได้เข้าโจมตีในภมิูภาคท่ีมีเหมือง

แร่เหล็กของออสเตรเลยีท�าให้การผลติต้องหยดุลงอย่างมีนัยส�าคัญ ผลทีต่ามมาคือดัชน ีBDI ร่วงลงจาก 1,282 จดุเม่ือต้นเดือน

มกราคมสู่ 595 จดุ ในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2562 หลังจากน้ันเจ้าของเรอืขนาดเคปไซส์ได้เริม่ชะลอความเรว็ของการแล่นเรอืลงและ

เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล ผลที่ตามมาคือดัชนี BDI เพิ่มขึ้นแตะ 1,354 จุดเมื่อสิ้นไตรมาสสอง และเมื่อการผลิตและการส่งออก 

กลบัมาด�าเนนิการต่อดัชน ีBDI พุง่ข้ึนแตะ 2,518 จดุ ในไตรมาสสาม อย่างไรกต็าม เม่ือสิน้ไตรมาสสาม เหน็ได้ชดัว่าการฟ้ืนฟู

ได้ชะลอตัวลงเมื่อการรีไซเคิลเรือได้หยุดลงและมีการเพิ่มความเร็วในการแล่นเรือขนาดแคปไซส์



นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

กรรมการผู้จัดการ

 เพื่อให้เข้าใจตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองในปี 2562 บริษัท ฯ ได้พิจารณาอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อล�าเรือเฉลี่ยของ

เรอืขนาดเคปไซส์ทีเ่ริม่ต้นปีเม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 ทีอ่ตัรา 15,344 เหรยีญสหรฐัต่อวันต่อล�าเรอื เม่ือวนัที ่25 มกราคม 2562 

วันท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอันเลวร้ายที่เกิดข้ึนกับเหมือง Brumandinho ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล ค่าระวางเรือขนาด

เคปไซส์เฉลี่ยอยู่ที่ 13,288 เหรียญสหรัฐ เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 250 ราย และมีผลให้เหมืองทุกแห่งทาง

ตอนใต้ของประเทศบราซิลต้องหยุดด�าเนินการ โดยเหมืองเหล่านี้ส่งออกแร่เหล็กปริมาณ 90 ล้านตันต่อปีจากปริมาณการส่ง

ออกแร่เหล็กทั้งหมดประมาณ 390 ล้านตันต่อปี ในขณะเดียวกันได้มีพายุโซนร้อนอีกสองลูกใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย คือ 

พายุเวโรนิกา (Veronica) และพายุวอลเลซ (Wallace) ซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม และสงบลงในวันที่ 16 เมษายนส่ง

ผลให้การส่งออกแร่เหล็กลดปริมาณลง ผลที่ตามมาคือ ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ร่วงลงมาอยู่ที่ 3,460 เหรียญสหรัฐในวันที่ 

2 เมษายน เจ้าของเรือขนาดเคปไซส์ได้ด�าเนินการสองประการดังนี้ ประการแรก คือ เจ้าของเรือได้ปลดระวางเรือขนาดเคป

ไซส์มากขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 (3.44 ล้านเดทเวทตัน) โดยมีการปลดระวางมากกว่าการปลดระวางเรือขนาดเคปไซส์

ท้ังหมดในปี 2561 (2.76 ล้านเดทเวทตัน) ประการท่ีสอง คือ เจ้าของเรือขนาดเคปไซส์ได้ลดอัตราความเร็วในการแล่นเรือลง

ร้อยละ 6 โดยอยูท่ีป่ระมาณ 10.3 นอ็ตต่อชัว่โมง ผลจากการด�าเนนิการดังกล่าว แม้ปรมิาณการส่งออกแร่เหลก็จากบราซลิหรอื

ออสเตรเลียจะยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อุปทานของเรือขนาดเคปไซส์ได้ลดลงพอที่จะท�าให้เรือขนาดเคปไซส์ท�ารายได้เฉลี่ย 

13,258 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�าเรือในวันที่ 3 มิถุนายน! อัตราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยู่ที่ 18,539 เหรียญสหรัฐ ในวันที่ 

25 มิถุนายน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เหมือง Brumadinho ในประเทศบราซิลกลับมาด�าเนินกิจการตามปกติ และผลกระทบจาก

พายใุนออสเตรเลยีกไ็ด้หมดไป หลงัจากน้ันอตัราค่าระวางเรอืขนาดเคปไซส์ต่อวนัต่อล�าเรอืได้พุง่สงูขึน้ถงึ 38,012 เหรยีญสหรฐั 

ในวนัท่ี 4 กนัยายน! และแน่นอนว่าเจ้าของเรอืขนาดเคปไซส์ได้เพิม่ความเรว็ในการแล่นเรอืเป็น 11.4 นอ็ตต่อชัว่โมง หรอืเพิม่

ขึน้ร้อยละ 10.67 จากอตัราความเรว็ในการแล่นเรอืเมือ่วนัที ่2 เมษายน อนัเป็นการเพิม่อปุทานปรมิาณมากให้กบัตลาด ดังนัน้ 

อตัราค่าระวางเรอืขนาดเคปไซส์ได้เริม่ลดลงอย่างช้า ๆ จนอยูท่ี ่14,337 เหรยีญสหรฐัในวนัที ่24 ธันวาคม ซ่ึงเป็นวนัแสดงการ

ด�าเนนิงานวนัสดุท้ายของปี การเปลีย่นแปลงของอตัราค่าระวางเรอืในครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็สองประเด็นทีช่ดัเจน กล่าวคือ ใกล้ถงึจดุ

สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปริมาณสินค้าหรือภาคอุปสงค์หรือการเปลี่ยนแปลงเล็ก

น้อยในอุปทานของเรือจากการรีไซเคิลเรือหรือการลดความเร็วในการแล่นเรือลง สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราค่า

เช่าเรือรายวันได้



ภาคอุปสงค์ในอนาคต

 ขณะน้ีบรษัิทฯ มีความม่ันใจมากข้ึนเกีย่วกบัสถานการณ์ในปี 2563 เม่ือเทยีบกบัความมัน่ใจของบรษัิทฯ ในช่วงเมือ่ไม่กี่

สัปดาห์ทีผ่่านมาเน่ืองจากสถานการณ์ความตึงเครยีดทางเศรษฐกจิท่ัวโลกท่ีคลีค่ลายลง กล่าวคือ ชยัชนะครัง้ยิง่ใหญ่ของพรรค

อนุรักษ์นิยมในการขจัดความไม่แน่นอนของ Brexit การประกาศข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่าธนาคารจะจัดสรรสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอเพื่อจะท�าให้แน่ใจว่าอัตราดอกเบี้ย

ระยะส้ันจะไม่เพิ่มข้ึน และรัฐบาลจีนได้ประกาศชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อรักษา

เศรษฐกิจของจีนให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัจจัยเล็ก ๆ ที่ท�าให้สถานการณ์แย่ลงคือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลอบสังหาร

นายพลสุเลมานีชายผู้มีอิทธิพลเป็นอันดับสองของอิหร่าน ส่งผลให้ความตึงเครียดทางการเมืองพลิกกลับมาใหม่

 เม่ือเรว็ ๆ  น้ี การระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนได้ส่งให้บรษัิทต่าง ๆ  จ�าเป็นต้องขยายวนัหยดุช่วงเทศกาลตรษุจีน 

ออกไปอย่างกระทนัหนั ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทานทัว่โลก ซ่ึงคาดว่าจะกลบัเข้าสู่สภาวะปกติเม่ือผูค้นกลบัไปท�างานตาม

ปกติอีกครั้ง

ธนาคารกลางของสหรัฐฯ

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ด�าเนินการเช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ โดยได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน 

มากขึ้นโดยการลดอัตราดอกเบี้ยและขยายขนาดของงบดุล ตามการรบเร้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อัตราการว่างงาน

และตัวชี้วัดส�าคัญอื่น ๆ ท�าให้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ม่ันคง ผลท่ีตามคือผู้บริโภคมีเงินส�ารองส�าหรับการใช้จ่ายมากข้ึน 

และจากการประกาศข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกกับจนี ความไม่แน่นอนทีเ่ผชญิในปี 2561 และ ปี 2562 ดูเหมือนว่าจะจางหายไป 

ในปี 2563

สงครามทางการค้าและภาษี

 ข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะส่งผลให้จีนเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาอีกมูลค่า 

2 แสนล้านเหรยีญสหรฐัในอกี 2 ปีข้างหน้า วตัถดุบิสามประเภททีจ่นีสามารถน�าเข้าจากสหรฐัฯ ได้อย่างง่ายดายได้แก่ ธญัพืช 

ถ่านหนิ และน�า้มันและก๊าซ ในปี 2562 จนีน�าเข้าถ่านหนิปรมิาณ 150.5 ล้านตันจากอนิโดนีเซยีซึง่สามารถท�าการขนส่งโดยใช้

เวลาเพียง 6 วัน หากมีการน�าเข้าถ่านหินปริมาณ 150.5 ล้านตันจากอเมริกาแทน จะต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งถึง 42 วัน 

หรือ คิดเป็นปริมาณตันไมล์ที่มากกว่าการน�าเข้าจากอินโดนีเซียถึง 7 เท่า



 มีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับสงครามทางการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า มาตราการคว�่าบาตรและการเก็บ

ภาษีทางการค้าไม่สามารท�าลายอุปสงค์ได้ ตราบใดที่สินค้าที่ถูกคว�่าบาตรยังสามารถหาได้จากผู้ผลิตรายอื่น/ประเทศอื่น หรือ

ถกูแทนท่ีด้วยสินค้าทีม่รีาคาใกล้เคียงกนัซ่ึงมีคุณสมบติัคล้ายกนั/เหมอืนกนั ส่ิงท่ีมาตราการคว�า่บาตรและการเกบ็ภาษีทางการ

ค้าท�าได้คือท�าให้การขนส่งสินค้าดังกล่าวลดประสิทธิภาพลง หากการเปลีย่นผูผ้ลติ/ประเทศคู่ค้าน�าไปสู่ความแออดัของท่าเรอื 

การโหลดของลงเรือที่ช้าลง (เมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ผลิต/ประเทศคู่ค้าเดิม) และการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนส่งในแง่ตันไมล์ 

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

ญี่ปุ่น

 แม้จะมีการปรับตัวเพิม่ข้ึนในปี 2561 เศรษฐกจิของญีปุ่น่ได้ตกต�า่ลงอย่างมากในปี 2562 การส่งออกของญีปุ่น่ลดลงทุก ๆ  

เดือนในปี 2562 และในเดือนพฤศจิกายนปี 2562 ตัวเลขการส่งออกลดลงร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า IMF 

คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศญี่ปุ่น จะมีการเติบโตร้อยละ 1.0 ในปี 2562 และ ร้อยละ 0.7 ในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์

ภูมิศาสตร์การเมืองเชิงบวกต่าง ๆ ผู้บริโภคยังได้รับผลกระทบเชิงลบในช่วงปลายปี 2562 เนื่องจากมีการประกาศข้ึนภาษี 

การบริโภค อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ไม่แน่ใจว่าการข้ึนภาษีการบริโภคจะส่งผลเสียต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือไม่ 

รัฐบาลญี่ปุ่นก�าลังออกมาตรการกระตุ้นทางการเงินมูลค่า 2.39 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 ข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก

ระหว่างจีนกบัสหรฐัช่วยคลายความตึงเครยีดทางการค้าท่ัวโลก การสนบัสนุนทางการเงินภายในประเทศและอปุสงค์ของสินค้า

ญ่ีปุ่นทีแ่ข็งแกร่งท่ัวโลกจะช่วยกระตุ้นให้มีความต้องการในสินค้าวตัถดิุบ อนัจะช่วยกระตุ้นอปุสงค์ในการขนส่งสนิค้าทางเรอื

สหภาพยุโรป

 สหภาพยุโรปมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในกลุ่มส่งออกที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก แม้จะเริ่มต้นปี 2562 อย่างสดใส ในช่วงที่เหลือของปีสหภาพยุโรปยังคงเห็นภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาเป็นส่วนใหญ่ 

นโยบายทางการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางยุโรปได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ฝากเงินในขณะท่ีไม่สามารถเพิ่มการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจในภูมิภาคได้ เยอรมนีซ่ึงมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค พิจารณาจากดัชนี PMI ของปี 2562 มีการเติบโตของ 

GDP ท่ีร้อยละ 0.6 (ซ่ึงนับเป็นตัวเลขที่ต�่าที่สุดนับต้ังแต่ปี 2556) เศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่

แข็งแกร่งและรัฐบาลยังคงมีงบประมาณทางการคลังเกินดุลที่สามารถพึ่งพาได้ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังคงแย่ต่อไป 

โดยรวมแล้วข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าอย่างสหภาพยุโรป และน�าไปสู่ความ

ต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นส�าหรับการผลิตสินค้าส�าเร็จรูป ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการในการขนส่งทางเรือ

จีน

 ตัวเลข GDP เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 ในปีงบประมาณ 2562 แม้ว่ามีข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐอเมริกา จีนยังคงน�าเข้า

ถ่านหินจ�านวนมหาศาล (299.7 ล้านตัน) และแร่เหล็ก (1,070 ล้านตัน) และได้สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องส�าหรับการผลิต

เหล็ก (996.3 ล้านตัน) ข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนน่าจะส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของการน�าเข้าสินค้า

เกษตรและสินค้าส�าหรับผลิตพลังงานอย่างมากจากสหรัฐอเมริกา อุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับเรือ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

สหรัฐอเมริกา

 สหรฐัอเมรกิาส้ินสุดปี 2562 ด้วยพืน้ฐานทางเศรษฐกจิท่ีม่ันคง ด้วยการคาดการณ์การเติบโตของตัวเลข GDP ทีร้่อยละ 

2.3 แม้จะมีความไม่แน่นอนของนโยบายและข้อพพิาททางการค้ากับจีน ประกอบกบัการสร้างงานทีแ่ขง็แกร่งอตัราการว่างงาน 

ยงัคงอยูท่ี่ระดับต�า่สุดเป็นประวติัการณ์ การผ่อนคลายมาตราการทางเศรษฐกจิของธนาคารกลางสหรฐัน่าจะกระตุ้นให้เศรษฐกจิ 

เติบโตในอนาคต การลงนามในข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจีนจะช่วยบรรเทาความตึงเครยีดทางการค้า 

และน�าไปสู่การส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังประเทศจีนให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ การส่งออกเหล่าน้ีจะเพิ่มอุปสงค์ของ 

การขนส่งสนิค้าแห้งเทกองทางเรอื การท่ีประธานาธิบดีทรมัป์ลอบสังหารนายพลสุเลมานีส่งผลให้ความตึงเครยีดทางการเมือง 

พลิกกลับขึ้นมาใหม่



อินเดีย

 แม้ว่าได้รับชัยชนะในการเลือกต้ังครั้งส�าคัญและค�าส่ังที่ชัดเจนส�าหรับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ในการที่จะต้อง

