
หนา้ 1 จาก 20 

 

 
 
เลขท่ี 2555-007 
 
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2555 
 
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง รายงานประจาํปี 2554 ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 
ในรายงานประจาํปีฉบบัท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดก้ล่าวถึงความไม่ชดัเจนแน่นอนของตัวเลขอุปทานของจํานวนเรือท่ีคาดวา่จะออกสู่
ตลาดในปี 2554 สืบเน่ืองจากอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และตวัเลขจาํนวนเรือปลดระวางท่ียงัมีความไม่แน่นอน ทั้งน้ี 
อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่ หมายถึง ตวัเลขผลต่างระหวา่งขนาดระวางเดทเวทตนัของเรือท่ีสั่งต่อใหม่ ณ ตน้ปี กบั
ขนาดระวางเดทเวทตนัของเรือใหม่ท่ีต่อแลว้เสร็จและส่งมอบแลว้ ณ ส้ินปีของปีเดียวกนั ในปี 2554 การปลดระวางเรือสินคา้แหง้            
เทกองมีตวัเลขท่ีดีเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 33.3 ลา้นเดทเวทตนั ในทางตรงกนัขา้ม อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่มีตวัเลขท่ี
ตํ่าเพียงร้อยละ 28 ซ่ึงยงัห่างจากท่ีบริษทัฯ ไดค้าดการณ์ไวท่ี้ร้อยละ 50 ส่งผลใหต้วัเลขของจาํนวนเรือท่ีออกสู่ตลาดในปี 2554 มี
เพ่ิมข้ึนอยา่งมากอีก 68 ลา้นเดทเวทตนั และทาํให ้ ณ ส้ินปี 2554 มีกองเรือทั้งหมดจาํนวนเป็น 622.27 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็น              
ร้อยละ 12.25 ของการเพ่ิมข้ึนสุทธิของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในตลาดโลกซ่ึงมากกวา่ท่ีบริษทัฯ ไดค้าดการณ์ไวท่ี้ร้อยละ 
12.5 ซ่ึงอยูบ่นสมมติฐานวา่ไม่มีการปลดระวางเรือเลย (ในความเป็นจริง มีการปลดระวางเรืออยูท่ี่ 33.3 เดทเวทตนั) ดว้ยตวัเลขท่ีผนั
ผวนของอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่และการปลดระวางเรือ ทาํใหต้วัเลขการเพ่ิมข้ึนสุทธิของกองเรือในอนาคตจะยงัคง
ไม่แน่นอนและไม่มีใครสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง บริษทัฯ มีความเห็นวา่ตวัเลขทั้งสองน้ีจะยงัคงไม่สามารถคาดการณ์ได้
และจะผนัแปรกบัความแขง็แกร่งของดชันีค่าระวางเรือ (BDI) บริษทัฯ คาดวา่การเพิ่มข้ึนสุทธิของขนาดระวางของกองเรือสินคา้แหง้
เทกองในปี 2555 อาจเท่ากบัตวัเลขของปี 2554 ท่ีร้อยละ 10 โดยอยูบ่นสมมติฐานวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออยูท่ี่ร้อยละ 30 
และการปลดระวางเรือเก่าอยูท่ี่ 35 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลใหก้องเรือสินคา้แหง้เทกองของโลกจะเพิ่มข้ึนอีก 63 ลา้นเดทเวทตนั เป็น
จาํนวนทั้งหมด 686 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2555 อยา่งไรกต็าม ยงัมีบางปัจจยัท่ีอาจทาํใหก้ารคาดการณ์น้ีคาดเคล่ือนไดซ่ึ้งจะได้
กล่าวต่อไป 
 
 
 
 



หนา้ 2 จาก 20 

 

สถานะทางการเงินของอู่ต่อเรือต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อู่ต่อเรือท่ีเพ่ิงก่อตั้งไม่นานไดก้ลายเป็นส่ิงท่ียากลาํบาก โดยอู่ใหม่ๆหลาย
แห่งตอ้งปิดตวัลง ส่วนอู่อ่ืนๆท่ียงัคงพอดาํเนินกิจการอยูไ่ดจ้าํตอ้งลดขนาดในการต่อเรือใหม่ของตนเองดว้ยการเสริมความแขง็แกร่ง  
กล่าวคือ อู่ต่อเรือบางแห่งไดก้ลบัมารับงานในการผลิตช้ินส่วนตวัเรือและการซ่อมแซมตวัเรือ ในขณะท่ีอู่ต่อเรือบางแห่งได้
เปล่ียนเป็นอู่ต่อเรือท่ีใหบ้ริการปลดระวางเรือซ่ึง “เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ทั้งน้ี ส่วนงานบริการธุรกิจเดินเรือของธนาคาร                       
เอชเอสบีซี (HSBC Shipping Services) ไดแ้สดงความเห็นล่าสุด โดยไดก้ล่าวอยา่งยอ่ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงภาพของอุตสาหกรรมการ          
ต่อเรือกบัปัญหาการใหสิ้นเช่ือ ดงัต่อไปน้ี 
 

