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ที่ 2554-007          
 
วันที่ 31 มกราคม 2554 
 
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง รายงานประจาํปี 2553 ของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด (มหาชน) 
 

รายงานประจาํปี 

ปี 2553 ได้สิน้สดุลงด้วยความสบัสนท่ีมีมากขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเร่ิมต้นปี กบัตวัเลขอปุทานของจํานวนกองเรือ

สัง่ตอ่ใหมท่ี่จะออกสูต่ลาดในอนาคต อตัราความลา่ช้าในการสง่มอบกองเรือตอ่ใหมเ่ป็นตวัเลขผลตา่งระหวา่งขนาด

ของกองเรือสัง่ตอ่ใหมท่ี่คาดการณ์ ณ ต้นปีวา่จะตอ่เสร็จและสง่มอบได้ภายในปีนัน้  กบัขนาดของกองเรือใหมท่ี่ตอ่

เสร็จและสง่มอบได้จริงๆ ณ สิน้ปีนัน้  ได้เพิ่มขึน้จากร้อยละ 23  ในปี 2551 เป็นร้อยละ 41  ในปี 2552 แตไ่ด้ลดลง

เหลือร้อยละ 38 ในปี 2553 ด้วยอตัราความลา่ช้าในการสง่มอบกองเรือตอ่ใหมท่ี่ไมค่งท่ีดงักลา่วทําให้ตวัเลขขนาด

ของกองเรือตอ่ใหมท่ี่จะสง่มอบจากอูต่อ่เรือออกสูต่ลาดในอนาคตมีความไมช่ดัเจน และคลาดเคล่ือนจนไมมี่ใคร

สามารถคาดการณ์ตวัเลขท่ีแน่นอนได้ บริษัทคาดวา่อตัราความลา่ช้าในการสง่มอบกองเรือตอ่ใหมจ่ะยงัคงมีความไม่

แน่นอนตอ่ไปและจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการแข็งคา่ขึน้ของดชันีระวางเรือ บรรดาอูต่อ่เรือท่ีแทบจะ

ไมไ่ด้รับการวา่จ้างให้ตอ่เรือเลยเป็นเวลา 5 ไตรมาส ตัง้แตไ่ตรมาสสดุท้ายปี 2551 จนถงึไตรมาสสดุท้ายปี 2552 ได้

ดิน้รนอยา่งยิง่เพ่ือจะได้งานใหม่ๆ  ในระหวา่งปี 2553 ด้วยการลดราคาวา่จ้างตอ่เรือหรือแม้แตล่ดคา่งวดท่ีต้องชําระ

ก่อนสง่มอบเรือเพ่ือจงูใจลกูค้าให้สัง่ตอ่เรือกบัอูข่องตน ด้วยเหตนีุปี้ 2553 จงึเป็นปีท่ีถกูจารึกให้เป็นปีท่ีมียอดการ

วา่จ้างสัง่ตอ่เรือมากท่ีสดุปีหนึง่ในประวตัศิาสตร์ ในขณะเดียวกนัขนาดของกองเรือประเภทขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง

ทัง้หมด ได้เพิม่ขึน้สทุธิ 76 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.8 ในปี 2553 โดยมีขนาดของกองเรือทัง้หมดรวมถึง 555 

ล้านเดทเวทตนั และคาดวา่จะเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 12.5  ในปี 2554 และร้อยละ 15.25  ในปี 2555  ตวัเลขเหลา่นีไ้ด้

คํานวณจากสมมตฐิาน 2 อยา่ง  คืออตัราการลา่ช้าในการสง่มอบกองเรือตอ่ใหมข่องแตล่ะปีดงักลา่วอยูท่ี่ร้อยละ 50 
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และไมมี่การขายกองเรือเก่าเพ่ือตดัเป็นเศษเหลก็ ตามท่ีได้กลา่วข้างต้น  อตัราการลา่ช้าในการสง่มอบกองเรือตอ่ใหม่ 

ในปี 2553 ได้ชะลอตวัลดลงเหลือร้อยละ 38 ดงันัน้การเพิม่ขึน้ของขนาดกองเรือในปี 2554 และ 2555 อาจจะ

มากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากบริษัทได้ใช้ตวัเลขสมมตฐิานของอตัราการลา่ช้าในการสง่มอบกองเรือตอ่ใหมท่ี่ร้อย

ละ 50 แตถ่ึงกระนัน้ การเพิ่มขึน้ของขนาดกองเรือก็จะต้องถกูลดความร้อนแรงลงด้วยด้วยจํานวนเรือท่ีจะถกูปลด

ระวางในช่วงสองปีนี ้  สถานะทางการเงินของอูต่อ่เรือตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อูต่อ่เรือท่ีเพิง่ก่อสร้างขึน้มาไมน่านจะ

ขาดสภาพคลอ่งจากรายได้ท่ีไมคุ่้มคา่กบัเม็ดเงินท่ีลงทนุไป บริษัทคาดวา่ในอีกไมช้่านีอู้ต่อ่เรือท่ีเกิดใหมบ่างอูจ่ะเร่ิม

ปิดตวัลง ขณะท่ีหลายๆ  อู่จะลดขนาดลงและจะมีการควบรวมกิจการกนั อูต่อ่เรือบางแหง่จะกลบัไปให้บริการสร้าง

ชิน้สว่นและซอ่มทําตวัเรือ ขณะท่ีอูอ่ื่นๆ จะแปลงสภาพไปเป็นอูต่ดัชิน้สว่นตวัเรือท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม            

ตามหลกัฐานเบือ้งต้นมีอูต่อ่เรือ 3 แห่งในญ่ีปุ่ นได้ปิดตวัลงแล้วและอีกอยา่งน้อย 6 แห่งในเกาหลีใต้ต้องเลกิกิจการ 

ในขณะท่ีอีก 6 แห่งได้ประสบปัญหาด้านการเงิน (โดยอู ่ Jinse ท่ีเกาหลีใต้เพิง่ประกาศเข้าสูก่ระบวนการถกูฟ้อง

ล้มละลายบงัคบัใช้หนี)้ นอกจากนีอู้ว่นิาชิน ท่ีรัฐบาลเวียดนามเป็นเจ้าของ กําลงัอยูใ่นสภาวะย่ําแยจ่ากหนีส้นิมากถงึ

ประมาณ 4.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐโดยท่ีผู้บริหารสงูสดุของอูท่ัง้ 5 คนได้ถกูสง่ไปควบคมุตวัในเรือนจํา ในด้านของ 

อปุสงค์ความต้องการกองเรือขนสง่ บริษัทได้เห็นอปุสรรคบางอยา่งท่ีอยูข้่างหน้า ด้วยมาตรการอดัฉีดเม็ดเงินเข้าไป

ในระบบเศรษฐกิจตามมาตรการ QE2 ของสหรัฐอเมริกา ทําให้บริษัทเข้าใจวา่ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็น

ตลาดใหญ่ท่ีสดุของโลกยงัคงนา่เป็นหว่ง ทางฝ่ังสหภาพยโุรปเองก็กําลงัดิน้รนเอาตวัรอดจากวิกฤต “เบย์ ออฟ 

พิกส์” (Bay of Pigs) ซึง่เป็นวกิฤตทิางเศรษฐกิจท่ีคกุคามตอ่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู ่ประเทศกรีซ

และไอร์แลนด์ได้ตกอยูใ่นสภาพท่ีย่ําแยแ่ล้ว จงึคอ่นข้างแน่วา่ประเทศอิตาลี โปรตเุกส และสเปน จะเร่ิมร้องขอความ

ช่วยเหลือตามมาในอีกไมน่านเพียงแตจ่ะเป็นเม่ือใดเทา่นัน้เอง ประเทศจีนเองซึง่มีบทบาทในตลาดขนสง่สนิค้าแห้งเท

กองก็มีปัญหาภายในประเทศตวัเองท่ีต้องแก้ไขในเร่ืองของเงินเฟ้อและภาวะฟองสบูท่ี่กําลงัเกิดขึน้กบัภาคธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์  โดยจีนได้พยายามท่ีจะจดัการกบัปัญหาทัง้สองเร่ืองดงักลา่วโดยการประกาศให้สถาบนัการเงินเพิ่ม

อตัราการกนัเงินสํารองไปท่ีระดบัสงูท่ีร้อยละ 18.5 ในขณะเดียวกนัก็ได้ประกาศเพิ่มอตัราดอกเบีย้ สิง่เหลา่นีคื้อ

เหตผุลวา่ทําไมบริษัทคดิวา่ความต้องการใช้เรือขนสง่สนิค้าจะยงัคงมีไมม่ากพอกบัท่ีควรจะเป็น เน่ืองจากปัญหาของ

ทัง้ผู้ มีบทบาททัง้สามท่ีเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัของระบบเศรษฐกิจโลกตามท่ีกลา่วข้างต้นจะสง่ผลกระทบทางลบตอ่

ความแข็งแกร่งและทิศทางของความต้องการขนสง่สนิค้าโดยรวม ด้วยเหตนีุถ้้าตลาดคา่ระวางเรือตามตวัเลขของดชันี

คา่ระวางเรือสนิค้าเทกอง (BDI) จะต้องหยดุชะงกัและร่วงต่ําลงตลอดปี 2554 สญัญาสัง่ตอ่เรือจํานวนมากท่ีทําขึน้ใน
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ปี 2553 ก็อาจจะต้องหยดุและยกเลกิไปโดยปริยายโดยท่ีอูต่อ่เรือตา่งๆจะเรียกร้องเงินชดเชยเป็นจํานวนเท่ากบัเงิน

วางดาวน์ท่ีได้รับเม่ือตอนเซน็ต์สญัญาตอ่เรือ (ร้อยละ 5-10 ของมลูคา่สญัญา)ในขณะเดียวกนัการขายเรืออายมุาก

เพ่ือตดัเป็นเศษเหลก็  ซึง่ปัจจบุนัยงัคงอยูใ่นระดบัต่ํากวา่ท่ีควรจะเป็นก็อาจจะกลบัมามีมากขึน้ โดยอาจมีกองเรือ

อยา่งน้อยร้อยละ 20 ของขนาดกองเรือสนิค้าแห้งเทกองท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี จะต้องถกูสง่ไปอูต่ดัเรือเป็นเศษเหลก็

ภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว หากจะย้อนเหตกุารณ์ไปในปี 2529 เพ่ือเป็นการอ้างอิง ในปีนัน้ดชันีคา่ระวางเรืออยูใ่น

ระดบัต่ํากวา่ 1,000 จดุ เรือสนิค้าแห้งเทกองบางลําท่ีมีอายนุ้อยเพียงแค ่ 10-14 ปีถกูขายตดัเป็นเศษเหลก็ โดยเรือ

สว่นใหญ่ท่ีถกูขายตดัเป็นเศษเหลก็มีคา่อายเุฉล่ียระหวา่ง 15-19 ปีเท่านัน้ ถ้าหากบริษัทนําเอาคา่อายเุฉล่ียของกอง

เรือท่ีถกูขายตดัเป็นเศษเหลก็ในปี 2529 มาใช้กบักองเรือในปี 2554 แล้ว จะมีเรือสนิค้าแห้งเทกองอยา่งน้อยร้อยละ 

30  ของกองเรือสนิค้าแห้งเทกองของโลก (คดิตามนํา้หนกับรรทกุของเรือ) ท่ีอาจจะพร้อมสําหรับถกูขายตดัเป็นเศษ

เหลก็ 

เพ่ือจะให้เห็นภาพผลการดําเนินงานของบริษัทให้ชดัเจนมากขึน้ บริษัทขอนําเสนอตวัเลขผลประกอบการรายปีของ

บริษัทฯในรอบหลายปีท่ีผา่นมาเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐดงันี ้

ปี  2546  2547 2548 2549 2550 2551  2552  2553
คา่เฉล่ียดชันีคา่ระวางเรือของปี  2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390  2,617  2,758
กําไรสทุธิ - ล้านเหรียญสหรัฐ  24.79  110.10 154.22 92.63 96.48 148.14  88.09  35.16
จํานวนเรือโดยเฉล่ีย  28.39  44.63 52.89 54.00 44.97 44.12  32.79  21.37
กําไรสทุธิตอ่เรือหนงึลํา - ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

0.87  2.47 2.92 1.72 2.15 3.36  2.69  1.65

 

บริษัทคงต้องพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกบัคา่เฉลี่ยของดชันีระวางเรือท่ีเป็นอยูข่องปี รวมถงึ

กองเรือของบริษัทท่ีมีขนาดเลก็ลงหลงัจากท่ีบริษัทมีการขายเรือท่ีมีอายมุากออกไป ปี 2553 จะถกูจดจําไว้ให้เป็นปี

แห่งการเตรียมตวัสูค่วามสําเร็จอยา่งยัง่ยืน เม่ือบริษัทได้ปรับลดตวัเลขในงบดลุโดยลดขนาดกองเรือของบริษัทและ

เตรียมความพร้อมสําหรับการเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งในปีข้างหน้าตอ่ไป 
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รางวัลและเกียรตยิศ 

ปี 2553 เป็นปีท่ีบริษัทได้รับเกียรตจิากผลการสํารวจในด้านการจดัการบรรษัทภิบาลของบริษัทตา่งๆท่ีจดัขึน้โดย

