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เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างย่ิงทีจ่ะน�าเสนอรายงานประจ�าปีท่ี 32 และรายงานงบการเงินของบรษัิทฯ ท่ีได้ตรวจสอบ 

แล้ว ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้

ตลาดค่าระวางเรือและดัชนี	BDI	

• โปรดดูวีดีโอท่ีน่าสนใจ beautiful video by BIMCO & ITN (https://www.bimco.org/ShipsMakeTheWorldGo)  

ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทของเรือและคนประจ�าเรือ 1.7 ล้านคนที่ท�าหน้าที่บนเรือเหล่านี้

• ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองยังคงเผชิญปัญหาเรื่องความไม่สมดุลกันระหว่างภาคอุปสงค์และภาคอุปทาน 

โปรดดูส่วนถัดไปส�าหรับค�าอธิบายโดยละเอียดในเรื่องนี้

• ปี 2563 แบ่งได้เป็นสองช่วง ช่วงคร่ึงแรกของปีเกดิเหตุการณ์ทีเ่หนือความคาดหมายครัง้ส�าคญั กล่าวคอื สถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อตลาดขนส่งสนิค้าแห้งเทกองส่งผลให้อปุสงค์

ลดลงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกย�่าแย่พอ ๆ กับภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ในปี 2472 เหล่าผู้เชี่ยวชาญ

ได้ออกมาบอกว่าตลาดสินค้าแห้งเทกองถูกท�าลายโดยสิ้นเชิง แต่ในขณะเดียวกัน จีนและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

มูลค่า 667 พันล้านเหรียญสหรัฐท่ีประกาศเม่ือเดือนพฤษภาคมท�าให้ตลาดสินค้าแห้งเทกองและอุปสงค์กลับมา

ฟื้นตัวอีกครั้ง!

• ค่าเฉลีย่ของดัชนี BDI อยูท่ี่ 685 จดุในครึง่ปีแรก และ 1,444 จุดในครึง่ปีหลงั (เพิม่ขึน้ร้อยละ 110) โดยเริม่ต้นปีอยู่

ที่ 976 จุดและ ณ สิ้นปีในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 1,366 จุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40)

• เพือ่เป็นการเน้นย�า้ถงึสถานการณ์ข้างต้น ในครึง่แรกของปีอตัราค่าระวางเรอืขนาดเคปไซส์เฉลีย่อยูท่ี่ 7,186 เหรยีญ

สหรัฐและ ในครึ่งหลังของปีเฉลี่ยอยู่ที่ 18,913 เหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 163!)  อัตราค่าระวางเรือขนาดเคป

ไซส์เริ่มต้นปีที่ 11,976 เหรียญสหรัฐในวันท่ี 2 มกราคมและลดลงเป็นระดับต�่าท่ี 1,992 เหรียญสหรัฐในวันที่ 14 

พฤษภาคม จากนั้นเพิ่มขึ้นสูงไปเป็น 34,896 เหรียญสหรัฐในวันที่ 6 ตุลาคมและสิ้นสุดปีที่ 16,633 เหรียญสหรัฐ

ในวันที่ 24 ธันวาคม ในขณะที่อัตราเติบโตของกองเรือสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 ในระหว่างปี 2563!

• จีนน�าเข้าแร่เหล็กจากบราซิลในสัดส่วนร้อยละ 19.9 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.4 และจากออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 

62.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ในปี 2563



นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

กรรมการผู้จัดการ

• ปรมิาณการส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะท่ีปรมิาณการส่งออกแร่เหลก็ของออสเตรเลยีเพิม่

ขึ้นร้อยละ 3.4 จากการที่ปริมาณการขนส่งในแง่ตันไมล์ที่ไกลกว่าถูกแทนที่ด้วยปริมาณการขนส่งในแง่ตันไมล์ที่

ใกล้กว่า  ปัจจัยนี้ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในช่วงครึ่งปีแรก

• เครือ่งดักจบัเขม่าควนัได้ถูกติดต้ังบนเรอืกว่า 3,000 ล�า ซึง่ “สิน้เปลอืง” กว่า 6 พนัล้านเหรยีญสหรฐัหรอืมากกว่าน้ัน 

ซ่ึงเงนิเหล่านีส้ามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจรงิ ๆ  เช่น การลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ได้มากกว่านี้

• การเติบโตของอุปทานสุทธิที่ร้อยละ 3.84 มากกว่าการเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ซึ่งประเมินโดย Clarksons 

Research ที่ลดลงร้อยละ 2.19 และโดยนักวิเคราะห์ของ Clarksons Platou ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในช่วงปี 2563

• การส่งออกข้าวของอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.9 จากปีก่อนหน้าเป็นปริมาณ 14.4 ล้านตันในปี 2563

• จ�านวนสุกรของจีนเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็หลงัจากการก�าจดัโรคไข้หวดัหมูแอฟรกินัท�าให้ต้องมีการน�าเข้าถัว่เหลอืง

และข้าวโพดปริมาณมาก

• ผู้บริโภคชาวอเมริกันช�าระหนี้จ�านวนมากในช่วง โควิด-19 เมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติการเงินโลก ดังนั้นอาจมีการใช้

จ่ายจ�านวนมากเม่ือมีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย การใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของตัวเลข 

GDP ของสหรัฐอเมริกา!

• เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าปี 2564 จะ “น่าประทับใจ!”

• ท่าเรือ LA รายงานการน�าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 ในเดือนตุลาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็น

สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 114 ปี!

• การน�าเข้าและส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 และร้อยละ 9.9 ในเดือนกันยายน 2563 เม่ือเทียบกับเดือน

กันยายน 2562

• การส่งออกของจนีไปยงัสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้ร้อยละ 46 ในเดอืนพฤศจิกายน 2563 เม่ือเทยีบกบัเดือนพฤศจิกายน 2562

• สหรัฐฯส่งออกถั่วเหลืองในปริมาณ 27.3 ล้านตันไปยังจีนในปี 2563

• สหรัฐฯส่งออกข้าวสาลีในปริมาณ 1.9 ล้านตันไปยังจีนในปี 2563

• จีนน�าเข้าข้าวสาลีในปริมาณ 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562



• จีนน�าเข้าข้าวโพดในปริมาณ 11.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

• จีนน�าเข้าแร่เหล็กในปริมาณ 1,170 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

• จีนน�าเข้าถ่านหินในปริมาณ 304.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

• จีนน�าเข้าถั่วเหลืองในปริมาณ 100.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

• จีนผลิตเหล็กในปริมาณ 1,053 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

• จีนส่งออกเหล็กในปริมาณ 53.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 16.5 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

• จีนน�าเข้าเหล็กในปริมาณ 20.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

• ดัชนี PMI ของจีนอยู่ที่ 51.9 จุดในปี 2563 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ ของรัฐบาลจีน

• การเติบโตของ GDP ในปี 2563 ของจีนอยู่ท่ีร้อยละ 2.3 ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจหลักเพียงแห่งเดียวที่เติบโตในปี 2563 

รฐับาลจีนได้กระตุ้นกจิกรรมทางเศรษฐกจิและเพิม่ความต้องการสนิค้าแห้งเทกอง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) คาดว่า GDP ของจีนจะเติบโตร้อยละ 8.1 ในปี 2564

• สหภาพยุโรปเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากโควิด-19 มูลค่า 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ!

• รฐับาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ เร่งกระตุ้นเศรษฐกจิและการคลงัมากกว่า 17.9 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั

ซึ่งน่าจะส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์ในแง่ตันไมล์เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 - ปี 2565

• ปรากฏการณ์ลานญีา (La Nina) ได้เกดิข้ึนและอาจน�าไปสู่การหยดุชะงักของห่วงโซ่อปุทานในครึง่แรกของปี 2564

• GDP ของสหราชอาณาจักรลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 11.4 ในปี 2563

• GDP ของญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2563

• GDP ของอินเดียหดตัวร้อยละ12.2 ในปี 2563

• GDP ของสิงคโปร์หดตัวร้อยละ 6.7 ในปี 2563

• ในเดือนมกราคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ค�านวณว่า GDP โลกในปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.5 IMF 

แก้ไขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2564 เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ในปี 2565 การคาดการณ์ 

ล่าสดุของ IMF ในเดือนมกราคมส�าหรบัอตัราการเติบโตของ GDP ปี 2564 มีดังนี ้ประเทศออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.5 

ประเทศแคนาดาเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.6 ประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ประเทศฝรั่งเศสเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 ประเทศ

เยอรมันเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.5 ประเทศอินเดียเพิม่ขึน้ร้อยละ 11.5 ประเทศอนิโดนเีซยีเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.8 ประเทศอติาลี

เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.0 ประเทศญีปุ่่นเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.1 ประเทศเนเธอแลนด์เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.0 ประเทศซาอดิุอาระเบยี

เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.6 ประเทศเกาหลีใต้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.1 ประเทศสเปนเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.9 ประเทศไทยเพิม่ข้ึนร้อยละ 

2.7 ประเทศอังกฤษเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 และประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.1 ทั้งน้ี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส�าหรบัการคาดการณ์ GDP ในปี 2564 ส�าหรบั ประเทศเดนมาร์กเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.5 ประเทศกรซีเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.1 

ประเทศนวิซีแลนด์เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.4 ประเทศนอร์เวย์เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.6 ประเทศสวเีดนเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.5 ประเทศ

สวสิเซอร์แลนด์เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.6 ประเทศไต้หวนัเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.2 และประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์เพิม่ข้ึน

ร้อยละ 1.3 จากการรายงานครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2563

• โควดิ-19 ยังคงเป็นภัยคกุคามต่อแต่ละประเทศและต่อเศรษฐกจิโลก หากภยัคกุคามนีค่้อย ๆ  ลดลงไปภายในครึง่แรก 

ของปี 2564 ซ่ึงดูเหมอืนจะมีความเป็นไปได้ทีช่ดัเจนเนือ่งจากมีวคัซนีมากกว่าสามชนดิทีพ่ฒันาเป็นผลส�าเรจ็ก่อน

สิ้นปี 2563 หากเป็นเช่นนั้นการขนส่งจะกลับสู่ภาวะปกติภายในครึ่งหลังของปี 2564

• ตลาดทนุยงัคงหยดุนิง่ในปี 2563 เราหวงัว่าตลาดตราสารหน้ี / ตราสารทนุจะเปิดอกีครัง้ในช่วงปี 2564 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในตอนนี้ที่เรามีวัคซีนพร้อมใช้งานแล้ว



• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาการค้าเสรีที่ลงนามในเดือน

พฤศจิกายนโดย 15 ประเทศเศรษฐกิจหลัก (ซึ่งมี GDP รวมทั้งสิ้น 26 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งรวมถึงจีน ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะกระตุ้นการค้าในภูมิภาคและลด

ความเสี่ยงจากการต่อต้านโลกาภิวัตน์

• ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ค�าม่ันว่าจะใช้จ่ายเงิน 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างถนน 

สะพาน และจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

• ในที่สุด Brexit ก็เสร็จสิ้น ซึ่งถือได้ว่าปัจจัยความไม่แน่นอนนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดได้หมดไป!

• สนธิสัญญา EU-China ได้ลงนามในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้สหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงการลงทุนในจีนได้

• อัตราการสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือในปัจจุบัน (ณ สิ้นปี 2563) อยู่ที่ร้อยละ 6.07 (ปริมาณร้อยละ 4.39 เป็น 

กลุ่มเรอืทีม่อีปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอื และปรมิาณร้อยละ 6.99 เป็นกลุม่เรอืท่ีไม่มอีปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอื) 

หรือคิดเป็นปริมาณรายไตรมาสต�่าสุดในรอบกว่า 20 ปี!

• มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตัน (ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ล้านเดทเวทตัน) มากกว่าปริมาณการส่ัง

ต่อเรือใหม่ (13.87 ล้านเดทเวทตัน) เกือบ 4 เท่าตัว ซึ่งเคยเกิดขึ้นสองครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในปี 2555 และ 

ปี 2559 ซึ่งในทั้งสองครั้งนั้น ดัชนี BDI ได้เพิ่มขึ้นในปีถัดไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 ปี 2560 

• การรไีซเคลิเรอืเพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 8.23 ล้านเดทเวทตันในปี 2562 เป็น 15.1 ล้านเดทเวทตัน (เพิม่ข้ึนร้อยละ 83.5) 

ในปี 2563 แม้ว่าการปิดเมืองอันเนื่องมาจาก โควิด-19 จะท�าให้การรีไซเคิลหยุดชะงักอยู่หนึ่งไตรมาส

• โควิด-19 ท�าให้เกิดการล่าช้าในการขนส่งจากความแออัด การเปลี่ยนเส้นทางเพื่อผลัดเปลี่ยนลูกเรือเป็นการเพิ่ม

ระยะทางในแง่ตันไมล์ และความล่าช้าเน่ืองจากการกกักนัเรอืเป็นเวลา 14 วนัส่งผลให้อปุทานของเรอืทุกกลุม่ลดลง

• เจ้าของเรือยังคงลดความเร็วในการแล่นเรือลงเพื่อช่วยลดภาคอุปทาน

• การที่บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มเรือขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือนั่นหมายความว่าอัตราการเติบโตสุทธขิอง

ภาคอุปทานจะอยู่ในระดับต�่าที่เพียงร้อยละ 0.84 ในปี 2564

• การเติบโตสุทธิของอปุทานในปี 2563 อยูท่ีร้่อยละ 3.84 มากกว่าปรมิาณการเติบโตของอปุสงค์ในแง่ตันไมล์ท่ีลดลง

ร้อยละ 2.19 ถงึเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.5 (ซึง่ความต่างเกดิจากการประมาณการของ Clarksons Research และ Analysts) 

คาดว่าอัตรานี้จะกลับกันในปี 2564 และ ปี 2565 โดยคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในแง่ตันไมล์จะมากกว่าการเติบโตของ

อุปทานสุทธิในแต่ละปีของทั้งสองปีนี้

• ณ สิ้นปี 2563 เรือที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 56.2 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 6.2 ของกองเรือ 

ในปัจจุบัน (31.71 ล้านเดทเวทตันในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ หรือร้อยละ 9.85 และ 24.48 

ล้านเดทเวทตันในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ หรือร้อยละ 4.18) ซ่ึงเรือเหล่าน้ีจะเป็นตัวเลือกที่

เหมาะสมส�าหรบัการรีไซเคิล เนือ่งจากจะต้องมีการลงทุนในการติดต้ังระบบจัดการน�า้ถ่วงเรอื การใช้น�า้มันเชือ้เพลงิ 

ค่าก�ามะถันต�่า ค่าใช้จ่ายในการตรวจเรือพิเศษ (Special Survey) ที่ราคาสูง และอาจต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์อื่น ๆ 

หลังปี 2566 ที่จะบังคับให้ต้องรีไซเคิลเรือเก่าเหล่านี้ 

• อกีวธีิหน่ึงในการมองแนวโน้มในอนาคตของตลาดคอืการเปรยีบเทียบปรมิาณเรอืทีส่ั่งต่อใหม่ซ่ึงอยูท่ีป่รมิาณ 55.06 

ล้านเดทเวทตัน (จนถึงสิ้นปี 2566) ว่าคิดเป็นปริมาณร้อยละ (ร้อยละ 6.07) ของกองเรือในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563 

และพิจารณาว่าครั้งสุดท้ายที่มีตัวเลขต�่าเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อใด ค�าตอบคือในช่วงกลางทศวรรษหรือปี 2528!

• ข้อมูลจาก Clarksons แสดงให้เห็นการเติบโตสุทธิของกองเรือท่ีร้อยละ 3.84 ในปี 2563 (จากปริมาณ 873.43 

ล้านเดทเวทตัน เป็นปริมาณ 906.99 ล้านเดทเวทตัน) มุมมองของบริษัทฯ ต่อการเติบโตของภาคอุปทานภายใน 

ส้ินปี 2564 และปี 2565 อยู่ทีร้่อยละ 1.84 และร้อยละ 0.22 (จากปรมิาณ 906.99 ล้านเดทเวทตัน เป็นปรมิาณ 923.66 



ล้านเดทเวทตันภายในส้ินปี 2564 และจากนัน้เป็นปรมิาณ 925.73 ล้านเดทเวทตันภายในส้ินปี 2565) โดยคาดว่าจะมี

การรไีซเคิลเรอืปริมาณ 16 ล้านเดทเวทตันต่อปี และมีอตัราการส่งมอบล่าช้าทีร้่อยละ 15 ต่อปีในปี 2564 และปี 2565

• หากการคาดการณ์ของบริษัทฯ ที่คาดว่าภาคอุปทานจะเติบโตร้อยละ 1.84 เป็นไปตามคาด ปี 2564 ควรเป็นปีที่มี

การเติบโตอย่างสมเหตุสมผลเมือ่พจิารณาถงึอตัราการเติบโตของ GDP โลก ท่ีร้อยละ 5.5 ซึง่ได้คาดการณ์โดย IMF

• หากภาคอุปทานได้รับผลจากการที่เรือเก่าหลายล�าต้องถูกรีไซเคิล การลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเจ้าของ

เรือท่ีเหลือที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า และการต้องจอดเรือในอู่แห้งส�าหรับเจ้าของเรือท่ีต้องน�าเรือเข้า

ตรวจเรือพิเศษขณะที่เรือมีอายุมากกว่า 20 ปี หากเป็นเช่นนี้ตลาดจะได้รับประโยชน์จากปริมาณเรือท่ีมีอยู่อย่าง

จ�ากัดในด้านอุปทาน

	 	 ครั้งนี้จะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาจริงหรือไม่?	