“ตัวอย่างเช่น อู่ต่อเรือท่ีจีนกาํลงัถกูผิดนัดชาํระราคาเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกองจาํนวน 2 ลาํขนาดระวางบรรทุก 115,000 
เดทเวทตันซ่ึงพร้อมจะส่งมอบในเดือนกันยายน 2555 และเดือนพฤษภาคม 2556 โดยผู้ ซ้ือได้เรียกร้องว่าพวกเขาไม่
สามารถหาแหล่งเงินทุนสาํหรับชาํระค่าเรือได้และจาํเป็นท่ีจะต้องบอกเลิกสัญญา ซ่ึงแน่นอนว่าจะต้องถูกริบเงินท่ีได้ชาํระ
ไปแล้ว เร่ืองนีจ้ะต้องเป็นปัญหาบานปลายอย่างแน่นอน ทางเราได้ทราบมาว่าเรือขนส่งนํา้มนัขนาดใหญ่ (VLCC) จาํนวน 6 
ลาํซ่ึงพร้อมส่งมอบท่ีอู่ต่อเรือหลกัในเกาหลีกาํลังถกูผิดนัดหรือมีข้อโต้แย้งกับผู้ ซ้ืออยู่ในขณะนี ้ เรือเหล่าน้ันมีมลูค่าการซ้ือ
ขายประมาณ 140 ล้านเหรียญสหรัฐต่อลาํ แต่มูลค่า ณ ปัจจุบันเหลือเพียง 90 ล้านเหรียญสหรัฐต่อลาํเท่าน้ัน สัญญาส่ังต่อ
เรือหลายฉบับท่ีได้มีการลงนามกันก่อน Lehman ล้มละลาย คือ เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2551 กาํลงัถกูส่งมอบในขณะนีห้รือ
จะส่งมอบกันเร็วๆนี ้ เรือดังกล่าวมีราคาสูงและผู้ ซ้ือส่วนมากได้ชาํระเงินล่าช้ามากโดยหวังว่าจะมีธนาคารเข้ามาชาํระ
เงินงวดสุดท้ายให้ ภายใต้เง่ือนไขการชาํระเงินแบบเดิม คือ แบ่งชาํระเป็น 4 งวดๆละร้อยละ 10 และงวดสุดท้ายร้อยละ 60 
ซ่ึงผู้ ซ้ือต้องชาํระเงินส่วนแรกร้อยละ 40 เองก่อน ท่ีเหลืออีกร้อยละ 60 จะชาํระโดยเงินกู้จากธนาคาร การคาดหวังว่าสินเช่ือ
จากธนาคารจะมีอยู่ในเวลาท่ีใกล้เคียงกับเวลาท่ีส่งมอบเรือน้ัน (สาํหรับการส่ังต่อเรือเม่ือ 3-5 ปีก่อน) พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 
มีการผิดพลาดในหลายๆคร้ังท่ีผ่านมา ในสถานการณ์ท่ีส่วนหลกัของเรือได้ถูกสร้างแล้ว เรือจะถกูสร้างให้แล้วเสร็จและ          
จะปรากฏในท้องตลาด เรือหลายลาํแม้จะยงัไม่ได้เร่ิมสร้างหรือสร้างไปบ้างแล้วกอ็าจจะถกูบอกเลิกได้ ผู้ ท่ีไม่มีเงินทุนและ
คาดการณ์ผิดจะได้รับการลงโทษ ในขณะท่ีผู้ ท่ีมีเงินทุนและรอบคอบจะได้รับรางวลั” 

 

ในด้านอุปสงค์ของเรือ บริษทัฯ มองเห็นถึงปัญหาอุปสรรคท่ีอยูข่า้งหนา้ กล่าวคือ ในปี 2554 ประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของ
การขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ตอ้งพบกบัอุปสรรคดา้นต่างๆ เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ และปัญหาภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภายในประเทศ โดยจีนไดพ้ยายามท่ีจะจดัการกบัปัญหาทั้งสองน้ีดว้ยการประกาศใหส้ถาบนัการเงินของตนเพิ่มอตัราการกนัเงิน
สาํรองท่ีระดบัสูงถึงร้อยละ 22 และในขณะเดียวกนั ไดป้ระกาศเพิ่มอตัราดอกเบ้ียอีกหลายคร้ังในช่วงปี 2554 มาตรการเหล่าน้ีได้
ส่งผลใหต้วัเลขจีดีพีของจีนไดล้ดลงจากร้อยละ 9.7 เป็นร้อยละ 9.5 และเป็นร้อยละ 9.2 ก่อนจะส้ินสุดท่ี รอยละ 8.9 เม่ือส้ินปี ใน
ขณะเดียวกนั อตัราเงินเฟ้อท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีระดบัร้อยละ 6.5 ก่อนจะลดลงมาสู่ระดบัท่ีสามารถบริหารจดัการได ้ ราคา
อสังหาริมทรัพยไ์ดป้รับตวัลดลงเช่นกนั และรัฐบาลจีนกไ็ดเ้ร่ิมผอ่นปรนมาตราการเพ่ือบรรเทาการชะลอตวัของเศรษฐกิจของตน 
โดยไดต้ดัลดอตัราการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงินของตนลงร้อยละ 0.50 บริษทัฯ คาดวา่น่ีจะเป็นเพียงมาตราการแรกของอีก
หลายๆมาตรการท่ีจะออกมากระตุน้เศรษฐกิจและหลีกเล่ียงการชะลอตวัของเศรษฐกิจในปี 2555 อยา่งไรกต็าม มีขอ้ควรระวงัจาก
การท่ีจีนยงัคงปฎิเสธท่ีจะผอ่นปรนมาตรการต่างๆในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ตวัอยา่งเช่น มาตรการกูย้มืเงินท่ีเขม้งวด ขอ้จาํกดัใน
การไดก้รรมสิทธิในบา้นมากกวา่ 1 หลงั และการควบคุมความตอ้งการท่ีดินของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยต่์างๆ เป็นตน้                      
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ส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจก่อสร้างจะตอ้งชะลอตวัลงในปี 2555 ซ่ึงเป็นภาคธุรกิจท่ีมีความตอ้งการใชเ้หลก็คิดเป็นเกือบร้อยละ 
50 ของการบริโภคเหลก็ทั้งหมดในจีน อยา่งไรกต็าม แมว้า่มีการคาดการณ์วา่การเติบโตในภาคธุรกิจน้ีจะลดลง แต่คาดวา่ในปี 2555 
ตวัเลขการใชเ้หลก็และการนาํเขา้แร่เหลก็จะยงัคงสูงข้ึนทาํลายสถิติ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพยายามของจีนในการลงทุนใน               
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและท่ีพกัอาศยัภายในประเทศ  ตามรายงานข่าวของสาํนกัข่าวรอยเตอร์ มีการคาดการณ์วา่ตวัเลข                 
การผลิตเหลก็ดิบของจีนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 728 ลา้นตนั และตวัเลขการนาํเขา้แร่เหลก็จะสูงถึง 720 ลา้นตนัในปี 2555 แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย
ท่ีมาตราการใดๆกต็ามท่ีจีนจะนาํมาใชใ้นการกระตุน้เศรษฐกิจในปี 2555 นั้นคงจะเทียบไม่ไดเ้ลยกบัการใชเ้งินอดัฉีดในอุตสาหกรรม
เหลก็เม่ือปี 2551-2552 ท่ีมีมูลค่าถึง 586 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นส่ิงเดียวท่ีช่วยโอบอุม้ตลาดการขนส่งสินคา้แหง้เทกองใหอ้ยู่
รอดไดใ้นช่วงปี 2552 และ 2553 
 