ท�าให้เศรษฐกิจเติบโตข้ึน เศรษฐกิจของอินเดียยังคงได้รับผลกระทบจากความซบเซาและความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล 

IMF คาดการณ์ว่า GDP ของอินเดียจะเติบโตร้อยละ 4.8 ในปี 2562 และร้อยละ 5.8 ในปี 2563 ต้นเหตุของภาวะเศรษฐกิจ

ตกต�า่ของอินเดียน้ันเกดิจากการขาดความเชือ่ม่ันในภาคการเงินของประเทศ การบงัคับใช้กฎระเบียบและการปฏริปูทีอ่่อนแอ 

การพึง่พาแหล่งเงินทนุทีไ่ม่ได้มาจากธนาคารส�าหรบัภาคธุรกจิ และการก�ากบัดแูลทีไ่ม่ดีของธนาคารของรฐั ปรมิาณการผลติเหลก็

ทีแ่ขง็แกรง่ควรน�าไปสู่อุปสงค์ในแรเ่หลก็ ถา่นหิน และถา่นหินโค้ก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในภาคการขนส่งสนิค้าทางเรือ

ภาคอุปทานของเรือในอนาคต

 ภาคอุปทานของกองเรือขนส่งสินค้าเทกอง เร่ิมต้นปี 2562 อุปทานเรืออยู่ท่ี 840.82 ล้านเดทเวทตัน และจนถึงสิ้นป ี

เพิ่มข้ึนเป็น 873.43 ล้านเดทเวทตัน ในระหว่างปีเรือปริมาณ 8.23 ล้านเดทเวทตันได้ถูกรีไซเคิล และมีการส่งมอบเรือ 40.82 

ล้านเดทเวทตัน ส่งผลให้กองเรอืขยายตัวร้อยละ 3.88 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ปรมิาณการส่ังต่อเรอืใหม่อยูท่ี่ 81.3 ล้านเดทเวทตัน 

(ก�าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566) หรอืประมาณร้อยละ 9.31 ของปรมิาณกองเรอืโลกในต้นปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่เรอื 

ที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือเติบโตสุทธิร้อยละ 2.96 ในปี 2562 ส�าหรับกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ี/ซุปรา/อัลตร้า ปริมาณ 

การสัง่ต่อเรอืใหม่ส�าหรับกลุม่เรอืท่ีมีอปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าบนเรอือยูท่ี่ 17.70 ล้านเดทเวทตัน (ก�าหนดส่งมอบจนถงึส้ินปี 2566) 

หรือประมาณร้อยละ 5.65 ของกองเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือของโลกในต้นปี 2563 สิ่งน้ีจะช่วยลดแรงกดดันจาก

ด้านอุปทาน

 ในขณะท่ีด้านอปุทานดูเหมือนจะน่าสนใจหากมองโดยผวิเผนิ ข้อเทจ็จรงิท่ีกล่าวถงึก่อนหน้านีไ้ม่ได้ค�านึงถงึผลกระทบ 

ด้านกฎระเบยีบทีก่�าลงัจะเกดิข้ึนหรอือายปัุจจบุนัของกองเรอื ในต้นปี 2563 ร้อยละ 6.94 (60.62 ล้านเดทเวทตัน) ของกองเรอื 

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลก และร้อยละ 10.13 (31.75 ล้านเดทเวทตัน) กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีอุปกรณ์ขนถ่าย

สินค้าบนเรอืของโลก มีอายมุากกว่า 20 ปี และร้อยละ 12.72 (111.24 ล้านเดทเวทตัน) ของกองเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองโลก 

และร้อยละ 16.11 (50.51 ล้านเดทเวทตัน) กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือของโลก จะมีอายุ

มากกว่า 20 ปีภายในสิ้นปี 2566 หากเรือเหล่านี้ไม่ถูกรีไซเคิลก่อนถึงเวลานั้น ข้อสรุปประการแรกที่ได้จากข้างต้นคือปริมาณ

การส่ังต่อเรือใหม่เป็นปริมาณการทดแทนเรือเก่าและไม่ใช่เป็นการเพิ่มปริมาณเรือ ประการที่สองเรือที่มีอายุมากกว่า 20 ปี 

ได้ถูกออกแบบและสร้าง เมื่อราคาน�้ามันเฉลี่ยในขณะนั้นอยู่ที่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่อมาราคาน�้ามันได้ร่วงลงถึง 10 

เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรลช่วงวกิฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - 2543 ดังนัน้เรอืได้ถกูออกแบบโดยเน้นการใช้พลงังาน

มากกว่าการประหยัดเชื้อเพลิง ด้วยกฎเกณฑ์การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าที่จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มกราคม 2563 

เรอืทีมี่อายมุากกว่า 20 ปีหรอืเก่ากว่าจะพบว่าเป็นการยากท่ีจะแข่งขนักบัเรอืท่ีอายนุ้อยกว่าทีมี่การใช้เช้ือเพลงิอย่างมีประสทิธิภาพ 

บรษัิทฯ สรปุว่าในปี 2563 การรีไซเคลิจะมีปริมาณเพิม่มากขึน้ และการส่ังต่อเรอืใหม่จะลดลงเนือ่งจากกฎเกณฑ์ใหม่ทีบั่งคบัใช้

 เพือ่เป็นการอธิบายให้เหน็ภาพทีช่ดัเจน บรษัิทฯ จึงขอเสนอผลการด�าเนนิงานประจ�าปีทีส่�าคัญจากงบการเงินของบรษัิทฯ 

ในปีที่ผ่าน ๆ มาดังต่อไปนี้

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 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 (7.25)

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

ก�าไร (ขาดทนุ) สุทธิต่อเรอืหนึง่ล�า 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)

3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39 (0.20)



 ในช่วงที่ตลาดต�่าสุดในปี 2558 - ปี 2559 บริษัทฯ ได้บริหารงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย และเมื่อต้นปี 2558 บริษัทฯ 

เพิ่มทุนจ�านวนประมาณ 65 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 

100 ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบก�าหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอีก 55  

ล้านเหรยีญสหรฐั ไถ่ถอนได้เพยีงครัง้เดียวเมือ่ครบก�าหนด 3.5 ปี ในเดอืนธันวาคม 2559 บรษัิทฯ ได้ช�าระเงนิคนืเงินกูก่้อนก�าหนด

ส�าหรบัเงินกู้ทีมี่หลกัประกนัซ่ึงจะครบก�าหนดช�าระในปี 2561 และปี 2562 และบรษิทัฯ ได้ขายเรอืเก่าทีไ่ม่มีประสทิธิภาพเพือ่

เพิม่เงนิสด (บรษิทัฯ ได้ขายเรือเก่าเพือ่รีไซเคิลจ�านวน 15 ล�าในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรอืเก่าเพือ่แล่นต่อในตลาดจ�านวน 2 ล�า 

ในปี 2559 - ปี 2560) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดส�าหรับสัญญากู้ 1 ฉบับ และได้ถอนจ�านองเรือจ�านวน 

3 ล�า ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ช�าระคืนเงินกู้เต็มจ�านวนและถอนจ�านองเรือเพิ่มอีกจ�านวน 2 ล�า

รางวัลและเกียรติยศ

 บรษิทัฯ เป็นหน่ึงในสิบบริษัทท่ีได้รับการคดัเลอืกโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทยและตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ส�าหรบัรางวลัคณะกรรมการบริษัทแห่งปี 2561 ส�าหรบักลุม่บรษัิทท่ีมีมลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า 

30,000 ล้านบาท

 ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia ครัง้ที ่11 ประจ�าปี 2561 บรษัิทฯ ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูเ้ข้ารอบสดุท้ายเพือ่เข้าชิง 

รางวัล “Ship Owner/Operator” และบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซ่ี จ�ากัด (GCSA) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริหารจัดการ 

กองเรอืของบรษัิทฯ ได้รบัการเสนอชือ่ให้เป็นผูเ้ข้ารอบสดุท้ายส�าหรบัรางวลั “ผูจั้ดการเรอืแห่งปี” นอกจากน้ันบรษิทัฯ ได้รบั

การเสนอชือ่เพือ่เข้าชงิรางวลั The Class NK Dry Bulk Operator of the Year ในงาน The Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2018 

และ GCSA ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัล “ผู้จัดการเรือแห่งปี” ในงาน International Bulk Journal’s 

IBJ Awards ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล Bulk Ship Operator of the Year 

และ เรือซีเมนต์ของบริษัทฯ เรืออภิญญา นารี ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัล “Bulk Ship of the Year” 

จุดเด่นทางการเงิน	(จากงบการเงินสกุลเงินบาท)	และผลการด�าเนินงานประจ�าปี

 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี รายได้รวมของบริษัทฯ เป็นเงิน 4,183.03 ล้านบาท (ปี 2561: 4,970.12 ล้านบาท) และ

บรษิทัฯ มขีาดทนุสุทธิเป็นเงิน 228.49 ล้านบาท (ปี 2561: ก�าไรสุทธิเป็นเงิน 456.20 ล้านบาท) ส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี่ 11,559.05 

ล้านบาท (ปี 2561: 12,695.46 ล้านบาท) และสินทรพัย์รวมของบรษัิทฯ ลดลงในระหว่างปีเป็น 25,060.55 ล้านบาท (ปี 2561: 

27,836.91 ล้านบาท) การลดลงของสินทรัพย์รวมหลัก ๆ มาจากค่าเส่ือมราคาของเรือ บริษัทฯ มีเรือจ�านวน 36 ล�าในปี 2561 

และปี 2562

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีขาดทนุสุทธิจ�านวน 219.74 ล้านบาท (ปี 2561: ก�าไรสทุธิจ�านวน 463.70 ล้านบาท) ก่อนขาดทุน 

จากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 6.04 ล้านบาท (ปี 2561: จ�านวน 5.36 ล้านบาท) และภาษีเงินได้จ�านวน 2.71 ล้านบาท 

(ปี 2561: จ�านวน 2.14 ล้านบาท) รายได้ในช่วงครึ่งปีแรกต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีปริมาณ 

การขนส่งสินค้าต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีเหมืองแร่ Vale ในบราซิล สภาพอากาศท่ีเลวร้ายในออสเตรเลีย

และโรคไข้หวัดหมูในประเทศจีน ในปี 2562 เรือของบริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อเรือล�าคิดเป็น 9,622 เหรียญสหรัฐ 

เม่ือเปรียบเทียบกับ 11,063 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�าเรือในปี 2561  รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (รายได้จากการเดินเรือสุทธิ

จากรายจ่ายท่าเรอืและน�า้มันเชือ้เพลงิ) ลดลงร้อยละ 17 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรอืลดลงร้อยละ 3 

เน่ืองมาจากการแขง็ตัวของค่าเงินบาทเมือ่เทยีบกบัเงินดอลลาร์สหรฐั (สกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนนิงาน) อย่างไรกต็าม ค่าใช้จ่าย

ในการเดินเรอืต่อวนัต่อล�าเรอืเพิม่ขึน้จาก 4,621 เหรยีญสหรฐัในปีก่อน เป็น 4,778 เหรยีญสหรฐัในปี 2562 ระยะเวลาหยดุการ

เดินเรือเฉลี่ยเพื่อการซ่อมบ�ารุงของปีน้ีอยู่ที่ 10.98 วันต่อล�าเรือ (อายุเฉลี่ยของกองเรืออยู่ท่ี 8.3 ปีในปี 2562) โดยมีเรือ 17 ล�า

เข้ารับการซ่อมแซมและส�ารวจเรือในระหว่างปี

 บริษัทฯ ได้ลองค�านวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอีกครั้งในปีน้ี ส�าหรับ 26 ปีนับต้ังแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ จนถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2562 ซ่ึงราคาหุ้นบริษัทฯ มีราคาปิดอยู่ท่ี 9.25 บาทต่อหุ้น (บริษัทฯ เร่ิมซ้ือขายหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2536) หากนักลงทุนได้ถือหุ้นไว้ต้ังแต่ออก IPO ครั้งแรกจนครบ 26 ปี นักลงทุน



จะได้ผลตอบแทนถึง 11.71 เท่าของเงินลงทุนครั้งแรก ทั้งน้ี การค�านวณนี้ยังไม่ได้ค�านึงถึงผลตอบแทนจากการน�าเงินปันผล

ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ

กองเรือของบริษัทฯ

 ณ ส้ินปี 2562 บรษัิทฯ มีเรอืจ�านวน 36 ล�าในกองเรอื (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จ�านวน 8 ล�า ขนาดซุปราแมกซ์ 

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

หรือเฉลี่ย 44,050 เดทเวทตันต่อล�า โดยมีอายุเฉลี่ยของกองเรือประมาณ 8.3 ปี 

 ในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงมาก รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นวัฏจักรขึ้นลง

ที่กว้างและคาดเดาได้ยากนั้น จังหวะเวลาในการตกลงซื้อเรือนั้น ถือได้ว่าเป็นจังหวะการตัดสินใจที่ส�าคัญที่สุด

 ในปี 2562 รายได้ต่อวันต่อล�าเรือของบริษัทฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 9,622 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวัน

ต่อล�าเรือเฉลี่ยอยู่ที่ 4,778 เหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้อยที่ 4,750 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อล�าเรือ

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ ในปี 2562 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (BHSI) อยู่ที่ระดับ 

491 จดุ โดยมาจากค่าเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที ่7,189 เหรยีญสหรฐั เม่ือเปรยีบเทยีบกบัเรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ของบรษัิทฯ 

ท�ารายได้อยูท่ี ่9,002 เหรยีญสหรัฐ ซึง่มากกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชน ีBHSI ร้อยละ 25.22 ค่าเฉลีย่ของดัชนค่ีาระวางเรอืขนาด

ซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ที่ระดับ 880 จุด โดยมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันที่ 9,948 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ

เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ ท่ีท�ารายได้อยู่ที่ 9,961 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 0.13 

เรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษัทฯ ท�ารายได้อยู่ท่ี 10,712 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 7.68 

(เนื่องมาจากไม่มีดัชนีส�าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์ บริษัทฯ จึงเปรียบเทียบกับดัชนี BSI) บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการท�า

รายได้ให้มากกว่าดัชนีทั้งสองดังกล่าว

ทิศทางอุตสาหกรรม

 คาดว่าจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจ�านวนปกติ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กล่าวคือ 

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,085 ล�า ขนาดระวางรวม 376.58 ล้านเดทเวทตัน 

ณ สิ้นปี 2562) มีเรือจ�านวน 211 ล�า ขนาดระวางรวม 44.93 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 11.93 ของขนาดระวางทั้งหมดที่ 

จะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 162 ล�า ขนาดระวางรวม 30.17 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 8.01 

ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 2566 

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,316 ล�า ขนาดระวางรวม 183.43 ล้านเดทเวทตัน 

ณ สิ้นปี 2562) มีเรือจ�านวน 227 ล�า ขนาดระวางรวม 18.71 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 10.20 ของขนาดระวางทั้งหมดที่ 

จะถูกส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2566 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 409 ล�า ขนาดระวางรวม 30.55 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 16.65 

ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 2566 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 3,668 ล�า ขนาดระวางรวม 205.08 

ล้านเดทเวทตัน ณ สิน้ปี 2562) มีเรอืจ�านวน 217 ล�า ขนาดระวางรวม 13.06 ล้านเดทเวทตัน หรอืร้อยละ 6.36 ของขนาดระวาง

ทัง้หมดท่ีจะถกูส่งมอบจนถงึส้ินปี 2566 ในเรือขนาดนี ้มีเรอืจ�านวน 617 ล�า ขนาดระวางรวม 30.75 ล้านเดทเวทตัน หรอืร้อยละ 

14.99 ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 2566

 เรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มเีรอื 3,989 ล�า ขนาดระวางรวม 108.34 ล้านเดทเวทตัน ณ สิน้ปี 2562) 

มีเรือจ�านวน 155 ล�า ขนาดระวางรวม 4.64 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 4.28 ของขนาดระวางท้ังหมดที่จะถูกส่งมอบจนถึง 

ส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีจ�านวน 801 ล�า ขนาดระวางรวม 19.76 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 18.23 ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี 

ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 - ปี 2566

 เม่ือพจิารณาตัวเลขอปุทานของเรอืท่ีกล่าวมาข้างต้น ควรต้องค�านึงถงึอตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืซ่ึงในปี 2562 อยู่ที่ 

ร้อยละ 2.72 และเฉลี่ยในห้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 29.8 โดยประมาณ ซึ่งสวนทางกับดัชนี BDI และปริมาณสินเชื่อในตลาด



 ตลาดค่าระวางเป็นปัจจัยหลักในการส่งเรือไปรีไซเคิล ยิ่งตลาดการขนส่งสินค้าซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณเรือที่ถูกส่ง

ไปอูเ่พือ่รไีซเคิลก็ยิง่มีเพิม่มากข้ึน การส่งมอบเรอืใหม่ในปี 2562 น้ันคงทีเ่ม่ือเทียบกบัการส่งมอบเรอืใหม่เฉลีย่ในช่วงทศวรรษ 

โดยมีการส่งมอบเรือใหม่เพิ่มขนาดระวางรวม 40.82 ล้านเดทเวทตัน

 ข้อมูลจาก Clarksons ระบุว่า ในปี 2562 กองเรอืโลกขยายตัวสุทธิร้อยละ 3.88 และคาดว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.07 ขณะที่

ความต้องการในแง่ตัน-ไมล์ (ส�าหรับการค้าทางทะเลส�าหรบัสินค้าแห้งเทกอง) จะเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.7 ในปี 2563 ช่องว่างระหว่าง

การคาดการณ์การเติบโตภาคอปุสงค์และการคาดการณ์การเติบโตภาคอปุทานในปี 2563 น่าจะท�าให้ตลาดมีความผนัผวนมาก

ข้ึน เนื่องจากจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานได้มาถึงหรือใกล้จะถึงแล้ว ตลาดจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงเนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงเลก็น้อยของอปุสงค์หรอืการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยของอปุทานย่อมส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วนต่อดัชน ีBDI

 ผลกระทบจากกฎเกณฑ์จะท�าให้มีการรีไซเคิลเรอืต่าง ๆ  มากข้ึนในปี 2563 IMO 2020 จะส่งผลให้มีการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิ 

ค่าก�ามะถันต�่าซ่ึงมีราคาสูงต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ยกเว้นเจ้าของเรือที่ติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันบนเรืออันจะช่วยลด

มลพิษทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปล่อยก๊าซเสียสู่ชั้นบรรยากาศ 

ราคาน�้ามันกับผลกระทบต่อการแล่นเรือที่ช้าลง

 ตามทฤษฎีแล้ว ราคาน�า้มันท่ีสูงข้ึนจะส่งผลให้มีการแล่นเรอืทีช้่าลง เม่ือมีการบงัคับใช้กฎเกณฑ์จ�ากดัค่าก�ามะถนัท่ีไม่เกนิ 

ร้อยละ 0.5 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และต้นทุนของน�้ามันเช้ือเพลิงค่าก�ามะถันต�่าส�าหรับเจ้าของเรือสูงกว่าต้นทุนของ

น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสงูถงึ 300 เหรยีญสหรฐัต่อตันหรอืมากกว่า เราน่าจะได้เหน็เรอืจ�านวนมากแล่นเรอืด้วยความเรว็ท่ี

ลดลงเพื่อลดการเผาไหม้น�้ามนัเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�า่ที่มีราคาแพง ปัจจัยนี้น่าจะท�าให้การแล่นเรือด้วยความเร็วที่ช้าลงกลาย

เป็นประเพณีปฏิบัติแม้ว่าค่าระวางเรือจะสูงขึ้นอย่างมากก็ตาม นักวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้ค�านวณว่าถ้าต้นทุนน�้ามันเช้ือเพลิงเพิ่ม

ขึ้นอาจจะท�าให้อุปทานเรือในกองเรือโลกลดลงประมาณร้อยละ 10 อันเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเรืออย่างแน่นอน

ผลกระทบของ	IMO	2020	หลัก	ๆ	มีดังต่อไปนี้

• เรอืเก่าต่าง ๆ  ต้องประสบปัญหาไม่ว่าจะเลอืกติดต้ังเครือ่งดักจบัเขม่าควนัท่ีมีต้นทุนทีส่งูและต้นทุนในการเดินเรอืท่ีสูง 

หรอืเลอืกท่ีจะใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่กบัเครือ่งยนต์เก่าของเรอื เรอืเก่าทีจ่ะมีอายคุรบ 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี 

ในปี 2563 จะต้องประสบปัญหาจากต้นทนุทีส่งูมากไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากการท�าการส�ารวจเรอืพเิศษ ต้นทนุจาก

การติดตั้งระบบจัดการน�้าถ่วงเรือ และต้นทุนจากการปฏิบัติตาม IMO 2020 ให้ทันตามก�าหนด กองเรือโลกมีเรือ

เก่าประมาณ 69.78 ล้านเดทเวทตัน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นเรือประเภทเดียวกับของบริษัทฯ กล่าวคือ เรือประเภทที่มี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ ประมาณ 34.63 ล้านเดทเวทตัน แน่นอนว่าเรือเก่าบางล�าในจ�านวนนี้หรือทั้งหมด

ต้องถูกรไีซเคิล ส่วนเรอือืน่ ๆ กค็งจะต้องทดลอง ใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ และน�า้มันดีเซลกบัเครือ่งยนต์ที ่

ถูกออกแบบมาเพื่อใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูง การทดลองใช้น�้ามันแบบใหม่ดังกล่าวอาจท�าให้เรือเสียหรือ

เกิดความล่าช้าอย่างมาก ดังนั้น ลูกค้าก็อาจจะลังเลที่จะเลือกใช้เรือเก่าเหล่านั้นขนส่งสินค้าของตน

• เรือที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าจะแล่นได้อย่างประหยัดที่ความเร็วต�่า เนื่องจากความแตกต่างระหว่างราคา

น�า้มนัเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสูง (HSFO) กบัราคาน�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ (LSFO) น้ันอยูท่ี ่300 เหรยีญสหรฐั

ต่อตันหรือมากกว่า ประกอบกับผลกระทบของ IMO 2020 ตามที่กล่าวข้างต้น จะส่งผลให้ภาคอุปทานหดตัวใน

ระดับท่ีท�าให้ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยังคงต้องจับตาดูว่าค่าระวางเรือจะไต่ข้ึนไปถึงระดับใดหรือจะคงอยู่

ได้นานเท่าใด

• มีเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 1,254 ล�าคดิเป็นปรมิาณ 191.34 ล้านเดทเวทตันท่ีติดต้ังเครือ่งดับจบัเขม่าควนั 

โดยจ�านวน 1,068 ล�าคิดเป็นปริมาณ 159.51 ล้านเดทเวทตันเป็นการติดต้ังบนเรือที่มีอยู่ และจ�านวน 186 ล�า 

คิดเป็นปริมาณ 31.83 ล้านเดทเวทตันเป็นการติดต้ังบนเรือส่ังต่อใหม่ ตามข้อมูลของ Clarksons เม่ือส้ินปี 2562 

จากจ�านวนเรอืขนส่งสินค้าเทกองของโลกทัง้หมด 12,868 ล�า หรอืปรมิาณ 954.77 ล้านเดทเวทตัน รวมเรอืส่ังต่อใหม่ 

จนถงึส้ินปี 2566 ปริมาณ 191.34 ล้านเดทเวทตันหรอืคดิเป็นร้อยละ 20.04 ส�าหรบัเรอืทีติ่ดต้ังเครือ่งดักจบัเขม่าควนั 



จะมีการปล่อยน�้าเสียที่อาจมีการปนเปื้อนจากการสกัดก�ามะถัน ไนโตรเจน และของเสียอื่น ๆ ออกและทิ้งลงสู่

ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการเปลี่ยนจากการปล่อยของเสียออกสู่อากาศเป็นการปล่อยของเสียลงทะเลแทน

• ค�าถามคอืบรษัิทกลัน่น�า้มันรายใหญ่ของโลกจะผลติน�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสูงเพือ่รองรบัเจ้าของเรอืส่วนน้อยหรอืไม่ 

และหากผลติบรษัิทกลัน่น�า้มันเหล่านัน้จะต้องจัดหาและแยกโรงกลัน่ บ่อเกบ็ ท่อส่ง และพาหนะขนส่ง (เรอืท้องแบน/ 

เรอืขนส่งน�า้มันขนาดเลก็) เพือ่รองรบัเจ้าของเรอืทีเ่ลอืกท่ีจะใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสูง เม่ือค�านงึต้นทนุต่อ

ประโยชน์ทีไ่ด้แล้วนัน้ บรษิทักลัน่น�า้มนัเหล่านัน้อาจจะพจิารณาก�าหนดราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัสงูไม่ต�า่

กว่าราคาน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า และอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยด้วยซ�้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

• เรือที่มีแผนหรือก�าลังจะติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ กล่าวคือ การห้ามใช้เครื่อง

ดักจับเขม่าควันแบบระบบเปิด (open loop) ในขณะที่เทียบท่า การตรวจวัดแก๊สเสียที่ปล่อยออกมาอย่างเข้มงวด

เพือ่ให้แน่ใจได้ว่าเครือ่งดักจบัเขม่าควนัทีใ่ช้ซ่ึงยงัไม่มมีาตรฐานในการตรวจวดัแต่อย่างใด สามารถปล่อยก�ามะถนั

ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้น้อยที่สุดรวมถึงไม่กัดกร่อนระบบท่อไอเสีย และท่อไอเสียส่วนท้าย (Hydex.com ซ่ึงเป็น 

ผูเ้ชีย่วชาญใต้น�า้ระบวุ่าจะมีการออกกฎควบคุมเรือ่งท่อไอเสยีใต้น�า้ของเรอืท่ีติดต้ังเครือ่งดักจับเขม่าควนั) การติดต้ัง 

เครือ่งสูบขนาดใหญ่เพือ่สร้างแรงดันน�า้ในระบบของเครือ่งดักจบัเขม่าควนัท�าให้ต้องใช้เครือ่งท�าไฟฟ้าถงึสองเครือ่ง 

ในระหว่างท่ีอยู่ในทะเลแทนท่ีจะใช้เพยีงแค่หนึง่เครือ่งตามปกติ อะไหล่ การซ่อมแซม และการบ�ารงุรกัษาของระบบ

เครือ่งดักจบัเขม่าควนั รวมไปถงึแรงงานทีต้่องใช้ในการดูแลเครือ่งดักจบัเขม่าควนัดังกล่าว รวมไปถงึเหตุการณ์ที่

การท�างานของระบบเครื่องดักจับเขม่าควันล้มเหลวเมื่อเดือนกันยายน 2561 เป็นต้น

• เรอืท่ีจะติดต้ังเครือ่งดักจับเขม่าควนัจ�านวนมากจะต้องเข้าอูแ่ห้งเพือ่ท�าการติดต้ังเพือ่ให้สามารถท�าตามกฎเรือ่งการปล่อย

ของเสยีของ IMO 2020 ซ่ึงปัจจยัน้ีเองมีส่วนช่วยในการท�าให้จ�านวนเรอืในตลาดลดลง มีหลากหลายรายงานระบุว่าปัจจัย 

ดังกล่าวจะช่วยลดตัวเลขภาคอุปทานโดยรวมของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองลงถึงร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 การลดลงของภาคอุปทานดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ตลาดค่าระวางเรือดีขึ้น

• ส�าหรบัเจ้าของเรอืต่าง ๆ  ท่ีเลอืกทางท่ีดูสมเหตุสมผลในการทีจ่ะไม่ติดต้ังเครือ่งดกัจบัเขม่าควนัและเลอืกทีจ่ะเปลีย่นไป 

ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าแทน จะต้องกังวลว่าจะมีน�้ามันเช้ือเพลิงค่าก�ามะถันต�่าเพียงพอต่อความต้องการ

หรือไม่ รวมถึงการเข้ากันได้ของน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าต่างประเภทที่น�ามาผสมเข้าด้วยกัน การท�าความ

สะอาดถังน�้ามันโดยการเก็บน�้ามัน MGO เพียงเล็กน้อยไว้ในถังน�้ามันที่ว่างเพื่อใช้ในการก�าจัดเศษน�้ามันที่ตกค้าง

ของน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูง และเตรียมการโดยท�าการเติมน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าในช่วงไตรมาสที่ 4 

ของปี 2562) ลงในถงัน�า้มันท่ีว่างอยู ่รวมไปถงึการมแีนวทางการปฏบิติังานท่ีชดัเจนเพือ่ให้คนประจ�าเรอืทราบถงึ

การจัดเก็บ การรับ และการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า เป็นต้น

• เม่ือถึงจุดหน่ึง การท้ิงของเสียหรือน�้าเสียท่ีมีก�ามะถันปนเปื้อนจากเคร่ืองดักจับเขม่าควันระบบเปิดสู่มหาสมุทร

จะกลับมาหลอกหลอนเราเน่ืองจากเรือดังกล่าวจะถูกห้ามทิ้งน�้าเสียที่เป็นพิษลงสู่มหาสมุทร/ทะเล สิงคโปร์ จีน 

รวมทัง้ประเทศอืน่ ๆ ต้ังแต่ยโุรปถงึสหรฐัฯ และจากเอเชยีถงึตะวนัออกกลาง ได้ห้ามการใช้เครือ่งดักจบัเขม่าควนั

ระบบเปิดในเขตน่านน�า้ของตนแล้วไม่รู้ว่าอกีนานแค่ไหนกว่าเราจะตระหนกัได้ว่าเป็นเรือ่งทีดี่ทีสุ่ดในการทีจ่ะห้าม

การทิง้น�า้เสียจากเครือ่งดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดไม่ว่าในพืน้ทีใ่ดของมหาสมุทร/ทะเล เสมือนกบัการประกาศให้

พืน้ท่ีส่วนเลก็ ๆ บางส่วนของเครือ่งบนิ (เปรยีบเสมือนพืน้น�า้บางส่วนของบางประเทศหรอืบางท่าเรอื) เป็นพืน้ท่ี

ปลอดบุหรี่ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของเครื่องบิน (เปรียบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบบุหรี่ได้ และเราก็ได้รู้

ว่าบทสุดท้ายจะลงเอยอย่างไร!