 เพื่อให้เข้าใจการน�าเสนอภาพด้านบนได้ดีขึ้น โปรดอ่านค�าอธิบายดังต่อไปนี้:

• บรษิทัฯ ได้เลอืกปี 2552 (ปีทีถ่ดัจากการเกดิเหตุการณ์วกิฤตการเงินโลก), ปี 2559 (ปีท่ีแย่ท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีมาส�าหรบั

ธุรกิจขนส่งทางทะเล) และปี 2563 (ปีที่เกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายครั้งส�าคัญ กล่าวคือ โควิด-19) เพื่อ

น�าเสนอภาพด้านบน

• ปริมาณค�าส่ังต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือในปี 2552 มีมากถึงร้อยละ 81 และตัวเลขนี้อธิบายว่าเพราะเหตุใด

อุตสาหกรรมจึงอยูใ่นภาวะถดถอยเป็นเวลา 12 ปีหลงัจากนัน้ (ปี 2552 ถงึ ปี 2563) เพยีงแค่พยายามรองรบัอปุทาน

ส่วนเกินนี้

• จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซ่ึงเกี่ยวข้องกับการใช้เหล็กมูลค่า 578 พันล้านเหรียญสหรัฐทันทีหลังจาก

วิกฤตการเงินโลก ส่งผลให้ดัชนี BDI ฟื้นตัวจาก 663 จุดในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 สู่ระดับสูงที่ 4,291 จุดในวันที่ 

3 มิถุนายน 2552 และแตะจุดสูงสุดที่ 4,661 จุดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552



• ปี 2559 เป็นปีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ (ร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 2.1) ในขณะที่ยังคง

ดิน้รนกับอุปทานส่วนเกินทีเ่กดิขึ้นหลังจากวิกฤตการเงนิโลก ในปี 2559 ยังมสีดัส่วนปริมาณค�าสัง่ต่อเรือใหม่ต่อ

ปริมาณกองเรือสูงถึงร้อยละ 18 และไม่ได้รับประโยชน์จากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจใด ๆ ของรัฐบาลจีน ท�าให้

เป็นปีที่แย่ที่สุดส�าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

• ในปี 2563 อุปสงค์ลดลงในครึ่งแรกของปีแต่ได้ปรับตัวเพิ่มข้ึนในครึ่งหลังของปี ส�าหรับตัวเลขการเติบโตของ

อุปสงค์ในแง่ตันไมล์ในปีนี้อยู่ระหว่างติดลบร้อยละ 2.19 (ข้อมูลจากการวิจัยของ Clarksons) ถึงบวกร้อยละ 0.50 

(ข้อมลูจากนกัวเิคราะห์ของ Clarksons Platou) อตัราค่าเช่าเหมาล�าเป็นระยะเวลาของเรอืขนาดเคปไซส์เปลีย่นแปลง

จากค่าเฉลีย่ที ่7,186 เหรยีญสหรฐัในครึง่แรกของปี เป็นค่าเฉลีย่ที ่18,913 เหรยีญสหรฐัในครึง่หลงัของปี (เพิม่ขึน้

ร้อยละ 163) แม้กองเรอืขนาดเคปไซส์จะเติบโตร้อยละ 3.73 ในระหว่างปี ส่ิงน้ีเป็นเครือ่งยนืยนัถงึความสมดุลของ

อุปทานและอุปสงค์

• ท�าไมปี 2564 ถงึแตกต่าง? สัดส่วนปรมิาณค�าส่ังต่อเรอืใหม่ต่อปรมิาณกองเรอื (ร้อยละ 6.07) อยูใ่นจดุต�า่สุดในรอบ 

20 ปีหรือนานกวา่นัน้ ซึง่หมายความวา่แม้ว่าจะมกีารปลดระวางเรอืในปริมาณน้อย แต่อปุทานเรือใหม่กม็ไีม่มาก 

ซึง่ส่งผลให้เจ้าของเรอืต่าง ๆ สามารถท�าเงนิได้ในช่วงไม่กีปี่ข้างหน้าเนือ่งจากคาดว่าอปุสงค์จะยงัคงขยายตัวต่อไป

• มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตัน (ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ล้านเดทเวทตัน) มากกว่าปริมาณการส่ัง 

ต่อเรือใหม่ (13.87 ล้านเดทเวทตัน) เกือบ 4 เท่าตัว ซึ่งเคยเกิดขึ้นสองครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในปี 2555 และ

ปี 2559 ซึ่งในทั้งสองครั้งนั้น ดัชนี BDI ได้เพิ่มขึ้นในปีถัดไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 ปี 2560

• เรือที่มีอายุเกิน 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของกองเรือในปัจจุบันซึ่งสูงกว่าสัดส่วนระหว่างปริมาณค�าสั่งต่อเรือใหม่

ต่อปริมาณกองเรือที่ร้อยละ 6.07 ณ สิ้นปี 2563

• ค�าส่ังต่อเรือใหม่ในปี 2563 ถูกจ�ากัดเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยยาวนานถึง 12 ปี ธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้แก่

เจ้าของเรือ ตลาดทุนยังคงหยุดนิ่ง เรือขนาดอัลตราแมกซ์อายุ 5 ปีขายในราคา 16 - 18 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบ

กับเรือขนาดอัลตราแมกซ์ส่ังต่อใหม่ขายอยู่ท่ีราคา 26 - 27 ล้านเหรียญสหรัฐ แทบจะไม่ต้องคิดเลยว่าควรซ้ือเรือ

มือสองมากกว่า และความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกท่ีท�าให้ค�าสั่งต่อ

เรือใหม่มีจ�านวนลดลง

• อัตราค่าระวางเรอืขนาดเคปไซส์เริม่ต้นปีที ่16,656 เหรยีญสหรฐัในวนัที ่4 มกราคมและเพิม่สงูถงึ 26,489 เหรยีญ

สหรฐัในวนัที ่13 มกราคม และปิดท่ี 15,675 เหรยีญสหรฐัในวนัที ่29 มกราคม 2564 ซึง่เป็นอตัราค่าระวางในเดือน

มกราคมที่สูงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ เรากล้าพูดไหมว่าช่วงเวลาที่ดีก�าลังจะมาถึง?

• ปรมิาณการขนส่งสินค้าภายในปี 2593 จะอยูท่ี่ 3.5 เท่าของปรมิาณการขนส่งในปี 2551 โดยต้องใช้เรอืเพิม่ขึน้ 3.5 

เท่า แต่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้ออกกฎเกณฑ์ว่าก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลงร้อยละ 50 เมื่อ

เทียบกับปี 2551!

• เรือที่สร้างด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในหลังจากปี 2568 จะมีอายุการใช้งานลดลงเหลือเพียง 10 ปีถึง 15 ปีก่อนที่

จะถูกแทนที่ด้วยเรือที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในอนาคต

• กฎระเบียบใหม่ภายใต้การก�าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ อาจบังคับให้เจ้าของเรอืท่ีมีเรอือาย ุ20 ปีซ่ึง

เป็นเรอืท่ีใช้การเผาไหม้เชือ้เพลงิต้องปลดระวางเรอืเหล่านัน้ซึง่จะท�าให้ภาคอปุทานมีการลดลงมากข้ึนหลงัปี 2566

• จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 667 พันล้านเหรียญสหรัฐในปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งมากกว่าท่ี

เคยออกหลังวิกฤตการเงินโลกเกือบร้อยละ 16 เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อตลาดสินค้าแห้งเทกอง

ในปี 2564 และหลังจากนั้น

• รัฐบาลและธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการคลัง 17.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซ่ึงน่าจะส่งผลให้

อุปสงค์ในแง่ตันไมล์เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 / ปี 2565



• ปี 2564 มีอตัราการเติบโตของอปุสงค์ท่ีร้อยละ 4.36 (ข้อมูลจาก Clarksons) ถงึร้อยละ 6.7 (ข้อมลูจาก DNB Markets) 

เทียบกับอัตราการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 1.7 (ข้อมูลจาก Clarksons) ถึงร้อยละ 1.5 (ข้อมูลจาก DNB 

Markets) ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการเช่าเหมาล�าเป็นเวลามีอตัราทีแ่ข็งแกร่งและปี 2564 จะเป็นจดุเริม่ต้นของรายได้ที่

แข็งแกร่งส�าหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทฯ		ในปี	2563

  กระบวนการอนุญาโตตลุาการของบรษัิทฯ กบั Sainty ได้ส้ินสดุลงด้วยความสมัครใจของทัง้สองฝ่าย โดยผลจากระงบั

ข้อพิพาทมีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้รับเงินสดตามสัญญาระงับข้อพิพาทจ�านวน 40.50 ล้านเหรียญสหรัฐในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

2. เม่ือเทียบกับจ�านวนเงินดังกล่าวข้างต้น เงินจ�านวน 67.90 ล้านเหรียญสหรัฐได้เคยแสดงเป็น “เงินล่วงหน้าค่า 

ต่อเรือ” ภายใต้สินทรัพย์ของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ 

3. “เงินล่วงหน้าค่าต่อเรอื” ดังกล่าวได้ถูกล้างออกและแทนท่ีด้วยจ�านวน 40.50 ล้านเหรยีญสหรฐัภายใต้รายการเงินสด

ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ 

4. ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ได้แสดงรายการขาดทุนทีไ่ม่ใช่เงนิสดจ�านวน 27.40 ล้านเหรยีญสหรฐัในงบก�าไรขาดทุน

ของบริษัทฯ 

5. การขาดทุนที่ไม่ใช่เงินสดท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในจ�านวนเดียวกัน กล่าวคือจ�านวน 27.40  

ล้านเหรียญสหรัฐ 

6. บรษัิทฯ ได้ด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วยความจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเงนิสดเข้าสู่บรษัิทฯ โดยเรว็ท่ีสุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

7. จากการระงับข้อพิพาทน้ี บริษัทฯ ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติมเป็นจ�านวนกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต่อปี และประหยัดเวลาในการจัดการ 

8. การขจัดความไม่แน่นอนจากคดีความออกไปจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

 ในวันที่ 19 พฤษภาคม และ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประสบความส�าเร็จในการแก้ไขข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้

รุ่น PSL206A และรุ่น PSL211A 

1. บรษัิทฯ ได้ไถ่ถอนหุน้กูรุ้น่ PSL206A บางส่วนจ�านวน 392 ล้านบาทเม่ือวนัที ่9 มิถนุายน 2563 จ�านวน 627.2 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จ�านวน 282.24 ล้านบาทเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 และอีกจ�านวน 329.28 ล้านบาท จะ

ไถ่ถอนในวนัที ่12 มีนาคม 2564 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุน้กูรุ้น่น้ีมีเงินต้นคงเหลอืจ�านวน 329.28 ล้านบาท

ซึ่งจะครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

2. บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนจ�านวน 359 ล้านบาทเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยหลังจากการ

ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นนี้อีกจ�านวน 359 ล้านบาทในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หุ้นกู้รุ่นนี้มีเงินต้นคงเหลือจ�านวน 2,872 

ล้านบาทซึ่งจะครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอน

 บริษัทฯ ได้พยายามลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมผ่านการท�ารายการรูปแบบใหม่กับลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทฯ 

การคิดนอกกรอบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและท�าให้เกิดอีกหนึ่งประวัติศาสตร์แรกส�าหรับ PSL

1. PSL ด�าเนินการให้ได้รับค่าเช่าเรือเหมาล�าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ส�าหรับสัญญาเช่าระยะยาวของเรือ 5 ล�า 

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2. ค่าเช่าเรือเหมาล�าล่วงหน้าคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 26.55 ล้านเหรียญสหรัฐ



3. PSL สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างมากระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

4. สิ่งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลและไม่เคยมีใครท�าได้มาก่อน!

5. เมื่อพิจารณาถึงสถานะของตลาดทุน ธนาคารไม่เต็มใจท่ีจะปล่อยเงินกู้ และเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรค

ระบาดทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เปรียบเหมือนเป็นสิ่งเหลือเชื่อ!

6. PSL ใช้เงินที่ได้มาจ�านวน 4.85 ล้านเหรียญสหรัฐในการช�าระเงินกู้ส�าหรับเรือดังล่าวก่อนก�าหนดเป็นระยะเวลา

หนึ่งปีให้แก่ธนาคารผู้รับจ�านอง 

7. ส่วนเงินที่ได้มาอีกจ�านวน 19.71 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 627.20 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ใช้ในการไถ่ถอน

หุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้รุ่น PSL206A (ตามที่ได้อธิบายด้านบน)

8. เงินที่เหลือจะถูกน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ

จุดเด่นทางการเงิน	(จากงบการเงินสกุลเงินบาท)	และผลการด�าเนินงานประจ�าปี

 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี รายได้รวมของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,751.06 ล้านบาท (ปี 2562: 4,183.03 ล้านบาท) และ

บรษัิทฯ มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 1,294.85 ล้านบาท รวมผลขาดทนุทีเ่กดิครัง้เดียวจากการเข้าท�าสัญญาระงบัข้อพพิาทกบัอูต่่อเรอื 

Sainty จ�านวน 868.72 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิไม่รวมขาดทุนท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวอยู่ที่ 426.13 ล้านบาท (ปี 2562: ขาดทุนสุทธิ

เป็นเงิน 228.49 ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10,134.29 ล้านบาท (ปี 2562: 11,559.05 ล้านบาท) และสินทรัพย์รวมของ 

บริษัทฯ ลดลงในระหว่างปีเป็น 21,396.85 ล้านบาท (ปี 2562: 25,060.55 ล้านบาท) การลดลงของสินทรัพย์รวมหลักๆ มา

จากการปิดสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน การรับเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือคืนจากอู่ต่อเรือ Sainty และ 

ค่าเสื่อมราคาของเรือ บริษัทฯ มีเรือจ�านวน 36 ล�าทั้งในปี 2562 และปี 2563

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจ�านวน 1,275.67 ล้านบาท (ปี 2562: ขาดทุนสุทธิจ�านวน 219.74 ล้านบาท) ก่อน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 14.74 ล้านบาท (ปี 2562: จ�านวน 6.04 ล้านบาท) และภาษีเงินได้จ�านวน 4.44 ล้านบาท 

(ปี 2562: จ�านวน 2.71 ล้านบาท)  การระบาดของโควดิ-19 ส่งผลให้รายได้ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์

ถึงเดือนพฤษภาคมปี 2563 อย่างไรก็ตาม อัตราค่าระวางเรือได้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่หลายประเทศท่ัวโลกได้ยกเลิกมาตรการ 

ลอ็คดาวน์อนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 นอกจากน้ี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิท่ีเน้นโครงสร้างพืน้ฐานของจนี

ท�าให้อตัราค่าระวางปรบัตัวดีขึน้เนือ่งจากอปุสงค์ส�าหรบัสนิค้าแห้งเทกองแขง็แกร่ง เรอืของบรษัิทฯ ท�ารายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อ

ล�าเรอืคิดเป็น 8,332 เหรยีญสหรฐัในปี 2563 เม่ือเปรยีบเทียบกบั 9,622 เหรยีญสหรฐัต่อวนัต่อล�าเรอืในปี 2562 รายได้จากการ

เดินเรอืสุทธิ (สทุธิจากรายจ่ายท่าเรอืและน�า้มันเชือ้เพลงิ) ลดลงร้อยละ 12 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดิน

เรอืเฉล่ียต่อวนัต่อล�าเรอื (ค่าใช้จ่ายในการเดินเรอืเฉลีย่ต่อวนั) ลดลงจาก 4,778 เหรยีญสหรฐัในปีก่อน เป็น 4,705 เหรยีญสหรฐั

ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 1 ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเฉลี่ยเพื่อการซ่อมบ�ารุงของปีนี้อยู่ท่ี 7.63 วันต่อ

ล�าเรือ (ในปี 2563 อายุเฉลี่ยของกองเรืออยู่ที่ 9.3 ปี) โดยมีเรือ 14 ล�าเข้ารับการซ่อมแซมในอู่แห้งและส�ารวจเรือในระหว่างปี

 บริษัทฯ ได้ลองค�านวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอีกคร้ังในปีนี้ ส�าหรับ 27 ปีนับต้ังแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ จนถึงวนัศุกร์ที ่16 กนัยายน 2563 ซ่ึงราคาหุน้บรษัิทฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 4.32 บาทต่อหุน้ (บรษัิทฯ เริม่ซือ้ขายหุน้ใน

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เม่ือวนัที ่16 กนัยายน 2536) และหากนักลงทุนได้ถอืหุน้ไว้ต้ังแต่ออก IPO ครัง้แรกจนครบ 27 ปี นกัลงทนุ

จะได้ผลตอบแทนถึง 8.23 เท่าของเงินลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ การค�านวณนี้ยังไม่ได้ค�านึงถึงผลตอบแทนจากการน�าเงินปันผลที่

ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ

 เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงขอเสนอผลการด�าเนินงานประจ�าปีท่ีส�าคัญ จากงบการเงินของ 

บริษัทฯ ในปีที่ผ่าน ๆ มาดังต่อไปนี้



ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ค่าเฉลีย่ดัชนค่ีาระวางเรอื (BDI) 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 1,353 1,066

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) (40.80)

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

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อเรอืหนึง่ล�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) (1.13)

 ในช่วงทีต่ลาดต�า่สุดในปี 2558 และในปี 2559 บรษิทัฯ ได้บรหิารงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย และเม่ือต้นปี 2558 บรษิทัฯ 

เพิ่มทุนจ�านวนประมาณ 65 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 100 

ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบก�าหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอีก 55 ล้าน

เหรยีญสหรฐั ไถ่ถอนได้เพยีงครัง้เดียวเม่ือครบก�าหนด 3.5 ปี ในเดือนธันวาคม 2559 บรษัิทฯ ได้ช�าระเงินคืนเงนิกู้ก่อนก�าหนด

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

เพิ่มเงินสด (บริษัทฯ ได้ขายเรือเก่าเพื่อรีไซเคิลจ�านวน 15 ล�าในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพื่อแล่นต่อในตลาดจ�านวน 

2 ล�าในปี 2559 - ปี 2560) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ช�าระคนืเงินกูก่้อนก�าหนดส�าหรบัสญัญากู ้1 ฉบบั และได้ถอนจ�านองเรอืจ�านวน 

3 ล�า ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ช�าระคนืเงินกูเ้ต็มจ�านวนและถอนจ�านองเรอืเพิม่อกีจ�านวน 2 ล�า เพือ่เป็นการลดผลกระทบทางลบ

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เลือ่นวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุน้กูส้องรุน่ จ�านวนเงนิรวม 124 ล้านเหรยีญสหรฐั 

ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง บริษัทฯ ได้รับเงินจ�านวน 40.50 ล้านเหรียญสหรัฐจากการระงับข้อพิพาทกับอู่ต่อเรือ Sainty 

นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ยงัได้รบัเงินค่าเช่าเรอืล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือนจ�านวน 26.55 ล้านเหรยีญสหรฐัจากลกูค้ารายหนึง่

 กองเรอืของบรษัิทฯ : ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ มีเรอืจ�านวน 36 ล�าในกองเรอื (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จ�านวน 8 ล�า 

ขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จ�านวน 9 ล�า และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จ�านวน 19 ล�า) มีขนาดระวางบรรทุก 

รวม 1,585,805 เดทเวทตัน หรือเฉลี่ย 44,050 เดทเวทตัน ต่อล�าโดยมีอายุเฉลี่ยของกองเรือประมาณ 9.3 ปี 

 ในธุรกจิทีต้่องใช้เงินลงทนุสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเสีย่งท่ีสูงมาก รวมทัง้ยงัมีลกัษณะทีเ่ป็นวฏัจกัรทีผ่นัผวน

และคาดเดาได้ยาก จังหวะเวลาในการตกลงซื้อเรือนั้น ถือได้ว่าเป็นจังหวะการตัดสินใจที่ส�าคัญที่สุด

 รายได้ต่อวันต่อล�าเรือ ในปี 2563 รายได้ต่อวันต่อล�าเรือของบริษัทฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 8,332 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใช้จ่าย

ในการเดินเรือต่อวันต่อล�าเรือเฉลี่ยอยู่ท่ี 4,705 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้เล็กน้อยท่ี 4,650 เหรียญสหรัฐต่อวัน

ต่อล�าเรอื โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการประสบปัญหาในการเปลีย่นถ่ายลกูเรอืเน่ืองจากไม่มีเท่ียวบิน การตรวจโควดิ-19 ท้ังก่อน

และหลังขึ้นเครื่องบิน มาตรการกักตัว 14 วันในโรงแรมต่างๆ ซ่ึงมีราคาสูง เที่ยวบินส่วนตัวที่มีราคาสูงมาก การเปลี่ยนเส้น

ทางเดินเรือซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูง เพื่อเปลี่ยนถ่ายลูกเรือ

 การแบ่งส่วนตลาด / การเปรียบเทียบ : ในปี 2563 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ที่ระดับ 