นิตยสาร Asiamoney ฉบบัเดือนธนัวาคม 2553/มกราคม 2554 ให้บริษัทได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาล

ในภาพรวมท่ีดีท่ีสดุ เป็นบริษัทท่ีดีท่ีสดุในด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส เป็นบริษัทท่ีดีท่ีสดุในการดแูลสทิธิ

และความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น รวมถึงเป็นบริษัทท่ีดีท่ีสดุในงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ในประเทศไทย 

นิตยสาร Marine Money ฉบบัเดือนมิถนุายน 2553 ซึง่เป็นฉบบัท่ีจดัอนัดบับริษัทเรือตา่งๆ ได้จดัอนัดบัให้บริษัทเป็น

บริษัทเดนิเรือท่ีดีท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 6 ของโลก โดยพจิารณาจากตวัเลขทางการเงินของบริษัทในปี 2552 โดยทาง

นิตยสารได้ใช้วิธีการจดัลําดบัโดยการใช้ยอดรวมของอตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั 6 อยา่งคือ อตัราผลตอบแทนรวม

ของผู้ ถือหุ้น อตัราการสร้างรายได้ตอ่สนิทรัพย์ อตัรากําไรขัน้ต้น อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทน

ของสนิทรัพย์รวม และอตัราสว่นของราคาหุ้นในตลาดซือ้ขายตอ่มลูคา่หุ้นทางบญัชี นิตยสาร Marine Money ฉบบั

ดงักลา่วได้กลา่วถงึบริษัทพีเอสแอลไว้ดงันี ้ “แต่บางทีส่ิงทีน่่าประทบัใจมากกว่าคือการทีบ่ริษทักําลงัแสดงใหเ้ห็น ใน

รอบหกปีทีบ่ริษัทไดร้บัการจดัอนัดบัจากทางนิตยสารนัน้ พรีเชียสไดถู้กจดัใหติ้ดหน่ึงในสิบอนัดบัแรกเป็นเวลาถึงหา้ปี

และมีเพียงปีเดียวทีบ่ริษทัไดพ้ลาดหน่ึงในสิบอนัดบัแรกโดยอยู่ในลําดบัที ่ 14 ความเทีย่งตรงและโปร่งใสคือคํา

กล่าวขวญัถึงบริษัท และเป็นทีม่าของการไดค้วา้ตําแหน่งที ่6 ในการจดัอนัดบัประเภททัว่ไป และตําแหน่งที ่5 ในการ

จดัอนัดบัดา้นความแข็งแกร่งทางการเงิน แทบจะกล่าวไดว่้าการจดัอนัดบัจะไม่ถือว่าเป็นทางการเลยหากพรีเชียส ชิพ

ป้ิง ไม่ไดร้บัเลือกใหอ้ยู่ในอนัดบัตน้ๆ ในขณะทีท่กุคนคิดว่าขนาดทีใ่หญ่ทีส่ดุนัน้คือส่ิงทีดี่ทีส่ดุ บริษัทนีก้ลบัคิด

แตกต่าง  และมุ่งมัน่กบัธรุกิจของตนในการใหบ้ริการลูกคา้ต่างๆทัว่โลกดว้ยกองเรือของบริษัทเองทีเ่ป็นเรือสินคา้แหง้

เทกองขนาดเล็กโดยการบริการใหลู้กคา้เช่าเรือแบบเป็นระยะเวลา แต่ส่ิงสําคญัทีทํ่าใหก้ารไดร้บัตําแหน่งในครัง้นีมี้

ความโดดเด่นไม่ธรรมดา ก็คือการทีบ่ริษทัสามารถควา้ตําแหน่งมาครองไดแ้มจ้ะอยู่ในช่วงเวลาของแผนการ

ปรบัเปลีย่นกองเรือของบริษัทโดยมีเพียงเรือเพียง 20 กว่าลําเท่านัน้ในช่วงเวลาของปีนี”้ 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ ยงัคงเป็นสว่นงานท่ีบริษัทให้ความสําคญัอยา่งมากโดยมีกรรมการผู้จดัการบริษัทของบริษัท

ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลด้วยตวัท่านเองในการให้ข้อมลูขา่วสารและรายงานตา่งๆแก่ส่ือและนกัวิเคราะห์ ด้วยเหตนีุท้่านจงึ

ได้รับการโหวตคดัเลือกให้ได้รับตําแหน่ง “นกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุ” เป็นปีท่ีสามตดิตอ่กนั จากผลการสํารวจประจําปี 

2553 เก่ียวกบับรรษัทภิบาลโดยนิตยสาร Asiamoney ฉบบัเดือนธนัวาคม 2553/มกราคม 2554 นอกจากกรรมการ
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ผู้จดัการของบริษัทท่ีดแูลงานในด้านนีแ้ล้ว บริษัทยงัมีกรรมการด้านการเงินของบริษัทและพนกังานอาวโุสของบริษัท

อีกสองทา่นมาร่วมดแูลงานในสว่นนีด้้วย โดยในรอบปีท่ีผา่นมา นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทได้เข้าร่วมงาน Road 

Shows ตา่งๆแล้ว ทางบริษัทยงัได้เข้าร่วมงาน SET Opportunity Days ทัง้ 4 ครัง้ของแตล่ะไตรมาสในปี 2553 ท่ีจดั

โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนตา่งๆ และนกัลงทนุได้มีโอกาสพบปะกนัด้วย ทาง

บริษัทหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะดําเนินการสานตอ่ในงานสําคญันีซ้ึง่เป็นสว่นหนึง่ของแผนนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทในปี 

2554 และตอ่ๆไป 

จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกุลเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 

ผลการดําเนินงานระหวา่งปี รายได้รวมของบริษัทฯ คือ 3,380.17 ล้านบาท (ปี 2552: 6,408.88 ล้านบาท) และมีผล

กําไรสทุธิเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 904.69 ล้านบาท (ปี 2552: 3,047.06 ล้านบาท) สว่นของผู้ ถือหุ้นได้ลดลงเป็น 

16,749.48 ล้านบาท (ปี 2552: 17,136.36 ล้านบาท) และสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงเพียงเลก็น้อย แม้จะมีการ

ขายเรือไป 5 ลําในระหวา่งปี ลดลงอยูท่ี่ 22,071.63 ล้านบาท (ปี 2552: 22,140.13 ล้านบาท) เน่ืองจากมีการจ่ายเงิน

ลว่งหน้าสําหรับการสัง่ตอ่เรือใหมจํ่านวน 1,651.51 ล้านบาท และจากกําไรสทุธิท่ีได้รับและคงเหลือในระหวา่งปีนี ้

ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 1,098.85 ล้านบาท ก่อนขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 112.24 ล้าน

บาท (ปี 2552 กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 43.63 ล้านบาท) และภาษีเงินได้จํานวน 81.92 ล้านบาท (ปี 2552 

จํานวน 45.54 ล้านบาท) ในด้านของรายได้ ปีนีเ้รือของบริษัทฯ มีรายได้เฉล่ีย 12,304 ดอลลา่ร์ตอ่วนัตอ่ลํา เม่ือ

เปรียบเทียบกบั 13,459 ดอลลา่ร์ตอ่วนัตอ่ลํา ของปี 2552 รายได้รวม (ไมร่วมรายการกําไรจากการขายเรือ) ต่ํากวา่ปี

ท่ีแล้ว สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการลดลงของจํานวนวนัเดนิเรือ ซึง่เป็นผลจากการขายเรือเก่าและสง่มอบเรือจํานวน 5 

ลําจากกองเรือของบริษัทฯ รวมถงึรายได้เฉล่ียตอ่วนัตอ่ลําเรือของปี 2553 ท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2552 

คา่ใช้จ่ายในการเดนิเรือลดลงร้อยละ 49 เน่ืองจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการเดนิเรือตอ่วนัตอ่ลําและจํานวนวนัท่ี

มีการเดนิเรือในระหวา่งปี ระยะเวลาหยดุการเดนิเรือเพ่ือการซอ่มบํารุงของปีนีเ้ฉล่ียประมาณ 8.44 วนั ตอ่ลําเรือ ซึง่

ถือวา่ดีมากเม่ือคํานงึถึงอายเุฉล่ียของกองเรือท่ีมีอายปุระมาณ 15 ปี ในปี 2553 จากผลกําไรท่ีดีและกระแสเงินสดท่ี

แข็งแกร่ง ทําให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งสงูในระหวา่งปี 2553 และสามารถจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,299.20 ล้านบาทไป

ในปี 2553 
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บริษัทฯ ได้ลองคํานวณผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นสําหรับ 17 ปี นบัตัง้แตบ่ริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536 จนถึงวนัพฤหสับดี ท่ี 16 กนัยายน 2553 ซึง่ราคาหุ้นบริษัทฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 18.20 บาท

ตอ่หุ้น หากนกัลงทนุได้ถือหุ้นไว้ตัง้แตเ่ปิด IPO ครัง้แรกจนครบ 17 ปี นกัลงทนุจะได้ผลตอบแทนถึง 13.76 เท่าของ

เงินลงทนุครัง้แรก!! โดยการคํานวณนีย้งัไมไ่ด้คํานงึถึงผลตอบแทนจากการนําเงินปันผลท่ีได้รับไปลงทนุใหม ่ในรูปหุ้น

หรือดอกเบีย้รับ 

กองเรือของบริษัท 

บริษัทมีกองเรือ ณ เวลาสิน้ปี 2553 อยูท่ี่ 21 ลําโดยมีขนาดระวางบรรทกุรวม 522,925 เดตเวทตนั หรือเฉล่ีย 24,901 

เดตเวทตนัตอ่ลํา และมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 15.43 ปี แผนการลดอายกุองเรือของบริษัทในสว่นของเรือใหม่

ท่ีกําลงัถกูตอ่เรืออยูท่ี่อูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย บริษัทได้รายงานรายละเอียดไปแล้วในรายงานประจําปี   

อู่ต่อเรือ ABG: ตามท่ีทา่นได้ทราบแล้ววา่ เรือสัง่ตอ่กําลงัตอ่อยูท่ี่อูต่อ่เรือ ABG ประเทศอินเดีย และจะมีการสง่มอบ

เรือเม่ือแล้วเสร็จ ถงึแม้วา่กําหนดการสง่มอบของเรือท่ีสัง่ตอ่ใหมลํ่าแรกๆจะลา่ช้าออกไปเกินกวา่วนัท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาก็ตาม การสง่มอบเรือไมท่นักําหนดดงักลา่วนีไ้ด้ทําให้เกิดคําถามตามมาพอสมควร เม่ือมีการเซน็ต์สญัญาสัง่

ตอ่เรือเป็นเวลาลว่งหน้าก่อนท่ีจะมีการสร้างอูต่อ่เรือ คําถามแรกสดุเลยก็คือวา่ แล้ว ณ ปัจจบุนัการสร้างอูต่อ่เรือนัน้

เสร็จสิน้สมบรูณ์หรือไม ่ และถ้าใช่  อูต่อ่เรือและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ของอูน่ัน้มีมาตรฐานตามท่ีต้องการหรือไม ่ บริษัทมี

ความยนิดีท่ีจะตอบวา่โครงสร้างและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ของอู ่ ได้มีการสร้างและมีมาตรฐานสงูสดุ โดยมีการตดิตัง้

เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั  และมีคณุภาพสงูสดุ  ดงันัน้บริษัทจงึไมมี่ความกงัวลใดๆในเร่ืองนี ้ คําถามตอ่ไปก็คือ 

แล้วเรือท่ีได้ตอ่เสร็จแล้วหรือกําลงัตอ่อยูจ่นถงึปัจจบุนันีจ้ะมีมาตรฐานและคณุสมบตัท่ีิดีตามท่ีกําหนดไว้ตามสญัญา 

และตามท่ีบริษัทได้มีการพฒันาการออกแบบและคณุสมบตัร่ิวมกบัทางอูห่รือไม ่บริษัทมีความยนิดีท่ีจะเรียนให้ทราบ

วา่เรือของบริษัทท่ีกําลงัตอ่อยูน่ัน้มีคณุสมบตัติามท่ีต้องการและมีมาตรฐานสงูสดุโดยในฐานะท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเรือ

และดําเนินธุรกิจด้านนีม้าเป็นเวลานาน บริษัทเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อท่ีจะรับมอบเรือเหลา่นีเ้ม่ือแล้วเสร็จ ซึง่บริษัทจะ

สามารถนําเรือเหลา่นีไ้ปให้บริการลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยจะเป็นเรือท่ีมีต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการเดนิเรือท่ีต่ํา

และมีปัญหาในการทํางานน้อยท่ีสดุ สว่นคําถามสดุท้ายก็คือ แล้วทางอูต่อ่เรือนัน้มีความพร้อมสมบรูณ์และมี

ความสามารถทําพนัธะสญัญาให้เสร็จสิน้สําเร็จผลในการท่ีจะสามารถสง่มอบเรือทกุลําได้ทนัเวลาท่ีกําหนดหรือไม ่
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บริษัทคงต้องยอมรับวา่คําถามนีเ้ป็นสิง่ท่ีบริษัทกงัวลอยู ่ เน่ืองจากบริษัททราบวา่ทางอูกํ่าลงัประสบปัญหาในการ

เตรียมความพร้อมท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงาน เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ โดยขณะนีท้างอูไ่ด้