กลุ่มพันธมิตร	Getting	to	Zero	Coalition

 บรษัิทฯ เป็นสมาชกิของกลุม่พนัธมิตร Getting to Zero Coalition ซ่ึงกลุม่พนัธมติรดังกล่าวมีจ�านวนมากกว่า 90 แห่งใน

ภาคพาณิชยนาว ีพลงังาน โครงสร้างพืน้ฐาน และการเงิน โดยมีเป้าหมายเพือ่สนบัสนุนการใช้เรอืพาณิชย์ทีป่ล่อยมลพษิเป็นศูนย์

ภายในปี 2573 ในฐานะสมาชกิของกลุม่พนัธมิตร บรษัิทฯจะช่วยสร้างอนาคตของอตุสาหกรรมการขนส่งทางทะเลในอนาคต



โดยประเมนิแหล่งพลงังานท่ีมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์และห่วงโซ่อปุทาน เทคโนโลยด้ีานเครือ่งยนต์และด้านความปลอดภยั 

แม้ว่าแหล่งพลังงานทางเลือกส่วนใหญ่จะอยู่ในข้ันตอนการวิจัย แต่นวัตกรรมท่ีมาแรงท่ีสุดในปัจจุบันก็คือพลังงานชีวมวล 

(เชื้อเพลิงชีวภาพ, ก๊าซชีวภาพ) เชื้อเพลิงที่มีไฮโดรเจนเป็นพื้นฐาน (แอมโมเนีย) เชื้อเพลิงฟอสซิลสังเคราะห์ (อีเมทานอล, 

อมีีเทน) เชือ้เพลิงทีไ่ด้มาจากชวีมวลโดยทัว่ไปถกูอธิบายว่า “เป็นศูนย์” เพราะถงึแม้ว่าการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิชีวมวลจะปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การผลิตของก๊าซชีวมวลได้น�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศในปริมาณท่ีเท่ากัน 

เชือ้เพลงิทีม่ไีฮโดรเจนเป็นพืน้ฐาน สามารถถอืได้ว่ามีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ขณะใช้ อย่างไรกต็ามแหล่งทีม่าในเชงิพาณิชย์

ส่วนใหญ่ของเชือ้เพลงิท่ีใช้ไฮโดรเจนมีการปล่อยคาร์บอนในระหว่างการผลติ เชือ้เพลงิฟอสซิลสังเคราะห์มีการปล่อยคาร์บอน

เป็นศูนย์และมีอนาคตท่ีสดใส อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มท่ีจะใช้เวลานานกว่าท่ีจะพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ ด้วยข้อจ�ากัดทาง

เทคโนโลยใีนปัจจบัุน พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย์ และไฟฟ้าขับเคลือ่นมแีนวโน้มท่ีจะกลายเป็นแหล่งพลงังานเสรมิแทนที่

จะกลายเป็นแหล่งพลงังานหลกัส�าหรบัเรือขนาดใหญ่ทีแ่ล่นในมหาสมุทร ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีศักยภาพทีจ่ะได้รบัการ

พิจารณาให้เป็นพลังงานทางเลือกที่มีความสะอาดขณะเผาไหม้ แทบจะไม่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx)  และมีไนโตรเจน

ออกไซด์ (NOx) ในปริมาณต�่ามาก และเม่ือเทียบกับน�้ามันเตาจะมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบร้อยละ 30 

อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติเหลวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมีเทน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก 

และเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวจากมาตราการ “Well to Wake” มีส่วน

ในการรั่วไหลของก๊าซมีเทนหรือถูกเรียกว่า “Methane Slip” คาดกันว่าในปริมาณการปล่อยก๊าซที่เท่ากัน ก๊าซมีเทนท�าให้โลก

อุ่นขึ้น 30 เท่าในระยะเวลา 12 ปีท่ีผ่านมาในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งร้อยปี ดังนั้นจนกว่าจะพบวิธี

แก้ปัญหาการรัว่ไกลของมเีทนหรอืท�าให้การรัว่ไหลของมเีทนลดลงในข้ันตอนการผลติ ก๊าซธรรมชาติเหลวจะไม่สามารถเป็น

ตัวเลือกของพลังงานที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

 หลักฐานของการพจิารณาข้างต้นถกูรายงานในวนัที ่16 มกราคม 2563 โดย Lloyd’s List ทัง้น้ี Lloyd’s Register บรษัิท 

Samsung Heavy Industries, MISC และ MAN Energy Solutions ได้ประกาศว่าจะร่วมกนัพฒันาโครงการเรอืบรรทกุน�า้มนัท่ีใช้

เชือ้เพลิงแอมโมเนียในการขับเคลือ่น การศึกษาถงึอนัตรายส�าหรบัเรอืบรรทกุน�า้มันท่ีใช้เชือ้เพลงิแอมโมเนยีในการขบัเคลือ่น

จะแล้วเสรจ็ในเดือนเมษายนโดยหวงัว่าจะได้รบัการรบัรองตามข้อก�าหนดในปี 2564 และจะสามารถน�ามาใช้ในเชงิพาณิชย์ได้

ในปี 2567

 ค�ามั่นของบริษัทฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมน�าไปสู่การเปิดตัวเรือท่ี “เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” และคาดว่าเม่ือมีการเปิดตัว

เรือรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดมลภาวะ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งาน แน่นอนว่าเรือเหล่านั้นจะเข้ามาร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือของบริษัทฯ

ภาวะโลกร้อน	ก๊าซเรือนกระจก	(GHG)	และกฎเกณฑ์	IMO

 การรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเป็นอันตรายจากภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ได้สูง

ถึงระดับท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนและการให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งกว่าเดิม องค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลก 

ได้หันมาตระหนักถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม และธุรกิจการขนส่งสินค้าก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้น IMO ได้ด�าเนินการ 

ในเชิงบวกในเรื่องนี้ โดยบังคับใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมายหลายประการ เพื่อน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง 

นอกเหนือจากการควบคุมการปล่อยมลพิษในบางพื้นที่ซ่ึงก�าหนดให้เรือเผาเชื้อเพลิงซ่ึงมีค่าก�ามะถันไม่เกินร้อยละ 0.1 

กฎเกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 ซ่ึงจะส่งผลให้การเผาไหม้เช้ือเพลิงและหม้อน�้าในการเดินเรือท่ัวโลกมี 

ค่าก�าหนดในการปล่อยก�ามะถนัไม่เกนิร้อยละ 0.5 ความพร้อมใช้งานและคณุภาพของน�า้มันเช้ือเพลงิก�ามะถนัต�า่ หรอืเชือ้เพลงิ

ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน เป็นหนึ่งในความท้าทายที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ

การติดต้ังเครือ่งดักจับเขม่าควนับนเรอื นอกจากความท้าทายทัง้ในเชงิเทคนคิและด้านการเงนิ ยงัคงมีข้อสงสัยว่าเป็นทางออก

ทีเ่หมาะสมจรงิหรอื เนือ่งจากเครือ่งดักจบัเขม่าควนัถกูออกแบบมาเพือ่ก�าจดัการปล่อยมลพษิจากก�ามะถนัข้ึนสูช่ัน้บรรยากาศ

แต่ปล่อยมลพิษลงสู่ทะเลแทน 

 บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะด�าเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว และได้เลือกใช้น�้ามันเชื้อ

เพลงิท่ีมีค่าก�าหนตตามมาตราฐานในการด�าเนินงาน กองเรอืของบรษัิทฯ ได้มีการเตรยีมการส�าหรบัการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิท่ีมี 



ค่าก�าหนดตามมาตราฐานโดยการล้างถังน�า้มัน แบ่งถังน�า้มันเช้ือเพลงิขนาดใหญ่ให้เป็นถงัเลก็ ๆ  หลายถงัเพือ่ป้องกันการผสมกนั 

ของน�า้มัน ใช้สารเติมแต่งและสารหล่อลืน่ทีเ่หมาะสมและจัดให้มกีารปฐมนิเทศและฝึกอบรมงานส�าหรบัลกูเรอืเพือ่ตอบสนอง 

ความท้าทายเหล่านี้ 

 ในเดือนเมษายนปี 2561 IMO ได้มีมติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปรมิาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวในในปี 2551 เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายนี ้เช่นเดียวกบัการตรวจสอบ การรายงานและการตรวจสอบ

กฎการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสหภาพยุโรป (EU MRV) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2561 ส�าหรับเรือ

ทุกล�าที่ด�าเนินการในสหภาพยุโรป ในขณะที่ IMO ได้มีมติบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2562 ส�าหรับ

เรือทุกล�า เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในระบบการเก็บข้อมูลการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (IMO DCS) กฎเกณฑ์ข้างต้นก�าหนดให้เรือทั่วโลก

ต้องรายงานปรมิาณการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิประจ�าปีไปยงั IMO ผ่านทางหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบในประเทศทีเ่รอืชักธง นอกจากนี ้

ยงัได้ก�าหนดให้มีการปรบัปรงุการพฒันาการวางแผนบรหิารการใช้พลงังานของเรอื (SEEMP) และให้มีการรบัรองจากหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในประเทศที่เรือชักธง หรือจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ (RO) ระบบนี้คาดว่าจะสร้างข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อ 

ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรือของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

พัฒนาการวางแผนบริหารการใช้พลังงานของเรือตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา MARPOL ภาคผนวก 6 ต้ังแต่เดือนมกราคม

ปี 2556 เรือทุกล�าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด EU MRV และ IMO DCS และบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อให้เรือทุกล�ารายงานการ

รวบรวมข้อมูลการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อองค์กรที่ได้รับการยอมรับในประเทศท่ีเรือชักธง เพื่อด�าเนินการตามพันธ

สัญญาของบริษัทฯ ในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทฯได้รับมาตราฐาน 

ISO 14001:2015 โดยมาตราฐาน ISO 14001:2015 เป็นตัวก�าหนดแนวทางแบบองค์รวมและกลยุทธ์ในข้อก�าหนดการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ รวมท้ังแผนการด�าเนนิงานและการปฏบิติั และเป็นสิง่ท่ีแสดงให้เหน็ว่าบรษัิทฯ เป็นองค์กรทีร่บัผดิชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม และการด�าเนินงานท้ังหมดของบริษัทฯ จะด�าเนินการไปในลักษณะท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นับต้ังแต่ปี 2557 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในค�าม่ันสัญญาของบริษัทฯ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรือท้ังหมดของบริษัทฯ 

ได้เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนือ่งจากการเผาเชือ้เพลงิฟอสซลิในเครือ่งยนต์และหม้อไอน�า้ ความเข้มข้น 

ของคาร์บอนเฉลีย่ในการขนส่ง ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเฉลีย่ เม่ือวดัปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

หน่วยกรัมต่อตัน-ไมล์ทะเล มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยอยู่ท่ี 50 กรัม ในปี 2557 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตัวเลขน้ี

ได้มีการพัฒนาขึ้น โดยตัวเลขในปีนี้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 14 กรัม ตัวเลขนี้คือค่าเฉลี่ยของกองเรือและ

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการโดยเรอืท่ีใช้เชือ้เพลิงที ่“เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม” ท่ีมีปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปรมิาณ 

7 ถึง 10 กรัม ต่อตัน-ไมล์ทะเล! การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการด�าเนินการเป็นผลมาจากหลายปัจจัย

การที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ ปัจจัยท่ีส�าคัญได้แก่ การปรับปรุงแผนการเดินเรือโดยลดระยะเวลาวิ่งเรือเปล่าและการจอดรอที ่

ท่าเรอื รกัษาความเรว็ในการแล่นเรือให้มีประสิทธิภาพเพือ่เรอืจะเดินทางตรงตามตารางเวลา พจิารณาถงึสภาพอากาศในเส้นทาง 

ทีจ่ะเดินเรอืเพือ่ใช้ประโยชน์จากกระแสน�า้ในมหาสมุทรและเดินเรอืในเส้นทางทีเ่หมาะสมท่ีสดุโดยหลกีเลีย่งเส้นทางทีมี่สภาพอากาศ 

ที่เลวร้าย แล่นเรือด้วยความเร็วท่ีมีประสิทธิภาพและแล่นเรือด้วยความเร็วท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเม่ือท�าได้ รักษาระดับ 

การทรงตัวของเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บ�ารุงรักษาตัวเรือด้านนอกท่ีอยู่ใต้น�้าและใบพัดให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเพื่อลดการ

สญูเสียเนือ่งจากแรงเสียดทานกบัน�า้ให้อยูใ่นระดบัต�า่สดุ ใช้การเคลอืบผวิเรอืท่ีมปีระสิทธิภาพ (สีกนัเพรยีง) ซ่ึงท�าให้แน่ใจว่า 

ตัวเรือน้ันอยู่ในสภาพท่ีสะอาด หลีกเล่ียงการใช้พลังงานอย่างส้ินเปลืองบนเรือ บ�ารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลและอุปกรณ ์

การเผาไหม้เชื้อเพลิงอื่น ๆ ให้อยู่ในสถานะที่มีประสิทธิภาพและก�าจัดกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนการท�าให้เชื้อเพลิง

บริสุทธิ์ผ่านหน่วยงานจัดการที่ท่าเรือแม้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้เตาเผาบนเรือ

อุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิง

 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เรือบางล�าได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานโดยติดต้ัง

อปุกรณ์ช่วยประหยดัการใช้เชือ้เพลงิเช่น อปุกรณ์ Mewis Duct, Pre-Shrouded Vanes และ Hub Vortex Absorbed Fins นอกจากน้ี 

เรอืท่ีมีอายมุากกว่าและเรือท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้เชือ้เพลงิน้อยกว่าในกองเรอืได้ถกูแทนท่ีในช่วงปี 2556 - ปี 2560 โดยเรอืท่ี 

“เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม” เรอืขนส่ิงสินค้าขนาดใหญ่กส็ามารถมีการด�าเนนิการท่ี “เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม” ได้โดยลดการใช้

เชือ้เพลงิในตัวเรอื ลดความสว่างของสญัญาณไฟเตือน ควบคุมระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของเครือ่งยนต์ให้มปีระสทิธิภาพ และใช้



พลงังานความร้อนจากเครือ่งยนต์ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ (รวมถงึก๊าซจากเครือ่งยนต์สนับสนนุจะถกูเปลีย่นเป็นพลงังานท่ีใช้ 

บนเรอื) เรอืท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมรุ่นใหม่ของบรษัิทฯ น้ันมีประสิทธิภาพมากและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

การเดินเรอืได้ถึงร้อยละ 50 ต่อเทีย่วเม่ือเทียบกบัเรอืเก่าในกองเรอื หากเปรยีบเทียบโดยวดัการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน 