445 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันท่ี 8,003 เหรียญสหรัฐต่อวันในปี 2563 เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษัทฯ ท�า

รายได้อยู่ท่ี 8,214 เหรียญสหรัฐต่อวัน ซึ่งมากกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ร้อยละ 2.64 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรือ

ขนาดซปุราแมกซ์ (BSI) อยูท่ีร่ะดบั 744 จดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัที ่8,189 เหรยีญสหรฐัต่อวนั เรอืขนาดซปุ

ราแมกซ์และเรอืขนาดอลัตราแมกซ์ของบรษัิทฯ ซ่ึงท�ารายได้อยูท่ี่ 8,464 เหรยีญสหรฐัต่อวนั มากกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชนี 

BSI ร้อยละ 3.36 เป้าหมายของบริษัทฯ คือการท�ารายได้ให้มากกว่าดัชนีดังกล่าวทั้งสอง

 สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ปรากฎตามตารางด้านล่างน้ี จะเหน็ได้ว่ามกีารท�า

สัญญาเช่าเรอืระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอกีส่ีปีข้างหน้าเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 15 ด้วยรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รบัประมาณ 

137.5 ล้านเหรียญสหรัฐ  



ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

จ�านวนวันเดินเรือรวม  13,140 13,140 13,140 13,176 13,140

จ�านวนวันที่ได้ท�าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว   2,190 1,992 1,825 1,830 1,825

ร้อยละของจ�านวนวันที่ได้ท�าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว 17 15 14 14 14

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

13,577 14,062 14,550 14,550 14,550

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ 
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

29.7 28.0 26.6 26.6 26.6

 การรีไซเคิลเรือ ด�าเนินไปด้วยดีโดยมีขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือที่ถูกรีไซเคิลปริมาณ 15.1 ล้านเดทเวทตัน 

ในระหว่างปี 2563 (แม้ว่าในอนุทวีปอินเดียมีการปิดเมืองในช่วงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม) 

รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง เม่ือเทียบกับปริมาณ 8.23 ล้านเดทเวทตันในปี 2562 (เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 83.5) อายุของกองเรือโลก ณ สิ้นปี 2563 มีปริมาณ 56.2 ล้านเดทเวทตัน (ปริมาณ 31.71 ล้านเดทเวทตันของกลุ่มเรือ

ที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ และปริมาณ 24.48 ล้านเดทเวทตันของกลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) หรือร้อย

ละ 6.2 (ร้อยละ 9.85 ของกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ และร้อยละ 4.18 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า

บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือที่อยู่ในระดับต�่า

ที่ร้อยละ 6.07 (ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่จนถึง ณ สิ้นปี 2566 เมื่อเทียบกับปริมาณอุปทานสุทธิ ณ สิ้นปี 2563) ท�าให้กองเรือ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลกน่าจะขยายตัวช้าลงมากขึ้น 

ทิศทางอุตสาหกรรม

 คาดว่าภาคอุปทานของเรือสั่งต่อใหม่จะลดลงในอีกสองสามปีข้างหน้า โดยเริ่มต้นปี 2563 อุปทานเรืออยู่ท่ี 873.43 

ล้านเดทเวทตัน และจนถงึส้ินปี เพิม่ขึน้เป็น 906.99 ล้านเดทเวทตัน ในระหว่างปีเรอืปรมิาณ 15.1 ล้านเดทเวทตันได้ถกูรไีซเคลิ 

และมีการส่งมอบเรอื 48.66 ล้านเดทเวทตัน ส่งผลให้กองเรอืขยายตัวร้อยละ 3.84 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรมิาณการส่ังต่อ

เรือใหม่อยู่ที่ 55.06 ล้านเดทเวทตัน (ก�าหนดส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2566) หรือประมาณร้อยละ 6.07 ของปริมาณกองเรือโลกใน

ต้นปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือเติบโตสุทธิร้อยละ 2.69 ในปี 2563 ส�าหรับกลุ่มเรือ

ขนาดแฮนด้ีไซส์/ซปุราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ และปรมิาณการสัง่ต่อเรอืใหม่ส�าหรบักลุม่เรอืท่ีมอีปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอือยู่

ท่ี 14.15 ล้านเดทเวทตัน (ก�าหนดส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2566) หรือประมาณร้อยละ 4.39 ของกองเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า

บนเรือของโลกในต้นปี 2564 สิ่งนี้จะช่วยลดแรงกดดันจากด้านอุปทาน

 ในขณะที่ด้านอุปทานดูเหมือนจะน่าสนใจหากมองโดยผิวเผิน ข้อเท็จจริงข้างต้นท่ีกล่าวถึงก่อนหน้านี้ไม่ได้ค�านึงถึง

ผลกระทบด้านกฎระเบียบที่ก�าลังจะเกิดขึ้นหรืออายุปัจจุบันของกองเรือ ในต้นปี 2564 ร้อยละ 6.19 (56.2 ล้านเดทเวทตัน) 

ของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลก (ร้อยละ 9.85 หรือปริมาณ 31.71 ล้านเดทเวทตันของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

ทีม่อีปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าบนเรอื) มีอายมุากกว่า 20 ปี และร้อยละ 10.65 (96.62 ล้านเดทเวทตัน) ของกองเรอืขนส่งสินค้าแห้ง

เทกองโลก (ร้อยละ 14.75 หรอื 47.49 ล้านเดทเวทตันของกองเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองทีมี่อปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าบนเรอื) จะ

มีอายุมากกว่า 20 ปีภายในสิ้นปี 2566 หากเรือเหล่านี้ไม่ถูกรีไซเคิลก่อนถึงเวลานั้น ข้อสรุปประการแรกที่ได้จากข้อมูลข้างต้น

คอืปรมิาณการส่ังต่อเรอืใหม่เป็นปริมาณการทดแทนเรอืเก่าและไม่ใช่เป็นการเพิม่ปรมิาณเรอื ประการทีส่องเรอืทีมี่อายมุากกว่า 

20 ปี ได้ถูกออกแบบ สร้าง และส่งมอบในขณะที่ราคาน�้ามันเฉลี่ยอยู่ที่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่อมาราคาน�้ามันได้ร่วง

ลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - ปี 2543 ดังน้ันเรือได้ถูกออกแบบโดย 

เน้นการใช้พลังงานมากกว่าการประหยัดเชื้อเพลิง  เรือที่มีอายุมากกว่า 20 ปีหรือเก่ากว่าจะพบว่าเป็นการยากท่ีจะแข่งขันกับ

เรอืทีอ่ายนุ้อยกว่าทีมี่การใช้เชือ้เพลงิอย่างมีประสิทธิภาพ บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าในปี 2564 การรไีซเคิลจะมีปรมิาณเพิม่มากขึน้ 



และการส่ังต่อเรอืใหม่จะลดลงเนือ่งจากกฎเกณฑ์ใหม่ได้มีผลใช้บงัคับ เรอืทีมี่อาย ุ20 ปีหรอืเก่ากว่ามีปรมิาณ 56.2 ล้านเดทเวทตัน 

หรอืร้อยละ 6.19 ของกองเรือในปัจจบัุน (31.71 ล้านเดทเวทตันเป็นเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองท่ีมีอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอื

หรอืร้อยละ 9.85 และ 24.48 ล้านเดทเวทตัน เป็นเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองท่ีไม่มีอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอืหรอืร้อยละ 4.18) 

ณ สิ้นปี 2563 จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการรีไซเคิล เนื่องจากเรือเก่าเหล่านั้นต้องลงทุนในระบบจัดการน�้าถ่วง

เรอื IMO2020 การส�ารวจเรอืพเิศษท่ีมรีาคาแพง และต้องเผชญิกบัการรไีซเคิลเนือ่งจากกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับหลงัจากปี 2566

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,154 ล�า ขนาดระวางรวม 390.63 ล้านเดทเวทตัน 

ณ สิ้นปี 2563) มีเรือจ�านวน 135 ล�า ขนาดระวางรวม 27.6 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 7.06 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก 

ส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2566 ในเรือขนาดนี้ มีเรือจ�านวน 113 ล�า ขนาดระวางรวม 18.96 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 4.85 ที่จะ

มีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566 

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,451 ล�า ขนาดระวางรวม 194.5 ล้านเดทเวทตัน 

ณ สิ้นปี 2563) มีเรือจ�านวน 161 ล�า ขนาดระวางรวม 13.31 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 6.84 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก

ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ�านวน 404 ล�า ขนาดระวางรวม 30.17 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 15.51 ที่จะ

มีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน – มีเรือจ�านวน 3,777 ล�า ขนาดระวางรวม 212.23 

ล้านเดทเวทตัน ณ สิน้ปี 2563) มเีรอืจ�านวน 180 ล�า ขนาดระวางรวม 10.52 ล้านเดทเวทตันหรอืร้อยละ 4.96 ของขนาดระวาง

ทัง้หมดทีจ่ะถูกส่งมอบจนถงึส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรอืจ�านวน 578 ล�า ขนาดระวางรวม 28.83 ล้านเดทเวทตันหรอืร้อยละ 

13.58 ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566

 เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 4,029  ล�า ขนาดระวางรวม 109.63  ล้านเดทเวทตัน ณ สิ้นปี 

2563) มีเรือจ�านวน 137 ล�า ขนาดระวางรวม 3.64  ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 3.32 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูกส่งมอบ

จนถงึสิน้ปี 2567 ในเรอืขนาดน้ี มีจ�านวน 758 ล�า ขนาดระวางรวม 18.66 ล้านเดทเวทตันหรอืร้อยละ 17.02  ทีจ่ะมีอายเุกนิ 20 ปี 

ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566

 เม่ือพจิารณาตัวเลขอปุทานของเรอืท่ีกล่าวมาข้างต้น ควรต้องค�านึงถงึอตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืซึง่ในปี 2563 

อยู่ที่ร้อยละ 11.79 และอัตราการรีไซเคิลเรืออยู่ที่ 15.1 ล้านเดทเวทตัน อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือเฉลี่ยในห้าปีที่ผ่าน

มาอยูท่ีร้่อยละ 22.8 โดยประมาณและมีอตัราการรไีซเคลิเรอือยูท่ี่ 14.7 ล้านเดทเวทตันต่อปีในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ซึง่อตัราความ

ล่าช้าในการส่งมอบเรือและอัตราการรีไซเคิลเรือนั้นจะสวนทางกับดัชนี BDI และปริมาณสินเชื่อในตลาด

 ข้อมูลจาก Clarksons ระบุว่า ในปี 2563 กองเรือโลกขยายตัวสุทธิร้อยละ 3.84 และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.7 

ขณะทีค่วามต้องการในแง่ตัน-ไมล์ (ส�าหรับการค้าทางทะเลส�าหรบัสินค้าแห้งเทกอง) จะเพิม่ข้ึนร้อยละ 4.36 ในปี 2564 ช่องว่าง

ระหว่างการคาดการณ์การเติบโตภาคอปุสงค์และการคาดการณ์การเติบโตภาคอปุทานในปี 2564 น่าจะท�าให้ตลาดเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งแต่ก็มีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานได้มาถึงหรือใกล้จะถึงแล้ว ตลาดจะมีความ

ผนัผวนอย่างรนุแรงเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยของอปุสงค์หรอืการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยของอปุทานย่อมส่งผลกระทบ 

อย่างไม่เป็นสัดส่วนต่อดัชนี BDI

 การรีไซเคิลเรือ: ตลาดค่าระวางเป็นปัจจัยหลักในการรีไซเคิลเรือ ยิ่งตลาดการขนส่งสินค้าซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณ

เรือที่ถูกส่งไปอู่เพื่อรีไซเคิลก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในปี 2563 นั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับการปริมาณการ

ส่งมอบเรือใหม่โดยเฉลี่ยในทศวรรษนี้ โดยมีการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณ 48.66 ล้านเดทเวทตัน 

 ผลกระทบจากกฎเกณฑ์: ผลกระทบจากกฎเกณฑ์จะท�าให้มีการรีไซเคิลเรือต่าง ๆ มากขึ้นในปี 2566 และหลังจากนั้น 

IMO 2020 จะส่งผลให้มกีารใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ซึง่มีราคาสงูกว่าแต่ “สะอาดกว่า” นบัต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

และด้วยเหตุนี้ปริมาณของมลพิษทางอากาศรวมทั้งฝน “กรด” ที่เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเสียดังกล่าวก็ได้ลดลง



มุมมองมหภาค

 สหรฐัอเมรกิา:  นายโจ ไบเดน ผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังเป็นประธานาธิบดีของสหรฐัอเมรกิาต้ังเป้าหมายท่ีจะบรรเทาความทุกข์

ยากภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก เศรษฐกิจของสหรัฐก�าลังฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบ

อย่างรนุแรงจากการระบาดของโควดิ-19 ในปี 2563 คาดว่าตัวเลข GDP ทีแ่ท้จรงิ คอื หดตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2563 ก่อนจะเพิม่

ขึ้นร้อยละ 3.2 ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ในปี 2565 โดยคาดว่าอัตราการว่างงานจะค่อย ๆ ลดลงแต่จะยังคงสูงขึ้นเมื่อ

เทยีบกับระดบัก่อนการระบาดเน่ืองจากการเพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ืองของผูติ้ดเชือ้โควดิ-19 อย่างไรกต็าม การว่างงานเป็นเวลานาน

ทีห่ลายคนต้องเผชิญจะยงัคงกดดันอปุสงค์และน�าไปสู่การผดินดัช�าระหน้ีทีเ่พิม่ข้ึนในอนาคต การเริม่ฉีดวคัซีนจะช่วยบรรเทา

ความตึงเครียดของธุรกิจขนาดเล็กต่าง ๆ ภาคครัวเรือนและภาคบริการได้อย่างมาก

 จีน:  หลังจากการลดลงรายไตรมาสท่ีลงต�่าท่ีสุดและการเพิ่มขึ้นอย่างมากท่ีตามมาอย่างเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส

แรกและไตรมาสสองของปี 2563 ตามล�าดับ และการทรงตัวในไตรมาสสาม คาดว่ากจิกรรมทางเศรษฐกจิจะกลบัสูร่ะดบัก่อน

การมีการแพร่ระบาดโดยมกีารเติบโตทางเศรษฐกจิเพิม่ข้ึนประมาณร้อยละ 8 ในปี 2564 และเพิม่ข้ึนร้อยละ 4.9 ในปี 2565 การ

ลงทนุโดยเฉพาะการลงทุนในหนีแ้ละการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานทางพลงังานทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิได้กระตุ้นการเติบโตในปี 2563 

การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง การส่งออกได้เพิม่ขึน้จากความต้องการหน้ากากอนามยัและวสัดุและอปุกรณ์

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท�างานทางไกล ภาคการบริโภคยังคงฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิด

จากการระบาด มาตรการกระตุ้นทางการเงินซ่ึงจ�าเป็นในระหว่างการระบาดก�าลังถูกยกเลิกเนื่องจากแนวโน้มการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Shadow Banking) ได้มีปริมาณเพิ่มข้ึนหลังจากได้ลดลงในช่วงไม่

กี่ปีท่ีผ่านมา การเพิ่มขึ้นของบริษัทที่ผิดนัดช�าระหน้ีท�าให้ความเส่ียงด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น นโยบายการคลังจะยังคงเป็นปัจจัย

สนับสนุน โดยการลดภาษีหลายคร้ังและการขยายสิทธิประโยชน์ทางสังคมท่ีส่งเสรมิการบรโิภคท่ามกลางความเชือ่ม่ันทีล่ดลง 

ของผู้บริโภค

 สหภาพยโุรป:  กลุม่การค้าของสหภาพยโุรปเริม่ต้นปี 2563 ด้วยความไม่แน่นอนอย่างมากเกีย่วกบัผลการเจรจา Brexit 

แต่กลับได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ในไตรมาสแรกของปี 2563 OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิ

จะหดตัวร้อยละ 7.5 ในปี 2563 และจะเป็นระยะเวลาถงึ 2 ปีเต็มก่อนทีเ่ศรษฐกิจจะกลบัมาสู่ระดับก่อนการระบาด สหภาพยโุรป

เป็นหนึง่ในประเทศเศรษฐกจิหลกักลุม่แรกท่ีเริม่การฉีดวคัซีนให้กบัประชากร การฉีดวคัซีนจะช่วยให้สภาพธุรกจิฟ้ืนตัว ช่วย

ลดความไม่แน่นอน และกระตุ้นการบรโิภคทีล่ดลงเนือ่งจากการแพร่ระบาด เพือ่หลกีเลีย่งการตึงตัวทางเศรษฐกจิก่อนเวลาอนั

ควรซึง่อาจส่งผลต่อการฟ้ืนตัว ยงัคงมนีโยบายการคลงัของประเทศต่างๆ เพือ่สนบัสนนุในอกีสองปีข้างหน้า ใช้ประโยชน์จาก

อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ามาก และการจัดหาเงินทุนจ�านวนมากภายใต้แผนการฟื้นฟูของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ

ระบาดของโรคมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างยาวนานต่อบางภาคส่วน องค์ประกอบของมาตรการทางการคลังจึง

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนจากการเน้นการสนับสนุนรายได้ไปสู่การส่งเสริมแรงงานและการจัดสรรเงินทุนใหม่

 ญ่ีปุ่น:  การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่นอย่างหนักส่งผลให้ GDP ลดลงร้อยละ 5.25 

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิก�าลงัฟ้ืนตัว แต่การเติบโตยงัคงซบเซาและเศรษฐกจิยงัคงขึน้อยูก่บัระดับความรนุแรงไวรสัโคโรนาจนกว่า

จะสามารถกระจายวัคซีนได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจากมีการยกเลิกข้อจ�ากัดต่างๆ การบริโภคคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นโดยได้รับการ

สนบัสนุนจากเงนิอดุหนุนและมาตรการต่าง ๆ ของรฐับาล นอกจากนี ้เน่ืองจากประเทศคูค้่าต่าง ๆ ได้มีแนวโน้มทางเศรษฐกจิ

ท่ีดีขึ้น การขยายตัวของภาคส่งออกจะยังคงแข็งแกร่งขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นด�าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาเศรษฐกิจด้วยการ 

กระตุ้นทางการคลงัท่ีแข็งแกร่ง อย่างไรกต็าม หากไม่มีการด�าเนนิการใด ๆ นอกเหนอืจากมาตรการทีมี่อยูใ่นปัจจบัุนการฟ้ืนตัว 

ทางเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ียืดหยุ่นแลยั่งยืนจะต้องมีการสนับสนุนเชิงนโยบายและการปฏิรูป

เชิงโครงสร้างเพิ่มเติม 

 อินเดยี:  อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบกับการปิดเมืองที่รุนแรงที่สดุในบรรดาการปิดเมืองทั่วโลก การปิดเมอืง

บังคับให้ประชากรหลายล้านคนต้องเดินหลายพันไมล์กลับบ้านและประสบปัญหา GDP หดตัวรุนแรงท่ีสุดในกลุ่มประเทศ 

G20 ในขณะท่ีเกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากสภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวย ภาคการผลติและภาคบรกิารได้รบัผลเสียจากมาตรการ

กักกันและความไม่แน่นอน ความยากล�าบากทางสังคมอย่างมากยังคงมีอยู่และการลดลงของอัตราการว่างงานเป็นผลมา