บริษทัฯ เขา้ใจวา่ไดเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจต่างๆมากมายในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของโลก รวมทั้งสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอาณาจกัรกก็าํลงัด้ินรนต่อสู้กบัวกิฤต “เบย ์ ออฟ พิกส์” (Bay of Pigs) ซ่ึงเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเสมือนอาวธุนิวเคลียร์ท่ี
ทาํลายลา้งความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประเทศเหล่านั้น ปัญหาหน้ีสินในระดบัประเทศและระดบั
ครัวเรือนท่ียงัคงเป็นปัญหาอยูใ่นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และสหภาพยโุรป ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การใชจ่้ายของภาครัฐและของ
ผูบ้ริโภคจะยงัคงซบเซาไปอีกระยะหน่ึง ดงันั้น อุปสงคใ์นเรือขนส่งสินคา้ในอนาคตอาจจะเงียบเหงากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
 

ผลพลอยไดท่ี้จะตามมาจากอุปสงคท่ี์ลดลงดงักล่าวน้ี อาจทาํใหเ้กิดการปลดระวางเรือเก่าเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากอยา่งรวดเร็วโดย
ร้อยละ 20 ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงมีอายมุากกวา่ 20 ปี (คิดตามขนาดเดทเวทตนัของเรือ) จะถกู
ปลดระวางภายในไม่ก่ีปีขา้งหนา้ จากการอา้งอิงขอ้มูลในช่วงปี 2529 ซ่ึงช่วงท่ีดชันีค่าระวางเรือ (BDI) อยูต่ ํ่ากวา่ 1,000 จุด เรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกองบางลาํท่ีมีอายเุพียง 10-14 ปีไดถู้กปลดระวาง โดยเรือท่ีถกูปลดระวางส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 15-19 ปี และ
ถา้นาํเกณฑอ์ายใุนปี 2529 ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น มาใชก้บัการปลดระวางของกองเรือโลกในปี 2555 แลว้ จะเห็นไดว้า่มีเรืออยา่งนอ้ย                    
ร้อยละ 30 ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทั้งหมดของโลก (คิดตามขนาดเดทเวทตนัของเรือ) ท่ีอาจถูกปลดระวางภายในไม่ก่ี          
ปีขา้งหนา้ 
 
เพ่ือเป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯ จึงขอนาํเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปี
ท่ีสาํคญั จากงบการเงินของบริษทัในปีท่ีผา่นๆมา ดงัต่อไปน้ี 

ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ค่าเฉลีย่ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 1,137 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 
กาํไรสุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

(0.5) 24.8 110.1 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 

จํานวนเรือโดยเฉลีย่ 29.22 28.39 44.63 52.89 54 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 
กาํไรสุทธิต่อเรือหน่ึงลาํ (หน่วยเป็น
ล้านเหรียญสหรัฐ) 

(0.02) 0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 
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ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2554 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือท่ีเป็นอยูท่ ั้งปี รวมถึงกองเรือของบริษทัฯ ท่ี
มีขนาดเลก็ลงหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดข้ายเรือท่ีมีอายมุากออกไป ปี 2553 และปี 2554 จะถกูจดจาํไวว้า่เป็นปีแห่ง “การเสริมสร้าง              
ความแขง็แกร่ง” เม่ือบริษทัฯ ไดป้รับลดตวัเลขในงบดุลโดยลดขนาดกองเรือของบริษทัฯ และเตรียมความพร้อมสาํหรับการเติบโต
อยา่งแขง็แกร่งต่อไปในอนาคต 
 