ของเรือที่บรรทุกสินค้า ปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีบันทึกได้ในปี 2561 นั้นลดลงประมาณร้อยละ 60 เม่ือเทียบกับปริมาณ 

ในปี 2551 บรษิทัฯ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมาก และคาดว่าจะปรบัปรงุต่อไป โดยการลดระยะการวิง่เรอืเปล่า 

และการจอดรอที่ท่าเรือ ระวางสินค้าที่ใหญ่ขึ้นและแล่นเรือด้วยความเร็วที่ช้าลง

สถานภาพการแข่งขันของบริษัทฯ	

 ในปัจจบัุนบริษัทฯ มีเรือจ�านวน 36 ล�า ท�าให้บรษัิทฯ เป็นหนึง่ในบรษัิทเจ้าของเรอืท่ีใหญ่ในตลาด และเนือ่งจากเจ้าของ

เรือในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลักษณะเป็นบริษัทเล็ก ๆ อยู่กระจัดกระจาย ช่ือของบริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็น

บรษัิทท่ีมีชือ่เสียง โดยลกูค้าหลายรายต้องการท�าธุรกจิกบับรษัิทฯ เป็นอนัดับแรกก่อนท่ีจะไปใช้บรกิารจากเจ้าของเรอืรายย่อย

อืน่ ๆ นอกจากนี ้จากแผนกลยทุธ์ของบรษัิทฯ ทีป่รบัปรงุกองเรอืให้เป็นเรอืใหม่ทีมี่อายนุ้อย มีขนาดใหญ่ข้ึน มีอปุกรณ์ขนถ่าย

สินค้าท่ีดีข้ึน และเป็นเรอืทีป่ระหยดัน�า้มันกว่าช่วยเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันให้แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป โดยเฉพาะในภาวะ

ที่ต้องใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่ามีราคาสูงตามกฎเกณฑ์ IMO2020

งาน	PSL	Maritime	Day	Run	ประจ�าปี	

 บรษิทัฯ เชือ่ว่าสุขภาพของพนักงานของเราเป็นหน่ึงในส่ิงทีส่�าคัญท่ีสุดของเรา ค่ารกัษาพยาบาลท่ัวโลกคาดว่าจะเพิม่ข้ึน 

ในอัตราท่ีสูงมากเกินร้อยละ 5 ต่อปีในอนาคตอันใกล้ โดยสาเหตุหลักมาจากวิถีชีวิตประจ�าวันและการเพิ่มขึ้นของจ�านวน

ประชากรผูสู้งอายใุนโลก เป็นท่ีทราบดีว่าการวิง่หรอืการเดินเรว็เป็นการออกก�าลงักายทีม่ปีระโยชน์ ผูท้ีว่ิง่เป็นประจ�ากล่าวว่า 

นอกเหนือจากประโยชนด้์านสขุภาพกายแล้วกจิกรรมนี้ยังชว่ยยกระดับอารมณ์และวญิญาณของผู้คนเนือ่งจากการปล่อยสาร

เอ็นดอร์ฟิน ซ่ึงช่วยลดความเครียดและช่วยจัดการความรู้สึกด้านลบ เช่น ความโกรธและความหดหู่ การต้ังเป้าว่าจะพิชิต 

เป้าหมายในการวิง่ให้ได้ระยะทางมากขึน้ก่อให้เกดิแรงจงูใจ วนัิยและรูสึ้กถงึความส�าเรจ็ของตนเอง นอกจากนีย้งัเชือ่ว่าการวิง่

จะช่วยเพิม่พลงังานและความคดิสร้างสรรค์ อนัเป็นผลตามธรรมชาติของความสงบสุข การนอนหลบัท่ีเพยีงพอ และการทาน

อาหารเพือ่สขุภาพ เป็นระยะเวลาหลายปีทีบ่รษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุการวิง่และเดินเรว็ ณ สวนลมุพนิซ่ึีงเป็นท่ีทีส่ะดวกต่อ

การด�าเนินการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง งาน PSL Maritime Day Run ประจ�าปี ของบริษัทฯ ได้มีขึ้นกว่า 

สิบปีท่ีแล้ว อย่างไรกต็ามบริษัทฯ มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องงดการจดังานในช่วงสามปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากสวมลมุพนีิได้มปีรบัปรงุ

และติดกิจกรรมอื่น ๆ แต่บริษัทฯ คาดว่าน่าจะกลับมาจัดกิจกรรมยอดนิยมประจ�าปีขึ้นอีกครั้งในไม่ช้านี้

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิม่ข้ึนจากปี 2561 เนือ่งมาจากค่าใช้จ่ายจ�านวนมากส�าหรบัการเข้าอูแ่ห้ง 

และการส�ารวจใต้ท้องเรือ ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นการเข้าอูแ่ห้งตามรอบปกติ ในขณะทีบ่างรายการเป็นการเข้าอูแ่ห้งเพือ่ท�าการ

ปรบัเปล่ียนรปูแบบถงัน�า้มัน (โดยการแบ่งถงัน�า้มนัขนาดใหญ่ให้กลายเป็นถงัน�า้มนัขนาดเลก็) ซ่ึงเป็นการเตรยีมตัวเพือ่รองรบั

กฎเกณฑ์การบังคับใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าซ่ึงบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี 2563 หรือเพื่อท�าการติดต้ังระบบจัดการ 

น�า้ถ่วงเรอื เช่นเดียวกัน ค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้ส่วนหน่ึงมาจากค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัน�า้มันเชือ้เพลงิของเรอืเหล่าน้ี 

ระหว่างซ่อมบ�ารงุเพือ่เตรยีมเครือ่งยนต์ของเคร่ืองจกัรใหญ่และเครือ่งยนต์ของเครือ่งผลติไฟฟ้าให้รองรบัการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิ 

ค่าก�ามะถันต�่าหลังจากท่ีกฎเกณฑ์ใหม่มีผลใช้บังคับในเดือนมกราคมปี 2563 คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ยังคงทีโ่ดยไม่ได้เพิม่ขึน้มากนกั นอกจากน้ัน บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการเพิม่มาตรฐานของการฝึกอบรม 

คนประจ�าเรือส�าหรับต�าแหน่งอาวุโสที่ต้องปฎิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ บนเรือ บริษัทฯ สามารถควบคุม

ค่าใช้จ่ายประกันภยัได้ดีเนือ่งจากมปีระวติัการเรยีกร้องค่าเสียหายท่ีดี และเนือ่งจากผูร้บัประกนัภยัมีสถานะการเงนิท่ีแข็งแกร่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับประกันภัย P&I Clubs ซึ่งเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหว่างประเทศนั้น ได้รับการเรียกร้องค่าสินไหม

เพียงเลก็น้อยและมผีลตอบแทนจากการลงทนุทีด่ขีึน้ ปัจจยัเหล่านีเ้องส่งผลให้ผูร้บัประกนัภัย P&I Clubs สามารถสนบัสนนุ

เจ้าของเรือซึ่งเป็นสมาชิกในช่วงเวลาที่ตลาดค่าระวางซบเซาเช่นนี้ได้



 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) น้ันได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ได้มากยิ่งขึ้น

 จากกฎระเบียบหลากหลายฉบับ มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่องจักร (Engine exhaust emission standards) 

อยูภ่ายใต้ข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL) นอกเหนอืจากเขตควบคมุการ

ปล่อยมลพษิซ่ึงก�าหนดให้เรือจ�าเป็นต้องใช้น�า้มันเชือ้เพลงิท่ีมีค่าก�ามะถนัไม่เกนิร้อยละ 0.1 และกฎเกณฑ์ใหม่ได้มีการบังคับใช้ 

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยจ�ากัดค่าก�ามะถันในเชือ้เพลงิท่ัวโลกไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 เพือ่ใช้ในเครือ่งยนต์และหม้อไอน�า้ของเรอื 

เรอืทัง้หมดของบรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงส�าเรจ็ภายในปลายปี 2562 โดยการท�าความสะอาดระบบน�า้มันเช้ือเพลงิบนเรอื

และใช้งานเครือ่งยนต์ / หม้อไอน�า้ด้วยเชือ้เพลงิทีม่ค่ีาก�ามะถนัร้อยละ 0.5 (หรอืท่ีรูจั้กกนัในชือ่เช้ือเพลงิทีเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์) 

คาดการณ์ว่าจนถึงกลางปี 2563 ความท้าทายเน่ืองจากความไม่แน่นอนในความเพยีงพอและราคาของน�า้มันเชือ้เพลงิดังกล่าว มี

แนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกิดความท้าทายในการด�าเนนิการของเรอืท่ัวโลก อกีทางเลอืกหนึง่คอืการติดต้ังเครือ่งดักจับเขม่าควนับนเรอื 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นความท้าทายทัง้ในทางเทคนคิและทางการเงินส�าหรบัเจ้าของเรอืต่าง ๆ ยงัคงมีความกงัวลว่าเป็นทางออกที่

เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากเป็นการลดการปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศแต่กลับปล่อยของเสียลงสู่ทะเลแทน หลายประเทศ

ยืนยนัทีจ่ะปฏบัิติตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจัดการน�า้ถ่วงเรอืท่ีเข้มงวดข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีกฎข้อบงัคับใหม่ได้ก�าหนดให้เรอื

ต้องมีการบ�าบัดน�า้ถ่วงเรอืทีมี่อยูใ่นถงัต่าง ๆ บนเรอืด้วยการใช้ระบบการบ�าบัดน�า้ถ่วงเรอืท่ีได้ผ่านการรบัรองแล้ว โดยจะต้อง

ติดต้ังระบบน้ีบนเรือทกุล�า อนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคมุและการจัดการน�า้ถ่วงเรอืและตะกอนมีผลบังคบัใช้ใน

วันที ่8 กนัยายน 2560 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศเข้าร่วมรบัรอง ซึง่คดิเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรอืของกองเรอื

โลก เรอืทุกล�าจะต้องมใีบรบัรองส�าหรบัการจดัการน�า้ถ่วงเรอื (Ballast Water Management certificate) เรอืต่อใหม่ทีมี่การวาง

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

ที่มีอยู่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์จัดการน�้าถ่วงเรือพร้อมกับท�าการตรวจสอบระบบของเรือให้แล้วเสร็จภายในครั้งแรกของการต่อ

อายุหนังสือรับรองด้านการป้องกันมลภาวะทางอากาศนับจากวันที่ 8 กันยายน 2562 อุปกรณ์จัดการน�้าถ่วงเรือทั้งหมดตามที่ 

IMO ได้อนมัุติไปแล้วและมีอยูใ่นท้องตลาดในปัจจบุนันีย้งัไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อนัเข้มงวดของหน่วยงานป้องกนัชายฝ่ัง

ของสหรัฐอเมริกา (USCG) USCG ได้ก�าหนดระยะเวลาส�าหรับการติดตั้งระบบจัดการน�้าถ่วงเรือที่แตกต่างไปจากอนุสัญญา

ข้างต้น โดยขึน้อยูก่บัจ�านวนระบบจดัการน�า้ถ่วงเรอืในตลาดท่ีได้รบัการอนมัุติจาก USCG ณ สิน้เดือนธันวาคม 2562 มีระบบ

จดัการน�า้ถ่วงเรอืประมาณ 21 แบบท่ีได้รับการอนุมัติจาก USCG แล้ว เรอืของบรษัิทฯ จ�านวน 27 ล�าได้มกีารติดต้ังระบบจดัการ

น�้าถ่วงเรือที่ผ่านการอนุมัติจาก USCG และ IMO โดยบริษัทฯ จะท�าการติดต้ังระบบจัดการน�้าถ่วงเรือที่ผ่านการอนุมัติจาก 

USCG / IMO ส�าหรับเรือจ�านวนท่ีเหลือก่อนถึงวันท่ีก�าหนดของ USCG / IMO จากการผลักดันขององค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ท�าให้มาตรฐานความเป็นอยู่ต่าง ๆ บนเรือของคนประจ�าเรือได้รับความ

ส�าคญัเพิม่มากข้ึน โดย ILOได้ออกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพือ่ใช้

เป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการท�างานและความเป็นอยูข่องคนประจ�าเรอื โดยเรอืเดินทะเลระหว่างประเทศทกุล�าทีมี่

ขนาดมากกว่า 500 ตันจะต้องได้รบัการตรวจเพือ่ออกใบรบัรองด้านแรงงานในกจิการทางทะเล (Maritime Labour Certificate 

“MLC”) และใบประกาศการปฏบิติัด้านแรงงานในกจิการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) 

โดยรัฐเจ้าของธงหรือโดยสถาบันตรวจเรือที่รัฐนั้นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบับนี้ ได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิก

ตามข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อันมีผลให้เรือทุกล�าจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ และจะต้องได้

รบัใบรบัรองดังกล่าวก่อนวนัที ่20 สิงหาคม 2556 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสญัญา MLC เม่ือวนัท่ี 7 มิถนุายน 2559 และ 

ส่งผลให้ MLC 2006 มีผลบังคับใช้ส�าหรับเรือชักธงไทยในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้แทนที่ใบรับรองการ

ปฏิบัติตามอนุสัญญา MLC 2006 (Statement of Compliance “SOC”) ที่ได้เคยออกมาให้แก่เรือของบริษัทฯ ที่ชักธงไทยด้วย 

ใบรบัรองแรงงานทางทะเล ซ่ึงถอืว่าเป็นการพฒันาและส่งเสรมิการเดินเรอืสากลภายใต้ธงไทยเนือ่งจากเป็นการขจัดความเส่ียง

ของ SOC ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ

 ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร่วมรับรองอนุสัญญา MLC ดังนั้น เรือของบริษัทฯที่ชักธงสิงคโปร์ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน

อนุสัญญาฯ อย่างครบถ้วน



 ในเดือนเมษายนปี 2557 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ร่วมตกลงแก้ไขอนุสัญญา MLC บางประการเพื่อ

เป็นการบงัคบัใช้หลกัการต่าง ๆ ทีเ่คยได้ร่วมตกลงเม่ือปี 2552 ระหว่าง IMO และคณะท�างานด้านความมัน่คงทางการเงินของ 

ILO การแก้ไขดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 เรอืท่ีอยูภ่ายใต้อนสัุญญา MLC จะต้องแสดงใบรบัรองทีอ่อกโดย

ผูร้บัประกนัหรอืผูใ้ห้หลกัประกนัทางการเงินอืน่ ๆ เพือ่ยนืยนัว่าเรอืดังกล่าวมีการประกนัภยัหรอืหลกัประกันทางการเงินอืน่ ๆ 

ทีค่รอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งลกูเรอืกลบัประเทศ รวมไปถงึครอบคลมุเงินค่าจ้างสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีค้างช�าระตามสญัญา

สูงสุดเป็นเวลาสี่เดือนหากมีการละท้ิงการจ้าง (กฎข้อ 2.5) นอกจากน้ัน ยังต้องมีใบรับรองส�าหรับความรับผิดท่ีเกิดจากการ

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

ได้ออกใบรับรองดังกล่าวส�าหรับเรือทุกล�าในกองเรือของบริษัทฯ 

 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นที่ส�าคัญ คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษัทฯ จะกล่าวแต่เพียงว่าบริษัทฯ 