กําลงัพยายามทกุวิถีทางในการแก้ปัญหาในเร่ืองนี ้และบริษัทกําลงัจบัตาเฝ้ามองสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด โดยบริษัท

หวงัวา่จะได้เห็นความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของทางอูใ่นอีกไมก่ี่เดือนข้างหน้า ถึงอยา่งไรก็ตามภายใต้สถานการณ์

ดงักลา่วบริษัทยงัคงมีทางเลือกอ่ืนไมว่า่จะเป็นการยกเลกิสญัญาสัง่ตอ่เรือของเรือลําใดก็ตามท่ีลา่ช้าเกินกวา่กําหนด

สง่มอบตามข้อสญัญา หรือการขายตอ่สญัญาตอ่เรือสําหรับเรือท่ีมีความลา่ช้าในการสง่มอบเหลา่นี ้ หรือการเจรจา

ข้อตกลง/ราคาใหมใ่นการตอ่เรือท่ีมีความลา่ช้าเหลา่นี ้ โดยในขณะนีบ้ริษัทกําลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัทางอูต่อ่เรือ

ถึงปัญหาของเรือ 3-4 ลําแรกท่ีเกิดความลา่ช้าในการสง่มอบ และบริษัทหวงัวา่จะได้ข้อสรุปและทางออกท่ีดีในอีกไม่

นานนี ้

ในสว่นของการดําเนินการตามแผนลดอายกุองเรือของบริษัทดงักลา่วข้างต้น บริษัทได้ทําการขายเรืออายมุากออกไป 

25 ลํา ในช่วงปี 2552/2553 ซึง่ถือเป็นการสิน้สดุขัน้ตอนแรกของแผนลดอายกุองเรือ และบริษัทได้ซือ้เรือ รจเรข นารี 

(ขนาด 29,870 เดตเวทตนั ตอ่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือปี 2548) และเรือ นลนีิ นารี (ขนาด 32,000 เดตเวทตนั ตอ่ท่ี

ประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือปี 2548 เช่นกนั) ซึง่การซือ้เรือทัง้ 2 ลํานีถื้อได้วา่เป็นการก้าวสูข่ัน้ตอนตอ่ไปของแผนลดอายกุองเรือ

ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหมก่วา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดัคุ้มคา่กวา่ จากตลาดเรือมือสองเพ่ือมาทดแทนเรือเก่าทัง้ 

25 ลําท่ีได้ขายออกไป เม่ือเร็วๆนีบ้ริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงการจดัซือ้เรือใหมข่นาดซปุราแมกซ์ 4 ลําท่ีกําลงัตอ่อยู่

ในอูต่อ่เรือแห่งหนึง่ในประเทศจีนโดยจะมีการสง่มอบเรือใหมท่ัง้ 4 ลําในปี 2555 บริษัทยงัคงต้องจดัหาซือ้เรือเพิ่มเตมิ

อีก 19 ลํา จากตลาดเรือมือสองหรือซือ้ตอ่จากตลาดเรือตอ่ใหมเ่พ่ือให้เสร็จสิน้ขัน้ตอนการทดแทนกองเรือเก่าทัง้ 25 

ลํา ซึง่จะเป็นการเตมิเตม็จ๊ิกซอตวัสดุท้ายและจะทําให้บริษัทสามารถยืนหยดัอยา่งมัน่คงได้ในปีตอ่ๆไป สําหรับ

องค์กรสว่นใหญ่แล้วสิง่เหลา่นีน้บัเป็นงานท่ีท้าทายอยา่งมาก แตใ่นกรณีของบริษัทนัน้นบัวา่แตกตา่งจากองค์กรอ่ืน 

หากผู้ ถือหุ้นยงัจําได้ในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน 2546 และกนัยายน 2547 กองเรือของบริษัทได้เพิ่มจาก 28 ลําไป

เป็น 52 ลํา ด้วยการท่ีบริษัทซือ้เรือจํานวน 24 ลําจากตลาดเรือมือสองในช่วงเวลาเพียงแค ่ 12 เดือนเทา่นัน้โดยเป็น

ช่วงเวลาท่ีตลาดคา่ระวางเรือเพิ่งเร่ิมเข้าสูภ่าวะกระทิงจริงๆ  ซึง่นบัวา่บริษัทได้ดําเนินการจดัซือ้กองเรือทดแทนในช่วง

ตลาดขาขึน้ มาในครัง้นีก็้เชน่กนับริษัทต้องการซือ้เรือมือสองอีก 19 ลํา เม่ือตลาดคา่ระวางเรือเร่ิมท่ีจะทรงตวัโดยมีคา่

ดชันีระวางเรือ (BDI) อยูร่ะหวา่ง 1,000 ถึง 2,000 จดุ สถานการณ์ของตลาดท่ีคาดไว้ ณ ปัจจบุนั จนถงึสิน้ปี 2554 
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น่าจะเป็นตลาดท่ีเอือ้อํานวยให้บริษัทสามารถดําเนินการจดัซือ้เรือได้ง่ายกวา่ตลาดท่ีกําลงัพุง่สงูขึน้ ตราบใดท่ียงัมี

เรือในตลาดให้บริษัทซือ้ แผนการซือ้เรือทดแทนของบริษัทก็ไมน่่าจะมีอปุสรรคแตอ่ยา่งใด  เพราะถ้าจะวา่ไปแล้ว

บริษัทได้รับข้อมลูมากเก่ียวกบัเรืออายนุ้อยท่ีประกาศขายอยูใ่นตลาดทกุวนั ถ้าบริษัทเพียงแคบ่อกตอบรับราคาท่ี

ผู้ขายเสนอมา บริษัทจะสามารถทําการจดัซือ้เรือทัง้ 19 ลําจากตลาดเรือมือสองได้เสร็จสิน้ภายในเวลา 3 ถงึ 6 เดือน

เท่านัน้ แตเ่น่ืองจากบริษัทคาดวา่ราคาเรือน่าจะถกูลงกวา่ระดบัราคา ณ ปัจจบุนั บริษัทจงึได้ชะลอการตดัสนิใจไว้

ก่อน เพราะวา่ไมว่า่ทัง้ธุรกิจอูต่อ่เรือและธุรกิจท่ีให้แหลง่เงินลงทนุตอ่เรือตา่งยงัอยูใ่นสภาพย่ําแย ่ โดยด้านหนึง่เกิด

การขาดสภาพคลอ่งทางการเงินและอีกด้านหนึง่ไมมี่ใครต้องการเรือท่ีได้สัง่ตอ่ไปแล้ว ในสถานการณ์เชน่นีบ้ริษัท

สามารถท่ีจะทําการตอ่รองได้ราคาท่ีดีในการซือ้เรือมือสองจากผู้ขายท่ีมีอํานาจตอ่รองน้อยกวา่หรือซือ้สญัญาสัง่ตอ่

เรือจากเจ้าของท่ีมีปัญหาสภาพคลอ่ง เพ่ือท่ีให้การดําเนินการจดัซือ้กองเรือทดแทนของบริษัทสําเร็จลลุว่งไปได้ 

เม่ือใดท่ีการจดัซือ้กองเรือทดแทนของบริษัทได้เสร็จสิน้  บริษัทเช่ือมัน่วา่บริษัทจะมีความมัน่คงและยัง่ยืนทางธุรกิจไป

อีกสองถงึสามทศวรรษข้างหน้า จากการท่ีบริษัทสามารถจดัซือ้กองเรือเพ่ือมาทดแทนกองเรือเก่าโดยได้ราคาซือ้ท่ีอยู่

ในระดบัต่ําเป็นประวตักิารณ์ เพ่ือให้เป็นดงันัน้บริษัทจะยงัคงเฝ้ามองเพื่อเสาะหาจงัหวะท่ีดีในการจดัซือ้กองเรือ

ทดแทนโดยมีเป้าหมายให้มีขนาดของกองเรือตอ่ปีอยูร่ะหวา่ง 50 ถงึ 70 ลําภายในสองถึงสามปีข้างหน้านี ้

 

เหตการณ์สาํคัญของปี 2553 

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และกําลงัสง่ผา่นวกิฤตจากธนาคารไปยงัรัฐบาลของ

ประเทศตา่งๆ ท่ีใกล้ล้มละลายทางเศรษฐกิจโดยมีประเทศโปรตเุกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปนท่ีได้สร้างภาวะ

วิกฤตของตนเองท่ีเรียกวา่ “เบย์ ออฟ พิกส์” (Bay of Pigs) ให้กบัสหภาพยโุรป โดยทางสหภาพยโุรปเองได้ใช้

มาตรการควบคมุคา่ใช้จ่ายควบคูไ่ปกบันโยบายทางการเงินท่ีเข้มงวดเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตของตนเอง ซึง่แนน่อนวา่

มาตรการดงักลา่วจะทําให้ความต้องการขนสง่สนิค้าของประเทศเหลา่นีล้ดน้อยลง ในทางกลบักนัสหรัฐอเมริกากลบั

ใช้มาตรการท่ีแตกตา่งออกไป โดยได้ “เปิดก๊อกนํา้” ด้วยมาตรการทุ่มเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของตนเองเป็น

รอบท่ี 2 (QE2) ด้วยความหวงัท่ีวา่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินนีจ้ะช่วยให้เศรษฐกิจเกิดความเข้มแข็งมากขึน้ 

ในขณะท่ีประเทศจีนรัฐบาลของเขาได้ตดัสนิใจท่ีจะต้องลดภาวะฟองสบูใ่นภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยไมใ่ห้มนัโป่ง
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พองขึน้ ด้วยการกําหนดมาตรการเพิม่อตัราการกนัเงินสํารองของสถาบนัการเงินตา่งๆให้สงูขึน้ไปถึงระดบัมากกวา่ 2 

เท่าของอตัราท่ีประเทศอ่ืนๆใช้บงัคบักนั ซึง่แม้วา่มาตรการนีจ้ะสง่ผลให้การปลอ่ยเงินกู้จากธนาคารตา่งๆในจีนลด

น้อยลง แตอ่ตัราเงินเฟ้อก็ยงัไมมี่ทีทา่วา่จะลดต่ําลงและยงัคงเป็นปัญหาอยู ่ ทําให้ทางรัฐบาลจีนต้องใช้มาตราการ

เพิ่มอตัราดอกเบีย้ ดงันัน้ทา่นคงเข้าใจแล้ววา่แหลง่ตลาดท่ีเป็นตวัขบัเคลื่อนความต้องการขนสง่สนิค้าทางทะเล ได้

กําลงัประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆ ของรัฐบาลเหลา่นัน้ท่ีออกมามากเกินไป

ในช่วงท่ีวิกฤตเศรษฐกิจโลก และเม่ือไมมี่แรงกระตุ้นเหลืออยู ่ตอ่ไปก็ขึน้อยูก่บัคนเดนิถนนธรรมดาๆ ท่ีจะต้องช่วยกนั

กระตุ้นและสนบัสนนุการเปล่ียนถ่ายจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจแบบใช้เงินกระตุ้นไปเป็นแบบใช้ความต้องการ

บริโภคในการขบัเคลื่อนแทน 

 

การนําเข้าแร่เหล็กโดยประเทศจีน ตามข้อมลูศลุกากรเบือ้งต้นมีตวัเลขท่ีไมน่า่ประทบัใจเท่าไหร่ โดยมีปริมาณ

นําเข้า 619 ล้านล้านตนั หรือลดลดงประมาณร้อยละ 2 จากตวัเลขสถิตสิงูสดุท่ีทําไว้ของปี 2552 ท่ี 628 ล้านล้านตนั 

และเป็นครัง้แรกในรอบ 12 ปี ท่ีมีการนําเข้าลดน้อยลง เป็นท่ีคาดการณ์วา่ประเทศจีนจะมีการนําเข้าแร่เหลก็จํานวน 

740 ล้านล้านตนั ในปี 2554 โดยตวัเลขนําเข้านีข้ึน้อยูก่บัราคานําเข้าเทียบกบัตวัเลขการผลติภายในประเทศและ

ต้นทนุขนสง่ สว่นตวัเลขเบือ้งต้นในการผลติเหลก็ของจีนสําหรับปี 2553 ได้เพิ่มขึน้ถงึระดบัประมาณ 625 ล้านล้าน

ตนั เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 10  เม่ือเทียบกบัตวัเลข 566 ล้านล้านตนัของปี 2552 ท่ีสงูมากเป็นประวตักิารณ์อยูแ่ล้ว 

และในปี 2554 คาดวา่จีนจะผลติเหลก็ได้มากกวา่ 665 ล้านล้านตนั  สว่นทางด้านของถ่านหินซึง่ถือวา่เป็นแหลง่

พลงังานประมาณกวา่ร้อยละ 80  ของความตอังการใช้พลงังานทัง้หมดของจีน สมยัก่อนจีนมีถ่านหินในประเทศมาก

เพียงพอตอ่ความต้องการ แตใ่นปัจจบุนัไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้แล้ว เพราะจีนได้นําเข้าถ่านหินประมาณ 126 ล้านล้านตนั

ในปี 2552 และ ประมาณ 164 ล้านล้านตนัในปี 2553 และคาดวา่อาจเพิม่สงูถงึ 190 ล้านล้านตนัหรือมากกวา่ในปี 