รางวลัและเกยีรตยิศ 
ปี 2554 นิตยสาร IR Magazine ไดย้กยอ่งบริษทัฯ ใหเ้ป็น “นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัในประเทศไทยท่ีดีท่ีสุดในตลาด
สิงคโปร์” นิตยสาร IR Magazine ไดจ้ดัอนัดบับริษทัต่างๆ ท่ีมีการทาํงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดในเอเชียเป็นเวลามากกวา่          
สิบปีแลว้ รางวลัและการจดัลาํดบัทั้งหมดในปี 2554 นั้น ไดพิ้จารณาจากผลการสาํรวจนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์มากกวา่ 300 คน                  
ทัว่ภมิูภาค โดยมี IR Insight ซ่ึงเป็นบริษทัวจิยัของทางนิตยสารเป็นผูอ้อกแบบงานสาํรวจน้ี และควบคุมโดยบริษทั Maxy Moudo 
Research ซ่ึงบริษทัวจิยัอิสระ 
 

นิตยสาร Marine Money ฉบบัเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีมีการจดัอนัดบับริษทัต่างๆ  ไดจ้ดัอนัดบัใหบ้ริษทัฯ 
เป็นบริษทัเดินเรือท่ีดีท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 45 ของโลก จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2553 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร 
Marine Money ในการจดัอนัดบันั้นประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์ กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุน้ (Total return to 
shareholders), อตัราการก่อรายไดข้องสินทรัพยร์วม (Asset turnover), อตัรากาํไรขั้นตน้ (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to book 
value) ดว้ยแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะกลบัไปอยูห่น่ึงใน 10 ลาํดบัแรกในปีต่อไป อยา่งไร
กต็าม บริษทัฯ ไดถ้กูจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 10 ของบริษทัท่ีมีความแขง็แกร่งทางการเงิน    ส่ิงน้ีเป็นการบ่งบอกวา่ บริษทัฯ ยงัคงมีสถานะ
ทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและมีเสถียรภาพท่ีดีท่ีจะดาํเนินแผนการปรับลดอายกุองเรือใหส้าํเร็จโดยไม่มีความเส่ียงหรือสถานะทาง
การเงินท่ีตึงเครียด  
   

จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานสําหรับปี 
ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 3,433.51 ลา้นบาท (ปี 2553: 3,403.36 ลา้นบาท) และกาํไรสุทธิเป็นเงิน 
718.52 ลา้นบาท (ปี 2553: 1,133.73 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุน้ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 15,356.50 ลา้นบาท (ปี 2553: 14,611.97 ลา้นบาท) 
และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี อยูท่ี่ 22,893.25 ลา้นบาท (ปี 2553: 19,961.89 ลา้นบาท) เน่ืองจากมีการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้สาํหรับการสั่งต่อเรือใหม่จาํนวน 1,693.05 ลา้นบาท และจากกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บและคงเหลือในระหวา่งปีน้ี 
 
ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 727.61 ลา้นบาท ก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.45 ลา้นบาท (ปี 2553: ขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 6.52 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้าํนวน 3.64 ลา้นบาท (ปี 2553: จาํนวน 82.61 ลา้นบาท) ในดา้นของ
รายได ้ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํคิดเป็น 11,265 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 12,304 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อ
ลาํ ของปี 2553 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) ตํ่ากวา่ปีท่ีแลว้ สาเหตุ
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หลกัเน่ืองมาจากการลดลงของรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํของปี 2554 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 4 
เน่ืองจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํในระหวา่งปี ระยะเวลาหยดุการเดินเรือเพ่ือการซ่อมบาํรุงของปีน้ีเฉล่ีย
ประมาณ 7.61 วนั ต่อลาํเรือ ซ่ึงถือวา่ดีมากเม่ือคาํนึงถึงอายเุฉล่ียของกองเรือท่ีมีอายปุระมาณ 14 ปี ในปี 2554 จากผลกาํไรท่ีดีและ
กระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่ง ทาํใหบ้ริษทัฯ มีสภาพคล่องสูงในระหวา่งปี 2554 และสามารถจ่ายเงินปันผลจาํนวน 644.41 ลา้นบาทไป
ในปี 2554 
 
บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้สาํหรับ 18 ปี นบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ ท่ี 
16 กนัยายน 2554 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 18.50 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ เร่ิมซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 
กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่เปิด IPO คร้ังแรกจนครบ 18 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 14.21 เท่าของ                   
เงินลงทุนคร้ังแรก!! โดยการคาํนวณน้ียงัไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนจากการนาํเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือ                  
ดอกเบ้ียรับ 
 

กองเรือของบริษทั 
ณ ส้ินปี 2554 บริษทัฯ มีกองเรือทั้งหมด 25 ลาํ ขนาดระวางบรรทุกรวม 704,258 เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 28,170 เดทเวทตนัต่อลาํ โดย
มีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 14.2 ปี บริษทัฯ ขอรายงานถึงแผนการปรับลดอายกุองเรือในส่วนของการต่อเรือใหม่ท่ีอู่ต่อเรือ ABG 
ท่ีประเทศอินเดีย ดงัต่อไปน้ี 
 