ได้ด�าเนนิการ “เพือ่โลกสีเขียว” (Going Green) บรษัิทต่าง ๆ ทัว่โลกได้ถกูกดดันจากผูมี้ส่วนได้เสยีต่าง ๆ ให้บรษัิทของตนเกดิ

จติส�านึกในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึน้ โดยต้องปฏบัิติตามกฎข้อบงัคับใหม่ต่าง ๆ มีการคาดว่า IMO และ ICS จะมบีทบาท

ส�าคัญในการผลักดันกฎระเบยีบในเร่ืองดังกล่าวส�าหรบัธุรกจิขนส่งทางเรอืระหว่างประเทศ ซึง่หน่ึงในกฎเหล่าน้ีน่าจะเป็นการ

รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (วัดหน่วยกรัมต่อตัน-ไมล์) ของเที่ยวเดินเรือ คล้ายกับกฎของ European Union 

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

ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2561 ส�าหรับเรือทุกล�าที่แล่นผ่านน่านน�้าในสหภาพยุโรป เช่นเดียวกัน IMO ก�าหนดให้เรือ

ทกุล�าด�าเนนิการติดต้ังระบบรวบรวมข้อมลูการใช้เชือ้เพลงิ (DSC) ต้ังแต่เดือนมกราคมปี 2562 ซ่ึงจะบังคบัให้เรอืต้องรายงาน

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงทั่วโลกรายปีไปยัง IMO ผ่านทางรัฐเจ้าของธง นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังระบุให้มีการปรับปรุง

แผนการบริหารการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพของเรือ (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)) และให้มี

การรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐเจ้าของธงหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ในเดือนเมษายนปี 2561 องค์การทางทะเลระหว่าง

ประเทศได้มีมติในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณท่ีปล่อยในปี 2551 

กฎระเบยีบต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะท�าใหเ้รอืเกา่ทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพหลายล�าต้องออกไปจากตลาด บริษทัฯ ได้มกีารรับมอืกฎระเบยีบ

ต่าง ๆ เหล่าน้ีโดยการเฝ้าดูและบันทึกตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือในกองเรือของบริษัทฯ นอกจากน้ัน 

บรษัิทฯ ให้เรอืทุกล�ารายงานการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิต่อองค์กรทีไ่ด้รบัการยอมรบั (Recognised Organisation (RO)) ทีไ่ด้รบัการ

อนมัุติจากรฐัเจ้าของธงต้ังแต่วนัที ่1 มกราคมปี 2562 เป็นต้นไป ทัง้น้ี เรอืของบรษัิทฯ จะมตัีวเรอืทีส่ะอาดอยูเ่สมอ (โดยการใช้

สีป้องกันเพรียงและมีการท�าความสะอาดตัวเรือเม่ือจ�าเป็น) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ อันช่วยส่งผลให้การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนฯลดลง ยิง่ไปกว่านัน้ บรษัิทฯ ได้ค�านึงถงึคณุสมบติัท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมของเรอืท่ีได้ซ้ือเข้ามาเพิม่ การเดนิเรอืที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมน้ันจะเป็นไปได้ด้วยระวางสินค้าท่ีใหญ่ข้ึนและเคร่ืองยนต์ท่ีประหยัดเชื้อเพลิง รวมถึงการใช้พลังงาน

ความร้อนจากเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะให้เรือท่ีส่ังต่อใหม่เหล่านี้มีเคร่ืองยนต์ท่ีประหยัดเชื้อเพลิงและมี

ความร้อนจากเครื่องยนต์ที่ลดลง (รวมถึงก๊าซจากเครื่องยนต์สนับสนุนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานท่ีใช้บนเรือ) เรือสั่งต่อใหม่

เหล่านี้ซึ่งมีระวางสินค้าที่ใหญ่ขึ้นน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (เนื่องจากการค้าขายรอบโลกฟื้นตัวขึ้น) 

เที่ยวเรือท่ีมีการขนสินค้าเต็มระวาง นอกจากน้ี ยังมีอนุสัญญาของ IMO และข้อบังคับที่ออกโดยแต่ละประเทศเพื่อใช้ในการ

ควบคุมการปล่อย ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลโูอคาร์บอน จากเรอืต่าง ๆ ข้อบังคบัต่าง ๆ เหล่านีจ้ะ

มีความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายังมีข้อบังคับให้เรือที่เข้ามายังเมืองท่าของตน

ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะน้อยกว่าเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าของเรอื อาจมกีารบงัคบัใช้ “BONNET” 

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในบางเมืองท่าในการเป็นตัวรับและช่วยบ�าบัดก๊าซเสียจากเรือก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ 

 เพื่อปฏิบัติตามพันธสัญญาของบริษัทฯ ในการท่ีจะด�ารงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ

ให้เป็นแบบแผน ทางบริษัทฯ ได้ให้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2015 จากองค์กร

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

ขั้นตอนวิธีการให้กับการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้

เหน็ว่าบรษัิทฯ เป็นองค์กรทีมี่ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม เรอืของบรษัิทฯ ได้เริม่ใช้ “แผนการบรหิารการใช้พลงังานอย่าง

มีประสทิธิภาพของเรอื” (Ship Energy Efficiency Management Plan “SEEMP”) ต้ังแต่เดอืนมกราคมปี 2556 ตามภาคผนวก 6 



ของอนสัุญญา MARPOL เรอืเหล่าน้ียงัได้มกีารเตรยีมความพร้อมในการก�าจดัส่ิงปฏกิลูท่ีเข้มงวดมากข้ึนต้ังแต่เดือนมกราคม 

ปี 2556 ท้ังนี ้ต้ังแต่วนัท่ี 31 ธันวาคมปี 2563 กฎเกณฑ์ของสหภาพยโุรปทีเ่กีย่วกบัการรไีซเคลิเรอืจะมีผลบงัคับใช้กบัเรอืต่างชาติ 

ที่แล่นในน่านน�้าสหภาพยุโรป โดยเรือจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับสินค้าวัตถุอันตราย (Inventory of Hazardous 

Material (IHM)) ซ่ึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์น้ีคาดว่าจะใช้เวลามากและมีต้นทุนสูง บริษัทฯ ได้เตรียมตัวในเร่ืองน้ีโดยการ 

ส่งพนักงานอาวโุสทางด้านเทคนคิเข้าอบรมการจดัการกบัสินค้าวตัถอุนัตรายซึง่จัดโดยสมาคมจัดชัน้เรอื เพือ่ให้เข้าใจถงึขัน้ตอน 

ในการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัสินค้าวตัถอุนัตรายและน�ามาปฏบัิติใช้ส�าหรบัเรอืทกุล�าของบรษัิทฯ เม่ือจบหลกัสูตรและ

ได้รับวุฒิการศึกษาที่จ�าเป็นจากสมาคมการจัดล�าดับชั้นเรือ การตรวจสอบ / วิเคราะห์วัสดุ / การรวบรวมข้อมูลจะเริ่มต้นขึ้น 

และส่งผลทีไ่ด้ไปยงัสมาคมการจดัล�าดับชัน้เรอืท่ีเกีย่วข้องเพือ่ขอรบัการรบัรองว่าได้ปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วกบัสนิค้าวตัถุ

อันตราย จนถึงตอนนี้ บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน IHM ส�าหรับเรือ 15 ล�าและก�าลังจะได้รับการรับรองส�าหรับเรืออีก 

9 ล�า บริษัทฯ คาดว่าเรือทุกล�าจะได้รับการรับรองก่อนถึงก�าหนดเวลาของสหภาพยุโรปในสิ้นปี 2563

 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง

ในอนาคต ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากภัยพิบัติท่ีเลวร้ายที่สุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรือชักธงสหรัฐฯ ชื่อ 

El Faro กบัคนประจ�าเรือจ�านวน 33 คนได้ล่มในบาฮามาสเม่ือเดือนตุลาคมปี 2558 ในขณะท่ีพยายามจะฝ่าพายเุฮอรเิคน Joaquin 

รายงานการสอบสวนโดยละเอยีดจาก USCG ซ่ึงตีพมิพ์ในเดือนกนัยายนปี 2560 ได้แสดงให้เหน็ข้อผดิพลาดหลายประการ โดย

สาเหตุหลักมาจากกปัตันเรอืและรวมถงึ 36 ข้อแนะน�าเกีย่วกบัความปลอดภยั และได้พยายามแก้ไขเพิม่เติมอนสุญัญา SOLAS 

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

 จากการท่ีน�า้แขง็ขัว้โลกก�าลงัละลายเน่ืองจากภาวะโลกร้อนและมีการเพิม่ขึน้ของการเดินเรอืแถบขัว้โลกเหนอื เม่ือวนัที่ 

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

การแก้ไขในปี 2557 - ปี 2558 เพื่อให้ใช้บังคับท้ังอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) 

และอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรอื (MARPOL) อนุสญัญาน้ีเน้นท่ีความปลอดภยัของเรอื ลกูเรอื

และผู้โดยสารที่อยู่บนเรือซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมแถบขั้วโลกที่รุนแรงและยังรวมไปถึงกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันการปล่อยน�้ามัน 

สารพิษที่เป็นของเหลวในสินค้า สิ่งปฏิกูลและขยะ มีการคาดการณ์ว่าจะมีกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดเรื่องการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่า

ก�ามะถันต�่าตามมา

 ศนูย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรอื (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยได้รายงานไปแล้ว บรษัิทฯ ได้ก่อต้ังศูนย์ฝึกอบรม

คนประจ�าเรือเต็มรูปแบบขึ้นภายในส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2551 โดยภายใน

ศูนย์ฝึกอบรมนี้ ได้มีการติดตั้งห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือที่ทันสมัยที่สุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อใช้ส�าหรับฝึกคน

ประจ�าเรือโดยเฉพาะ โดยมีเครื่องฝึกจ�าลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจ�าลองสะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการ

เดนิเรอืเข้าเมอืงท่าส�าคญัได้อย่างเสมอืนจริงซึง่จะท�าให้คนประจ�าเรอืได้มโีอกาสลงมอืฝกึปฏิบตักิารเดนิเรอืจริง ๆ ในรปูแบบ

และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท�างานเป็นทีมของกัปตันเรือและนักเดินเรือ ทักษะในการเดินเรือและ

บังคับเรือ ส่ิงนี้ถือว่าเป็นก้าวย่างส�าคัญของบริษัทฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรประจ�าเรือให้สามารถ

ปฏิบัติงานดูแลเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนประจ�าเรือ สินค้า และตัวเรือ จากอุบัติเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้อง

ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีการขาดแคลนคนประจ�าเรือท่ีมีทักษะความสามารถ และส่งผลให้การ

ได้เลื่อนต�าแหน่งบนเรือเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทจึงมีวิธีการท่ีจะช่วยฝึกทักษะความสามารถให้

กับคนเรือเพื่อทดแทนกับการฝึกปฏิบัติบนเรือที่ลดน้อยลงดังกล่าว ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ 

ได้ปรับปรุงห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือให้ทันสมัยท่ีสุด การปรับปรุงครั้งนี้ส่งผลให้มีการปรับปรุงเครื่องฉายภาพท้ังหมด 

แผงหน้าปัด แผงควบคุม และระบบปฏบิติัการตามความต้องการของกองเรอื การปรบัปรงุน้ีเป็นไปในระยะเวลาท่ีก�าหนดและ

คาดว่าการปรับปรุงห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือจะแล้วเสร็จและจะสามารถใช้ด�าเนินการฝึกได้ในอีกไม่ช้า

 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบัติคนประจ�าเรือ และการเข้ายามของคน

ประจ�าเรอื 1978 ซ่ึงก�าหนดข้อก�าหนดขัน้พืน้ฐานส�าหรบัคนเดินเรอื ถกูแก้ไขในปี 2538 และถกูแก้ไขอกีครัง้ในเดือนมิถนุายน 

ปี 2553 ในการประชมุในกรงุมะนิลา โดยมีการแก้ไขทีส่�าคัญรูจั้กกนัในนาม The Manila Amendments ทีก่�าหนดให้ข้อก�าหนดต่าง ๆ  



มีความเข้มงวดมากขึน้ โดยเป็นการเพิม่ความสามารถของคนเดนิเรอืให้ตรงตามมาตรฐานระดับโลก The Manila Amendments 

มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรม PSL และฝ่ายกองเรือได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้คนเดินเรือทุกคนได้

รับการฝึกและมีใบรับรองตามที่ได้ก�าหนดไว้ก่อนวันที่อนุสัญญานี้จะถูกบังคับใช้

 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็นหลักสูตร

ส�าหรับฝึกอบรมนายประจ�าเรือทั้งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนักงานประจ�าส�านักงานที่เกี่ยวข้องกับการ 

บรหิารงานเรอื ให้มีความรู้ความเข้าใจถงึขีดความสามารถและขดีจ�ากดัของมนุษย์ และเพือ่เสรมิสร้างให้เกดิทศันคติท่ีดีในเรือ่ง

ความปลอดภัยและการท�างานเป็นทีม หลักสูตร MRM นี้ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วย

เพิม่ทักษะและพฒันาการท�างานร่วมกนัเป็นทมี และลดความเสีย่งของการเกิดอบัุติภยัทางทะเลทีมี่สาเหตุมาจากความผดิพลาด

ของมนุษย์ (Human Error) รวมท้ังการจัดการทรัพยากรและการท�างานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร MRM น้ีได้รับ

การรบัรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นหนึง่ในผูใ้ห้ประกันภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทางบรษัิทฯ ได้รบั 

ใบอนุญาตในการน�าหลักสูตรนี้มาเป็นต้นแบบในการฝึกคนประจ�าเรือของบริษัทฯ นอกจากหลักสูตร MRM แล้ว ภายใน

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ยังมีห้องฝึกอบรมต่าง ๆ ส�าหรับโปรแกรมการฝึกต่าง ๆ เช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

(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”) หลักสูตรการเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ 

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

หลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ) เป็นต้น หลักสูตรต่าง ๆเหล่าน้ีได้มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา 

และถือว่าเป็นการวางรากฐานท่ีส�าคัญต่อคุณภาพของคนประจ�าเรือและการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเรือ การฝึกอบรม

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

ในหลักสูตร BTM and MRM โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาทักษะการส่ือสารของนายประจ�าเรือในการส่ือสารกับเจ้าหน้าที่ VTS 

โดยใช้ถ้อยค�าทีเ่กีย่วกบัการเดินเรอืต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน หลกัสูตรถกูปรบัปรงุอย่างสม�า่เสมอและได้จัดให้มีกจิกรรม

การอบรมของบริษัทฯซ่ึงจะปูพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับนายประจ�าเรือ และยังท�าให้นายประจ�าเรือและวิศวกรของบริษัทฯ 

ตามทันกับการพัฒนาล่าสุดในการบริหารจัดการเรือ

 เพือ่ตอบสนองความต้องการของวศิวกรท่ีผ่านการฝึกอบรมเพือ่ท�าหน้าทีใ่นเรอืใหม่ทีติ่ดต้ังเครือ่งยนต์หลกัรุน่ใหม่จาก 

MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ มีการท�างานร่วมกันกับฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ และผู้ผลิต

เครือ่งยนต์อย่างต่อเน่ืองเพือ่พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซ่ึงมกีารอบรมเป็นครัง้แรกก่อนท่ีได้รบัมอบเรอืใหม่ หลกัสตูร

การฝึกอบรมอืน่ ๆ ทีว่ศิวกรเข้าร่วมก่อนท่ีจะลงเรอื คอื หลกัสูตรเสรมิทักษะและการบรหิารจดัการห้องเครือ่ง (Engine Room 

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

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

“การท�างานของอุปกรณ์ยกขนสินค้าโดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ” ทางศูนย์ฝึก

อบรมของบริษัทฯ ได้เพิ่มการเรียนรู้ภาคทฤษฎีซึ่งสามารถน�าไปปฏิบัติจริงได้ เน่ืองจากเรือใหม่ของบริษัทฯ นั้นมีเคร่ืองยนต์

ที่ประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้นายช่างกลระดับบริหาร นายช่างไฟฟ้า และผู้จัดการฝ่าย

เทคนคิของบรษัิทฯ เข้ารับการอบรมส�าหรบัการใช้งานเครือ่งยนต์เหล่าน้ีจากผูผ้ลติโดยตรงเพือ่ความเข้าใจทีดี่ข้ึนในการเดินเรอื 

และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดับปฏิบัติการจะได้รับการอบรมในศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีของ 

บริษัทฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบัติบนเรือ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้คนประจ�าเรือได้ฝึกอบรมเพื่อตอบสนอง 

ความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตข้างหน้าในเรื่องของกฎเกณฑ์การใช้เชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และระบบจัดการน�้าถ่วงเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดหลักสูตรเฉพาะขึ้น

โดยท�าการสอนอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 การใช้อปุกรณ์การเดินเรือทีใ่ห้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนทีอ่เิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information 

System “ECDIS”) ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จต้ังแต่เดือนกรกฎาคมปี 2556 เป็นต้นไป เรือทุกล�าในกองเรือมีการ



ติดต้ังอุปกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์บนเรือรุ่นล่าสุด นักเดินเรือของบริษัทฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง

ส�าหรับการใช้อุปกรณ์ ECDIS I เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของใบรับรองความสามารถ

 บริษัทฯ มั่นใจว่านักเดินเรือของเราสามารถใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างดีก่อนจะประจ�าการบนเรือ โดยนักเดินเรือได้

รับการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง นอกจากนั้น นักเดินเรือดังกล่าวยังได้รับการฝึกอบรมจาก

บริษัทผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการได้รับใบรับรองอย่างเดียวอาจจะไม่ท�าให้นักเดินเรือคุ้นเคยและ 

ใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างด ีดังนัน้ ศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ จงึได้ติดต้ังอปุกรณ์และพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการใช้งาน 

ECDIS เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์โดยหลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ัวไปของ ECDIS แล้ว นักเดินเรือ 

จะต้องเข้ารับการอบรมภายในบริษัทฯ ส�าหรับการใช้งาน ECDIS จริงอีกด้วย 

 ศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ ยงัคอยแจ้งเตือนคนประจ�าเรอืเกีย่วกบัความเส่ียงต่าง ๆ อนัเนือ่งมาจากสนิค้าทีก่ลายสภาพ

เป็นของเหลวได้ เช่น แร่เหลก็ละเอยีด ถ่านหนิ แร่แมงกานีสละเอยีด และแร่นกิเกลิ ในช่วงแปดปีทีผ่่านมามีลกูเรอืกว่าร้อยคน

ต้องเสียชวีติจากเรอืพลกิคว�า่และจมลงเน่ืองจากการท่ีสินค้าดังกล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว สนิค้าของแขง็ล่าสุดซ่ึงสามารถ

เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวได้อย่างรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดหายนะ คือ “แร่บ็อกไซต์” โดยเม่ือมีการขนย้ายแร่บ็อกไซต์ 

เน้ือละเอียดที่เปียกชุ่ม การเคล่ือนไหวในระหว่างขนส่งอาจท�าให้แร่บ็อกไซต์กลายสภาพเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อ 

การทรงตัวของเรือ โดยอาจท�าให้เรือพลิกคว�่าได้ คณะอนุกรรมการเรื่องการขนส่งสินค้าและตู้บรรทุกสินค้าของ IMOได้ออก 

แนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บ็อกไซต์โดยก�าหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัอย่างเพยีงพอในการขนส่งสนิค้าประเภทน้ี

 มีการออกแบบจ�าลองต่าง ๆ ส�าหรับเรือขนาดเล็กเพื่อท่ีจะขจัดหรือลดการใช้มนุษย์บนเรือ ผู้เช่ียวชาญในด้านการใช้

แรงงานเครือ่งจกัรบางรายมองว่าในอกีประมาณยีสิ่บปีข้างหน้า เรอืจะแล่นด้วยเครือ่งจกัรทัง้หมดโดยปราศจากมนุษย์บนเรอื 

โดยแล่นด้วยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอัจฉริยะและเทคโนโลยีอื่น ๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบและควบคุมจากสถานีบนบก 

ซ่ึงจะช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท�างานของคนบนเรือทั้งหมดลงไปได้ แม้ว่าในตอนแรกแนวคิดเรื่องเรืออัตโนมัติ

เหมือนว่าไม่สามารถเป็นจริงได้ แต่ได้มีบางขั้นตอนที่เกิดข้ึนชัดเจนแล้วในปี 2560 ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงาน

ก�ากบัดแูล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บรษิทั Yara และ Kongsberg ได้เปิดตัวเรอืคอนเทนเนอร์อตัโนมัติชือ่ Yara Birkeland 

โดยมีก�าหนดปล่อยลงน�า้ในปีนีแ้ละจะเริม่เดินเรอืภายในปี 2563 ในเดือนตุลาคม บรษัิทโรลส์รอยซ์ร่วมกบับรษัิทกเูกลิเปิดตัว 

ซอฟต์แวร์ Augmented Reality เพื่อใช้กับการควบคุมระยะไกลส�าหรับเรืออัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางทะเลของ IMO ยังได้ตกลงที่จะเริ่มก�าหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเรื่องความปลอดภัยของ 

การเดินเรอือตัโนมัติ เนือ่งจากไม่มีคนประจ�าเรอืรบัผดิชอบบนเรอืซ่ึงจะท�าให้เกดิประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ  มากมาย อย่างไรกต็าม 

มีการกล่าวว่า “อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์แต่ไม่เคยมีการนับจ�านวนอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงได้โดยมนุษย์ 

การปลดคนออกจากเรือโดยเข้าหาส่ิงใหม่ท่ีไม่เป็นที่รู้จัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขนส่งสินค้าทางเรือจ�าเป็นต้องติดตาม 

ความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 ภัยจากโจรสลัด ยังคงเป็นภัยคุกคามที่สร้างความกังวลใจ แม้ว่ารายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลัดได้ลด

ลงอย่างมาก International Maritime Bureau รายงานว่าในปี 2562 มีรายงานเหตุการณ์ภัยจากโจรสลัดลดลงเป็น 162 ครั้ง 

(จากจ�านวน 201 ครั้ง ในปี 2561) ในพื้นท่ีท่ีเคยมีความเส่ียงสูงบริเวณอ่าวเอเดนและแถบโซมาเลีย ไม่มีรายงานการปล้นเรือ 

แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเรือทุกล�าของบริษัทฯ ได้แล่นห่างจากชายฝั่งโซมาเลียอย่างน้อย 250 ไมล์ทะเล ปฏิบัติตามแนวทาง

การปฏบัิติ BMP4 อย่างเคร่งครดัและจดัให้มีผูร้กัษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรอืในขณะท่ีแล่นผ่านอ่าวเอเดน บรเิวณเหล่านี ้

ยงัคงจดัเป็นพืน้ทีม่คีวามเส่ียงสูง (ส�านักงานทางทะเลระหว่างประเทศได้รายงานว่าโจรสลดัโซมาเลยียงัคงสามารถโจมตีเรอืได้)

 จากการที่มีกองทัพเรือระหว่างประเทศซึ่งลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความปลอดภัย

บนเรือ ได้ส่งผลให้โจรสลัดโซมาเลียมีรายได้ลดลง

 อย่างไรกต็าม ในปี 2562 เหตุการณ์การถกูโจมตีโดยโจรสลดัยงัคงเพิม่ขึน้แถบอ่าวกนีิ โดยเฉพาะชายฝ่ังไนจเีรยี และชายฝ่ัง

ต้ังแต่ ไอวอรีโคสต์ จนถึงคองโก ซึ่งมีรายงานถึงการปล้นเรือ 4 ครั้ง และการโจมตี 23 ครั้ง โดยมีการลักพาตัวคนประจ�าเรือ 

121 คนเพื่อเรียกเงินค่าไถ่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณเหล่านี้กับพื้นที่บริเวณโซมาเลียมีความแตกต่างกันตรงที่ประเทศไนจีเรีย

มีรัฐบาลและนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาโจรสลัดในน่านน�้าของตน ซ่ึงได้ช่วยก�าจัดภัยโจรสลัดในบริเวณน้ันได้ 



อย่างไรก็ตาม เรือของบริษัทฯ ท่ีเดินเรือในน่านน�้าดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ BMP ท้ังหมดเพื่อลดความเส่ียง

ทางโจรสลดั อกีท้ังบรษัิทฯ ได้จัดให้มีผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรอืในขณะทีแ่ล่นผ่านบรเิวณดังกล่าวเม่ือมีความจ�าเป็น

 การโจมตีบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้มีจ�านวนลดลงเล็กน้อยแถบ โดยมีรายงานการโจมตี 53 ครั้งซึ่งมากกว่า

ครึ่งของจ�านวนดังกล่าวเกิดข้ึนในน่านน�้าอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าการเพิ่มการลาดตระเวนของ 

กองทัพเรอืได้ช่วยให้การโจมตีลดลงในแถบประเทศฟิลปิปินส์ มาเลเซยีและอนิโดนีเซีย บรษิทัฯ ได้มีบทบาทหลกัในการรายงาน

ต่อองค์กร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเรือต่าง ๆ ในน่านน�้า

บริเวณนี้ โดยองค์กร IFC นั้นมีส�านักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานรักษาความ

ปลอดภัยชายฝั่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยลดภัยจากโจรสลัดในภูมิภาคนี้

ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์

 ในขณะท่ีเรอืรุน่ใหม่ได้เริม่ใช้เทคโนโลยขีัน้สูงทีทั่นสมัยมีการเชือ่มต่อกนัได้ง่ายขึน้และต้องพึง่พาซอฟต์แวร์ในการปฏบิติังาน 

ในแต่ละวัน ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้กลายเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องให้ความสนใจเพื่อควบคุมความเส่ียงใน 

การปฏิบัติงานและความปลอดภัยบนเรือเหล่าน้ี โดยถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญท่ีบริษัทต่าง ๆ ท่ัวโลกต่างหยิบยกมาพูดคุยเพื่อ 

หาทางรบัมอื บรษัิทฯ ก�าลังประเมินภยัคุกคามนีอ้ย่างต่อเน่ืองเพือ่ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานความปลอดภยัโดยรวมของบรษัิทฯ 

และเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมภายในท่ีปลอดภยั เพือ่ให้องค์กรสามารถท�างานได้และลดความเสีย่งของการละเมดิความปลอดภยั

 ความเสีย่งจากไซเบอร์ถูกมองว่าเป็นภัยระดับโลกและคาดว่าจะมีการขยายตัวและมีความซบัซ้อนเพิม่ข้ึน ซ่ึงความเส่ียงนี ้

บางส่วนถูกกระตุ้นโดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ กล่าวคือ การโจมตีทางการเมืองอาจกระตุ้นให้เกิด

การโจมตีทางไซเบอร์ที่มีแรงจูงใจทางการเงิน ความเสี่ยงทางไซเบอร์เพิ่มมากข้ึนในบริษัทต่าง ๆ เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์

สื่อสารต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการที่มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ มาใช้บนเรือและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย์

 แม้ว่าความเส่ียงทางไซเบอร์จะเห็นชัดมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ความพยายามที่จะลดความเส่ียงดังกล่าวยังคงมีไม่มาก 

เท่าทีค่วร แม้ว่าการโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงนิอย่างมหาศาล กล่าวกนัว่าอาจมากกว่าภยัพบัิติทาง

ธรรมชาติและมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม

 ประเด็นหลักของอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

 ในปี 2560 IMO ได้รับรองมติ MSC.428(98) ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีของระบบ 

การจดัการทางด้านความปลอดภยั โดยมติดังกล่าวได้ระบุว่าระบบการจดัการทางด้านความปลอดภยัท่ีได้รบัการอนมัุติจะต้อง

รวมการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณชิยนาวีท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อก�าหนดของกฎระเบียบของ ISM Code 

ซ่ึงเป็นการจดัการเพือ่ให้แน่ใจได้ว่าระบบการจดัการทางด้านความปลอดภยัมีการประเมนิความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมมีาตรการ 

ในการป้องกนัเรอืจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ มติดังกล่าวยงัก�าหนดให้บงัคับใช้มาตรการดังกล่าวก่อนการออกใบรบัรอง 

การปฏบิติัตาม (Document of Compliance) ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาตราการดังกล่าวยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการ 

และบริษัทฯ หวังว่าจะด�าเนินการตามาตราการได้ก่อนวันที่ก�าหนด

 แม้ว่าไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดข้ึนกับบริษัทฯ จนถึงบัดนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบภายในองค์กรอย่าง

สม�่าเสมอและพบว่า

• ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งใช้ในส�านักงานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากบริษัทฯ 

เชื่อว่าทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบัติการ (Operational 

Technology) ต่างต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• บรษัิทฯ อยูร่ะหว่างการทดสอบเพือ่หาช่องโหว่ในการเข้าถงึระบบและทดสอบการเจาะระบบโดยบรษัิท Nettitude 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Lloyds Register สมาชิกระดับสูงของ CREST ซ่ึงได้รับการยอมรับท่ัวโลกในฐานะ

หน่วยงานการให้การรบัรองทางด้านไซเบอร์ส�าหรบัอตุสาหกรรมความปลอดภยัทางเทคนคิ โดยการทดสอบดังกล่าว 

จะด�าเนินการทั้งในส�านักงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีบนเรือ



• นอกจากนี้ ความสมบูรณ์และความเปราะบางของฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชีของบริษัทฯ 

ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทส�านักงาน EY ปีละหนึ่งครั้ง

• บรษัิทฯ มีระบบ Firewall ส�าหรับตรวจสอบเม่ือมีการเข้าถงึเวบ็ไซต์ในส�านักงาน และก�าหนดให้สามารถเข้าเวบ็ไซต์

ที่เชื่อถือได้เท่านั้นบนเรือ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ

• กรณีท่ีถกเถียงกันเกี่ยวกับการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS และ

ระบบบันทกึข้อมูลบนเรอื (VDR) ซึง่จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการระบบสะพานเรอื (Integrated Bridge  

System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้บนเรือของบริษัทฯ มีการต้ังค่าเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบดังกล่าวน้ันไม่มีการ

เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และไม่มีการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้ออกไปออนไลน์โดยตรง 

• อย่างไรก็ตาม เพื่อลดช่องโหว่ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และเพื่อให้

แน่ใจว่ากองเรือของบริษัทฯ เดินเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและด�าเนินการใน

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• จดัให้พนักงานทุกคนในบรษัิทฯ (ต้ังแต่ระดบัผูบ้รหิารระดับสงูทีอ่ยูส่�านกังานจนถงึลกูเรอืบนเรอื) มีส่วนร่วมใน

วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรือแต่ละล�า

• ก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาใช้มาตรการความปลอดภัยและการจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู่ตาม ISPS 

และ ISM Code ในการจัดการกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ และ

• รวบรวมข้อก�าหนดใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับไซเบอร์ไว้ในแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และส�าหรับการเดินเรือ รวมถึง

การบ�ารุงรักษาระบบไซเบอร์ที่ส�าคัญที่อาจมีอยู่บนเรือ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันอย่างเต็มท่ีในการจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และเพื่อ

บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการหาวิธีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ ในปี 2562  

เราได้เปล่ียนวธีิการด�าเนนิงานของ Chartering และ Postfixให้อยูใ่นรปูแบบของ Cloud Based บนระบบ IMOS ด้วยคุณสมบติั

ข้ันสูงล่าสุดซึ่งท�าให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบประสิทธิภาพสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามค�าม่ัน

สัญญาที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้กับลูกค้าของเรา 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นกุญแจส�าคัญที่จะท�าให้พนักงานและ

นกัเดนิเรอืได้เพิม่ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ลงทนุเงนิก้อนใหญ่ในการปรบัปรงุห้องฝึก

จ�าลองการเดินเรอืในศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ ขณะน้ีห้องฝึกจ�าลองการเดินเรอืได้ถกูติดต้ังเครือ่งฉายภาพเลเซอร์เทคโนโลยี

ระดับสูงและซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดและเรือรุ่นที่พัฒนาแล้วของกองเรือของบริษัทฯ โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์ท่ี

สองของเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2563 และระบบน้ีจะท�าให้กปัตันเรอืและต้นหนเรอืได้รบัความรูสึ้กเสมือนจรงิในการจดัการการน�า

ทางของเรือในเรือที่พวกเขาจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่

 บรษัิทฯ ได้ปรบัปรงุการด�าเนินงานของ Chartering และการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ให้อยูใ่นรปูแบบของ Cloud Based 

ซ่ึงเป็นระบบการท�างานท่ีกว้างข้ึนพร้อมกับระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก รูปแบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้

บรษัิทฯ สามารถก�าหนดกรอบดิจทัิลรูปแบบใหม่ของค�าถามท่ีว่าเราสามารถหรอืจะสามารถแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างคูสั่ญญา

ที่แตกต่างกันในอนาคตได้อย่างไร

โครงการร่วมทุน

 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษัทร่วมทุนนี้เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของ 

บริษัทฯ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเมืองท่าฮัลเดีย (โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนท้ังหมด) และได้ด�าเนินงาน 

ภายใต้แผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุนนี้มีผลการด�าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบันเรา

ได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 4.48 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 220 ของเงินลงทุนเริ่มแรกเมื่อปี 2545 - ปี 2546 



บทสรุป

	 	 อุปสงค์

 บรรยากาศทางธุรกิจส�าหรับปี 2563 จะยังคงมีความผันผวนอย่างมาก ปัจจัยเชิงลบในปี 2563 คือสถานการณ ์

ความตึงเครยีดทางภมิูศาสตร์การเมือง ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ทีท่รมัป์ลอบสงัหารนายพลสไุลมานขีองอหิร่าน ปรมิาณการน�าเข้า 

ถ่านหนิและแร่เหล็กของจนีทีล่ดลง มาตรการการกดีกนัทางการค้าทีก่�าลงัเพิม่ข้ึน จ�านวนเรือทีม่ากเกนิความต้องการ และก�าลงัการ

ผลติทีอู่ต่่อเรอืสามารถรับรองการส่ังต่อเรือใหม่ อย่างไรกต็าม สถานการณ์อาจไม่ได้เลวร้ายอย่างทีคิ่ด ยงัคงมีปัจจัยเชิงบวกต่าง ๆ  

ส�าหรับปี 2563 ซึ่งรวมไปถึง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 2.8 ในปี 2562โดยธนาคารกลางกว่า 40 แห่ง ซ่ึงจะช่วย 

ผลักดันให้อัตราการเติบโตของตัวเลข GDP โลกเป็นไปในทิศทางบวก แผนการเส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึง

จีนได้เสนอที่จะสร้างทางเชื่อมระหว่าง 65 ประเทศ จากทวีปเอเชียเริ่มจากจีนสู่ทวีปยุโรป โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณถึง 1.2 

ถึง 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ การที่จีนน�าเข้าแร่เหล็กคุณภาพสูงมากข้ึนเนื่องจากต้องการลดมลพิษภายในประเทศและได้

เปลีย่นไปผลติเหลก็กล้าท่ีมคุีณภาพสูงขึน้ซ่ึงต้องอาศัยแร่เหลก็น�าเข้าทีมี่คณุภาพสงูข้ึน การทีจ่นีน�าเข้าถ่านหนิมากข้ึนเพือ่ลด

มลพิษทางอากาศและเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตรายปีที่สูงในเหมืองถ่านหินซึ่งมีการประท้วงจากญาติของผู้ที่เสียชีวิต ปริมาณ 

การส่ังต่อเรือใหม่ที่ลดลงสืบเน่ืองจากสภาพตลาดที่ตกต�่าและขาดแคลนแหล่งเงินทุน และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์

ท่ีอาจส่งผลให้เรือใหม่เหล่านั้นล้าสมัยก่อนก�าหนด อัตราการส่งมอบเรือล่าช้าท่ีเพิ่มข้ึนสืบเน่ืองจากสภาพตลาดที่ตกต�่า 

อัตราการรีไซเคิลเรือที่เพิ่มข้ึนจากสภาพตลาดท่ีตกต�่าและความกดดันทางกฎเกณฑ์ เศรษฐกิจสหรัฐยังคงดีกว่าท่ีคาดการณ์ 

ราคาน�า้มันท่ีลดลงซึง่ส่งผลให้ตัวเลขจดีีพขีองโลกเพิม่ขึน้ ค่าเงนิต่าง ๆ ในทวปียโุรปและประเทศญีปุ่น่ทีอ่่อนตัวลงซ่ึงช่วยให้ 

การส่งออกฟ้ืนตัว สิง่ส�าคญัทีสุ่ด จากปัญหาความตึงเครยีดทางภมิูศาสตร์การเมืองท่ีคลีค่ลายลง การลงนามข้อตกลงการค้าเสรี

อเมรกิาเหนือ (NAFTA) ฉบับใหม่ การลงนามในข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัประเทศจนี การทีพ่รรค

อนุรกัษ์นยิมทีช่นะเสียงข้างมากในรฐัสภาสหราชอาณาจักรส่งผลให้ Brexit มีความแน่นอนข้ึน การท่ีธนาคารกลางสหรฐัฯ ได้

เพิ่มสภาพคล่องตามความจ�าเป็น และรัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้เศรษฐกิจของจีน

อยู่ในสภาวะเติบโต เหตุการณ์เหล่าน้ีจะช่วยให้อุปสงค์ดีข้ึนเนื่องจากไม่มีปัจจัยจากความไม่แน่นอนซ่ึงได้บ่ันทอนการตัดสิน

ใจซื้อขายสินค้าในช่วงปี 2561/ ปี 2562

	 อุปทาน	

 ในสภาพตลาดปัจจุบันนี ้มีเรอืประมาณร้อยละ 12.77 ของกองเรอืโลก (ขนาดระวางรวม 111.24 ล้านเดทเวทตัน) จะอายเุกนิ 

20 ปีในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566 หากไม่มีการรีไซเคิลเรือจนถึงส้ินปี 2566 เจ้าของเรือเหล่านี้จะต้องเผชิญความกดดันทาง 

การเงินอย่างมากเนื่องจากต้องท�าตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่ก�าลังจะถูกบังคับใช้ซึ่งต้องใช้เงินทุนสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความท้าทายของ

ตลาดการขนส่งสินค้าในช่วงปี 2563 ถึงปี 2566 เรือเหล่านี้จ�านวนมากจะถูกบังคับให้ต้องขายเพื่อรีไซเคิลในทวีปเอเชีย

 มีเรือสั่งต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 9.31 (ขนาดระวางรวม 81.34 ล้านเดทเวทตัน) มีก�าหนด 

การส่งมอบภายในสิ้นปี 2566 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกับการที่อู่ต่อเรือส่งมอบเรือเหล่านี้ล่าช้า อาจจะท�าให้ตัวเลข

อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือใหม่ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูง (ในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 2.72) ซ่ึงจะช่วยชะลอเวลาส่งมอบ

เรือใหม่เข้ามาในตลาดระวางเรือ

	 ด้านการเงิน

 ในปี 2562 ผูใ้ห้เงินทุนแก่บรษัิทเดินเรอืต่าง ๆ ยงัคงเป็นกลุม่ท่ีแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีท่ีเป็นการจัดหา

เงนิทนุให้กบับรษัิทเดนิเรอืขนาดเล็กและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกต็ามเป็นท่ีน่าโชคดีท่ีผูใ้ห้เงินทนุส่วนใหญ่

มีความมัน่ใจในการจัดหาเงินทนุให้กบับรษัิทฯ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ได้รบัประโยชน์จากความโปร่งใสโดยได้

รบัเงือ่นไขส�าหรบัเงินทุนทีดี่กว่าเม่ือเทียบกบับรษัิทท่ีไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เมือ่มกีารบงัคับใช้หลกัเกณฑ์ Basel 

IV ดูเหมือนช่องว่างเหล่านั้นจะกว้างขึ้นอีก ดังนั้น เรายังคงได้เห็น“แผนการเงินทางเลือก” อยู่ในวาระการประชุมทางการเงิน 

ของบริษัทเดินเรือท่ัวโลก ผู้ร่วมอภิปรายต่างคร�่าครวญถึงการหายไปของธนาคารเพื่อธุรกิจเดินเรือหลายแห่งในขณะท่ีมี 

การเสนอสินเชื่อราคาสูงให้แก่เจ้าของเรือขนาดเล็ก และธนาคารเหล่านั้นก็ไม่เคยขาดแคลนผู้กู้เลย! 



 การถอนตัวของธนาคารเพือ่ธุรกจิเดินเรือโดยหลกัเป็นธนาคารในยโุรปได้รบัการทดแทนโดยบรษัิทลสีซิง่ต่าง ๆ จากจนี 

และรวมไปถึงบางส่วนจากบริษัทให้เงินทุนจากญี่ปุ่น บริษัทลีสซ่ิงของจีนได้ขยายพอร์ตการลงทุนของตนอย่างรวดเร็ว 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกความสามารถในการให้เงินลงทุนก้อนใหญ่ได้ 

 กลุ่มสถาบันการเงินได้เริ่มให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ บริษัทต่าง ๆ ท่ีเคยได้รับการประเมินจากธนาคารและนักลงทุนก่อนหน้าน้ี

โดยอ้างองิจากข้อมูลทางการเงินเพยีงอย่างเดียวนัน้ ในขณะนีต้้องถกูประเมนิจากผลกระทบภาพรวมของบรษัิทตามกรอบ SGD  

กล่าวคอื ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม ทรพัยากรบคุคล และเงินทนุ บรษัิทฯ คาดว่าการมุ่งเน้นการประเมินภาพรวมดงักล่าวจะเพิม่มากขึน้ 

ในทศวรรษหน้า กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นกลุ่มบุกเบิกในการน�าหลักการเหล่าน้ีมาใช้ อย่างไรก็ตาม 

เราจะได้เห็นธนาคารพาณิชย์น�าหลักการข้างต้นมาใช้มากขึ้น ในปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าหลายแห่งได้มีบทบาทใน 

การสนับสนุนเงินทุนส�าหรับธุรกิจเดินเรือ โดยได้เปิดตัวหลักเกณฑ์ที่ชื่อว่า หลักการโพไซดอน (Poseidon Principles) 

โดยสถาบันการเงินต่าง ๆ จะค�านึงถงึการพจิารณาด้านการรกัษาสภาพภมิูอากาศมาใช้ในการอนุมติัสินเชือ่ ซ่ึงนบัเป็นก้าวแรก

ที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมเดินเรือในการต่อสู้กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ! 

 ข้อมลูจาก Marine Money ระบวุ่า อุตสาหกรรมการเดนิเรือโดยรวม (ไม่รวมอุตสาหกรรมนอกชายฝัง่) มกีารระดมทนุ 

6.70 พันล้านเหรียญสหรัฐจากตลาดทุนในปี 2562 เมื่อเทียบกับ 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า (ปี 2561) โดยจ�านวน 

3.71 พนัล้านเหรยีญสหรฐัมาจากตลาดตราสารหน้ี และจ�านวน 2.99 พนัล้านเหรยีญสหรฐัมาจากตลาดทนุ โดยมกีารระดมทุน

ได้เพียง 15 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นในตลาดหุ้นหลักและส่วนที่เหลือเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นรอง อันแสดงให้เห็นว่า 

ตลาดหุ้นยังคงไม่เปิดส�าหรับบริษัทใหม่ ๆ เม่ือเทียบยอดรวม 823 ล้านเหรียญสหรัฐที่ได้จากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 8 ราย 

ในปี 2560! กจิกรรมในตลาดทนุของธุรกจิเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองน่ันค่อนข้างเงียบ จากเงินทนุทัง้หมด 6.70 พนัล้านเหรยีญ

สหรัฐท่ีได้จากตลาดทุนส�าหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ ในปี 2562 มีเพียง 455 ล้านเหรียญสหรัฐหรือน้อยกว่าร้อยละ 7 เป็น 

เงินทุนส�าหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

บทส่งท้าย

 เมือ่พจิารณาปัจจยัท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาข้างต้น บรษัิทฯ มีความเช่ือม่ันว่า บรษัิทฯ ได้ก�าลงัไขว่คว้าโอกาสดี ๆ  ทีมี่อยูใ่นตลาด 

โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบสัญญาแห่งความส�าเร็จสู่อนาคตนี้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ด้วยการท�างานอย่างทุ่มเท

และเสียสละของพนักงานที่เป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ทั้งที่ประจ�าในส�านักงานและที่ประจ�าการบนเรือของ บริษัทฯ ทุกคน 

  ในนามคณะกรรมการ

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายธีระ วิภูชนิน   นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

 ประธานคณะกรรมการบริษัท    กรรมการผู้จัดการ
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