2554 คาดวา่ตวัเลขการนําเข้าถ่านหินนีจ้ะยงัคงเพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง แตท่ัง้นีย้งัขึน้อยูก่บัราคานําเข้าเทียบกบั

ตวัเลขการผลติถ่านหินภายในประเทศและต้นทนุคา่ขนสง่ 
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ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ณ สิน้ปีอยูท่ี่ 1,773 จดุ ลดลงประมาณร้อยละ 43 จากตวัเลขดชันีเม่ือต้นปีท่ี 3,140 จดุ 

โดยมีคา่สงูสดุท่ี 4,209 จดุ ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ดชันีคา่ระวางเรือไมไ่ด้ทรุดหนกัใน

ระหวา่งปีก็เน่ืองจากตวัเลขท่ีไมป่กตขิองจํานวนเรือท่ีต้องจอดรอเข้าเทียบท่า (ซึง่เม่ือถึงสิน้ปี 2553 จํานวนเรือท่ีต้อง

ทอดสมอจอดรอเทียบทา่ ณ เมืองท่าตา่งๆทัว่โลกโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเภทเรือขนาดเคปไซส์ ได้เพิ่มสงูขึน้ถึงเกือบ

ร้อยละ 7 ของกองเรือทัง้หมดของโลก ประกอบกบัตวัเลขการนําเข้าถ่านหินในระหวา่งปีเกือบ 164 ล้านล้านตนัของ

ประเทศจีน จากท่ีเป็นประเทศผู้สง่ออกมาเป็นประเทศผู้ นําเข้ารายใหญ่มากของโลก ซึง่สง่ผลให้ระยะทางในการ

ขนสง่สนิค้าเม่ือเทียบกบันํา้หนกัสนิค้า 1 ตนั (ตนั-ไมล์) มีระยะทางท่ีไกลขึน้ (นัน่คือเรือจะใช้เวลามากขึน้ในการขนสง่

สนิค้าทําให้เรือขาดตลาดมากขึน้) จงึเป็นอีกปัจจยัท่ีชว่ยพยงุดชันีคา่ระวางเรือเอาไว้ และสาเหตปุระการสดุท้ายก็คือ

ภาวะชะงกังนัของระบบการเงินท่ีทําให้การเสียสมดลุระหวา่งความต้องการใช้เรือและปริมาณเรือในตลาดได้เพิ่มมาก

ขึน้ นําไปสูค่วามต้องการใช้เรือท่ีน้อยลง ซึง่เป็นสิง่ท่ีไมไ่ด้คาดหมายท่ีได้ช่วยลดปริมาณเรือท่ีมีอยูใ่นตลาด 

นอกเหนือจากนีค้งจะไมเ่ป็นการครบถ้วนสมบรูณ์ถ้าไมไ่ด้กลา่วถึง การสง่มอบกองเรือตอ่ใหมจ่ากอูต่อ่เรือท่ีมีความ

ลา่ช้ากวา่ท่ีคาดการณ์โดยมีอตัราความลา่ช้าในการสง่มอบเรือร้อยละ 38 ในปี 2553 ซึง่เป็นอีกสาเหตสํุาคญัท่ีได้ช่วย

พยงุดชันีคา่ระวางเรือไว้ได้ 

คา่เฉลี่ยของดชันีคา่ระวางเรือของปีนี ้ 2553 อยูท่ี่ 2,758 จดุ เกือบจะเทา่กนักบัคา่เฉล่ียของปี 2552 ท่ี 2,617 จดุ 

เพ่ือให้เห็นภาพรวมมากขึน้จงึขอย้อนไปดคูา่เฉลี่ยของดชันีในอดีตจะเห็นวา่ในระหวา่งปี 2528-2546 ก่อนท่ีดชันีจะ

เข้าสูภ่าวะกระทิง คา่เฉลี่ยของดชันีในช่วงเวลานัน้อยูท่ี่ 1,358 จดุ ถ้ารวมช่วงภาวะกระทิงเข้าไปด้วย (ช่วงปี 2528-

2553) คา่เฉลี่ยของดชันีอยูท่ี่ 2,133 จดุ และคา่เฉล่ียของดชันีชว่งภาวะกระทิง(ปี 2547-2553)อยูท่ี่ 4,265 จดุ  เม่ือ

ดชันีคา่ระวางเรือมีความผนัผวนไมแ่นน่อนมากขึน้  สญัญาเช่าเรือระยะยาวจงึไมไ่ด้มีความแนน่อนไปกวา่ลายเซนต์

ของผู้ เช่าเรือ ผู้ เช่าเรือรายใหญ่หลายรายจงึไมอ่ยากท่ีจะปฎิบตัติามข้อตกลงตามสญัญาเช่าเรือระยะยาว และได้

พยายามใช้ทกุช่องทาง ทัง้ท่ีถกูต้องตามหลกักฎหมายและไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายหรือหลกัจรรยา ในการท่ีจะดิน้

รนให้ตนเองหลดุพ้นจากพนัธะสญัญา แตเ่น่ืองด้วยคา่ดชันีระวางเรือท่ียงัคงแข็งแกร่งอยา่งไมค่าดคดิตลอดทัง้ปี การ

ล้มละลายของบริษัทเรือและผู้ เช่าเรือตา่งๆ ท่ีคาดวา่จะมีมากมายนัน้จงึยงัไมม่าถึง บริษัทคาดวา่ปี 2554 และอาจ

รวมถึงปี 2555 จะไมร่าบร่ืนนกั โดยอาจมีหลายบริษัทท่ีต้องล้มละลายลงเม่ือเวลาผา่นไป การจะพดูวา่ธุรกิจขนสง่
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สนิค้าทางทะเลเป็นธุรกิจท่ีต้อง “คาดหวงัในสิง่ท่ีไมค่าดฝัน” คงจะไมเ่หมาะอีกตอ่ไป แตถ้่าจะพดูวา่เป็นธุรกิจท่ีต้อง 

“คาดหวงัในสิง่ท่ีคาดฝันได้” ในช่วงสองปีข้างหน้านา่จะเป็นคําพดูท่ีอธิบายถึงอนาคตได้ถกูต้องมากกวา่  

นโยบายของบริษัทในการทําสญัญาปลอ่ยเช่าเรือของบริษัทให้เป็นการเช่าแบบมีระยะเวลายาว ณ อตัราคา่เช่าท่ี

คอ่นข้างสงูนัน้ได้รับการพิสจูน์อีกครัง้หนึง่วา่เป็นนโยบายท่ีถกูต้องเลยทีเดียว รายได้ตอ่วนัตอ่ลําเรือตลอดปี 2553 

สําหรับกองเรือของบริษัทยงัคงสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทในการท่ีจะหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงอยา่ง

ฉบัพลนัของรายได้ ซึง่อาจจะเป็นเช่นนัน้ไปแล้วหากบริษัทปลอ่ยเช่าเรือให้แปรเปล่ียนเป็นไปตามดชันีคา่ระวางเรือ 

สําหรับปี 2553 บริษัทได้คํานวณรายได้เฉล่ียตอ่วนัตอ่ลําอยูท่ี่ 12,304 เหรียญสหรัฐ ซึง่ใกล้เคียงมากกบัท่ีบริษัทได้

คาดการณ์ไว้ท่ี 12,500 เหรียญสหรัฐ ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการเดนิเรือ บริษัทสามารถควบคมุได้ตามเป้าท่ีตัง้ไว้ท่ี 

4,750 เหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ลํา โดยทําได้ท่ี 4,725 เหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ลํา 

 

ทศิทางอุตสาหกรรม 

การปลดระวางเรือ (ขายเรือตดัเป็นเศษเหลก็) ในปีท่ีผา่นมานัน้มีคอ่นข้างน้อย โดยมีเรือเพียง 125 ลําท่ีถกูปลด

ระวางในขณะท่ีมีเรือใหม ่ 150 ลําเพิม่เข้ามาในตลาด สง่ผลให้กองเรือของโลกเพิ่มจํานวนขึน้ 25 ลํา หรือร้อยละ 0.8 

จาก 3,126 ลํา ไปเป็น 3,151 ลําในประเภทขนาดเรือของบริษัท (ขนาด 10-30,000 เดทเวทตนั) ในปี 2553  สาเหตท่ีุ

อตัราการปลดระวางเรือได้ลดลงในปี 2553 ก็เป็นเพราะความแข็งแกร่งอยา่งตอ่เน่ืองของตลาดคา่ระวางเรือ แตถ่ึง

อยา่งไรมนัเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะหลดุพ้นจากบทสรุปท่ีวา่ เมือเรือท่ีมีอายมุากขึน้เพิ่มจํานวนขึน้เร่ือยๆ ในขณะท่ีอตัราคา่

ระวางเรือยงัคงร่วงลงสูร่ะดบัต่ํา จะสง่ผลให้อตัราการปลดระวางเรือพุง่สงูขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 

เรือใหม่จาํนวนมากคาดว่าจะส่งมอบในปี 2554 และ 2555: 

เรือขนาดเคปไซส์ (90,000+ เดตเวทตนั – มีเรือ 1,287 ลาํ ขนาดระวางรวม 220 ล้านเดทเวทตนั เม่ือต้นปี 

2554) มีเรือ 448 ลํา ขนาดระวางรวม 73.4 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 33.3 ของขนาดระวางทัง้หมดจะถกูสง่มอบ

ในปี 2554 สว่นอีก 278 ลํา ขนาดระวางรวม 50.9 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 23.1 จะสง่มอบในปี 2555 และอีก 91 

ลํา ขนาดระวางรวม 16.8 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 7.6 ในปี 2556 และท่ีเหลืออีก 22 ลํา ขนาดระวางรวม 4.2 
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ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 1.9 จะถกูสง่มอบในปี 2557 และมีเรือ 147 ลํา ขนาดระวางรวม 25 ล้านเดทเวทตนั หรือ

ร้อยละ 11.3 จะมีอายมุากกวา่ 22 ปี ในปี 2557 และคาดวา่น่าจะถกูปลดระวางในระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอตัรา

คา่ระวางเรือยงัอยูใ่นระดบัต่ําอยา่งในปัจจบุนั 

เรือขนาดปานาแมกซ์ (60-90,000 เดตเวทตนั – มีเรือ 1,678 ลาํ ขนาดระวางรวม 124 ล้านเดทเวทตนั เม่ือ

ต้นปี 2554) มีเรือ 302 ลํา ขนาดระวางรวม 23.5 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 19 ของขนาดระวางท่ีมีอยูจ่ะถกูสง่

มอบระหวา่งปี 2554 สว่นเรืออีก 341 ลํา ขนาดระวางรวม 26.8 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 21.3 ทําสญัญาวา่จะสง่

มอบในปี 2555 อีก 109 ลํา ขนาดระวางรวม 8.3 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.7 ทําสญัญาสง่มอบในปี 2556 ท่ี

เหลืออีก 11 ลํา ขนาดระวางรวม 0.9 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 0.7 จะถกูสง่มอบในปี 2557 แตย่งัดีท่ีในสว่นเรือ

ขนาดปานาแมกซ์นีมี้ 306 ลํา ขนาดระวางรวม 20.5 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 16.5 ของกองเรือท่ีจะมีอายมุากกวา่ 

24 ปี ในปี 2557 และคาดวา่น่าจะถกูปลดระวางระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอตัราคา่ระวางเรือยงัอยูใ่นระดบัต่ํา

อยา่งในปัจจบุนั ซึง่จะก่อให้เกิดความสมดลุขึน้กบักองเรือท่ีเข้ามาใหมแ่ละทําให้อตัราคา่ระวางฟืน้ตวัได้ในอนาคตอนั

ใกล้ 

เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40-60,000 เดตเวทตนั – มีเรือ 2,163 ลาํ ขนาดระวางรวม 109 ล้านเดทเวทตนั เม่ือ

ต้นปี 2554) เรือ 434 ลํา ขนาดระวางรวม 24.3 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 22.3 ของขนาดระวางเรือท่ีมีจะสง่มอบ

ในปี 2554 อีก 269 ลํา ขนาดระวางรวม 14.8 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 13.6 จะถกูสง่มอบในปี 2555 สว่น 98 ลํา 

ขนาดระวางรวม 5.3 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 4.9 จะสง่มอบในปี 2556 อีก 24 ลําท่ีเหลือ ขนาดระวางรวม 1.3 

ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 1.2 จะตามมาในปี 2557 ในสว่นนี ้327 ลํา ขนาดระวางรวม 14.5 ล้านเดทเวทตนั หรือ

ร้อยละ 13.3 จะมีอายมุากกวา่ 25 ปี ภายในในปี 2557 และคาดวา่น่าจะถกูปลดระวางระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 ถ้า

อตัราคา่ระวางเรือยงัอยูใ่นระดบัต่ําสดุท่ีเคยเกิดขึน้มา 

เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30-40,000 เดตเวทตนั – มีเรือ 1,109 ลาํ ขนาดระวางรวม 39 ล้านเดทเวทตนั เม่ือ

ต้นปี 2554) มีเรือ 397 ลํา ขนาดระวางรวม 13.5 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 35 ของขนาดระวางปัจจบุนัจะถกูสง่

มอบในปี 2554 อีก 222 ลํา ขนาดระวางรวม 7.8 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 20.1 สง่มอบในปี 2555 อีก 53 ลํา 