อู่ต่อเรือ ABG: ตามท่ีบริษทัฯ ไดอ้ธิบายในรายงานประจาํปีฉบบัท่ีแลว้วา่ อู่ต่อเรือ ABG กาํลงัประสบกบัปัญหาในการส่งมอบเรือ
ใหต้รงตามกาํหนดเวลา ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่น่าจะเกิดจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือจนทาํใหขี้ดความสามารถในการต่อเรือถกูจาํกดั 
ทางอู่ไดพ้ยายามแกปั้ญหาอยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงบริษทัฯจะยงัคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือขนาด 
34,000 เดทเวทตนัลาํแรก ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2554 และคาดวา่จะไดรั้บมอบเรือขนาดเดียวกนัอีกสองลาํในปี 2555 หากทาง           
อู่ต่อเรือ ABG ยงัคงรักษาขีดความสามารถในการต่อเรือในระดบัน้ีได ้บริษทัฯ อาจจะโชคดีไดรั้บมอบเรือ 3 ลาํต่อปีจากทางอู่ ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆเหล่าน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีสิทธิเลือกท่ีจะยกเลิกการต่อเรือลาํใดท่ีล่าชา้กวา่กาํหนดวนัส่งมอบตามสัญญา หรือสามารถ
ขายต่อสัญญาต่อเรือท่ีล่าชา้น้ีใหก้บับริษทัอ่ืน หรือสามารถเจรจาทาํขอ้ตกลงและราคาต่อเรือใหม่ จนถึงขณะน้ี บริษทัฯ ไดข้ายต่อ
สัญญาต่อเรือจาํนวน 5 ลาํ (ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 3 ลาํ และ ขนาด 54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ) ไปใหก้บับริษทัอ่ืนซ่ึง
ไม่มีความผกูพนัเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยมีกาํไรจากการขายเป็นเงินมากกวา่ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อลาํเรือ  
 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมแผนการลดอายุกองเรือของบริษทัฯ ดว้ยการซ้ือเรือรจเรข นารี (ขนาด 29,870 เดทเวทตนั ต่อท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี 
2548) ในไตรมาส 4 ปี 2552 เรือนลินี นารี (ขนาด 31,699 เดทเวทตนั ต่อท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี 2548) ในไตรมาส 1 ปี 2553 เรือ
กาญจนา นารี (ขนาด 56,920 เดทเวทตนั สร้างท่ีประเทศจีน เม่ือปี 2554) และเรือกิระณา นารี (ขนาด 56,823 เดทเวทตนั สร้างท่ี
ประเทศจีน เม่ือปี 2554) ในไตรมาส 4 ปี 2554 และเรือจามจุรี นารี (ขนาดระวางบรรทุก 33,733 เดทเวทตนั สร้างท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือ
ปี 2548) ในไตรมาส 4 ปี 2554 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือฝาแฝดของเรือจามจุรี นารี ในไตรมาส 1 ปี 2555 นอกจากน้ี ในช่วงปี 
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2555 บริษทัฯ ยงัมีกาํหนดรับมอบเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่ขนาด 57,000 เดทเวทตนัต่อลาํ จาํนวน 4 ลาํ จากอู่ต่อเรือในประเทศจีน  ท่ี
บริษทัฯ ไดซ้ื้อสัญญาต่อมา และเพ่ือใหแ้ผนการปรับกองเรือโดยการเพ่ิมขนาดกองเรือเป็น 60-70 ลาํ เสร็จสมบูรณ์นั้น บริษทัฯ มี
โครงการท่ีจะซ้ือเรือเพ่ิมจากตลาดเรือมือสอง หรือเรือใหม่ท่ีขายทอดในตลาดเรือต่อใหม่ในช่วง 12-24 เดือนขา้งหนา้น้ี ซ่ึงโครงการ
น้ีจะเป็นเสมือนภาพต่อช้ินสุดทา้ยท่ีจะเป็นประโยชน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ ในปีต่อๆไป สาํหรับองคก์รอ่ืนๆ ส่วนใหญ่แลว้ โครงการขยาย
การลงทุนขนาดใหญ่เช่นน้ี ยอ่มเป็นส่ิงท่ีทา้ทายอยา่งมาก แต่สาํหรับบริษทัฯ แลว้ ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2546 ถึง
เดือนกนัยายน 2547 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมขนาดกองเรือจาก 28 ลาํไปเป็น 52 ลาํ ดว้ยการซ้ือเรือ 24 ลาํ จากตลาดเรือมือสองในช่วงเวลา
เพียงแค่ 12 เดือนเท่านั้น ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีตลาดค่าระวางเพิ่งเร่ิมเป็นขาข้ึนของภาวะกระทิงท่ีแทจ้ริง ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัการทาํ
ตามแผนการปรับกองเรือไดใ้นช่วงตลาดขาข้ึนได ้และในเวลาน้ีกเ็ช่นเดียวกนั บริษทัฯ หวงัอีกคร้ังวา่จะสามารถซ้ือเรืออีก 15-25 ลาํ 
ในขณะท่ีดชันีค่าระวางเรือ (BDI) อยูท่ี่ประมาณ 1,000 – 1,500 จุด โดยคาดวา่สภาพตลาดในช่วงน้ีจนส้ินปี 2555 น่าจะเป็นตลาดท่ี
เอ้ืออาํนวยใหบ้ริษทัฯ สามารถทาํตามแผนการปรับกองเรือไดง่้ายกวา่ช่วงตลาดขาข้ึน ตราบใดท่ียงัมีการขายเรือในตลาดอยู ่คงจะไม่
มีอุปสรรคใดๆ ในการปฎิบติัตามแผนน้ี ในความเป็นจริงแลว้ ในทุกๆวนัน้ี บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลประกาศขายเรือใหม่อยา่งมากมาย 
ซ่ึงถา้เพียงบริษทัฯ ตกลงตามราคาท่ีผูข้ายเสนอแลว้ บริษทัฯ อาจสามารถปฏิบติัตามแผนดงักล่าวไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่ 3 - 6 
เดือนเท่านั้น แต่การท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ซ้ือเรือเพ่ิมในตอนน้ี กเ็พียงเพราะบริษทัฯ คาดวา่ราคาเรือน่าจะลดลงตํ่ากวา่ตอนน้ี เน่ืองจาก
ปัญหาของทั้งอู่ต่อเรือและการใหสิ้นเช่ือสาํหรับการต่อเรือยงัคงยดืเยื้อ โดยดา้นหน่ึงเกิดจากการขาดแคลนแหล่งเงินทุน และอีกดา้น
หน่ึงเกิดจากไม่มีใครตอ้งการเรือใหม่ท่ีตนเองไดส้ั่งต่อไวเ้ม่ือสองสามปีก่อนในช่วงภาวะขาข้ึน ในสถานการณ์เช่นน้ี บริษทัฯ 
สามารถท่ีจะดาํเนินการตามแผนใหลุ้ล่วงไดโ้ดยการทาํขอ้ตกลงท่ีดีในการซ้ือเรือมือสองจากผูข้ายท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีอ่อนแอ
หรือซ้ือต่อเรือต่อใหม่จากการขายทอดสัญญาต่อเรือท่ีมีปัญหา 
 
ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฎัจกัรข้ึนลงท่ีกวา้งและ             
คาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีสุด เม่ือใดท่ีบริษทัฯ ประสบ
ความสาํเร็จในแผนการซ้ือกองเรือทดแทนได ้ บริษทัฯ เช่ือวา่จะมีความมัน่คงและยัง่ยนืทางธุรกิจไปอีกสองถึงสามทศวรรษขา้งหนา้ 
ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ สามารถจดัซ้ือกองเรือเพ่ือมาทดแทนกองเรือเก่าไดใ้นระดบัราคาท่ีตํ่าเป็นประวติัการณ์ ดงันั้น บริษทัฯ 
จะยงัคงเฝ้าระวงัสถานกาณ์เพ่ือเสาะหาจงัหวะท่ีดีท่ีเหมาะสมในการจดัหากองเรือทดแทนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายโดยการมีขนาดกอง
เรือท่ีแขง็แกร่งประมาณ 60-70 ลาํ ใหไ้ดภ้ายในสองปีขา้งหนา้น้ี 
 

เหตุการณ์สําคญัของปี 2554 
ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเร่ิมตน้ไดไ้ม่ดีในปี 2554 โดยมีเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติเป็นตวัแปรสาํคญั สินคา้แหง้เทกอง
ต่างๆ ไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในประเทศออสเตรเลียในรอบหลายปี นํ้าท่วมรุนแรงท่ีสร้าง                  
ความเสียหายใหก้บับรรดาเหมืองแร่ถ่านหินและรางรถไฟขนส่งทาํใหป้ริมาณสินคา้นั้นลดลงอยา่งมาก ต่อมา ไดเ้กิดภยัพิบติั
ธรรมชาติในทวีปเอเชีย กล่าวคือ เหตุการณ์แผน่ดินไหวคร้ังร้ายแรงท่ีประเทศญ่ีปุ่นในเดือนมีนาคม ทาํใหเ้กิดสึนามิขนาดยกัษท่ี์ได้
สร้างความเสียหายอยา่งร้ายแรงกบัท่าเรือ โครงสร้างพ้ืนฐาน และอุตสาหกรรม ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคอีกคร้ังต่อตลาดเรือขนส่งเทกอง
เน่ืองจากการนาํเขา้ของประเทศญ่ีปุ่นนอ้ยลง 
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ตวัเลขของเรือเทกองต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบจากอู่ต่อเรือต่างๆ ไดท้ะลุจุดสูงสุดในปี 2553 โดยมีเรือใหม่ทั้งหมด 1,248 ลาํ (ขนาด
บรรทุกรวม 101.17 ลา้นเดทเวทตนั) ออกสู่ตลาดในปี 2554 ในขณะเดียวกนั บรรดาเจา้ของเรือไดพ้ยายามปลดระวางเรือเม่ือราคา
ซากเรืออยูใ่นระดบัสูง โดยในปี 2554 ไดทุ้บสถิติใหม่ในการปลดระวางเรือโดยมีเรือเกือบ 33.3 ลา้นเดทเวทตนั ท่ีถกูปลดระวาง 
ส่งผลใหข้นาดกองเรือเทกองของโลกอยูท่ี่ 622.27 ลา้นเดทเวทตนั เม่ือตน้ปี 2555 
 

ผลพวงของวกิฤติการเงินโลกยงัคงสร้างปัญหาอยูโ่ดยเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่จากธนาคารท่ีเกิดปัญหาไปยงับรรดารัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ ท่ีอยูท่่ามกลางปัญหาการผิดนดัชาํระหน้ีโดยประเทศโปรตุเกส ไอร์แลนด ์อิตาลี กรีซ และสเปน กลายมาเป็นประเทศท่ี
ก่อใหเ้กิดวิกฤติ “เบย ์ออฟ พิกส์” (bay of pigs) ในสหภาพยโุรป สหภาพยโุรปเองกไ็ดพ้ยายามแกปั้ญหาโดยการตดัลดงบประมาณ
รายจ่ายควบคู่กบัการใชน้โยบายทางการคลงัท่ีเขม้งวด ซ่ึงแน่นอนวา่มาตรการเหล่าน้ีจะทาํใหอุ้ปสงคจ์ากภมิูภาคน้ีลดตํ่าลง ส่วน
สหรัฐอเมริกาไดใ้ชว้ธีิแกปั้ญหาท่ีต่างกนัโดยใชว้ธีิการ “เปิดก๊อกนํ้า” (opened the taps) ดว้ยการทุ่มเมด็เงินเขา้ไปในระบบเศรษฐกิจ
ของตนเป็นรอบท่ี 2 (QE2) ดว้ยความหวงัวา่ การกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยเมด็เงินน้ีจะช่วยฟ้ืนฟสูภาพเศรษฐกิจใหเ้ขม้แขง็ข้ึนได ้   
ในขณะท่ีประเทศจีนไดต้ดัสินใจท่ีจะตอ้งลดภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือไม่ใหเ้กิดภาวะฟองสบู่แตก 
 

ประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไดพ้ยายามด้ินรนแกปั้ญหาภายในประเทศในช่วงปี 2554 ซ่ึงเกิดภาวะ
เงินเฟ้อและภาวะฟองสบู่ท่ีกาํลงัก่อตวัข้ึนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ โดยไดพ้ยายามจดัการกบัปัญหาทั้งสองอยา่งน้ีดว้ยการให้
สถาบนัการเงินของตนเพ่ิมอตัราการกนัเงินสาํรองไปท่ีระดบัสูงถึงร้อยละ 22 และในเวลาเดียวกนักไ็ดป้ระกาศเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียอีก
หลายคร้ังในระหวา่งปี 2554 มาตรการเหล่าน้ีส่งผลใหจี้ดีพีลดลงจากร้อยละ 9.7 ในไตรมาสหน่ึง เหลือร้อยละ 9.5 ในไตรมาสสอง 
และเหลือร้อยละ 9.2 ในไตรมาสสาม ก่อนท่ีจะลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 8.9 เม่ือส้ินปี อยา่งไรกต็าม ตวัเลขอตัราเงินเฟ้อซ่ึงไดเ้พ่ิมข้ึนสูงสุดท่ี
ร้อยละ 6.5 ไดล้ดลงมาสู่ระดบัท่ีควบคุมได ้ โดยราคาอสังหาริมทรัพยเ์องกไ็ดล้ดลงเช่นกนั ต่อมาจีนไดมี้การลดอตัราการกนัเงิน
สาํรองของสถาบนัการเงินลงร้อยละ 0.50 ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่น่ีจะเป็นเพียงมาตราการแรกของอีกหลายๆมาตรการท่ีจะออกมากระตุน้
เศรษฐกิจและหลีกเล่ียงการชะลอตวัของเศรษฐกิจในปี 2555 อยา่งไรกต็าม มีขอ้ควรระวงัจากการท่ีจีนยงัคงปฎิเสธท่ีจะผอ่นปรน
มาตรการต่างๆ สาํหรับการจาํนองอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงอาจส่งผลใหใ้นปี 2555 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีความตอ้งการใชเ้หลก็
คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของอุปสงคเ์หลก็ทั้งหมดในประเทศจีนจะตอ้งหดตวัลงมากข้ึน  
 

การตกตํ่าลงอย่างมากของมูลค่าตัวเรือ ตั้งแต่ปี 2551 ไดท้าํใหบ้ญัชีงบดุลของบรรดาบริษทัเจา้ของเรือดอ้ยมูลค่าลงและทาํให้
บรรดาธนาคารต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการผดินดัชาํระหน้ีท่ีมากข้ึนดว้ยจาํนวนของการปรับโครงสร้างทางการเงินและ 
การลม้ละลายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว อุตสาหกรรมเดินเรือไดเ้ผชิญกบัวกิฤติสินเช่ือ
ตึงตวั โดยแน่นอนวา่จะไปจาํกดัดา้นอุปทานของธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเล ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงและมีอตัรา
ผลตอบแทนของความเส่ียงสูง บริษทัฯ ไดเ้คยอธิบายแลว้วา่การขาดแคลนแหล่งเงินทุนไดส้ร้างปัญหาใหก้บับรรดาอู่ต่อเรือหลาย
แห่งและหวงัวา่ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยทาํใหป้ริมาณอุปทานของกองเรือใหม่ถกูจาํกดัมากข้ึน 
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จะเห็นแลว้วา่ ตลาดใหญ่ท่ีสุดของดา้นอุปสงคท์ั้งสามแห่งของโลกกาํลงัประสบกบัปัญหาจากการใชน้โยบายการกระตุน้เศรษฐกิจ
ต่างๆ ท่ีมีมากจนเกินไปในช่วงแยท่ี่สุดของวกิฤติเศรษฐกิจโลก เม่ือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆหมดไป จึงข้ึนอยูก่บัประชาชน
ทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศแถบเอเชีย และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อ่ืนๆ วา่จะสามารถจดัการกบัปัญหาและสนบัสนุน             
การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจท่ีใชม้าตรการกระตุน้ต่างๆมาเป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจเติบโตดว้ยอุปสงคแ์ทน สาํหรับดา้นอุปทาน ตวัเลขท่ี
ตกตํ่าในบญัชีงบดุลของบรรดาบริษทัเจา้ของเรือ อู่ต่อเรือ และธนาคารน่าจะเป็นแสงสวา่งแห่งความหวงัท่ีจะช่วยจาํกดัและ                     
ลดปริมาณของเรือต่อใหม่ออกสู่ตลาด เพ่ือใหอุ้ปสงคใ์นเรือขนส่งมีมากข้ึน จนในท่ีสุดตลาดขนส่งจะเขา้สู่วงจรธุรกิจช่วงขาข้ึน
ต่อไปในช่วงหลงัปี 2556 
 