จากอัตราก�าลังแรงงานที่ลดลง โควิด-19 ก�าลังท�าให้จุดอ่อนในด้านความยากจน การเข้าไม่ถึงสวัสดิการมีจ�านวนมาก ความ

เสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อม และการขาดโอกาสในการจ้างงาน ที่มีอยู่ก่อนหน้าการระบาดทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเพิ่มความ

ยืดหยุ่น รัฐบาลได้ตอบสนองด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสามมาตรการ แต่จ�าเป็นต้องมีมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อ

บรรเทาความเสียหายพร้อมกับแผนองค์รวมระยะกลางที่น่าเชื่อถือ

งาน	PSL	Maritime	Day	Run	ประจ�าปี

 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ฉลองวนัเดินเรอืโลกเพือ่มุ่งเน้นความส�าคัญของความปลอดภยัในการเดินเรอื 

และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ธีมส�าหรับปี 2563 คือ “การขนส่งทางทะเลท่ียั่งยืนเพื่อโลกท่ียั่งยืน” องค์การทางทะเลระหว่าง

ประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้น�าจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ไตร่ตรองถึงงานท่ีท�าและเสนอขั้นตอน

เร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการเพื่อน�าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้สร้างความตระหนักรู้ถึงเป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน (SDSs) ของสหประชาชาติ และจัดแสดงผลงานที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกด�าเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ เชื่อม่ันอย่างยิ่งในการแบ่งปันอุดมคติและค่านิยมของบริษัทฯ เน่ืองจากส่ิงน้ีเป็นแนวทางใน

การตัดสินใจขององค์กรและเข็มทิศทางจริยธรรมส�าหรับการด�าเนินการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นเวลาหลายปีท่ีบริษัทฯ 

ได้ใช้โอกาสนี้และจัดงาน “PSL Maritime Day Run” ประจ�าปี โดยงานดังกล่าวนั้นมีความส�าคัญและดึงดูดผู้เข้าร่วมจ�านวน

มากจากภายในองค์กรตลอดจนนักเรียนจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กบัอตุสาหกรรมการขนส่งแล้ว บรษัิทฯ ยงัใช้โอกาสนีเ้พือ่สร้างความตระหนักรูใ้นประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพและส่งเสรมิ

การออกก�าลังกาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดงานวิ่งนี้ได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านขั้นตอน

การขออนญุาตต่างๆ และในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 แต่เป็นความต้ังใจของบรษัิทฯ ท่ีจะจัดงานวิง่นีอ้กีครัง้เม่ือ

หน่วยงานราชการอนุญาตให้สามารถจัดได้และสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือ	(Maritime	Training	Center)	

 ตามท่ีเคยได้รายงานไปแล้ว บริษัทฯ ได้ก่อต้ังศูนย์ฝึกอบรมคนประจ�าเรือเต็มรูปแบบขึ้นภายในส�านักงานใหญ่ของ 

บรษัิทฯ ท่ีกรงุเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม ปี 2551 โดยภายในศูนย์ฝึกอบรมนี ้ได้มกีารติดต้ังห้องฝึกจ�าลองการเดินเรอืท่ีทัน

สมัยที่สุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อใช้ส�าหรับฝึกคนประจ�าเรือโดยเฉพาะ โดยมีเครื่องฝึกจ�าลองการเดินเรือเสมือน

จรงิและมีการจ�าลองสะพานเดินเรอืจรงิ และสามารถฝึกการเดินเรอืเข้าเมอืงท่าส�าคัญได้อย่างเสมือนจรงิซ่ึงจะท�าให้คนประจ�า

เรอืได้มโีอกาสลงมือฝึกปฏบิติัการเดินเรอืจรงิ ๆ ในรปูแบบและสถานการณ์ต่าง ๆ เพือ่ให้เกดิประสทิธิภาพต่อการท�างานเป็น

ทมีของบุคลากรประจ�าเรอื ทกัษะในการเดินเรอืและบงัคับเรอื ส่ิงน้ีถอืว่าเป็นก้าวย่างส�าคญัของบรษัิทฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและ

เพิม่ศักยภาพให้กับบคุลากรประจ�าเรือให้สามารถปฏบัิติงานดูแลเรอืเพือ่ให้เกดิความปลอดภยัของคนประจ�าเรอื สนิค้า และตัว

เรอื จากอบัุติเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้องส่ิงแวดล้อมอกีด้วย ในสถานการณ์ปัจจุบันทีท่ั่วโลกมกีารขาดแคลนคนประจ�าเรอื

ทีมี่ทักษะความสามารถ และส่งผลให้การได้เลือ่นต�าแหน่งบนเรอืเกดิข้ึนเรว็กว่าท่ีควรจะเป็น ศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทจงึมวีธีิ

การท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถให้กบัคนเรอืเพือ่ทดแทนกบัการฝึกปฏบิติับนเรอืทีล่ดน้อยลงดังกล่าว ในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2563 ห้องฝึกจ�าลองการเดินเรือได้รับการปรับปรุงระบบเป็นรุ่นล่าสุด การปรับปรุงในครั้งน้ีรวมถึงการเปลี่ยนโปรเจ็กเตอร์

ทั้งหมด รวมทั้งแผงควบคุม คอนโซล และซอฟต์แวร์ที่อัปเดตตามความต้องการของกองเรือของบริษัท

 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบัติคนประจ�าเรือ และการเข้ายามของคน

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

ปี 2553 ในการประชมุในกรงุมะนิลา โดยมีการแก้ไขทีส่�าคญัรูจ้กักนัในนาม The Manila Amendments ทีก่�าหนดให้ข้อก�าหนด 

ต่าง ๆ  มีความเข้มงวดมากข้ึน โดยเป็นการเพิม่ความสามารถของคนเดินเรอืให้ตรงตามมาตรฐานระดับโลก The Manila Amendments 

มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรม PSL และฝ่ายกองเรือได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้คนเดินเรือทุกคน 

ได้รับการฝึกและมีใบรับรองตามที่ได้ก�าหนดไว้ก่อนวันที่อนุสัญญานี้จะถูกบังคับใช้



 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”): เป็นหลักสูตร

ส�าหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือ นายช่าง ลูกเรือ และพนักงานประจ�าส�านักงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานเดินเรือ

ที่ท�างานบนฝั่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจ�ากัดของมนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีใน

เรือ่งความปลอดภยัและการท�างานเป็นทีม หลกัสตูร MRM น้ีได้มีการยอมรบักนัอย่างกว้างขวางว่าเป็นวธีิการทีดี่ท่ีสุดในการ

ช่วยเพิ่มทักษะและพัฒนาการท�างานร่วมกันเป็นทีม และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความ

ผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) รวมทั้งการจัดการทรัพยากรและการท�างานเป็นทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร MRM 

นี้ได้รับการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นสมาชิก the International Group of P&I Clubs  และหน่ึงใน

ผู้รับประกันภัยเพียงไม่กี่รายท่ีให้การประกันภัยท้ังตัวเรือ และ P&I  นอกจากหลักสูตร MRM แล้ว ภายในศูนย์ฝึกอบรมของ 

บริษัทฯ ยังมีห้องฝึกอบรมต่าง ๆ ส�าหรับโปรแกรมการฝึกต่าง ๆ เช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้วีดีทัศน์ (Video-Based Training 

“VBT”)  และคอมพวิเตอร์ (Computer based training “CBT”) ส�าหรบัคนเรอื การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรอื

เป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลักสูตรทักษะการเดินเรือและบังคับเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) 

หลักสูตรการปฎิบัติหน้าที่เวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลักสูตรการปฏิบัติงานต�าแหน่งต้นเรือ (Chief Mate 

Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกปัตันเรือ (Command Course) หลกัสูตรความปลอดภยัในการปฏบิติังานบนเรอื (Shipboard 

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

อบรมการใช้ภาษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ) ส�าหรบัความปลอดภยัและความมปีระสิทธิภาพในการบรหิารจดัการการเดิน

เรือ เป็นต้น การฝึกอบรมของบริษัทฯ ยังมีการบรรยายเรื่อง VTS (Vessel Traffic Separation) และ SMCP (Standard Marine 

Communication Phrases) ในหลักสูตร BTM and MRM โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาทักษะการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีประจ�าเรือ

ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ VTS โดยใช้ถ้อยค�าที่เกี่ยวกับการเดินเรือต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรต่างๆ เหล่าน้ีถูก

ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอและได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมของบริษัทฯ ซ่ึงจะปูพื้นฐานท่ีแข็งแรงให้กับนายประจ�าเรือ และยัง

ท�าให้นายประจ�าเรือและวิศวกรของบริษัทฯ ตามการพัฒนาการล่าสุดในการบริหารจัดการเรือได้ทัน

 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 เนื่องจากเรือใหม่ของบริษัทฯ นั้นมีเคร่ืองยนต์

ที่ประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้นายช่างกลระดับบริหาร นายช่างไฟฟ้า และผู้จัดการฝ่าย

เทคนคิของบรษัิทฯ เข้ารับการอบรมส�าหรบัการใช้งานเครือ่งยนต์เหล่าน้ีจากผูผ้ลติโดยตรงเพือ่ความเข้าใจทีดี่ข้ึนในการเดินเรอื

และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดับปฏิบัติการจะได้รับการอบรมในศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีของ 

บริษัทฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบัติบนเรือ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้คนประจ�าเรือได้ฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความ

ท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตข้างหน้าในเรือ่งของกฎเกณฑ์การใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และระบบจัดการน�้าถ่วงเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีประจ�าเรือมีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาใหม่ๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดหลักสูตร

เฉพาะขึ้นโดยท�าการสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการใช้อุปกรณ์การเดินเรือที่ให้ข้อมูลและแสดงผล

ด้วยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information System “ECDIS”) ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ท่ีต่อ

เสรจ็ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมปี 2556 เป็นต้นไป เรอืทุกล�าในกองเรอืมกีารติดต้ังอปุกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์บนเรอื

รุ่นล่าสุด เจ้าหน้าท่ีประจ�าเรือของบริษัทฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางส�าหรับการใช้อุปกรณ์ ECDIS I เพื่อเป็นส่วน

หนึ่งของใบรับรองความสามารถ บริษัทฯ มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือของเราสามารถใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างดีก่อนจะ

ประจ�าการบนเรอื โดยเจ้าหน้าทีป่ระจ�าเรอืได้รบัการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS จากสถาบนัท่ีได้รบัการรบัรอง ท้ังน้ี บรษัิทฯ 

เชื่อว่าการได้รับใบรับรองเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ท�าให้เจ้าหน้าท่ีประจ�าเรือคุ้นเคยและใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน 



ศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ จงึได้ติดต้ังอปุกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เพือ่ให้เกดิความคุ้นเคยใน

การใช้อุปกรณ์โดยหลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทั่วไปของ ECDIS แล้ว เจ้าหน้าที่ประจ�าเรือจะต้องเข้ารับการอบรมภาย

ในบริษัทฯ ส�าหรับการใช้งาน ECDIS จริงอีกด้วย 

 ศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ ยงัคอยแจ้งเตือนคนประจ�าเรอืเกีย่วกบัความเส่ียงต่าง ๆ อนัเนือ่งมาจากสนิค้าทีก่ลายสภาพ

เป็นของเหลวได้ เช่น แร่เหล็กละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีที่ผ่านมามีลูกเรือกว่าร้อย

คนต้องเสียชีวิตจากเรือพลิกคว�่าและจมลงเนื่องจากการท่ีสินค้าดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว สินค้าของแข็งล่าสุดซ่ึง

สามารถเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลให้เกิดหายนะ คือ “แร่บ็อกไซต์” โดยเม่ือมีการขนย้ายแร่ 

บ็อกไซต์เน้ือละเอียดท่ีเปียกชุ่ม การเคลื่อนไหวในระหว่างขนส่งอาจท�าให้แร่บ็อกไซต์เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่ง

ผลต่อการทรงตัวของเรือโดยอาจท�าให้เรือพลิกคว�่าได้ คณะอนุกรรมการเรื่องการขนส่งสินค้าและตู้บรรทุกสินค้าของ IMO 

ได้ออกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บ็อกไซต์โดยก�าหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการขนส่ง

สินค้าประเภทนี้

 ในปี 2563 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 การอบรมหลักสูตรน้ีได้ด�าเนินการผ่านระบบออนไลน์และมีการหยุด

ชะงักเพียงเล็กน้อย มีเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือและลูกเรือของเราทั้งหมด 626 คนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรท้ังหมด 14 หลักสูตรท่ี

ด�าเนินการอบรมในระหว่างปี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีต่อการฝึกอบรมลูกเรือของเราและมาตรฐานที่

สูงของเรา

 มีการออกแบบจ�าลองต่าง ๆ ส�าหรับเรือขนาดเล็กเพื่อท่ีจะขจัดหรือลดการใช้มนุษย์บนเรือ ผู้เช่ียวชาญในด้านการใช้

แรงงานเครือ่งจกัรบางรายมองว่าในอกีประมาณยีสิ่บปีข้างหน้า เรอืจะแล่นด้วยเครือ่งจกัรทัง้หมดโดยปราศจากมนุษย์บนเรอื 

โดยแล่นด้วยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจติอลอัจฉรยิะและเทคโนโลยอีืน่ ๆ ซึง่สามารถตรวจสอบและควบคุมจากสถานบีนบก ซ่ึง

จะช่วยลดความผดิพลาดทีเ่กดิจากการท�างานของคนบนเรอืท้ังหมดลงไปได้ แม้ว่าในตอนแรกแนวคดิเรือ่งเรอือตัโนมัติเหมอืน

ว่าไม่สามารถเป็นจรงิได้ แต่ได้มีบางขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ชดัเจนแล้วในปี 2560 ทัง้ทางด้านอตุสาหกรรมและหน่วยงานก�ากบัดูแล 

โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท Yara และ Kongsberg ได้เปิดตัวเรือคอนเทนเนอร์อัตโนมัติ มีค่าการปล่อยมลพิษเป็น

ศูนย์ขนาดระวางบรรทุก 120 TEU ชื่อ Yara Birkeland โดยเรือดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้แก่เจ้าของในเดือนพฤศจิกายน 2563 

และในขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบเพื่อน�ามาใช้งานจริง ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทโรลส์รอยซ์ร่วมกับบริษัทกูเกิลเปิด

ตัวซอฟต์แวร์ Augmented Reality เพื่อใช้กับการควบคุมระยะไกลส�าหรับเรืออัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางทะเลของ IMO ได้ตกลงที่จะเริ่มก�าหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเรื่องความปลอดภัยของการ

เดนิเรอือตัโนมัติ เนือ่งจากไม่มีคนประจ�าเรอืรบัผดิชอบบนเรอืซ่ึงจะท�าให้เกดิประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ มากมาย ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในการขนส่งสินค้าทางเรือจ�าเป็นต้องติดตามความคืบหน้าในเรือ่งนีอ้ย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้ม่ันใจว่าสามารถน�าเทคโนโลยี

เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความเชื่อว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ แต่

อุบัติเหตุเหล่านั้นที่ก็สามารถป้องกันได้โดยมนุษย์

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรอืของบรษัิทฯ  ส�าหรบัปี 2563 อยูท่ี ่4,705 เหรยีญสหรฐัต่อวนัต่อล�าเรอื และต�า่กว่าในปี 2562 ซ่ึง

อยู่ที่ 4,778 เหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือที่ลดลงในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2563 

ซึง่ในทางปฏิบตัิแล้วการผลัดเปลี่ยนลูกเรือนัน้ไม่สามารถท�าได้เนือ่งจากข้อจ�ากดัด้านการเดนิทางในหลายประเทศอันเป็นผล

มาจากโควดิ-19 ในไตรมาสส่ีของปี 2563 มีเพยีงไม่กีป่ระเทศทีเ่ริม่อนญุาตให้ลกูเรอืเดินทางได้แม้ว่าจะมข้ีอจ�ากดัหลายประการ

รวมถึงข้อก�าหนดทีใ่ห้ลกูเรอืต้องกกัตัวเมือ่เดินทางมาถงึประเทศบ้านเกดิของตน ด้วยเหตุนีค่้าใช้จ่ายในการผลดัเปลีย่นลกูเรอื

จึงเพิม่ขึน้อย่างมากในช่วงไตรมาสสุดท้าย ค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรบัการผลดัเปลีย่นลกูเรอืดูเหมอืนจะมีแนวโน้มทีจ่ะเป็นเช่น

น้ีต่อไปในปี 2564 และจนกว่าสถานการณ์ทัว่โลกจะกลบัสู่ระดับก่อนเกดิโควดิ-19 ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการทีห่วัหน้าช่างเทคนิค

ต้องเดนิทางไปทัว่โลกเพือ่ตรวจสอบเรอืได้ลดลงในปี 2563 เน่ืองจากข้อจ�ากดัในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส�าคญัอืน่ๆ ส่วนใหญ่ยัง

คงเหมือนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส�าคัญ นอกจากน้ี ส่ิงท่ีเราให้ความส�าคัญคือการมุ่งเน้นมาตรฐานการฝึกอบรม



ส�าหรับบุคลากรระดับสูงที่จ�าเป็นในการปฏิบัติการในกองเรือที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีล�้าสมัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยอยู่ภายใต้การควบคุม เนื่องจากมีบันทึกการเรียกเอาประกันท่ีดีของบริษัทฯ และเนื่องจากความ

สัมพันธ์อันยาวนานและเป็นประโยชน์ร่วมกันของบริษัทฯ กับบริษัทประกันและนายหน้า

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) น้ันได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดล้อมให้ได้มากยิง่ขึน้ ‘IMO 2020’ ในฐานะกฎข้อบงัคบั

ทีรู่จ้กักันโดยท่ัวไปว่าเป็นข้อบงัคับท่ีก�าหนดขีดจ�ากดัของปรมิาณการปล่อยก�ามะถนัทัว่โลกซึง่มีผลบังคบัใช้ในวนัที ่1 มกราคม 

2563 กฎระเบียบดังกล่าวก�าหนดค่าก�ามะถันในน�้ามันเชื้อเพลิงที่เรือใช้นอกพื้นท่ีควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เกินร้อยละ 0.5 

โดยมวล (เรยีกว่าน�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่มาก หรอื VLSFO) ในขณะท่ีมคีวามกงัวลในตอนแรกในอตุสาหกรรมการขนส่ง

สินค้าทางทะเลเกี่ยวกับความเพียงพอของปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าที่รองรับการใช้งานทั่วโลก แต่ผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมน�า้มันกไ็ด้ต่อสู้กับความท้าทายและท�าให้ผลติภณัฑ์มีจ�าหน่ายเพยีงพอทัว่โลก อย่างไรกต็าม ยงัคงมีข้อกงัวลบาง

ประการเกีย่วกับคณุภาพของน�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่มากทีจ่ดัหาได้ทีท่่าเรอืหลายแห่งและความเหมาะสมส�าหรบัการใช้

งานกับอปุกรณ์ของเรือซ่ึงได้รับการออกแบบมาเพือ่ใช้กบัน�า้มันเช้ือเพลงิท่ีมีค่าก�ามะถนัสูงเป็นหลกัซึง่มส่ีวนช่วยในการหล่อลืน่ 