ขนาดระวางรวม 1.9 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 4.8 ในปี 2556 สว่นอีก 9 ลํา ขนาดระวางรวม 0.3 ล้านเดทเวทตนั 

หรือ ร้อยละ 0.8 จะถกูสง่มอบในปี 2557 ในสว่นนี ้เรือ 475 ลํา ขนาดระวางรวม 17 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 44.2 
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จะมีอายเุกิน 25 ปี ภายในปี 2557 และคาดวา่น่าจะถกูปลดระวางในระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอตัราคา่ระวางเรือ

ยงัอยูใ่นระดบัต่ําอยา่งในปัจจบุนั 

เรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (10-30,000 เดตเวทตนั – มีเรือ 3,151 ลาํ ขนาดระวางรวม 63 ล้านเดทเวทตนั 

เม่ือตนัปี 2554) มีเรือ 288 ลํา ขนาดระวางรวม 5.7 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 9 จะถกูสง่มอบในปี 2554 อีก 104 

ลํา มีขนาดระวางรวม 2.2 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 3.5 จะสง่มอบในปี 2555 สว่นอีก 22 ลํา ขนาดระวางรวม 0.5 

ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 0.7 สง่มอบในปี 2556 และในปี 2557 ไมมี่เรือสง่มอบ   โดยท่ีจะมีเรือ 1,159 ลํา ขนาด

ระวางรวม 22.5 ล้านเดทเวทตนั หรือร้อยละ 35.7 มีอายมุากกวา่ 27 ปีภายในปี 2557 และคาดวา่น่าจะถกูปลด

ระวางในระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 ถ้าอตัราคา่ระวางเรือยงัอยูใ่นระดบัต่ําอยา่งในปัจจบุนั การท่ีมีเรืออายมุากอยู่

จํานวนมาก จงึทําให้สมการอปุสงค์ อปุทานดจูะแข็งแกร่งท่ีสดุในสว่นของเรือขนาดอเนกประสงค์ขนาดเลก็นี ้ ซึง่เป็น

กลุม่เรือท่ีบริษัทฯ ดําเนินงานอยูใ่นตลาดเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองแบบไมป่ระจําเส้นทาง 

ขณะท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นอา่นตวัเลขท่ีกลา่วมาในข้างต้น โปรดระลกึถึงวา่การเล่ือนการสง่มอบเรือออกไป ในปี 2551 นัน้มี

คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ร้อยละ 23  และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 41 ในปี 2552 และลดลงร้อยละ 38 ในปี 2553 ตอนนีอ้าจไมส่ามารถ

คาดการณ์ได้วา่ตวัเลขจะเป็นเช่นไรในปี 2554, 2555 และ 2556 แตบ่ริษัทฯ จะไมป่ระหลาดใจหากตวัเลขจะข้ามผา่น

ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 60 ถ้าดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) ยงัคงลดลงและอยูท่ี่ระดบัต่ํากวา่ 1,500 จดุ 

สถานภาพการแข่งขันของบริษัท จากการท่ีบริษัทมีเรือในปัจจบุนัอยู ่21 ลํา บวกกบัเรือสัง่ตอ่ใหมอี่ก 25 ลํา (เป็น

เรือสนิค้าแห้งเทกอง 18 ลํา และเรือบรรทกุซีเมนต์อีก 3 ลํา จากอูใ่นประเทศอินเดีย และ เรือสนิค้าแห้งเทกองขนาด

ซปุราแมกซ์อีก 4 ลําจากอูใ่นประเทศจีน) และเม็ดเงินลงทนุอีกประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐท่ีพร้อมสําหรับการ

จดัซือ้เรือมือสองเพิ่มเตมิอีกประมาณ 20 ลํา เพ่ือมาทดแทนเรือเก่าท่ีบริษัทได้ขายออกไป ทําให้บริษัทเป็นหนึง่ใน

บริษัทท่ีใหญ่ท่ีสดุในขนาดเรือประเภทนีข้องตลาด และเป็นหนึง่ในบริษัทท่ีมีจํานวนเรือสัง่ตอ่ใหมท่ี่มากท่ีสดุ และ

เน่ืองจากเจ้าของเรือในธุรกิจเรือประเภทนีมี้ลกัษณะเป็นบริษัทเลก็ๆอยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษัทจงึได้รับการ

ยอมรับจากลกูเรือวา่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง โดยลกูค้าทกุรายต้องการท่ีจะตดิตอ่ขอทําธุรกิจกบับริษัทก่อนเป็นอนัดบั

แรกก่อนท่ีจะไปใช้บริการจากเจ้าของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 
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นอกจากนี ้ จากแผนงานของบริษัทในการท่ีจะจดัหาเรือมือสองท่ีใหมก่วา่, ใหญ่กวา่, ทนัสมยักวา่และประหยดักวา่

เพ่ือมาทดแทนเรือเก่าท่ีได้ขายออกไป โดยจะจดัซือ้ ณ ระดบัราคาท่ีถือได้วา่ต่ําเป็นประวตักิารณ์ ซึง่จะชว่ยเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทให้แข็งแกร่งกวา่บริษัทเจ้าของเรือรายอ่ืนๆ ท่ีได้ซือ้เรือมือสองในช่วง 4-5 ปีท่ี

ผา่นมาในระดบัราคาท่ีน่าจะสงูมากเป็นประวตักิารณ์ 

 

ปัญหาที่อุตสาหกรรมบริษัทกาํลังเผชิญอยู่ 

ด้วยอตัราคา่ระวางท่ีพุง่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์และร่วงต่ําลงอยา่งรวดเร็วในปี 2551 ในขณะท่ีปี 2552 

และ 2553 ได้กลายเป็นปีแห่งความผนัผวนของตลาดคา่ระวางเรือ บริษัทเรือสว่นใหญ่ท่ีมีความรอบคอบและมีหนีส้นิ

เพียงเลก็น้อยในบญัชีงบดลุ รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมากก็นา่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัอตุสาหกรรมได้ 

ซึง่อาจทําได้ด้วยการซือ้เรือมือสอง หรือเรือตอ่ใหมอ่ยา่งระมดัระวงัในช่วงท่ีราคาเรือลดลงต่ําเป็นประวตักิารณ์ หรือ

โดยผา่นการควบรวมกิจการและการซือ้กิจการของบริษัทอ่ืน ซึง่ไมว่า่จะด้วยวิธีใดก็ตามก็ล้วนเป็นท่ีน่ายินดีทัง้สิน้ 

เพราะวา่มนัจะช่วยทําให้ทกุภาคสว่นในอตุสาหกรรมนีแ้ข็งแกร่งขึน้แม้วา่จะเพียงเลก็น้อยก็ตาม 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ โดยทัว่ไปได้ลดลงในปี 2553 ซึง่ถือวา่เป็นการผอ่นเบาภาระคา่ใช้จ่ายท่ีน่ายนิดีเน่ืองจาก

การท่ีคา่ใช้จ่ายได้มีทิศทางเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี และนา่จะเพิ่มขึน้ไปอีกหากไมเ่ป็นเพราะวิกฤต

เศรษฐกิจในปี 2551 คา่ใช้จ่ายแทบทกุด้านได้ลดลงจากระดบัก่อนหน้านี ้ โดยคา่ใช้จ่ายท่ีลดลงอยา่งเห็นได้ชดัคือ

คา่ใช้จ่ายด้านนํา้มนัหลอ่เคร่ืองยนต์ คา่ซอ่มแซม คา่บํารุงรักษา คา่เสบียงอปุกรณ์และชิน้สว่นอะไหล ่ และคา่

ประกนัภยั เรือท่ีมีอายนุ้อยกวา่ก็จะมีคา่ใช้จ่ายในการเดนิเรือและบํารุงรักษาท่ีถกูกวา่ และมีคา่ใช้จ่ายด้านชิน้สว่น

อะไหลแ่ละการซอ่มท่ีลดน้อยลงไปด้วย เจ้าของเรือท่ีมีคณุภาพจะมีความได้เปรียบจากสถานการณ์นีใ้นการท่ีจะทํา

การปรับลดอายกุองเรือของตนด้วยการขายหรือปลดระวางเรือท่ีมีอายมุาก บริษัทคาดวา่แนวโน้มในการเพิ่ม

ประสทิธิภาพกองเรือเพ่ือประหยดัคา่ใช้จา่ยและต้นทนุตา่งๆ โดยการปรับลดอายกุองเรือนีจ้ะเกิดขึน้อยา่งแพร่หลาย

ในปี 2554 ด้วยเช่นกนั 
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ราคานํา้มันหล่อเคร่ืองยนต์ได้ลดลงในปี 2553 ตามการลดลงของราคานํา้มนัดบิและสนิค้าโภคภณัฑ์อ่ืนๆ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทคาดวา่ราคานํา้มนัหลอ่จะเพิ่มขึน้ในปี 2554 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วของราคานํา้มนัและการ

ออ่นคา่ลงของคา่เงินดอลลาร์สหรัฐ 

ตามท่ีได้รายงานไปแล้วในรายงานประจําปีของปีท่ีแล้ว ความต้องการนายประจําเรือและลกูเรือได้ลดลงจากระดบั

สงูสดุท่ีเกิดขึน้ในปี 2551 เน่ืองจากการลดลงของจํานวนเรือในตลาด และการสง่มอบเรือตอ่ใหมจ่ากอูต่อ่เรือท่ีมีน้อย

กวา่ท่ีคาด ด้วยเหตนีุค้า่จ้างคนประจําเรือในปี 2553 จงึไมไ่ด้เพิ่มขึน้อีกแตก็่ไมไ่ด้ลดลงเพราะวา่เจ้าของเรือท่ีมี

คณุภาพสว่นใหญ่ไมไ่ด้ตดัลดระดบัคา่จ้างคนประจําเรือ แตย่งัคงระดบัคา่จ้างเอาไว้เพ่ือเป็นวิธีในการรักษาคนประจํา

เรือท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัท 

มลูคา่เรือได้เพิ่มขึน้เม่ือตอนต้นปีแตไ่ด้ลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั บริษัทคาดวา่มลูคา่เรือจะยงัคงผนัผวนแตน่่าจะเพิ่มขึน้

ได้ในคร่ึงหลงัของปี 2554 ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีตรงข้ามกบัท่ีเกิดขึน้ในปี 2553 

ปี 2553 เป็นปีท่ีมีการฟ้องร้องคดีไมม่ากนกัสําหรับบรรดาผู้ให้ประกนัภยัทางทะเลแบบคุ้มครองและชดใช้หรือท่ีเรียก

กนัวา่ P&I Clubs และถือวา่เป็นช่วงเวลาผอ่นคลายท่ีนา่ยินดีหลงัจากท่ีมีคดีมากมายเกิดขึน้ในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมา 

เม่ือตอนท่ีตลาดขนสง่สนิค้าทางทะเลอยูใ่นช่วงสงูสดุ การประกนัภยัทางทะเลแบบคุ้มครองและชดใช้ (P&I 

Insurance) นี ้ เป็นรูปแบบเฉพาะสําหรับอตุสาหกรรมการขนสง่สนิค้าทางทะเลท่ีได้ให้ความคุ้มครองแทบจะทกุด้าน 

และยงัให้บริการช่วยเหลือท่ีมีคณุภาพสงูในการฟ้องร้องดําเนินคดีสําหรับทกุสถานการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานของ

เรือ ดงันัน้จงึเป็นสิง่ท่ีสําคญัอยา่งยิ่งท่ีบรรดาผู้ให้ประกนัภยัเหลา่นัน้จะต้องมีสถานะทางการเงินท่ีเข้มแข็ง โดยมี

จํานวนคดีฟ้องร้องท่ีไมม่ากเพ่ือช่วยรักษาระดบัคา่เบีย้ประกนัภยัให้อยูใ่นระดบัต่ํา และสิง่สําคญัมากไปกวา่นัน้ 

บรรดาผู้ให้ประกนัภยัทัง้หมดท่ีถกูผลกระทบวกิฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2551 และ 2552 ได้ฟืน้

สถานะทางการเงินคอ่นข้างมากท่ีเดียวจากการนําเงินไปลงทนุในตลาดตราสารทนุท่ีมีราคาเพิ่มขึน้มาก รายได้จาก

การลงทนุนีไ้ด้ช่วยพยงุสถานะทางการเงินของบรรดาผู้ให้ประกนัภยัแทบทกุรายและทําให้เกิดเสถียรภาพตอ่ตลาด

ประกนัภยัทางทะเลโดยรวม ด้วยเหตนีุบ้ริษัทคาดวา่อตัราคา่เบีย้ประกนัภยัทางทะเลจะยงัคงทรงตวัอยูไ่ด้ในปี 2554  
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จากเหตผุลท่ีกลา่วมาทัง้หมดข้างต้น ได้ทําให้คา่ใช้จา่ยในการเดนิเรือตอ่วนัตอ่ลําของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 5 

จากปีท่ีแล้ว ถึงแม้วา่บริษัทจะไมมี่ตวัเลขคา่ใช้จ่ายเดนิเรือโดยเฉล่ียของทัง้อตุสาหกรรม แตจ่ากประสบการณ์ของ

บริษัทท่ีผา่นมาบริษัทเช่ือมัน่วา่คา่ใช้จ่ายในการเดนิเรือของบริษัทมีน้อยกวา่บริษัทเจ้าของเรืออ่ืนๆ 

อนุสัญญาระหว่างประเทศตา่งๆ ขององค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ(IMO Conventions)นัน้ ได้มีการปรับปรุง

แก้ไขอยูเ่สมอเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในการท่ีจะปกป้องสิง่แวดล้อมให้ได้มากยิ่งขึน้ เม่ือไมน่านมานี ้

คณะกรรมาธิการสิง่แวดล้อมทางทะเลของ IMO ได้อนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิภาคผนวกท่ี 6 ของบทบญัญตัอินสุญัญา

ระหวา่งประเทศวา่ด้วยการป้องกนัมลภาวะทางทะเล (MARPOL)  เพ่ือท่ีจะลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการ

ปลอ่ยควนัเสียจากเรือ มีการเพิ่มพืน้ท่ีทางทะเลให้เป็นเขตพิเศษในการควบคมุมลพิษจากการปลอ่ยของเสียตา่งๆจาก

เรือ ข้อบงัคบัสากลในการขนสง่และบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองบางชนิดได้มีความเข้มงวดมากขึน้กวา่แตก่่อน ข้อบงัคบั

วา่ด้วยการขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง Bulk Cargo Code (BC Code) ได้ถกูเปล่ียนไปเป็นข้อบงัคบัใหมว่า่ด้วยการขนสง่

สนิค้าแห้งเทกองทางทะเลระหวา่งประเทศ International Maritime Solid Bulk Cargo code (IMSBC Code) 

ประเทศตา่งๆ ได้มีการเพิม่มาตรการเข้มงวดในการควบคมุมลภาวะท่ีเกิดจากนํา้ท่ีใช้ในการถ่วงเรือ นอกจากนีจ้าก

การผลกัดนัขององค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ International Labour Organisation (ILO) ทําให้มาตรฐานความ

เป็นอยูต่า่งๆ ภายในเรือของคนประจําเรือได้รับความสําคญัเพิ่มมากขึน้ โดยองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศได้ออก

อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยแรงงานทางทะเลฉบบัปี 2549 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและควบคมุดแูลสภาพการ

ทํางานและความเป็นอยูข่องคนประจําเรือ โดยเรือเดนิทะเลระหวา่งประเทศทกุลําท่ีมีขนาดมากกวา่ 500 ตนัจะต้อง

ได้รับการตรวจเพ่ือออกประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานแรงงานทางทะเล Maritime Labour Certificate (MLC) และ

ใบรับรองการปฏิบตัติามมาตรฐานแรงงานทางทะเล Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) โดย

รัฐเจ้าของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐนัน้รับรอง อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยแรงงานทางทะเลฉบบัปี 2549 

นีจ้ะมีการบงัคบัใช้ภายใน 1 ปี หลงัจากท่ีมีประเทศสมาชิกอยา่งน้อย 30 ประเทศท่ีมีขนาดกองเรือรวมกนัอยา่งน้อย

ร้อยละ 33 ของกองเรือโลกให้การรับรองอนสุญัญาดงักลา่ว โดยบริษัทคาดวา่ถ้าสหภาพยโุรปได้ให้การรับรอง

อนสุญัญาก่อน 31 ธนัวาคม 2553 อนสุญัญานีจ้ะมีผลบงัคบัในเดือนธนัวาคม 2554 ซึง่บริษัทกําลงัเตรียมการด้าน

ตา่งๆเพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามขอับงัคบัใหมใ่ห้ทนัก่อนอนสุญัญามีผลบงัคบั 
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การให้ความสําคญัตอ่สิง่แวดล้อม ได้กําลงัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากขึน้อีก คงจะไมเ่พียงพออีกตอ่ไปท่ีบริษัทจะกลา่ว

เพียงวา่ “Going Green” (เพ่ือโลกสีเขียว) บริษัทตา่งๆทัว่โลกได้ถกูกดดนัจากผู้ ร่วมทนุตา่งๆให้บริษัทของตนเกิด

จิตสํานกึและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ โดยยงัมิต้องกลา่วถงึกฎหมายและข้อบงัคบัใหมต่า่งๆมากมายท่ีต้อง

ปฏิบตัติาม ตามท่ีได้เคยรายงานไปแล้ว อตุสาหกรรมการขนสง่สนิค้าทางทะเล ได้ถกูจบัตามองและตรวจสอบอยา่ง

ใกล้ชิด จากขา่วท่ีแพร่หลายไปทัว่โลกเก่ียวกบัอบุตัเิหตนํุา้มนัร่ัวไหลครัง้สําคญัตา่งๆของโลก เชน่ท่ีเกิดกบัเรือบรรทกุ

นํา้มนัช่ือ “EXXON VALDEZ” บริษัทได้นํามาตรการแบบทําด้วยความสมคัรใจท่ีไมไ่ด้บงัคบัตามกฏหมายมาใช้ใน

การลดการปลอ่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว ดงัท่ีได้อธิบายเอาไว้ในรายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ

บริษัท บริษัทยงัได้นํามาตรการตา่งๆท่ีใช้บงัคบัตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศและกฏข้อบงัคบัตา่งๆ ของแตล่ะ

ประเทศมาใช้เพ่ือควบคมุการปลอ่ยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฮาลอน และคลอโรฟลโูอคาร์บอน ท่ีมี

สว่นทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก ข้อบงัคบัเหลา่นีจ้ะมีความเข้มงวดมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้ นอกจากนีรั้ฐบางรัฐใน

ประเทศอเมริกาอาจมีข้อบงัคบัให้เรือท่ีมายงัเมืองทา่ของตนต้องใช้แหลง่จ่ายไฟฟ้าบนบกของทางเมืองทา่ท่ีมี

มลภาวะน้อยกวา่เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของเรือ หรืออาจจะมีการบงัคบัใช้เทคนิค “Bonnet” ซึง่ปัจจบุนัได้มีใช้ในบาง

เมืองทา่เท่านัน้ มาช่วยในการบําบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปลอ่ยอออกสูช่ัน้บรรยากาศ มาตรการเหลา่นีย้งัคงอยูใ่น

ขัน้พิจารณาซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกและอาจมีปัญหาในทางปฏิบตัจิริงรวมถึงจะสง่ผลให้เจ้าของเรือมี

คา่ใช้จ่ายมากขึน้ 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจาํเรือของบริษัท ตามท่ีได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี ้ บริษัทได้ก่อตัง้ศนูย์ฝึกอบรมคนประจํา

เรือเตม็รูปแบบขึน้ภายในสํานกังานใหญ่ของบริษัทท่ีกรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม 2551 โดยภายในศนูย์ฝึกอบรมนีไ้ด้

จดัให้มีเคร่ืองฝึกจําลองการเดนิเรือท่ีทนัสมยั (Bridge Navigation Simulator)  สําหรับการฝึกคนประจําเรือเป็นการ

เฉพาะ โดยเคร่ืองฝึกจําลองการเดนิเรือได้มีการจําลองเสมือนสะพานเดนิเรือบนเรือจริง และสามารถทําการฝึกการ

เดนิเรือในนา่นนํา้ของเมืองท่าสําคญัทัว่โลก โดยมีความสมจริงในสถานการณ์การเดนิเรือตา่งๆ ทําให้นายประจําเรือท่ี

เข้ารับการฝึกได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบตักิารเดนิเรือแบบสมจริง เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพตอ่การทํางานเป็นทีมของ

กปัตนัและนกัเดนิเรือในการนําเรือและบงัคบัเรือ สิง่นีถื้อเป็นก้าวยา่งท่ีสําคญัของบริษัท ในการท่ีจะฝึกคนประจําเรือ

ของบริษัทให้สามารถทํางานและดแูลเรือได้อยา่งมีประสทิธิภาพและปลอดภยั เพ่ือป้องกนัอบุตัเิหตทุางทะเลและเพ่ือ

เป็นการพทิกัษ์สิง่แวดล้อมด้วยเชน่กนั 
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หลักสูตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล  (Maritime Resource Management : MRM) สําหรับการฝึกอบรมนาย

ประจําเรือทัง้นกัเดนิเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานระดบัสงูในออฟฟิตท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานเรือให้มี

ความรู้ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจํากดัของมนษุย์ และเพ่ือสร้างเสริมให้เกิดทศันคตท่ีิเป็นบวกตอ่ความ

ปลอดภยัและการทํางานเป็นทีม หลกัสตูร MRM นีไ้ด้มีการยอมรับกนัอยา่งกว้างขว้างวา่เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสดุในการ

ช่วยเพิ่มทกัษะการทํางานร่วมกนัเป็นทีม และช่วยลดความเส่ียงของการเกิดอบุตัเิหตทุางทะเลท่ีมีสาเหตมุากจาก

ความผิดพลาดของมนษุย์  และจากการขาดการบริหารจดัการในการทํางานเป็นทีมเวอร์คท่ีมีประสทิธิภาพ หลกัสตูร 

MRM นีไ้ด้จดัทําขึน้โดย The Swedish Club ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ให้ประกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึง่ทางบริษัท

ได้รับใบอนญุาตในการนําหลกัสตูรนีม้าใช้ฝึกคนประจําเรือของบริษัท นอกจากนีภ้ายในศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทยงัมี

โปรแกรมหลกัสตูรการฝึกอบรมตา่งๆอีกมากมายรวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์และวีดีทศัน์ 

Video-Based Training (VBT) and Computer based training (CBT) การฝึกอบรมหลกัสตูรการจดัการการเดนิเรือ

เป็นทีม Bridge Team Management (BTM) การฝึกทกัษะการนําเรือและบงัคบัเรือ Bridge Team Competency 

(BTC) การฝึกหน้าท่ีการปฏิบตังิานเข้าเวรยามบนเรือ Officer Of the Watch (OOW) การฝึกเรียนรู้การปฏิบตังิานใน

ตําแหนง่ต้นเรือ Chief Mate Course (CMC) การฝึกเรียนรู้การปฏิบตังิานในตําแหน่งกปัตนัเรือ Command Course 

(Command) การฝึกความปลอดภยัในการปฏิบตังิานบนเรือ Shipboard Safety Course (SSC) การอบรมสรุป

ปัญหาการทํางานบนเรือ Maritime Professional Briefing (MPB) การฝึกอบรมการใช้ภาษาองักฤษสําหรับคนเรือซึง่

แบง่ออกเป็น 5 ระดบั และในปี 2553 ทางศนูย์ฝึกอบรมได้เพิ่มหลกัสตูรการสื่อสารทางทะเลท่ีต้องใช้คําศพัท์ท่ีใช้

เฉพาะทางทะเลเท่านัน้ เพ่ือให้นายประจําเรือของบริษัทมีทกัษะการใช้ภาษาท่ีเป็นสากลสามารถส่ือสารกบัเจ้าหน้าท่ี

ควบคมุการจราจรทางนํา้ของเมืองทา่ตา่งๆได้ หลกัสตูรตา่งๆเหลา่นีไ้ด้มีการปรับปรุงพฒันาตลอดเวลา และถือได้วา่

เป็นรากฐานสําคญัตอ่การฝึกอบรมคนประจําเรือของบริษัทให้มีคณุภาพและเข้าใจถึงปัญหาและการเรียนรู้ใหม่ๆ  เพ่ือ

ใช้ในการปฎิบตังิานจริงบนเรือ 

ศนูย์ฝึกอบรมของบริษัทได้มีการประสานความร่วมมืออยา่งใกล้ชิด กบับคุคลากรด้านเทคนิคเรือชัน้สงูของบริษัทใน

การท่ีจะเสาะหาและกําหนดการฝึกอบรมท่ีจําเป็นสําหรับนายประจําเรือและลกูเรือ รวมถึงการออกแบบหลกัสตูร

ฝึกอบรมพิเศษตา่งๆให้เหมาะสมกบัความต้องการ ด้วยเหตนีุจ้งึได้เกิดหลกัสตูรฝึกอบรมใหม่ๆ ด้านเทคนิคสําหรับ

นายช่างกลเรือของบริษัทคือ หลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะและการจดัการสําหรับนายช่างกลเรือระดบับริหาร Engine 
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Room Management and Competency Enhancement (EMC) และหลกัสตูรสําหรับการปฏิบตังิานเข้าเวรยาม

สําหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบตักิาร Engineer on Watch (EOW) และในอนาคตได้มีแผนการท่ีจะเพิม่เตมิ

หลกัสตูรอีกเช่นหลกัสตูรสําหรับ “ระบบการทํางานของซีลเพลาใบจกัร” “การทํางานของอปุกรณ์ยกขนสนิค้า

โดยเฉพาะระบบไอดรอลกิ” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบตังิานบนเรือสําหรับลกูเรือ” โดยทางศนูย์ฝึกอบรมของ

บริษัทได้ทําการตดิตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีเป็นพืน้ฐานสําคญัเช่น เคร่ืองเทอร์โบชาร์จเจอร์ และเคร่ืองแยกกรองนํา้มนั 

เพ่ือใช้สําหรับการฝึกภาคปฏิบตัจิริงเพิ่มเตมิจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน การตดิตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัร

เหลา่นี ้ ร่วมกบัเคร่ืองฝึกจําลองการเดนิเรือจะเป็นการช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการฝึกอบรมท่ีจําเป็นให้กบัคนประจํา