และความหนืดที่เหมาะสม

 ทางเลอืกอืน่แทนการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่มากคอืการติดต้ังระบบท�าความสะอาดไอเสยีซ่ึงเรยีกอกีอย่างว่า

เครือ่งกรองก๊าซไอเสียหรือเรยีกง่าย ๆ ว่าเคร่ืองดักจบัเขม่าควนั ซึง่ในกรณีนีเ้รอืสามารถใช้น�า้มันเช้ือเพลงิท่ีมีก�ามะถนัสงูต่อไป

ได้ (น�า้มันเชือ้เพลิงค่าก�ามะถนัสูง; ปริมาณก�ามะถนัมากถงึร้อยละ 3.5) และเครือ่งดักจับเขม่าควันถกูคาดว่าจะล้างและ ‘ดักจับ’ 

ก๊าซไอเสียเพื่อลดปริมาณค่าก�ามะถันให้ต�่ากว่าระดับร้อยละ 0.5 ข้อเสียโดยธรรมชาติของระบบดังกล่าวคือน�้าเสียซ่ึงจะต้อง

ถูกปล่อยออกสู่ทะเลจะมีการปนเปื้อนก�ามะถันเพิ่มขึ้นในรูปของกรดซัลฟิวริก และกรดซัลฟิวรัส จึงท�าให้ทะเลเป็นมลพิษ

แทน! หลายประเทศท่ัวโลกได้ส่ังห้ามปล่อยน�า้เสียท่ีมีการปนเปื้อนในน่านน�้าของตนแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงก�าหนดให้เจ้าของเรือ

ที่เลือกติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันนอกจากการส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูงแล้ว ควรส�ารองปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าก�ามะถันต�่ามากให้เพียงพอ นอกจากค่าใช้จ่ายท่ีสูงในการจัดซื้อรวมท้ังการติดต้ังของเครื่องดักจับเขม่าควันและการหยุด

ด�าเนินการระหว่างสองถึงสามเดือนส�าหรับการติดต้ังอุปกรณ์แล้ว ยังมีความท้าทายทางเทคนิคในการออกแบบระบบเครื่อง

ดักจับเขม่าควันท่ีไม่ปลอดภัย จากเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนเห็นได้ชัดว่าเครื่องดักจับเขม่าควันหลายเครื่องท่ีติดต้ังบนเรือมีการ

ใช้งานทีล้่มเหลวภายในไม่กีเ่ดือนหลงัการติดต้ังและต้องการการซ่อมแซมซึง่มีราคาสูงในการลากจงูเรอืไปยงัท่าเรอืทีใ่กล้ท่ีสดุ

เนื่องจากเครื่องยนต์หลักพังลงอันเป็นผลมาจากการที่เครื่องดักจับเขม่าควันขัดข้อง เป็นต้น

 เรอืจ�าเป็นต้องใช้น�า้ถ่วงเรอืซ่ึงโดยพืน้ฐานแล้วเป็นน�า้ทะเล ในถงัส�าหรบับรรจนุ�า้ถ่วงเรอืบนเรอืเพือ่ให้เรอืยงัคงทรงตัว

เม่ือไม่มีสนิค้าบนเรอืและเพือ่ให้ใบพดัของเรอืจมอยูใ่ต้น�า้ ผูบ้รหิารของประเทศส่วนใหญ่ในโลกยนืยนัแนวปฏบัิติท่ีเข้มงวดใน

การจัดการน�้าถ่วงเรือบนเรือเพื่อไม่ให้ส่ิงมีชีวิตในน�้า ณ ส่วนหน่ึงของโลกท่ีอยู่ในน�้าถ่วงเรือถูกแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ 

ของโลกผ่านการปล่อยน�้าถ่วงเรือซึ่งส่งกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีกฎข้อบังคับท่ีก�าหนดให้เรือ

ต้องบ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่บรรจุลงในถังด้วยระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่ได้รับการรับรองซึ่งจ�าเป็นต้องติดต้ังบนเรือ อนุสัญญาการ

จดัการน�า้ถ่วงเรอืของ IMO มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 12 เดือนหลงัจากท่ีมีรฐัให้สัตยาบนัจ�านวน 30 รฐัซ่ึงคิดเป็น 

ร้อยละ 35 ของระวางบรรทุกการขนส่งทางทะเลของโลก เรือทุกล�าต้องมีใบรับรองการจัดการน�้าถ่วงเรือ เรือใหม่ท่ีสร้างข้ึน 

(วนัทีว่างกระดูกง)ู หลงัจากวนัทีข้่างต้นจ�าเป็นต้องติดต้ังระบบการจัดการน�า้ถ่วงเรอืทีไ่ด้รบัการรบัรองโดย IMO และเรอืเก่าท่ีมี

อยูจ่�าเป็นต้องติดต้ังระบบดังกล่าวทีละขัน้ตอนในขณะทีท่�าการตรวจสภาพท่ีเกีย่วข้องกบัการต่ออาย ุIOPP ครัง้แรก (International 

Oil Pollution Prevention) หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 ปัจจุบันมรีะบบบ�าบัดทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก IMO ไม่กีร่ะบบในตลาด

ที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากข้อก�าหนดที่เข้มงวดมากขึ้นของหน่วยยามฝั่งสหรัฐ (USCG) นอกจากนี้ ยังมีการก�าหนดที่แยกต่าง

หากที่จัดท�าโดยหน่วยยามฝั่งสหรัฐส�าหรับการติดต้ังระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือซ่ึงโดยหลักแล้วก�าหนดจากจ�านวนระบบบ�าบัด 

น�า้ถ่วงเรอืท่ีผ่านการรบัรองจาก  USCG ท่ีมอียูใ่นตลาด ระบบบ�าบดัน�า้ถ่วงเรอืทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก USCG และ IMO ได้รบั

การติดตั้งบนเรือ 28 ล�าในกองเรือของพีเอสแอล เรือที่เหลืออีก 8 ล�า ที่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนถ่ายน�้าถ่วงเรือที่ได้รับจากท่าเรือใน

ระยะ 200 ไมล์ทะเลจากชายฝ่ังใด ๆ เพือ่ทีจ่ะได้รบัการอนุญาตให้เปลีย่นถ่ายน�า้ถ่วงเรอืในท่าเรอืถดัไป เรอืเหล่านัน้จะได้รบัการ

ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่ได้รับการรับรองก่อนวันที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ  USCG / IMO 



 ผลจากการรเิริม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การท�างานและสภาพความเป็นอยูข่องลกูเรอืบนเรอืได้รบั

ความส�าคัญเพิ่มขึ้น เพื่อท่ีจะท�าให้ความส�าคัญที่เพิ่มข้ึนนี้เป็นทางการและรับรองว่ามีการปฏิบัติตามอย่างสม�่าเสมอ ILO ได้

รับรองอนุสัญญาแรงงานทางทะเล 2006 (MLC 2006) เรือทุกล�าท่ีมีน�้าหนักเกิน 500 ตันในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

จะต้องมีใบรบัรองแรงงานทางทะเล (MLC) และปฏญิญาว่าด้วยการปฏบิติัตามกฎระเบียบด้านแรงงานทางทะเล (DMLC) บน

เรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามอนุสัญญา ใบรับรองเหล่าน้ีจะได้รับจากรัฐเจ้าของธงและองค์กรที่ได้รับการยอมรับหลัง

จากการตรวจสอบและส�ารวจบนเรือแต่ละล�าอย่างละเอียด อนุสัญญา MLC 2006 ได้บรรลุจ�านวนรัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบันใน

เดือนสงิหาคม 2555 เรอืทกุล�าต้องปฏบิติัตามข้อก�าหนดและมใีบรบัรองทีถ่กูต้องส�าหรบัการปฏบิติัตามอนุสญัญา MLC ก่อน 

วนัที ่20 สงิหาคม 2556 นอกจากน้ี ในเดือนเมษายน 2557 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตกลงท่ีจะแก้ไข MLC หลาย

ครั้งเพื่อน�าหลักการท่ีได้ตกลงกันเม่ือปี 2552 โดยคณะท�างานด้านความม่ันคงทางการเงินของ IMO / ILO ร่วมกันกลับมาใช้ 

การแก้ไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา MLC 2006 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2559 และผลท่ีตามมา MLC 2006 มีผลบังคับใช้ส�าหรับเรือที่ชักธงไทยต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ใบรับรองด้านแรงงาน

ทางทะเล (Statement Of Compliance: SOC) ของ MLC 2006 ซึง่จนถงึปัจจบุนัได้ออกให้กบัเรอืท่ีชกัธงไทยของบรษัิทฯ ได้ถกู

แทนที่ด้วยใบรับรองแรงงานทางทะเล (Marine Labor Certificate: MLC) นี่เป็นการพัฒนาที่น่ายินดีและอ�านวยความสะดวก

ในการแล่นเรอืธงไทยทัว่โลกอย่างราบรืน่เนือ่งจากช่วยลดความเสีย่งที ่SOC จะไม่เป็นท่ียอมรบัในบางประเทศ สิงคโปร์ได้ให้

สัตยาบันอนสัุญญา MLC 2006 ก่อนหน้าน้ี ดังน้ันเรอืของบรษัิทฯ ทีจ่ดทะเบยีนในสิงคโปร์จงึได้รบัการปฏบัิติตามมาตรฐานมา

โดยตลอด เรือที่อยู่ภายใต้ MLC 2006 จะต้องแสดงใบรับรองที่ออกโดยบริษัทประกันหรือผู้ให้บริการความปลอดภัยทางการ

เงินอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการประกันหรือการประกันด้านความม่ันคงทางการเงินอื่น ๆ ส�าหรับค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการ

ส่งตัวลูกเรือกลับประเทศตลอดจนสิทธิตามสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาส่ีเดือนและสิทธิประโยชน์ในกรณีท่ีเรือถูกทิ้ง (ระเบียบ

ข้อ 2.5) นอกจากนี้ จ�าเป็นต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมส�าหรับความรับผิดส�าหรับการเรียกร้องตามสัญญาที่เกิดจากการบาดเจ็บ

ส่วนบุคคลของลูกเรือ การทุพพลภาพหรือการเสียชีวิต (ระเบียบข้อ 4.2) P + I Clubs ของเรือแต่ละล�าได้จัดเตรียมใบรับรอง

ดังกล่าวให้กับเรือทุกล�าในกองเรือของเรา

  การให้ความส�าคญักบัส่ิงแวดล้อมมีความส�าคญัมากยิง่ขึน้ ไม่ใช่แค่ค�าพดูตามสมัยนิยมอกีต่อไปท่ีจะบอกว่าบรษัิทฯ นัน้

ได้ “อนรุกัษ์และใส่ใจส่ิงแวดล้อม” (Going Green); องค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลกก�าลงัได้รบัการผลกัดันจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียให้หนัมา

ใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากข้ึนโดยได้รบัค�าแนะน�าจากการปฏบิติัตามกฎระเบยีบใหม่ ๆ  IMO ร่วมกบั ICS ก�าลงัมีบทบาทเชิงรกุในการ

วางกฎระเบยีบทีจ่ะบังคับใช้กบัการขนส่งทางทะเลในระดับโลก หนึง่ในน้ันคอืการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี

จ�าเป็น (วดัเป็นกรมัต่อตัน - ไมล์) ในการเดินทาง ซ่ึงคล้ายกบักฎ MRV ของสหภาพยโุรป (ตรวจสอบ รายงานผล และประเมนิ

ผล: Measuring, Reporting and Verification: MRV) ซึง่ได้เริม่ใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 ส�าหรบัเรอืทัง้หมดทีด่�าเนินงานใน

ภูมิภาคสหภาพยุโรป ในทิศทางเดียวกัน IMO ก�าหนดให้เรือทั้งหมดติดตั้งระบบรวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง (DCS) ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2562 ซึ่งก�าหนดให้เรือต้องรายงานปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงทั่วโลกประจ�าปีต่อ IMO ผ่านหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบในรัฐเจ้าของธง กฎระเบียบนี้ยังก�าหนดให้การพัฒนาการวางแผนบริหารการใช้พลังงานของเรือ (Shipboard Energy 

Efficiency Management plans: SEEMP) ท่ีมีอยูต้่องได้รบัการปรบัปรงุให้ทนัสมัยและได้รบัการรบัรองโดยหน่วยงานท่ีรบัผดิ

ชอบในรฐัเจ้าของธงหรือหน่วยงานท่ีได้รบัการยอมรบั ในเดือนเมษายน 2561 IMO ได้มีมติเกีย่วกบักลยทุธ์ในการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซในปี 2551 กฎระเบียบเหล่านี้จะยุติการใช้เรือ

รุ่นเก่าท่ีมีประสิทธิภาพน้อยกว่า บริษัทฯ ได้ริเริ่มในการเตรียมการล่วงหน้าส�าหรับกฎระเบียบเหล่าน้ีโดยการตรวจสอบและ

รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนเรือท้ังหมดในกองเรือของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้เรือทุกล�ารายงานการ

รวบรวมข้อมูลการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิดังกล่าวไปยงัองค์กรทีไ่ด้รบัการยอมรบั (RO) ท่ีได้รบัการอนมัุติโดยรฐัเจ้าของธงต้ังแต่วนั

ที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้เรือยังท�างานด้วยตัวเรือท่ีสะอาดเสมอ (โดยใช้สีป้องกันเพรียงที่มีประสิทธิภาพและ

โดยการท�าความสะอาดตัวเรือเมื่อจ�าเป็น) เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน) ที่ส�าคัญกว่านั้น 

การซ้ือเรือใหม่ส�าหรับกองเรือได้รับการคัดเลือกโดยค�านึงถึงลักษณะการปฏิบัติงานท่ี “เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” เป็นหลัก 

การด�าเนินงานอย่าง ‘เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม’ จะเป็นไปได้ด้วยระวางบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีเครื่องยนต์ท่ีประหยัดน�้ามันมาก

และมีการใช้ความร้อนเหลอืทิง้จากเคร่ืองยนต์อย่างเหมาะสม (แม้แต่ก๊าซไอเสียจากเครือ่งยนต์เสรมิจะถกูเปลีย่นผ่านหม้อไอน�า้



เพือ่ใช้ความร้อนท่ีเหลอือยู)่ เรอืขนาดอลัตราแมกซ์รุน่ใหม่ทีมี่ระวางบรรทกุสนิค้าทีมี่ปรมิาณมากขึน้ท�างานโดยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมาก นอกจากน้ียงัมีอนสัุญญา IMO และข้อบงัคับท่ีก�าหนดโดยแต่ละประเทศเพือ่ควบคุมการ

ปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฮาลอน และสารซีเอฟซีจากเรอื กฎระเบียบเหล่านีค้าดว่าจะเข้มงวดมากข้ึนในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า 

นอกจากนี้บางรัฐในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะก�าหนดให้เรือที่มีก�าหนดเทียบท่าเรือของพวกเขาใช้พลังงานชายฝั่งซึ่งเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานที่สร้างขึ้นบนเรือ เทคโนโลยี ‘Bonnet’ เป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีให้บริการเฉพาะ

ในบางท่าเรือซึ่งสามารถรับก๊าซไอเสียจากเรือเพื่อบ�าบัดก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

 เพือ่เป็นการตอกย�า้ความมุ่งม่ันของบรษัิทฯ ในการรกัษาและอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

บรษัิทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบเพือ่รบัการรบัรอง ISO 14001 เม่ือวนัที ่30 สงิหาคม 2560 และได้รบัใบรบัรองใหม่ ISO 14001: 

2015 จาก Class NK ของประเทศญีปุ่่น ก่อนได้รบัใบรบัรองดังกล่าวบรษัิทฯ มีใบรบัรอง ISO 14001: 2004 ซ่ึงออกให้เม่ือวนัท่ี  

18 ธันวาคม 2552 ISO 14001: 2015 เป็นกรอบส�าหรบัแนวทางแบบองค์รวมและเชงิกลยทุธ์ส�าหรบันโยบายแผนและการด�าเนินการ 

ด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ และจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เรือของพีเอสแอส 

ได้ใช้ “การวางแผนบรหิารการใช้พลงังานของเรอื” (Shipboard Energy Efficiency Management plans: SEEMP) ตามท่ีก�าหนด

ไว้ในข้อบงัคบั MARPOL Annex VI ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 นอกจากน้ีเรอืยงัได้ปฏบิติัตามกฎระเบียบการก�าจัดขยะท่ีเข้มงวด 

มากขึ้นตามที่ MARPOL Annex V ก�าหนดซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556

 นบัต้ังแต่วนัที ่31 ธันวาคม 2563 กฎระเบียบของสหภาพยโุรปว่าด้วยการรไีซเคิลเรอืมีผลบงัคับใช้กบัเรอืต่างประเทศใน

น่านน�้าของสหภาพยุโรป เรือต้องมีใบรับรอง Inventory of Hazardous Material (IHM) ซึ่งออกโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 

โดยท่ัวไปใบรบัรองดังกล่าวจะแสดงทัง้ปรมิาณและต�าแหน่งของวสัดุ/อปุกรณ์ท่ีเป็นอนัตรายต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อมทีมี่อยู่

บนเรือ แม้ว่าจะใช้เวลานานและมีราคาแพง แต่บริษัทฯ ก็เตรียมความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบล่วงหน้าเป็น

อย่างดี ช่างเทคนิคอาวุโสของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมการจัดล�าดับชั้นเรือเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติ

ตามข้ันตอนต่างๆ เพือ่ให้เรือท้ังหมดของบริษัทฯ ได้รบัใบรบัรองการปฏบัิติตามข้อก�าหนดของ IHM ในขณะน้ีเรอืท้ังหมดของ 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามตามข้อก�าหนดอย่างครบถ้วนและได้รับการรับรองก่อนที่กฎระเบียบของสหภาพยุโรปมีการบังคับใช้ใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแก้ไขหลายประการในอนาคต 

เหตุการณ์นี้ได้รับแรงหนุนจากหนึ่งในภัยพิบัติทางทะเลที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ นั่นคือการสูญเสียเรือ 

El Faro ซึง่เป็นเรอืขนส่งแบบ Ro-Ro ชกัธงสหรัฐฯ และลกูเรอื 33 คนซ่ึงจมลงในบาฮามาสเมือ่เดือนตุลาคม 2558 ขณะพยายาม

เดินเรือผ่านพายุเฮอริเคน Joaquin รายงานการสอบสวนของ USCG ซ่ึงตีพิมพ์ในเดือนกันยายน 2560 ได้เน้นถึงข้อผิดพลาด

หลายประการโดยหลักเป็นข้อผิดพลาดมาจาก Master ของเรือและรวมถึงค�าแนะน�า 36 ข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยและการ

พยายามแก้ไขบทบัญญัติในอนุสัญญา SOLAS 

 ด้วยการละลายของปริมาณน�้าแข็งขั้วโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน และผลที่ตามมาคือการเพิ่มความสามารถใน

การเดินเรือในเส้นทางภาคเหนือ ในวันท่ี 1 มกราคม 2560 IMO ได้รับหลักการมาตรการด้านความปลอดภัยส�าหรับเรือท่ี 

ปฏิบัติการในน่านน�้าขั้วโลก (Polar Code) และการแก้ไขที่เกี่ยวข้องในปี 2557 - ปี 2558 มาใช้เพื่อให้เป็นข้อบังคับหลักภายใต้