เรือทัง้ฝ่ายปากเรือ (นกัเดนิเรือ) และฝ่ายห้องเคร่ือง (นายช่างกลเรือ) 

ภยัร้ายโจรสลัด ท่ีโดยสว่นใหญ่เกิดขึน้มาจากประเทศโซมาเลีย ได้ก่อให้เกิดความกงัวลอยา่งมาก โจรสลดัท่ีเดมิที

ก่อการอยูภ่ายในบริเวณอา่วเอเดนได้ขยายพืน้ท่ีออกไปทัว่ทัง้ทะเลอะราเบียนและมหาสมทุรอินเดีย พืน้ท่ีทางทะเล

ตัง้แตช่ายฝ่ังอินเดียไปยงัทวีปแอฟริกา และระหวา่งอา่วโอมานกบัเกาะมาดากาสการ์ ได้ถกูประกาศให้เป็นพืน้ท่ีเส่ียง

ภยัโดยบรรดาผู้ให้ประกนัภยัด้านภยัสงคราม เส้นทางเดนิเรือท่ีเรียกวา่ “Safe  Corridor” ในอา่วเอเดนท่ีมีการ

ลาดตระเวนคุ้มครองโดยกองกําลงัเรือรบของสหประชาชาตแิละของหลายๆประเทศ แทบจะไมไ่ด้ช่วยกําจดัโจรสลดั

ได้เลย แตโ่จรสลดักลบัสามารถเลือกโจมตีเรือสนิค้าได้ตามท่ีต้องการ 

ถึงแม้วา่อตุสาหกรรมเดนิเรือทะเลจะต้องเผชิญกบัภยัโจรสลดัมาเป็นศตวรรษแล้วก็ตามที แตส่ถานการณ์ปัจจบุนัถือ

ได้วา่เป็นมิตใิหมโ่ดยสิน้เชิงเม่ือโจรสลดัชาวโซมาเลียได้ผนัเปลี่ยนมาเป็นองค์กรธุรกิจท่ีทํากําไรมหาศาล ภาพโจรสลดั

มือถือดาบจีป้ล้นในอคีตได้กลายเป็นอะไรท่ีไมน่่ากลวัอีกตอ่ไป เม่ือเทียบกบัโจรสลดัผู้ ก่อการร้ายในปัจจบุนัท่ีมีอาวธุ

หนกัครบมือไลล่า่ไปตามนา่นนํา้จากโซมาเลียไปยงัอินเดีย เพ่ือจบัยดึบรรดาเรือสนิค้าท่ีตกเป็นเป้าถกูโจมตีได้ง่าย 

เป็นสิง่สําคญัท่ีบริษัทต้องตระหนกัวา่ภยัโจรสลดันัน้เป็นธุรกิจทํากําไรทางการค้าอยา่งหนึง่ พวกมนัไมไ่ด้ต้องการใน

ตวัสนิค้าท่ีอยูบ่นเรือ แตห่ากเป็นเงินคา่ไถ่จํานวนมหาศาลโดยเอาชีวิตลกูเรือเป็นอํานาจตอ่รอง และแนน่อนหาก

สนิค้าท่ียดึได้มีมลูคา่สงู ก็จะยิ่งเพิ่มอํานาจตอ่รองให้กบัพวกมนัในการเรียกร้องเงินสดคา่ไถ่ก้อนโตมากขึน้ไปอีก 

พวกโจรสลดัมีเรือประมงหลายลําไว้ก่อการ โดยจะใช้เรือประมงลําใหญ่เป็น “เรือแม”่ ซึง่จะช่วยเป็นการอําพราง

ตวัเองและย่ิงไปกวา่นัน้ช่วยให้พวกมนัสามารถทําการได้ในระยะทางท่ีไกลจากฝ่ังมากขึน้ เรือแมพ่วกนีส้ามารถ

บรรทกุเสบียงและนํา้ได้จํานวนมาก และมีความคงทนทะเลมากกวา่บรรดาเรือประมงลําเลก็ๆท่ีปกตไิว้ใช้หาปลาตาม
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ชายฝ่ังท่ีไมมี่คล่ืนลมแรง เรือสนิค้าท่ีต้องเดนิทางผา่นพืน้ท่ีทางทะเลท่ีเม่ือก่อนถือได้วา่อยูน่อกระยะทําการของโจร

สลดัโซมาเลีย แต ่ณ เวลานี ้พืน้ท่ีทางทะเลนัน้ไมป่ลอดภยัอีกตอ่ไปแล้ว บริษัทได้แจ้งเตือนไปยงักองเรือของบริษัทใน

การใช้ระบบบริหารจดัการและมาตรการเข้มงวดตา่งๆเพ่ือป้องภยัโจรสลดั มหาสมทุรอินเดียนัน้ปราศจากการ

คุ้มครองจากกองเรือรบอยา่งท่ีมีการลาดตระเวนคุ้มครองอยูใ่นอา่วเอเดน ดงันัน้เรือสนิค้าจงึตกเป็นเป้าถกูโจมตีได้

ง่ายเม่ือต้องเดนิเรือผา่น แตถ่ึงอยา่งนัน้การมีกองเรือรบคุ้มครองก็แทบจะไมส่ง่ผลใดๆตอ่เปอร์เซนต์ความสําเร็จของ

โจรสลดัในการจบัยดึเรือในมหาสมทุรอินเดียแตอ่ยา่งไร 

มีรายงานการเกิดเหตกุารณ์โจรสลดัโจมตีเรือสนิค้าบริเวณตอนใต้ของทะเลแดงเป็นเวลาหลายสปัดาห์ เหตกุารณ์โจร

สลดัยงัคงแผข่ยายออกไปโดยทางตอนใต้เกือบจะถงึช่องแคบโมแซมปิค หรือแม้แตท่างตะวนัออกมีเรือสนิค้าถกูจบั

ยดึเรียกคา่ไถ่จากบริเวณไมไ่กลจากชายฝ่ังประเทศอนิเดียเม่ือไมน่านมานี ้

สถานการณ์ท่ีกําลงัเกิดขึน้อยา่งนา่เป็นห่วงภายในประเทศโซมาเลีย ได้บง่ชีใ้ห้เห็นวา่ภยัอนัตรายจากโจรสลดัใน

บริเวณอา่วเอเดนและมหาสมทุรอินเดียจะยงัคงมีอยูต่อ่ไป เน่ืองจากพวกโจรสลดัไมต้่องเกรงกลวัตอ่การถกูจบักมุ

ลงโทษใดๆเพราะยงัคงมีความไมแ่น่ชดัเลยวา่จะมีกฎหมายใดๆจดัการกบัพวกโจรสลดัเหลา่นีไ้ด้ บรรดากลุม่โจรสลดั

ตา่งๆจงึยงัคงก่อการอยา่งตอ่เน่ือง 

การจ่ายเงินคา่ไถ่เพ่ือให้โจรสลดัปลอ่ยเรือท่ีถกูยดึยงัคงเพ่ิมจํานวนสงูขึน้ จากโดยเฉล่ีย 1 ล้านเหรียญสหรัฐตอ่ลําในปี 

2551 เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี ้ ซึง่ดเูหมือนวา่โจรสลดัสามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคา่ไถ่จํานวน

มหาศาลได้ตามท่ีตนต้องการอยา่งไร้ขีดจํากดั 

ตามข้อมลูจากองค์กรทางทะเลสากล มีเรือสนิค้า 39 ลําถกูโจรสลดัยดึเรือเอาไว้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 เทียบ

กบั 36 ลํา ของช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีแล้ว ซึง่เม่ือปี 2549 ตวัเลขนีเ้คยมีอยูเ่พียง 11 ลําเท่านัน้ นัน่หมายถึงปัญหานี ้

ได้รุนแรงมากขึน้ถึง 3 เท่าในช่วงเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา องค์กรทางทะเลสากลได้รายงานในบรรดาเรือ 39 ลําท่ีถกูยดึนัน้

เป็นฝีมือโจรสลดัโซมาเลียถงึ 35 ลํา และตามรายงานจากกองกําลงัตอ่สู้โจรสลดัของสหภาพยโุรป มีเรือสนิค้าจํานวน 

26 ลํา และลกูเรือ 613 คน ยงัคงถกูโจรสลดัโซมาเลียยดึเป็นตวัประกนัเอาไว้ โดยเรือสนิค้าเหลา่นัน้ได้ถกูจอด

ทอดสมออยูบ่ริเวณชายฝ่ังประเทศโซมาเลีย 
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ทางด้านรัฐบาลไทยเองโดยกองทพัเรือได้สง่เรือรบหลวง 2 ลํา ไปประจําการลาดตระเวณท่ีบริเวณอา่วเอเดนเม่ือเดือน

ตลุาคม 2553  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการท่ีจะชว่ยปกป้องเรือสนิค้าไทยท่ีต้องเดนิทางผา่นทะเลบริเวณนัน้ มาตราการ

ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยในครัง้นีเ้ป็นสิง่ท่ีนา่ช่ืนชมและช่วยให้บริษัทรู้สกึสบายใจขึน้บ้าง ทางบริษัทต้อง

ขอขอบคณุกองทพัเรือมา ณ โอกาสนี ้ แตอ่ยา่งไรก็ตามเข้าใจวา่เรือรบหลวงทัง้สองลําได้รับคําสัง่ให้เดนิทางกลบั

ประเทศไทยแล้ว 

MAST เป็นช่ือของบริษัทเอกชนแหง่หนึง่ในประเทศองักฤษท่ีทางบริษัทได้วา่จ้างให้สง่ทีมผู้ เช่ียวชาญด้านการรักษา

ความปลอดภยัให้ขึน้ไปประจําการบนเรือสนิค้าของบริษัทเม่ือต้องเดนิทางผา่นน่านนํา้โจรสลดั เพ่ือชว่ยเหลือให้

คําแนะนําฝึกฝนและการเฝ้าระวงัภยัโจรสลดัรวมถึงชว่ยเพิ่มขวญักําลงัใจให้กบักปัตนัเรือและลกูเรือทกุคน ก็ได้ขยาย

ขอบเขตการให้บริการกบักองเรือของบริษัทเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีเส่ียงภยัทัง้หมดในมหาสมทุรอินเดีย ด้วยความ

ชํานาญรอบคอบและการเฝ้าระวงัท่ีดี และการใช้มาตราการป้องกนัโจรสลดัตา่งๆบนเรือตลอดเวลาท่ีต้องเดนิทางผา่น

พืน้ท่ีเส่ียงภยัโจรสลดั ทําให้กองเรือสนิค้าของบริษัทสามารถเดนิทางผา่นพืน้ท่ีเส่ียงภยัได้โดยยงัไมเ่กิดเหตกุารณ์ใดๆ 

นอกจากโจรสลดัโซมาเลียท่ีก่อการในน่านนํา้ท่ีได้กลา่วมาแล้ว ยงัมีประเทศไนจีเรีย บริเวณทะเลชายฝ่ังและแทน่ขดุ

เจาะนํา้มนันอกชายฝ่ัง ยงัคงเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัท่ีมีการก่อการของโจรสลดั แตส่ิง่ท่ีแตกตา่งก็คือประเทศไนจีเรียมี

รัฐบาลในการปกครองดแูลประเทศและมีนโยบายในการจดัการปัญหาโจรสลดัในนา่นนํา้ของตนซึง่สามารถช่วย

ควบคมุดแูลจดัการปัญหาโจรสลดัได้บ้าง 

 

โครงการร่วมทุน 

Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) : ขัน้ตอนการปิดกิจการของบริษัทร่วมทนุนีใ้กล้จะเสร็จสมบรูณ์แล้ว บริษัทได้

เสร็จสิน้การขายทรัพย์สนิหลกัๆของบริษัทฯนีแ้ละได้รับเงินครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในขณะนีกํ้าลงัอยูใ่น

ระหวา่งการดําเนินการปิดบริษัทฯตามขัน้ตอนท่ีเหลือ 

International Seaports  (Haldia) Pvt  Ltd  :  ถือเป็นการลงทนุเพียงแห่งเดียวของบริษัทในอตุสาหกรรมท่า

เทียบเรือท่ีเมืองทา่ฮลัเดีย ประเทศอินเดีย (โดยบริษัทได้ร่วมทนุประมาณร้อยละ 22.40 ของมลูคา่โครงการ) การร่วม
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ทนุนีมี้ผลการดําเนินงานท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง และจนถึงปัจจบุนับริษัทได้รับเงินปันผลทัง้สิน้  1.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่

เท่ากบัประมาณร้อยละ 60 ของเงินลงทนุเร่ิมแรกเม่ือปี 2545-2546 แผนการของบริษัทในการเพิ่มสดัสว่นการร่วมทนุ

เป็นร้อยละ 33.55 โดยการเซน็ต์สญัญาข้อตกลงในการซือ้หุ้นเพิ่มเตมิอีกร้อยละ 11.15 เม่ือเดือนธนัวาคมปี 2551 นัน้

ไมป่ระสบผลสําเร็จเน่ืองจากผู้ขายไมส่ามารถดําเนินการขอใบอนญุาตตามข้อบงัคบัของกฏหมายได้ ดงันัน้บริษัทจงึ

จําเป็นต้องยกเลกิข้อสญัญาการซือ้หุ้นเพิ่มเตมิดงักลา่ว โดยบริษัทได้รับเงินลงทนุท่ีได้จา่ยลว่งหน้ากลบัคืนมา

หมดแล้ว แตถ่ึงอยา่งไรบริษัทยงัหวงัวา่จะสามารถดําเนินการเพิ่มสดัสว่นการลงทนุเม่ือจงัหวะและโอกาสเอือ้อํานวย

ในอนาคต 

บทสรุป  

อุปสงค์ 

ด้วยบรรยากาศของธุรกิจในปัจจบุนัท่ีระบบธนาคารมีความออ่นแอบอบบางมาก ประกอบกบัอปุสงค์(ความต้องการ

สนิค้า) จากแหลง่ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลกทัง้สามแหง่ (อเมริกา, สหภาพยโุรป และจีน) ยงัคงมีน้อยและไมแ่น่นอน 

บรรยากาศทางธุรกิจในอีก 2 ปีข้างหน้าจะเป็นบรรยากาศท่ีน่าท้าทายและยากลําบากยิง่ กลยทุธ์ของบริษัทท่ีได้ทํา

สญัญาปลอ่ยเช่าเรือเป็นแบบระยะเวลายาว ในอดีตได้พิสจูน์ให้บริษัทเห็นถงึคณุคา่แล้วในวนันี ้การลดลงของอปุสงค์ 

ท่ีได้เกิดขึน้โดยมีสาเหตใุหญ่มาจากโครงสร้างระบบการเงินการธนาคารของโลกท่ีอยูใ่นสภาพบอบบาง ได้ถกูผลกัดนั

ให้เพิ่มสงูขึน้คอ่นข้างมากด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครัง้ใหญ่จากรัฐบาลประเทศตา่งๆ ทัว่โลกรวมถงึ

มาตรการและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆ ท่ีถกูนําออกมาใช้อยา่งกว้างขวางตลอดปี 2552 และ 2553 สิง่สําคญัท่ีสดุก็

คือบรรดาธนาคารตา่งๆ จําเป็นท่ีจะต้องเปิดประตสูนิเช่ือการค้าระหวา่งประเทศท่ีไมไ่ด้ให้บริการตอนท่ีวิกฤต

เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงรุนแรงสดุเม่ือกลางปี 2551 ให้ประตเูปิดออกสูโ่ลกภายนอกอีกครัง้หนึง่ ซึง่ยงัคงต้องใช้เวลาอีกสกั

พกัก่อนท่ีบรรดาธนาคารตา่งๆ จะกลบัคืนสูภ่าวะปกต ิ และแน่นอนสิง่ท่ีน่ากงัวลคือผลกระทบตอ่คา่ผลติภณัฑ์มวล

รวม GDP ของโลก เม่ือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทัง้หลายของรัฐบาลตา่งๆเร่ิมเสร็จสิน้ลง โดยสิง่ท่ีนา่กลวัหลงัจากนัน้

ก็คือคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมของโลกอาจจะลว่งต่ําลงและอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การเตบิโตของอปุสงค์ได้ สิง่

เหลา่นีจ้ะเป็นจดุเปล่ียนสําคญัท่ีต้องจบัตามองเพ่ือบง่บอกวา่ ช่วงเวลาดีๆนัน้ได้ใกล้เข้ามาหรือยงั 
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อุปทาน 

เน่ืองด้วยตลาดคา่ระวางเรือท่ีอยูใ่นระดบัสงูเม่ือช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เจ้าของเรือสว่นใหญ่จงึได้ยงัคงใช้งานเรือท่ีมีอายุ

มากของตนตอ่ไปอีกจนเกินกวา่อายกุารใช้งานตามปกตไิปมาก ถ้าเป็นสถานการณ์ช่วงท่ีตลาดคา่ระวางเรืออยู่ใน

ระดบัปกตแิล้ว น่าจะมีเรือประมาณร้อยละ 20 ของกองเรือปัจจบุนัของโลกท่ีนา่จะถกูปลดระวางไปแล้ว แตภ่ายใต้

สถานการณ์ของตลาดคา่ระวางเรือในปัจจบุนั ตวัเลขนีน้่าจะสงูขึน้อีก โดยอาจถกูจํากดัไว้เพราะจํานวนอูต่ดัเรือเป็น

เศษเหลก็ในโลกท่ีอาจมีไมพ่อ สว่นบรรดาเรือท่ีมีอายนุ้อยเกินไปท่ีจะถกูปลดระวางก็จะต้องถกูจอดทิง้ไว้ ในสว่นของ

เรือสนิค้าแห้งเทกองท่ีสัง่ตอ่ใหมซ่ึง่ร้อยละ 51 ของเรือสัง่ตอ่ใหมน่ัน้มีกําหนดสง่มอบเรือในอีก 3 ปีข้างหน้าจนถึงสิน้ปี 

2557 นัน้ จะเกิดความลา่ช้าในการสง่มอบจากเหตวุกิฤตเศรษฐกิจซึง่เป็นอะไรท่ีไมป่กตเิลย สิง่ท่ีบริษัทสามารถ

คาดการณ์ได้คือข้อมลูจากตวัเลขของอตัราความคลาดเคลื่อนลา่ช้าในการสง่มอบเรือ ท่ีได้เพิ่มขึน้จากร้อยละ 23 ในปี 

2551 ให้เป็นร้อยละ 41  ในปี 2552, ร้อยละ 38 ในปี 2553 และคาดวา่จะเลยร้อยละ 50 ในปี 2554 และ 2555  

ด้านอปุทาน น่าจะกลบัมาสูภ่าวะสมดลุดบัด้านอปุสงค์ในระยะเวลาอีกประมาณสองสามปีข้างหน้า ซึง่นา่จะเป็น

ช่วงเวลาใกล้เคียงกบัท่ีบรรดาธนาคารตา่งๆน่าจะกลบัเข้าสูภ่าวะปกต ิ และนัน่นา่จะทําให้บริษัทได้เห็นตลาดคา่

ระวางเรือกลบัเข้าสูภ่าวะกระทิงอีกครัง้หลงัจากปี 2555 บริษัทคดิวา่ปี 2554 และปี 2555 จะยงัคงเป็นปีแหง่ความท้า

ทายท่ียากลําบากยิง่โดยแม้แตบ่ริษัทเจ้าของเรือท่ีมีความฉลาดรอบคอบและระมดัระวงัในการวางแผนกลยทุธ์อยา่งดี

ท่ีสดุก็จะได้รับการทดสอบอยา่งเข้มข้นอีกครัง้ 

ด้านการเงนิ 

การระดมเงินทนุจะเป็นหนึง่ในความท้าทายท่ียากท่ีสดุท่ีเจ้าของเรือจะต้องเผชิญในช่วงปี 2554 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา

บรรดาธนาคารท่ีได้ช่วยเหลือให้เงินกู้แก่เจ้าของเรือในการจดัซือ้เรือมือสองรวมมลูคา่ประมาณ 160-175 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐ แตเ่น่ืองด้วยราคาของเรือท่ีตกลงอยา่งรวดเร็ว ทําให้มลูคา่ของบรรดาเรือเหลา่นีไ้ด้สญูหายไปประมาณ

ร้อยละ 50-60 จากช่วงท่ีมีมลูคา่สงูสดุในช่วงคร่ึงแรกของปี 2551 ทําให้การกู้ เงินดงักลา่วแทบทัง้หมดมีการผิด

สญัญาเงินกู้ ในสว่นของเกณฑ์มลูคา่หนีส้นิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์ (เน่ืองจากมลูคา่เรือท่ีจํานองไว้มีมลูคา่ลดลง) ซึง่อาจ

สง่ผลให้ธนาคารตา่งๆสามารถเรียกให้มีการชําระเงินกู้คงเหลือคืนก่อนกําหนดตามข้อสญัญาได้ แตถ้่าเรือเหลา่นัน้มี

สญัญาเช่าเรือระยะยาวกบัผู้ เช่าเรือท่ีมีคณุภาพดีแล้ว ธนาคารก็อาจจะลงัเลท่ีจะเรียกบงัคบัใช้คืนหนีเ้งินกู้  แตจ่ะ
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พยายามเรียกเก็บกระแสเงินสดทัง้หมดท่ีได้รับจากคา่เช่าเรือเพ่ือให้อตัราหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์กลบัเข้าสูเ่กณฑ์โดยเร็ว 

แตถ้่าหากเรือดงักลา่วไมมี่สญัญาเช่าระยะยาวผกูพนัอยูแ่ละต้องปลอ่ยให้เชา่เป็นไปตามภาวะตลาด ธนาคารก็อาจ

ตกอยูใ่นท่ีนัง่ลําบาก จากปัญหากระแสเงินสด (รายรับจากคา่เช่า) ของเรือมีไมพ่อท่ีจะนํามาชําระดอกเบีย้เงินกู้และ/

หรือชําระคืนเงินต้น และปัญหาท่ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ของสญัญากู้ เงิน 

การผอ่นปรนทางการเงินท่ีได้อธิบายสภาพการณ์ของปี 2552 และ 2553 ด้วยแนวคดิท่ีวา่ “ไมมี่การผิดนดัชําระหนี ้ไม่

มีการยดึหลกัทรัพย์คํา้ประกนั ไมไ่ด้ยินถึงการผิดนดัชําระหนี”้ อาจจะต้องเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วในปี 2554 เม่ือ

บรรดาธนาคารตา่งๆ ได้ดําเนินการเรียกบงัคบัให้ชําระคืนเงินกู้จากการผิดเง่ือนไขข้อสญัญา และทําการยดึและ

นําเอาเรือท่ีจดจํานองไว้ออกประมลูให้ได้ราคาสงูท่ีสดุเท่าท่ีจะสงูได้ เพ่ือนํามาชําระคืนเงินกู้บางสว่นท่ีเจ้าของเรือได้กู้

ไปจากธนาคารเพ่ือซือ้เรือ งบดลุของบรรดาธนาคารเหลา่นัน้จะแสดงฐานะการเงินท่ีแยล่งและเป็นไปได้สงูวา่ บริษัท

เจ้าของเรือเหลา่นัน้จะต้องประสบปัญหาล้มละลาย และถ้าบริษัทเจ้าของเรือเหลา่นัน้มีสญัญาตอ่เรือใหมอ่ยูด้่วยซึง่

เป็นไปได้ทีเดียว และได้ทําการกู้ เงินลงทนุจากธนาคารเพ่ือมาใช้ในการตอ่เรือใหมด้่วยแล้ว การให้การสนบัสนนุในเงิน

ลงทนุเหลา่นัน้ก็จะหดหายไปทําให้สญัญาสัง่ตอ่เรือใหมต้่องหยดุชะงกัหรือยกเลกิไป สง่ผลกระทบทางการเงินไปยงัอู่

ตอ่เรือและธนาคารของอูเ่หลา่นัน้ อตุสาหกรรมเดนิเรือในปัจจบุนักําลงัเพิง่ได้เร่ิมมองเห็นการเกิดปัญหาสนิทรัพย์ด้อย

คณุภาพ (Sub‐prime) ในแบบฉบบัของตนเองท่ีกําลงัคกุคามเข้าห้อมล้อมบรรดาบริษัทเจ้าของเรือ ธนาคารท่ีเป็น

เจ้าหนีข้องเจ้าของเรือ อูต่อ่เรือ และธนาคารเจ้าหนีข้องอูต่อ่เรือเหลา่นัน้ 

วิกฤตการเงินของโลกธุรกิจขนสง่สนิค้าทางทะเล ได้ก่อให้เกิดรายงานและขา่วสารจํานวนมากหลัง่ไหลออกมาจาก

บริษัทเจ้าของเรือ และบรรดานกัวิเคราะห์ด้านธุรกิจการขนสง่ทัง้หลายทัว่โลกวา่ภาพของเรือสัง่ตอ่ใหมจํ่านวนมาก

มากท่ีมีกําหนดจะสง่มอบในปัจจบุนัจนถงึสิน้ปี 2557 นัน้อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาทัง้นีเ้พราะจํานวนเรือสัง่ตอ่ใหม่

ดงักลา่วมากกวา่คร่ึงหนึง่ได้ถกูยกเลกิไปแล้ว สิง่นีอ้าจถือวา่เป็นแสงแห่งความหวงัทา่มกลางความมืดมนท่ีกําลงั

คกุคามทกุคนในอตุสาหกรรมของบริษัท 
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บทสรุปส่งท้าย 

เม่ือได้พิจารณาจากทัง้หมดท่ีได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่บริษัทมีความพร้อมในทกุๆด้านท่ีจะไขวค่ว้า

เอาความได้เปรียบท่ีตลาดธุรกิจเรือขนสง่สนิค้าแห้งเทกองจะเอือ้โอกาสให้ ในการนําพาบริษัทของเราไปสูเ่ส้นทางใน

อนาคตได้ บริษัทหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะนําเอาคํามัน่สญัญาแห่งความสําเร็จสูอ่นาคตนีไ้ปมอบให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้

ร่วมลงทนุทกุท่านด้วยการทํางานท่ีทุ่มเทอยา่งหนกัและเสียสละของพนกังานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษัท ทัง้ท่ีประจําอยู่

ในสํานกังานและท่ีประจําการอยูบ่นเรือของบริษัท พี เอส แอล 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด (มหาชน) 
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