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล  (SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกัน

มลพษิจากเรอื (MARPOL) โดยมาตรการดังกล่าวนีมุ่้งเน้นไปทีค่วามปลอดภยัของเรอื ลกูเรอืและผูโ้ดยสารทีอ่ยูบ่นเรอืในสภาพ

แวดล้อมขั้วโลกที่รุนแรงและกฎระเบียบในการป้องกันการปล่อยน�้ามัน สารเหลวที่เป็นพิษในปริมาณมาก สิ่งปฏิกูลและขยะ 

คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันมลพิษและการตอบสนองของ IMO ได้ตกลงกันในหลักการในปี 2563 เพื่อร่างการแก้ไขที่

ก�าหนดให้เรอืท่ีเดินเรอืผ่านน่านน�า้อาร์กติกต้องไม่บรรทกุน�า้มันเชือ้เพลงิหนกัทกุเกรด โดยคาดว่ากฎระเบียบดังกล่าวจะมีผล

บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567



อุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิง

 อุตสาหกรรมการเดินเรือมีความกังวลเกี่ยวกับการลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอน ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนการออกแบบถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจ

ถึงผลกระทบทางธุรกิจ จึงได้ประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบท่ีมีศักยภาพ และได้ด�าเนินการเพื่อก้าวไปข้างหน้า เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เรือบางล�าได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานโดยติดต้ังอุปกรณ์ช่วย

ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (ESDs) เช่น อุปกรณ์ Mewis Duct ซึ่งเป็นระบบอุโมงครีบซึ่งจะสร้างเกลียวหมุนวนของน�้าก่อน

จะเข้าไปที่ใบจักรเรือ เพื่อความสูญเสียในการไหลของกระแสน�้าของใบจักรเรือ Pre-Shrouded Vanes ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยลด 

ความสูญเสียพลังงานหมุนวนของกระแสน�้าของใบจักรเรือโดยการสร้างการไหลแบบเกลียวหมุนวนของกระแสน�้าล่วงหน้า

ก่อนจะเข้าไปทีใ่บจกัรเรอื เพือ่ช่วยประหยดัพลงังาน และ Hub Vortex Absorbed Fins  ซึง่เป็นศูนย์กลางของครบีดูดซบัเกลยีว

หมุนวนของกระแสน�้า ซึ่งติดอยู่ท่ีด้านท้ายของใบจักรเรือเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน จากการวิเคราะห์พบว่าช่วยลดการใช ้

เชือ้เพลงิประมาณร้อยละ 3 ถงึร้อยละ 6 นอกจากนี ้เรอืท่ีมีอายมุากกว่าซ่ึงใช้เชือ้เพลงิมากกว่าได้ถกูแทนท่ีโดยเรอืที ่“เป็นมติร

กบัส่ิงแวดล้อม” ในช่วงปี 2556 ถงึปี 2560 ซ่ึงเรอืเหล่านีมี้เครือ่งยนต์ทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิกว่า โดยเป็นเครือ่งยนต์ทีค่วบคุมด้วย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทีม่ปีระสิทธิภาพมากกว่า น�า้หนกัเรอืเบากกว่า รปูแบบตัวเรอืท่ีดีกว่า และใช้พลงังานความร้อนจากไอเสีย

จากเครื่องยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงและก�าลังติดตาม

ความคืบหน้าในด้านต่อไปนี้

 ระบบหล่อลื่นด้วยอากาศ ได้มีการใช้  “Bubble technology” เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างตัวเรือกับน�้าโดยการจ่าย

อากาศไปที่ท้องเรือส่วนล่างเพื่อสร้างพรมฟองอากาศขนาดเล็กที่เคลือบท้องเรือส่วนล่างในแนวราบทั้งหมดของตัวเรือ 

เทคโนโลยีนี้ท�างานได้ในทุกสภาวะการเดินเรือโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และไม่มีข้อจ�ากัดหรือส่งผลเสียต่อรูปแบบการ

ปฏิบัติงานตามปกติของเรือ หากมีการออกแบบตัวเรือที่เหมาะสม ระบบหล่อลื่นด้วยอากาศคาดว่าจะสามารถลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 อีกทั้งยังช่วยประหยัดน�้ามันเช้ือเพลิงอย่างมีนัยส�าคัญ การหล่อ

ลื่นด้วยอากาศเป็นเทคโนโลยีการออกแบบการใช้พลังงานที่ได้รับการรับรองอีกแบบหนึ่ง และส�าหรับบางภาคส่วนของกอง

เรือพาณชิย์ทีก่�าลงัดิน้รนเพือ่เพิ่มคะแนนด้านประสทิธภิาพการใช้พลงังานดเูหมอืนว่าระบบหล่อลืน่ด้วยอากาศนัน้น่าจะเป็น

ทางแก้ปัญหาที่ดี

 การบ�าบัดเชื้อเพลิงแบบนาโนเทคโนโลยี ใช้สารเติมแต่งเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ซ่ึงประกอบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาระดับ

โมเลกุลที่ท�าให้ม่ันใจได้ถึงการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สารเติมแต่งยังสามารถลดการสึกหรอของเครื่องยนต์

ซ่ึงหมายความว่าสามารถยืดระยะเวลาในการบ�ารุงรักษา โดยอนุภาคจะท�าปฏิกิริยากับคาร์บอนท่ีสะสมอยู่ภายในเคร่ืองยนต์

เพื่อก�าจัดสิ่งตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ NanOx™ ของบริษัท Martek Marine เป็นหนึ่งในการบ�าบัดเชื้อแบบเพลิงนาโน

เทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในการเข้าสู่ตลาด Nanoclusters ช่วยเพิ่มความหนืดได้มากกว่าร้อยละ 30 ในการผสมของเชื้อ

เพลงิ / อากาศทีดี่ข้ึน ซึง่ช่วยเพิม่ก�าลงัเครือ่งยนต์ได้มากกว่าร้อยละ 10 การเติมสารท่ีถงัเชือ้เพลงิท�าให้เชือ้เพลงิฉดีเป็นละออง

มากขึ้นที่หัวฉีดจึงช่วยประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้มากกว่าร้อยละ 7 และการแตกตัวที่มีอนุภาคเล็กในกระบอกสูบช่วยให้การ

เผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 25 และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยา

นาโนจะขจัดคราบคาร์บอนและป้องกันการสะสมของคราบคาร์บอน ลดการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ในอนาคตซ่ึงช่วยลดค่า

ใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าอะไหล่

 การออกแบบกระเปาะหัวเรือ (Bulbous bow) รุ่นใหม ่ช่วยลดความต้านทานที่เกิดจากคลื่นโดยการสร้างระบบคลื่น

ของตัวเองทีไ่ม่อยูใ่นเกลยีวคลืน่เดยีวกบัคลืน่ทีเ่กดิจากตัวเรอืท�าให้สามารถลดความต้านทานท่ีเกดิจากคลืน่ โดยองค์ประกอบ

ทัง้หมดทีใ่ช้พจิารณาในการออกแบบประกอบไปด้วย ปรมิาตร ส่วนขยายตามแนวต้ังของศูนย์กลางของปรมิาตร ส่วนขยายตาม

ยาว และรปูร่าง ลักษณะของส่วนกระเปาะหวัเรอืต้องสมดุลกบัรปูทรงด้านหน้าและการทอดยาวผ่านทางด้านข้างและท้องเรอื 

ส่วนหวัหนุ่ยของเรอืจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในอตัราส่วนความเรว็ - ความยาวเฉพาะและอตัราการกนิน�า้ลกึ การเปลีย่นแปลง

ความเรว็และอตัราการกนิน�า้ลกึเปลีย่นรปูแบบในการสร้างคลืน่อย่างมนัียส�าคญั ซ่ึงหมายความว่าการลดลงของอตัราการกนิ

น�้าลึกหรือความเร็วอาจน�าไปสู่การเพิ่มแรงเสียดทานและในกรณีนี้ ความเป็นกลางในการออกแบบส่วนกระเปาะหัวเรือจึงมี

ความจ�าเป็นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในแต่ละช่วงที่คาดการณ์ไว้ของอัตราการกินน�้าลึกและความเร็ว 



 Onboard DC Grid  ระบบการจดัการระบบไฟฟา้กระแสตรงบนเรอืทีถู่กพัฒนาโดยบริษทั ABB ช่วยให้เรอืลดการใช้

เชือ้เพลิง ลดเสียงรบกวน และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยการจ่ายก�าลงัไฟฟ้าในอตัราทีเ่หมาะสมกับท่ีเครือ่งยนต์ต้องการ 

โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่งยนต์ท�างานด้วยความเรว็ท่ีแตกต่างกนัเพือ่ประสทิธิภาพการใช้เช้ือเพลงิสูงสดุในแต่ละระดับ

ของปรมิาณการบรรทกุสนิค้า การสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจะลดลงอย่างมาก การทดสอบล่าสุดโดยใช้การกระจายก�าลงัไฟฟ้าแบบ 

DC Grid บนแท่นจ่ายพบวา่สามารถลดการใชเ้ชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 27 นอกจากนีย้ังชว่ยลดเสยีงรบกวนในหอ้งเครือ่งรอ้ยละ 

30 ซึ่งน�าไปสู่การปรับปรุงสภาวะการท�างานบนเรือ

 ระบบ Low Loss Hybrid Energy System (LLH) ของบรษัิท Wartsila เป็นเทคโนโลยทีีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ซ่ึงใช้แหล่ง

พลังงานหลายแห่งท่ีมีทีม่าแตกต่างกนัมาใช้ร่วมกนัในการขบัเคลือ่นตัวเรอืให้มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด คณุสมบัติทีส่�าคญัของ

ระบบคือความสามารถในการลดภาระเครื่องยนต์ที่ท�าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นและเพิ่มการปล่อยมลพิษลงชั่วคราว ด้วย

การเพิ่มการใช้ซ�้าของพลังงาน ระบบจะช่วยให้เครื่องยนต์ท�างานได้ใกล้เคียงกับจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงสุด

และปล่อยมลพษิน้อยทีสุ่ด ประโยชน์อกีข้อของระบบน้ี คอืช่วยลดการบ�ารงุรกัษาลงและเพิม่ประสทิธิภาพของระบบข้ึนผ่าน

การตอบสนองอย่างรวดเรว็จากระบบกกัเกบ็พลงังาน การควบคุมระบบท้ังหมดด้วยการควบคุมแบบไฮบรดิเป็นองค์ประกอบ

หลักในการควบคุมทั้งหมดรวมถึงการควบคุมความเสถียรของระบบไฟฟ้าของเรือและการไหลของพลังงาน นอกเหนือจาก

การประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของเครื่องยนต์และรูปแบบการเดินเรือ LLH 

ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษได้อย่างมาก

 Fuel Oil Emulsion (FOE) technology (FOE) เทคโนโลยกีารผสมน�า้มนัให้เข้ากนัได้ดี ช่วยให้เชือ้เพลงิน้ันสามารถเผา

ไหม้ได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเชือ้เพลงิท่ีไม่มีการผสมได้ดี ดังนัน้ จงึใช้เชือ้เพลงิน้อยลดลง ลดการปล่อยก๊าซ และเครือ่งยนต์จะ

เดินได้เยน็ลงและต้องการการบ�ารงุรักษาน้อยลง ส่ิงนีจ้ะช่วยลดการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิและระดับการปล่อยมลพษิท�าให้ประหยัด

เงินได้อย่างมาก

 บรษัิทฯ มีความมุ่งม่ันในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากขึน้ โดยได้พฒันาระบบต่างๆ ของกองเรอื 

วิเคราะห์การเดินเรือโดยท�าให้มีระยะแล่นเรือเปล่าที่ส้ันลง ขนาดระวางบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ขึ้น และการลดความเร็วในการ

แล่นเรือลง

Getting	to	Zero	Coalition

 กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition เป็นความร่วมมือระหว่าง Global Maritime Forum กลุ่ม Friends of Ocean 

action และ World Economic Forum สร้างขึ้นตามค�าเรียกร้องเพื่อให้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

ซึง่ได้เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2561 และลงนามโดยผูน้�าต่างๆ มากกว่า 70 รายจากท่ัวท้ังอตุสาหกรรมการเดินเรอื สถาบนัการเงนิ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ตลอดจนหลักการโพไซดอน (the Poseidon Principles) ซึ่งเป็นกรอบการท�างานระดับโลก

ส�าหรับการปรับพอร์ตสินเชื่ออุตสาหกรรมการเดินเรือของสถาบันการเงินท่ีให้ความส�าคัญกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปิดตัวใน 

วันที ่18 มิถนุายน 2562 บรษัิทฯ เป็นสมาชกิของกลุม่ Getting to Zero Coalition และจะร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการวางแผนเพือ่

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคตของอตุสาหกรรมการขนส่งทางทะเล จดุเริม่ต้นส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายน้ีคือการมี

เรอืทีมี่การปล่อยมลพษิเป็นศูนย์ (ZEVs) ในเชงิพาณิชย์ได้ในเส้นทางการค้าในทะเลลกึภายในปี 2573 ส่ิงน้ีจะต้องอาศัยทัง้การ

พัฒนาเรือและห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงในอนาคต ซ่ึงจะสามารถท�าได้ผ่านการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและการด�าเนินการ

ร่วมกันอย่างมุ่งมั่นระหว่างอุตสาหกรรมการเดินเรือ ภาคพลังงาน ภาคการเงิน รัฐบาล และ IGOs เท่านั้น งานวิจัยที่น�าเสนอ

ในช่วงทดสอบการท�างานแสดงให้เหน็ว่าเป้าหมายระยะส้ัน ซ่ึงถกูน�ามาใช้โดยประเทศสมาชกิของ IMO ในเดือนเมษายน 2561 

คอื การลดการปล่อยก๊าซส�าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศต่อการขนส่งต่อเทีย่วอยา่งน้อยร้อยละ 40 ภายในปี 2573 คงจะไม่

เพยีงพอทีจ่ะป้องกนัผลกระทบทางลบต่อสภาพภมูอิากาศจากการขนส่งทางทะเล ส่ิงน้ีเองแสดงให้เหน็ถงึความจ�าเป็นในการ

พัฒนานโยบายต่างๆ แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ และกลไกการระดมทุนเพื่อกระตุ้นและลดความเส่ียงของผู้ลงทุนรายแรกๆ 

การใช้เครื่องมือด้านนโยบาย และมาตรการที่อ้างอิงตลาดเพื่อปิดช่องว่างของความสามารถในการแข่งขันระหว่างเช้ือเพลิง

ธรรมดาและเชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้อง การส�ารวจและคิดค้นเทคโนโลย ี



เส้นทางการเปลี่ยนถ่ายและเชื้อเพลิงทางเลือก การระบุและใช้โอกาสระดับโลกส�าหรับโครงการพลังงานสีเขียวท่ีสามารถ

ขับเคลื่อนการลดคาร์บอนของการขนส่งทางทะเล และน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในประเทศก�าลังพัฒนา 

ในขณะเดียวกันก็ต้องท�าให้แน่ใจว่าไม่มีประเทศใดถูกท้ิงไว้ข้างหลัง ขณะนี้สมาชิกกลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition 

ได้เตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่หน่วยงานก�ากับดูแลได้ก�าหนด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่จ�าเป็น

เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอน กลุม่แรกของอตุสาหกรรมการเดินเรอืท่ีมุ่งม่ันอย่างแน่วแน่ทีจ่ะด�าเนินการต่างๆ เพือ่

การพฒันา ทดสอบ และปรบัใช้เทคโนโลยทีีจ่�าเป็นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งระหว่างประเทศ 

ภาคอตุสาหกรรมการเดินเรอืมุ่งเน้นไปทีว่ธีิการก�าจดัการปล่อยมลพษิและพยายามทีจ่ะน�าเสนอเชือ้เพลงิและเทคโนโลยท่ีีก้าวหน้า 

เพือ่หลกีเลีย่งการปล่อยมลพษิทางอากาศโดยสิน้เชงิ เชือ้เพลงิส�าหรบัการเดินเรอืรปูแบบใหม่ซึง่ได้มาจากทรพัยากรทางเลอืก

ที่ยังไม่เคยถูกน�ามาใช้ อาจน�ามาซึ่งการพัฒนาอย่างมีนัยส�าคัญ แต่จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทั้งตัวเรือ ท่าเรือ 

และการเดินเรือ

เชื้อเพลิงแห่งอนาคต

 เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) จะมีบทบาทส�าคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งทาง

ทะเลในช่วงอีกไม่กีปี่ข้างหน้า ในมมุมองทางเทคนคิแล้ว เช้ือเพลงิชีวภาพเป็นเชือ้เพลงิทีง่่ายทีส่ดุท่ีสามารถน�ามาใช้ได้เนือ่งจาก

สามารถผสมผสานกับเชื้อเพลิงท่ีมีอยู่และที่ใช้อยู่บนเรือได้ เชื้อเพลิงชีวภาพไม่ต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นที่ที่เกี่ยวกับ

การขนส่งเชื้อเพลิงนี้ อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงชีวภาพน่าจะเป็นท่ีต้องการส�าหรับภาคการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทาง

บกเนือ่งจากพลังงานต่อหน่วยสูงเมือ่เทียบกบัเชือ้เพลงิสะอาดอืน่ ดังน้ันจงึอาจมปีรมิาณไม่เพยีงพอส�าหรบัภาคการขนส่งทาง

ทะเลในระยะยาว อย่างไรกต็าม คาดว่าการผสมเชือ้เพลงิชีวภาพมีแนวโน้มทีจ่ะได้รบัความนิยมเพิม่มากขึน้ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า

เนื่องจากเป็นวิธีแก้ปัญหาระยะสั้นที่ง่ายที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคการขนส่งทางทะเล

 ไฮโดรเจน (Hydrogen) เป็นเชื้อเพลิงมีความน่าสนใจเพราะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือสารก่อมลพิษอื่น ๆ ออกมา

เม่ือเผาไหม้ ผู้ผลิตไฮโดรเจนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสามารถผลิตไฮโดรเจน “สีน�้าเงิน” หรือไฮโดรเจนคาร์บอนต�่าได้โดยการดักจับ

และกักเก็บคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ

ประหยัดพลังงานในการผลิตไฮโดรเจน “สีเขียว” จากน�้าผ่านกระบวนการทางเคมีความร้อน (Thermochemical Processes) 

โดยใช้พลังงานหมุนเวียน  อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถท�าได้ในการผลิตเช้ือเพลิงคาร์บอนท่ีเป็นกลางคือการแปรรูปไฮโดรเจน 

สีเขียวร่วมกับคาร์บอนหรือไนโตรเจนเพือ่ผลติเชือ้เพลงิท่ีเป็นก๊าซหรอืของเหลว พลงังานต่อหน่วยของก๊าซไฮโดรเจนค่อนข้าง

ต�่าและจ�าเป็นต้องท�าให้เป็นของเหลว และเก็บไว้ภายใต้ความกดดันเพื่อให้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ท�าให้เกิดความท้าทาย

ในการขนส่งและการจัดเก็บ ไฮโดรเจนเหลวหน่ึงหน่วยมีพลังงานน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานจากน�้ามันดีเซลและต้องใช้

พื้นที่ในการกักเก็บมากกว่าสองเท่า นอกจากนี้ จ�าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจ�านวนมากเพื่อจัดเก็บและขนส่ง

ของเหลวท่ีมีอุณหภูมิสูงซึ่งมีจุดเดือดที่ลบ 253 องศาเซลเซียส ด้วยข้อจ�ากัดเหล่านี้ไฮโดรเจนจึงไม่น่าจะได้รับความสนใจใน

แบบที่เคยเห็นกับแอมโมเนีย

 แอมโมเนยี (Ammonia) ในขณะท่ีอาจใช้เวลาหลายปีก่อนทีจ่ะสามารถน�ามาใช้ได้ แต่แอมโมเนยีได้รบัความสนใจเป็น

พเิศษส�าหรบัใช้ในโครงการเรอืต้นแบบของเรอืทีมี่ค่าการปล่อยมลพษิเป็นศูนย์ทัว่โลก สตูรทางโมเลกลุของแอมโมเนยี (NH3) 

ช่วยให้เกดิการเผาไหม้ทีป่ราศจากคาร์บอนและก�ามะถนั ปัจจุบนัแอมโมเนยีท่ีมีจ�าหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่ได้มาจากเช้ือเพลงิ

ฟอสซิล ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแอมโมเนียบริสุทธิ ์ซึ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการผลิตแอมโมเนียในระดับที่เหมาะสม

ผ่านกระบวนการอเิลก็โทรลซิิสของพลังงานหมุนเวยีนซ่ึงเป็นการพฒันาทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษนี ้การใช้

แอมโมเนียเป็นเชือ้เพลงิในระยะแรกมแีนวโน้มท่ีจะใช้ในเรอืเฉพาะกลุม่ทีป่ฏบัิติงานในภมิูภาคทีมี่การควบคมุการปล่อยมลพษิ

อย่างเข้มงวดและในเส้นทางที่ก�าหนดไว้ตายตัว เรือบรรทุกแอมโมเนียและเรือบรรทุกก๊าซ LPG สามารถใช้ขนส่งแอมโมเนีย

ได้ ความต้องการแอมโมเนียจะเพิ่มข้ึนจากกลุ่มผู้ใช้พลังงานในปริมาณมาก เช่น เรือส�าราญและเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ใน

เส้นทางทีเ่ชือ้เพลงิแอมโมเนียสามารถหาได้ง่าย เรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองซึง่มปีรมิาณการบรโิภคเชือ้เพลงิทางทะเลร้อยละ 5 



ของการบริโภคท่ัวโลกไม่น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้เชื้อเพลิงแอมโมเนียเนื่องจากมีเส้นทางการค้าที่หลากหลาย กุญแจส�าคัญใน

การน�าเรือที่ขับเคลื่อนด้วยแอมโมเนียมาใช้คือการก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมซ่ึงอาจใช้เวลาหลายปี 

เนื่องจากลักษณะของเชื้อเพลิงที่ซับซ้อนมากขึ้น

 เมทานอล (Methanol) เป็นเชื้อเพลิงทางทะเลที่ปลอดภัย ประหยัดต้นทุน และมีจ�าหน่ายท่ัวโลก โดยมีปริมาณการ

ผลิตทั่วโลก 110 ล้านตัน วัตถุดิบหลักในการผลิตคือก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม เมทานอลสามารถหมุนเวียนได้ร้อยละ 100 

เนื่องจากสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหมุนเวียนได้หรือจากเช้ือเพลิงไฟฟ้า เช้ือเพลิงเมทานอลไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก�ามะถัน 

ปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ในระดับต�า่มาก และสามารถย่อยสลายได้ทางชวีภาพ นอกจากน้ี ยงัสามารถผสมกบัเชือ้เพลงิฟอสซิล

ทีม่อียูไ่ด้ เครือ่งยนต์เมทานอลเชือ้เพลงิคู่ในปัจจบัุนท�างานได้ดี และเทคโนโลยท่ีีจะเกดิข้ึนจะช่วยปรบัปรงุประสิทธิภาพน้ีต่อไป 

เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงทางทะเลที่มีอยู่เช่นน�้ามันเชื้อเพลิงหนัก (HFO) เมทานอลเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อม

ดังนั้นจึงจัดเก็บและขนส่งได้ค่อนข้างง่าย

  ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ประกอบการเดินเรือท่ีมีการพิสูจน์แล้วและมีจ�าหน่ายใน

เชงิพาณิชย์ ปัจจุบนัมีเรอืประมาณ 120 ล�าทีใ่ช้ระบบเครือ่งยนต์ 2 ประเภท LNG ส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนซึง่เป็นก๊าซ

เรือนกระจกร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนดกัจับความร้อนในบรรยากาศได้

มากกว่าถึง 86 เท่าเม่ือเทียบกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณเท่ากันส�าหรับระยะเวลา 20 ปี LNG นั้นได้รับ

ความนิยมลดลงหลงัจากท่ีมีนกัวทิยาศาสตร์หลายคนได้เริม่เผยแพร่รายงานผลการศึกษาทีมี่การตรวจพบว่าการใช้ LNG แบบ 

“well to wake” นัน้อาจมีการรัว่ไหลของก๊าซมีเทนส่งผลให้เกดิการปล่อยมลพษิ ซ่ึงเรยีกว่า “Methane slip”  Methane Slip นัน้

หลักๆ จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเผาไหม้ในระหว่างการผลิต แต่ก็เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานด้วย

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นการรวมกันของโพรเพน (C3H8) และบิวเทน (C4H10) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสามารถ

หาได้ง่ายทัว่โลกและได้รบัการยกย่องว่าเป็นเชือ้เพลงิทีส่ะอาด ประหยดัพลงังาน และขนส่งได้สะดวกและราคาไม่แพง ปัจจุบนั

มีแหล่งทีม่าของก๊าซชนิดนีม้าจากกจิกรรมการผลติก๊าซธรรมชาติและน�า้มันเป็นหลกั อย่างไรกต็าม ด้วยเทคโนโลยแีละเทคนคิ

ใหม่ ๆ ก๊าซ LPG สามารถผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน มีสถานท่ีจัดเก็บก๊าซ LPG กว่า 1,000 แห่งทั่วโลกท่ีสามารถใช้เป็น

สถานที่จัดเก็บของก๊าซ LPG และเรือท่ีให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ขนาดเล็กอีกกว่า 700 ล�าที่สามารถใช้จัดส่งและเติมน�้ามัน

ให้กับเรือต่าง ๆ ได้ ก๊าซ LPG เป็นแหล่งพลังงานที่น่าสนใจเช่นเดียวกับก๊าซ LNG โดยมีระยะเวลาคืนทุนส้ันกว่า ต้นทุนการ

ลงทนุท่ีต�า่กว่า และความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ราคาน�า้มันเชือ้เพลงิท่ีน้อยกว่า จนถงึขณะนีก๊้าซ LPG เป็นเชือ้เพลงิทางทะเล

ได้รับการทดลองใช้กับผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG เท่าน้ัน ไม่น่าเป็นไปได้ที่เจ้าของเรือในภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่เรือ LPG จะใช้

เชื้อเพลิงชนิดนี้อย่างแพร่หลายเนื่องจากต้นทุนด้านเงินทุนที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนเมื่อเทียบกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงของ

เรือที่มีอยู่ในขณะนี้

 การดักจับและจัดเก็บคาร์บอน วิธีการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีแหล่ง

ผลติหรอืโดยตรงจากอากาศและการเคลือ่นย้ายไปยังสถานทีจั่ดเกบ็ซึง่โดยปกติคอืช้ันถ่านหนิ ชัน้หนิอุม้น�า้ แหล่งกกัเกบ็น�า้มัน

และก๊าซทีว่่างเปล่า และพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ทีอ่ยูล่กึลงไปใต้พืน้ผวิโลก ความสามารถในเชงิพาณิชย์เป็นความท้าทายทีส่�าคญัในปัจจบุนั 

บรษัิทน�า้มันหลัก ๆ รวมถงึบรษัิทขนส่งหลายแห่งก�าลงัค้นคว้าวธีิแก้ปัญหาเพือ่ลดต้นทนุ หากพวกเขาประสบความส�าเรจ็ใน

การด�าเนินการดังกล่าวเทคโนโลยีนี้มศีักยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นบทบาทส�าคัญ เนื่องจากหมายความว่าเชื้อเพลิงที่มีอยู่ใน

ขณะนี้จะยังคงสามารถใช้ต่อไปได้

 การใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า (Electrification) เรือท่ีใช้พลังงานกึ่งไฟฟ้าและเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

ก�าลังได้รับการผลักดัน การกักเก็บพลังงานในแบตเตอร่ีและการควบคุมพลังงานที่เหมาะสมสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง 

ลดการบ�ารงุรกัษา และลดการปล่อยมลพษิได้อย่างมีนยัส�าคัญ ในขณะท่ีการพฒันาเทคโนโลยแีบตเตอรีช่่วยให้เรอืท่ีใช้พลงังาน

ไฟฟ้าของผูพ้ฒันาในยโุรปสามารถลอยน�า้ได้ ท้ังนีเ้รอืทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าหรอืไฮบรดิจ์ต้องการแบตเตอรีท่ีมี่ประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและน�้าหนักเบาลงเพื่อการพัฒนา พลังงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพลังงานเหล่านั้น

ยงัไม่เพยีงพอส�าหรบัอปุทานของเรือขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้พลงังานส�าหรบัการเดินทางในระยะไกล การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน



และเทคโนโลยกีารชาร์จแบตเตอรีเ่พือ่ให้ชาร์จแบตเตอรีไ่ด้เรว็ขึน้กมี็ความส�าคัญเช่นกนัและด้วยเหตุน้ีเรอืเดินทะเลจงึไม่น่าจะ

เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้

ภาวะโลกร้อน	และก๊าซเรือนกระจก	(GHG)	

 การขนส่งสินค้าทางทะเลอาจเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีสะอาดท่ีสุด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดน�้ามันท่ีสุด 

แต่ก็เป็นแหล่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ เม่ือพูดถึงเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ภาค

อุตสาหกรรมการเดินเรือจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียหลักทั้งเรื่องของสาเหตุและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้

 การตระหนักถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก และมลพิษจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ได้กลายเป็นประเด็นท่ีแพร่หลายและประเด็นเรือ่งส่ิงแวดล้อมกลายเป็นจดุสนใจ องค์กรต่างๆ ทัว่โลกรวมท้ังอตุสาหกรรมการ

ขนส่งทางเรือหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม 

 จากการเผยแพร่โดย Bloomberg ใน The Washington Post เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า

ทางทะเลเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและมีเรือเดินทะเลจ�านวน 90,000 ล�า รองรับการขน

สินค้ามากกว่าร้อยละ 90 ของการซ้ือขายสินค้าข้ามมหาสมุทรของโลก กองเรอืขนส่งสินค้าทางทะเลของโลกมีส่วนในการผลติ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปริมาณการผลิตโดยมนุษย์ทั่วโลกถึงร้อยละ 3 และเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประมาณ 5 ล้าน

บาร์เรลต่อวัน นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเรือยังปล่อยมลพิษอันมีส่วนช่วยให้เกิดภาวะโลกร้อนอื่น ๆ อีกจ�านวน

หนึ่งเช่น Black Carbon (BC) และ Nitrous Oxide (N2O) ซ่ึงท�าให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกรุนแรงข้ึนและน�า้ใน

มหาสมุทรเกิดภาวะเป็นกรด มลพิษเหล่านี้มีส่วนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทั้งทางตรงโดยท�าหน้าที่เป็น

ตัวดักจับความร้อนในชั้นบรรยากาศหรือทางอ้อมโดยการช่วยสร้างก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม 

 ในเดือนสิงหาคม 2563  องค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้เปิดตัวโครงการ “Fourth IMO Greenhouse Gas Study” 

ที่รอคอยมานาน ในมุมมองเชิงบวก ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2561 ดัชนีการเกิดคาร์บอนของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

ดีข้ึนประมาณร้อยละ 30 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากการขนส่งทางเรือลดลงร้อยละ 7 แม้ว่าการค้าทางทะเล

จะเติบโตร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี  2555 ถึงปี 2561 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากอุตสาหกรรมการขนส่ง

สินค้าทางเรือเพิ่มขึ้นจาก 977 ล้านตันเป็น 1,076 ล้านตัน ในขณะที่มลพิษทางอากาศที่มีอายุสั้นเช่น Black Carbon (BC) และ

ก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 150 ตามล�าดับ

 ในปี 2563 พบว่าการปล่อยมลพษิท่ัวโลกลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถงึร้อยละ 7 ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมชัว่คราวเพือ่ตอบสนองต่อการหยดุชะงกัทางเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ทีเ่กดิจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาและมาตรการ 

ทีใ่ช้เพือ่ควบคมุการแพร่ระบาด ดัชนกีารเกดิคาร์บอนในการขนส่งทางเรอืดีขึน้ร้อยละ 11 ในปี 2563 เม่ือเทยีบกบัตัวเลขในปี 2561

 การขนส่งสินค้าทางทะเลคิดเป็นสัดส่วนการขนส่งประมาณร้อยละ 90 ของสินค้าท้ังหมดในโลกในแง่ปรมิาณและก่อให้

เกิดก๊าซเรอืนกระจกประมาณร้อยละ 2 ถงึร้อยละ 3 ในทางกลบักนัอตุสาหกรรมปศุสัตว์ก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกร้อยละ 9.9 

ตามรายงานของส�านักงานคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา แต่ในขณะนี้อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลต้องท�าให้

เรอืมีค่ามลพษิเป็นศูนย์ (Zero Emission Vessels) ในขณะทีไ่ม่มีใครพดูถงึค่ามลพษิเป็นศูนย์หรอืลดการปล่อยมลพษิจากธุรกจิ

ปศุสัตว์ โลกของเรานี้ช่างแปลกประหลาด!

 เพือ่ด�าเนินการตามพนัธสญัญาของบรษัิทฯ ในการรกัษาและอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

บรษิทัฯ ได้รบัมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในปี 2551 การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในปรมิาณ 916 ล้านตัน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.85 ของปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ัวโลก ซ่ึงอยูที่ป่ระมาณ 32,822 

ล้านตัน 



 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศใช้ปี 2551 เป็นพืน้ฐานในการวางแผนและพฒันาแผนงานส�าหรบักลยทุธ์ท่ีครอบคลมุ

ในการลดก๊าซเรือนกระจกจากเรือต่างๆ ในท�านองเดียวกัน บริษัทฯ ได้ใช้ปี 2551 เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบการลดลงโดย

เฉล่ียของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกองเรอืของบรษัิทฯ มีปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยูท่ี่ประมาณ 

554,145 ตันในปี 2551 และ 477,061 ตันในปี 2563 ซ่ึงคิดเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงร้อยละ 13.9 (77,084 ตัน) 

 การเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการก�าหนดจดุหมายและเป้าหมายในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาท�าให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงการด�าเนินงานที่ท�าให้เกิดคาร์บอนนั้นดีขึ้น  

 ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รักษาระดับและประเมินบันทึกการปล่อยก๊าซเสียของกองเรือของบริษัทฯ ซึ่ง

เป็นพื้นฐานที่น่าเชื่อถือในการประเมินความคืบหน้า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรือรุ่นเก่าถูกปลดระวางและถูกทดแทนด้วยเรือ 

“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2557 ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนต่อเที่ยวการขนส่งอยู่

ทีป่ระมาณ 12.884 กรมัต่อตันไมล์ และในปี 2563 คาดว่าค่าเฉลีย่ปรมิาณคาร์บอนต่อเท่ียวการขนส่งอยูท่ีป่ระมาณ 9.941 กรมั

ต่อตันไมล์ หากใช้ปี 2557 เป็นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนลดลงร้อยละ 22.84 ส�าหรับกองเรือท้ังหมดของ 

บรษัิทฯ ซ่ึงคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงปรมิาณ 2.943 กรมัต่อตันไมล์ในปี 2563 หากเปรยีบเทียบระหว่างปี 2562 และ

ปี 2563 ส�าหรับกองเรือเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 49,022 ตัน (ร้อยละ 9.32) และค่าเฉลี่ย 

ปริมาณคาร์บอนลดลงร้อยละ 1.68 หรือคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 0.17 กรัมต่อตันไมล์

 ภัยจากโจรสลัด ยังคงเป็นภัยคุกคามท่ีสร้างความกังวลใจอย่างมากต่อผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของเรือ ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเรือและครอบครัวของพวกเขา เพื่อช่วยให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โปรด

จินตนาการว่าคณุถกูทิง้ร้างบนเกาะเลก็ ๆ ท่ีซ่ึงไม่มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะวิง่หนหีรอืหลบหนี ไม่มีการปกป้องใดๆ จากหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมาย ไม่มีอะไรที่จะปกป้องตัวเองได้และถูกโจมตีโดยกลุ่มอันธพาลที่ผ่านการฝึกและใช้อาวุธปืนระดับทหาร!

 ในปี 2563 พบว่ามีเหตุการณ์โจรสลดัและการโจรกรรมโดยใช้อาวธุเพิม่ขึน้ท่ัวโลก International Maritime Bureau (IMB) 

รายงานว่าในปี 2563 จ�านวนเหตุการณ์ทีร่ายงานเพิม่ข้ึนเป็น 195 เหตุการณ์จาก 162 เหตุการณ์ในปี 2562 ในปัจจบัุนอ่าวกนีิ (GOG) 

เป็นเขตน่านน�า้ทีอ่นัตรายท่ีสุดในโลกอย่างไม่มข้ีอโต้แย้ง ในช่วงปี 2563 มีลกูเรอืจ�านวน 135 คนซึง่คดิเป็นประมาณร้อยละ 95 

ของการลักพาตัวทั้งหมดทั่วโลก ได้ถูกรายงานว่ามีลักพาตัวจากเรือที่ค้าขายในภูมิภาค GOG แผนภูมิซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก

รายงานของ IMB ส�าหรับปี 2563 ช่วยให้ทราบถึงสัดส่วนร้อยละของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานในระหว่างปี



 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในจ�านวน 195 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก มี 88 เหตุการณ์เกิดข้ึนในน่านน�้าแอฟริกา

ตะวนัตก 62 เหตุการณ์ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 30 เหตุการณ์ในอเมรกิาใต้และอเมรกิากลาง 10 เหตุการณ์ในอนทุวปีอนิเดีย 

4 เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกและ 1 เหตุการณ์ในพื้นที่อื่น ๆ ในโลก ในพื้นที่ที่เคยมีความเสี่ยงสูงบริเวณอ่าวเอเดนและแถบ

โซมาเลยีไม่มีรายงานการปล้นเรอืแต่อย่างใด อย่างไรกต็าม เรอืทกุล�าของบรษัิทฯ ได้แล่นห่างจากชายฝ่ังโซมาเลยีอย่างน้อย 250 

ไมล์ทะเล ปฏบัิติตามแนวทางการปฏบิติั BMP5 อย่างเคร่งครดัและจัดให้มีผูร้กัษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรอืในขณะทีแ่ล่น

ผ่านอ่าวเอเดน เพราะบริเวณเหล่านี้ยังคงจัดเป็นพื้นที่มีความเส่ียงสูง IMB ได้รายงานว่าโจรสลัดโซมาเลียยังคงสามารถโจมตี

เรอืได้ จากการท่ีมีกองทัพเรอืระหว่างประเทศซึง่ลาดตระเวนในเขตทีม่คีวามเสีย่งสูง และการมหีน่วยรกัษาความปลอดภยับน

เรอืได้ส่งผลให้โจรสลดัโซมาเลยีมีจ�านวนลดลง เรอืของบรษัิทฯ ทีเ่ดินเรอืในน่านน�า้ดังกล่าวได้ปฏบิติัตามแนวทางการปฏบัิติ 

BMP ท้ังหมดเพือ่ลดความเส่ียงทางโจรสลดั อกีทัง้บรษัิทฯ ได้จดัให้มีผูร้กัษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรอืในขณะท่ีแล่นผ่าน

บริเวณดังกล่าวเมื่อมีความจ�าเป็น

 บริษัทฯ ได้มีบทบาทหลักในการรายงานต่อองค์กร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางใน 

การเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเรือต่างๆ ในน่านน�้าบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยองค์กร IFC มีส�านักงานใหญ่อยู่ใน

ประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีช่วยลดภัยจากโจร

สลัดในภูมิภาคนี้

ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

 ในขณะท่ีเรอืรุน่ใหม่ได้เริม่ใช้เทคโนโลยขีัน้สูงทีทั่นสมัยมีการเชือ่มต่อกนัได้ง่ายขึน้และต้องพึง่พาซอฟต์แวร์ในการปฏบัิติงาน 

ในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์ยงัคงประเด็นส�าคญัท่ีต้องให้ความสนใจต่อไปเพือ่เพิม่การควบคุมความเสีย่งใน

การปฏบัิติงานและความปลอดภยับนเรอืเหล่านี ้ขณะทีย่งัคงเป็นประเด็นส�าคญัท่ีบรษัิทต่าง ๆ ทัว่โลกต่างหยบิยกมาพดูคยุเพือ่

หาทางรบัมือ บรษิทัฯ ได้ประเมนิภยัคุกคามนีอ้ย่างต่อเนือ่งเพือ่ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานความปลอดภยัโดยรวมของบรษัิทฯ 

และเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมภายในท่ีปลอดภยั เพือ่ให้องค์กรสามารถท�างานได้และลดความเสีย่งของการละเมดิความปลอดภยั

 ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองว่าเป็นภัยระดับโลกและยังคงมีการขยายตัวและมีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน ซ่ึงความเส่ียงน้ี

บางส่วนถูกกระตุ้นโดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ กล่าวคอื การโจมตีทางการเมืองอาจกระตุ้นให้เกดิการ

โจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีแรงจูงใจทางการเงิน ความเสีย่งทางไซเบอร์เพิม่มากข้ึนในบรษัิทต่าง ๆ เนือ่งจากมีการใช้อปุกรณ์ส่ือสาร

ต่าง ๆ เพิม่ขึน้จากการทีม่กีารน�าเทคโนโลยใีหม่ต่าง ๆ มาใช้บนเรอืและการใช้ระบบคอมพวิเตอร์แทนแรงงานมนษุย์ เป้าหมาย

หลักของอุตสาหกรรมในตอนนี้คือความสามารถ ในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้

 มติ MSC.428(98) ของ IMO ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีของระบบการจัดการทางด้าน

ความปลอดภยัมผีลใช้บังคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยมติดงักล่าวได้ระบุว่าระบบการจดัการทางด้านความปลอดภยัท่ีได้รบั 



การอนมัุติจะต้องรวมการจัดการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณชิยนาวทีีเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อก�าหนดของกฎระเบียบ 

ของ ISM Code ซ่ึงเป็นการจดัการเพือ่ให้แน่ใจได้ว่าระบบการจัดการทางด้านความปลอดภยัมีการประเมินความเส่ียงอย่างเหมาะสม 

และมีมาตรการในการป้องกนัเรอืจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ มติดังกล่าวยงัก�าหนดให้บังคับใช้มาตรการดังกล่าวก่อนการ

ออกใบรับรองการปฏิบัติตาม (Document of Compliance) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้มี

มาตราการดังกล่าวบนเรือทุกล�าในกองเรือของบริษัทฯ แล้ว

 แม้ว่าไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดข้ึนกับบริษัทฯ จนถึงบัดนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบภายในองค์กรอย่าง

สม�่าเสมอและพบว่า

• ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งใช้ในส�านักงานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากบริษัทฯ 

เชื่อว่าทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบัติการ (Operational 

Technology) ต่างต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้แก้ไขช่องโหว่ในการเข้าถงึระบบและทดสอบการเจาะระบบในระบบโครงสร้างพืน้ฐานทาง 

IT ของส�านักงาน โดยบริษัท Nettitude ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Lloyds Register สมาชิกของ CREST ซึ่งได้

รบัการยอมรบัท่ัวโลกในฐานะหน่วยงานการให้การรบัรองทางด้านไซเบอร์ส�าหรบัอตุสาหกรรมความปลอดภยัทาง

เทคนิค นอกจากนี้ ยังมีการประเมินช่องโหว่ดังกล่าวบนเรือตัวอย่างในกองเรืออีกด้วย จากรายงานการวิเคราะห์ 

GAP บริษัทฯ ได้ด�าเนินการและท�าตามมาตรการที่แนะน�าทั้งหมดท้ังในส�านักงานและบนเรือของบริษัทฯ เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

• นอกจากนี้ ความสมบูรณ์และความเปราะบางของฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องทางการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ได้รับ

การตรวจสอบโดยบริษัทส�านักงาน EY ปีละหนึ่งครั้ง

• ในปี 2563 บริษัทฯ ได้อัพเกรดระบบ Firewall ในส�านักงาน 

• ถึงแม้ว่าขณะนี้เรือส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต แต่ได้มีการอนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะบางเว็บไซต์

เท่านัน้เพือ่ป้องกนัโปรแกรมท่ีถกูสร้างขึน้มาเพือ่โจมตีระบบแชร์ไฟล์ (มัลแวร์: Malware) และการหลอกลวงผ่าน

ทางระบบอีเมล์ (ฟิชชิ่ง : Phishing) ระบบ OT ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบน�าทางได้แยกออกจากกันและไม่

สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ

• ส�าหรบัระบบ AIS ระบบ ECDIS และระบบบนัทกึข้อมูลบนเรอื (VDR) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการบรูณาการระบบ

สะพานเรือ (Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บนเรือของบริษัทฯ มีการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจ

ว่า ระบบดังกล่าวน้ันไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และไม่มีการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่า

นี้ออกไปออนไลน์โดยตรง 

 อย่างไรก็ตาม เพือ่ลดช่องโหว่ทีอ่าจเกดิข้ึนจากความผดิพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และเพือ่ให้แน่ใจว่า

กองเรอืของบรษิทัฯ เดินเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บรษัิทฯ ได้ตรวจสอบและด�าเนนิการในการรกัษาความปลอดภยั

ทางไซเบอร์ 

• 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



 การใช้เทคโนโลยดิีจิทลั: ในช่วงปี 2563 เนือ่งจากการระบาดของโรคโควดิ-19 พนกังานส่วนใหญ่ต้องท�างานจากท่ีบ้าน

เป็นเวลาหลายเดอืน การเปลีย่นจากการท�างานในส�านักงานเป็นการท�างานจากระยะไกลเป็นไปอย่างราบรืน่และประสบความ

ส�าเร็จภายในเวลาอันสั้น ส่ิงน้ีเป็นไปได้เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มุ่งม่ันอย่างเต็มท่ีในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลมาโดยตลอดและเราได้ด�าเนินการตามข้ันตอนการระบุและเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการ

ท�างานทีบ่รษัิทฯ เป็นประจ�าซ่ึงเรามุง่ม่ันทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่งเป็นอย่าง

มากเพราะถือเป็นกุญแจส�าคัญที่จะท�าให้พนักงานและคนประจ�าเรือได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แม้ว่า 

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ จะต้องปิดในช่วงส่วนใหญ่ของปี 2563 เนือ่งจากโควดิ-19 แต่การฝึกอบรมลกูเรอืของบรษัิทฯ กไ็ม่ได้

รบัผลกระทบเนือ่งจากศูนย์ฝึกอบรมท้ังหมดถกูย้ายไปเป็นออนไลน์อย่างรวดเรว็และได้รบัผลตอบรบัในเชงิบวกจากทัง้ผูฝึ้กสอน 

และลูกเรือ 

โครงการร่วมทุน

 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษัทร่วมทุนนี้เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของ 

บริษัทฯ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเมืองท่าฮัลเดีย (โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนท้ังหมด) และได้ด�าเนินงาน 

ภายใต้แผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุนนี้มีผลการด�าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบันเรา

ได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 4.55 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 223 ของเงินลงทุนเริ่มแรกเมื่อปี 2545 - ปี 2546 

บทสรุป

	 	 อุปสงค์

 บรรยากาศทางธุรกิจส�าหรบัปี 2563 ยังคงมีความผนัผวนอย่างมาก ปัจจยัเชงิลบในปี 2563 คือสถานการณ์ความตึงเครยีด

ทางภูมิศาสตร์การเมือง ปริมาณการน�าเข้าถ่านหินและแร่เหล็กของจีนที่ลดลง มาตรการการกีดกันทางการค้าท่ีก�าลังเพิ่มขึ้น 

จ�านวนเรอืท่ีมากเกนิความต้องการ และก�าลังการผลิตท่ีอูต่่อเรอืสามารถรบัรองการส่ังต่อเรอืใหม่ อย่างไรกต็าม สถานการณ์อาจ

ไม่ได้เลวร้ายอย่างท่ีคดิ ยงัคงมปัีจจยัเชงิบวกต่างๆ ส�าหรบัปี 2563 ซึง่รวมไปถงึ แผนกระตุ้นทางการเงนิและการคลงัมลูค่า 17.9 

ล้านล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่จะช่วยผลกัดันให้อตัราการเติบโตของตัวเลข GDP โลกเป็นร้อยละ 5.5 ตามท่ีระบุโดย IMF แผนการ

เส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึงจนีได้เสนอท่ีจะสร้างทางเชือ่มระหว่าง 65 ประเทศ จากทวปีเอเชียเริม่จากจีนสู่ทวปี

ยโุรป การทีจ่นีน�าเข้าแร่เหลก็คณุภาพสงูมากขึน้เนือ่งจากต้องการลดมลพิษภายในประเทศและได้เปลีย่นไปผลติเหลก็กล้าทีม่ี

คุณภาพสูงข้ึนซึ่งต้องอาศัยแร่เหล็กน�าเข้าท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน การที่จีนน�าเข้าถ่านหินมากขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเพื่อ

ลดอัตราการเสียชีวิตรายปีที่สูงในเหมืองถ่านหินซ่ึงมีการประท้วงจากญาติของผู้ที่เสียชีวิต ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ท่ีลดลง 

สืบเนือ่งจากสภาพตลาดท่ีตกต�า่และขาดแคลนแหล่งเงินทนุ และการเปลีย่นแปลงด้านกฎเกณฑ์ท่ีอาจส่งผลให้เรอืใหม่เหล่าน้ัน

ล้าสมัยก่อนก�าหนด อตัราการส่งมอบเรือล่าช้าทีเ่พิม่ข้ึนสบืเนือ่งจากสภาพตลาดทีต่กต�า่ อตัราการรไีซเคลิเรอืทีเ่พิม่ข้ึนจากสภาพ

ตลาดท่ีตกต�า่และความกดดันทางกฎเกณฑ์ เศรษฐกจิสหรฐัยงัคงดีกว่าท่ีคาดการณ์ ราคาน�า้มันท่ีลดลงซ่ึงส่งผลให้ตัวเลขจดีีพี

ของโลกเพิม่ข้ึน และค่าเงินต่าง ๆ ในทวปียุโรปและประเทศญีปุ่น่ท่ีอ่อนตัวลงซ่ึงช่วยให้การส่งออกฟ้ืนตัว ส่ิงส�าคญัทีส่ดุ ปัญหา

ความตึงเครยีดทางภมิูศาสตร์การเมืองทีค่ลีค่ลายลงภายใต้รฐับาลของไบเดน การลดสงครามทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา

กับประเทศจีน ความไม่แน่นอนของ Brexit ได้หายไป การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เพิ่มสภาพคล่องตามความจ�าเป็น และ

รัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อให้เศรษฐกิจของจีนอยู่ในสภาวะเติบโต เหตุการณ์เหล่าน้ี

จะช่วยให้อุปสงค์ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีปัจจัยจากความไม่แน่นอนซึ่งได้บั่นทอนการตัดสินใจซื้อขายสินค้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา



	 	 อุปทาน	

 ในสภาพตลาดปัจจบัุนนี ้มเีรอืประมาณร้อยละ 12.77 ของกองเรอืโลก (ขนาดระวางรวม 111.24 ล้านเดทเวทตัน) จะอายุ

เกิน 20 ปีในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566 หากไม่มีการรีไซเคิลเรือจนถึงส้ินปี 2566 เจ้าของเรือเหล่านี้จะต้องเผชิญความกดดัน

ทางการเงินอย่างมากเน่ืองจากต้องท�าตามกฎเกณ์ใหม่ท่ีก�าลังจะถูกบังคับใช้ซ่ึงต้องใช้เงินทุนสูง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความท้าทาย

ของตลาดค่าระวางในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566 เรือเหล่านี้จ�านวนมากจะถูกบังคับให้ต้องขายเพื่อรีไซเคิลในทวีปเอเชีย

 มีเรือส่ังต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 6.2 (ขนาดระวางรวม 56.23 ล้านเดทเวทตัน) มีก�าหนดการ

ส่งมอบภายในส้ินปี 2566 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกบัการทีอู่ต่่อเรอืส่งมอบเรอืเหล่าน้ีล่าช้า อาจจะท�าให้ตัวเลขอตัรา

ความล่าช้าในการส่งมอบเรอืใหม่ดังกล่าวอยูใ่นระดับทีสู่ง (ในปี 2563 อยูท่ีร้่อยละ 11.8) ซึง่จะช่วยชะลอเวลาส่งมอบเรอืใหม่

เข้ามาในตลาดค่าระวางเรือ

	 	 ด้านการเงิน

 การระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับตลาดการเงินในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ตลาดทุนใน

ประเทศไทยและประเทศอืน่ปิดลงส�าหรับธุรกจิต่างๆ ทีเ่ชือ่ว่าได้รบัผลกระทบจากการระบาด ธนาคารทัว่โลกเฝ้าดูสถานการณ์

อย่างกังวลใจเนือ่งจากลกูค้าจ�านวนมากต้องเผชญิกบัความเส่ียงจากการปิดกจิการเน่ืองจากไวรสัขนาด 100 นาโนเมตรท่ีโจมตี

ท�าลายธุรกิจต่างๆ ธนาคารต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การพยายามให้อยู่รอดมากกว่าการขยายธุรกิจด้วยการปล่อยสินเชื่อใหม่ สถาบัน

การเงนิเพือ่ธุรกิจเดินเรอืในสงิคโปร์มีจ�านวนลดลงเนือ่งจากธนาคารได้ปิดส�านกังานลงเพือ่ลดการขาดทนุซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก

ในภาคสินค้าโภคภัณฑ์และภาคอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง

 โควดิ-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อการพดูคยุภายในอตุสาหกรรมเกีย่วกบัการลดคาร์บอน มีความคืบหน้าของอตุสาหกรรม

ซ่ึงก�าลังเร่งด�าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหามลพษิต่างๆ มกีารประกาศโครงการต้นแบบเรอืท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2563 

และเราคาดว่าจะมีมากขึน้ในปี 2564 ข้อดีของเร่ืองนีก็้คอืปรมิาณการส่ังต่อเรอืใหม่ทีล่ดจ�านวนลงจนถงึข้ันหยดุชะงัก ซึง่มีแนว

โน้มท่ีจะไม่เพิม่ข้ึนในปี 2564 หรอืแม้กระท่ังปี 2565 เนือ่งจากการออกแบบเรอืใหม่ท่ีเสนอโดยอูต่่อเรอืต่างๆ ยงัไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ีต้องการลดการปล่อยก๊าซเสยีต่อหนึง่เทีย่วการขนส่งลงร้อยละ 40 ในปี 2573 

เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเสียในปี 2551

 ในปี 2562 ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าหลายแห่งที่เน้นการให้สินเชื่ออุตสาหกรรมการเดินเรือได้ร่วมกันเปิดตัวหลักการโพ

ไซดอน (the Poseidon Principles) โดยมุ่งม่ันท่ีจะพจิารณาเรือ่งสภาพภมิูอากาศส�าหรบัการปล่อยสนิเชือ่ส�าหรบัอตุสาหกรรม

การเดินเรือ ในปี 2563 มีการลงนามสัญญาเงินกู้ภายใต้หลักการโพไซดอนรวมประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นปีที่

บริษัทฯได้ลงนามใน “เงินกู้สีเขียว” ครั้งแรกกับธนาคาร BNP Paribas เพื่อจัดหาเงินทุน / รีไฟแนนซ์ส�าหรับต้นทุนรวมของ

ระบบจัดการน�้าถ่วงเรือของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มในการให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(ESG) ในภาคการเงินจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

 จากข้อมูลของ Marine Money อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล (ไม่รวมอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง) โดยรวมตลาดทุน

ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 9.82 พันล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับ 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 โดยจ�านวน 7.86 พันล้านเหรียญ

สหรัฐมาจากหุ้นกู้และ 1.96 พันล้านเหรียญสหรัฐจากหุ้นทุน หุ้นทุนมูลค่า 1,062 ล้านเหรียญสหรัฐได้รับการระดมทุนจาก

การเสนอขายหุน้ครัง้แรก (IPO) ซึง่เป็นตัวเลขทีส่งูท่ีสุดนบัต้ังแต่ปี 2557 ซึง่เปรยีบเทียบกบัการระดมทุนเพยีง 15 ล้านเหรยีญ

สหรฐัจากการเสนอขายครัง้แรกในปีก่อนหน้า กิจกรรมในตลาดทนุมีค่อนข้างน้อยในช่วงครึง่แรกของปี 2563 แต่ได้ฟ้ืนตัวใน

ช่วงครึง่หลงัของปีเน่ืองจากเศรษฐกจิต่างๆ ได้เริม่ฟ้ืนตัวและค่าระวางเรอืได้ฟ้ืนตัวขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าระวางส�าหรบัการ

ขนส่งทางเรอืคอนเทนเนอร์ได้ฟ้ืนตัวอย่างแขง็แกร่งและคาดว่าจะมีเงินทุนตามมา ดังนัน้ กลุม่การขนส่งทางเรอืคอนเทนเนอร์

จงึเป็นผูอ้อกตราสารหนีร้ายใหญ่ทีสุ่ดในปี 2563 ด้วยมูลค่ากว่า 3.6 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในทางตรงกนัข้ามตลาดการเงินค่อน

ข้างมีความรอบคอบมากข้ึนเกีย่วกบัการฟ้ืนตัวของกลุม่การขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ดังนัน้ จึงมีตราสารหน้ีมูลค่าเพยีง 227 ล้าน

เหรียญสหรัฐที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ในกลุ่มการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
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