การนําเข้าแร่เหลก็โดยประเทศจีน ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากอยูท่ี่ 686 ลา้นตนัในปี 2554 หรือขยายตวั
ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบั 618 ลา้นตนัเม่ือปี 2553  ตามขอ้มูลของสาํนกัข่าวรอยเตอร์ จีนคาดวา่จะนาํเขา้แร่เหลก็ในปี 2555 ประมาณ 
720 ลา้นตนั ตวัเลขการนาํเขา้น้ีจะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัการผลิตภายในประเทศ และตน้ทุนค่าขนส่ง ตวัเลข

เบ้ืองตน้ของการผลติเหลก็ในจีนสาํหรับปี 2554 ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วอยูท่ี่ประมาณ 684 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 9.5 
เม่ือเทียบกบัปริมาณ 625 ลา้นตนัในปี 2553 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ ตามขอ้มูลของสาํนกัข่าวรอยเตอร์นั้น คาดวา่จีนจะสามารถ

ผลิตเหลก็ไดถึ้ง 728 ลา้นตนั ในปี 2555 ส่วนถ่านหินซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ทั้งหมดของจีน ในอดีต จีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอต่อความตอ้งการ แต่ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่าน
หิน 126 ลา้นตนัในปี 2552 และปริมาณ 164 ลา้นตนัในปี 2553 และขยายตวัอีกร้อยละ 11 เป็น 182 ลา้นตนัในปี 2554 และคาดวา่จะมี
การนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัการผลิตภายในประเทศ และ
ตน้ทุนค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและใชถ่้านหินในปริมาณ 3,600 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะมีการขยายตวัถึง 4,100 
ลา้นตนั ภายในปี 2558  แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่า
ระวางเรือบรรทุกสินคา้เทกองได ้ 
 

ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ณ ส้ินปีอยูท่ี่ 1,738 จุด หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัเม่ือตน้ปีท่ี 1,693 จุด โดยมีจุดตํ่าสุดท่ี 1,043 จุด
เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2554 และสูงสุดท่ี 2,173 จุด เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหด้ชันี BDI ฟ้ืนตวัข้ึนไดร้ะหวา่งปี 
เน่ืองจากความแออดัของเรือขนาดเคปไซส์ท่ีจอดรอเทียบท่าท่ีมากกวา่ปกติ และในช่วงคร่ึงหลงัของปี มีความตอ้งการเรือขนส่ง
สินคา้ท่ีติดคา้งจากประเทศญ่ีปุ่น ประกอบกบัการนาํเขา้ถ่านหินในปริมาณ 182 ลา้นตนัของจีนในช่วงปีท่ีผา่นมา รวมถึงระยะทาง
ขนส่งต่อตนัท่ีไกลข้ึนจากการท่ีผูส่้งออกเปล่ียนไปเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่ จากภาวะวิกฤติทางการเงินทาํใหเ้กิดการเสียสมดุลระหวา่ง
อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดมากข้ึน ส่งผลใหอุ้ปทานในเรือลดลง จนในท่ีสุดการปลดระวางเรือเก่ามีปริมาณมากถึง 33.3 ลา้นตนั 
ซ่ึงไดช่้วยพยงุดชันีค่าระวางเรือไว ้
 
ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของปี 2554 อยูท่ี่ 1,549 จุด ซ่ึงลดลงร้อยละ 44 ของค่าเฉล่ียดชันีค่าระวางเรือของปี 2553 ท่ี 2,758 จุด 
ทั้งน้ี ค่าเฉล่ียระยะยาวของดชันีค่าระวางเรือ (ช่วงปี  2528 – 2546) ก่อนเกิดภาวะกระทิง รอบล่าสุด ดชันีอยูท่ี่ 1,358 จุด ช่วงท่ีเกิด
ภาวะกระทิงขาข้ึน (ช่วงปี 2528 – 2553)  ดชันีอยูท่ี่ 2,133 จุด และช่วงภาวะ กระทิง (ช่วงปี 2547 – 2553) ดชันีอยูท่ี่ 4,265 จุด 
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อตัราค่าระวางท่ีผนัผวนทาํใหเ้กิดปัจจัยเส่ียงจากคู่สัญญา สัญญาเช่าเรือระยะยาวจะปฏิบติัตามไดจ้ริงหรือไม่ข้ึนอยูก่บัคู่สัญญา
เท่านั้น ผูเ้ช่าเรือรายใหญ่หลายรายท่ีจาํใจตอ้งปฎิบติัตามสัญญาเช่าเรือระยะยาวเหล่าน้ีไดพ้ยายามทุกทางไม่วา่จะถกูกฏหมายหรือไม่ 
เพ่ือท่ีจะหาช่องทางใหต้นเองไม่ตอ้งปฎิบติัตามสัญญาดงักล่าว ในรายงานประจาํปีฉบบัท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดค้าดวา่ในปี 2554 และอาจ
รวมถึงปี 2555 อาจจะไม่ใช่ปีท่ีดีนกั โดยมีบริษทัเรือหลายบริษทัท่ีตอ้งเผชิญกบัความกดดนัจากผลของสภาพตลาดค่าระวางเรือ 
บริษทัฯ เคยประหลาดใจกบัจาํนวนของบริษทัต่างๆ ท่ีลม้ละลายในปี 2554 แต่จะตอ้งตกตะลึง หากจาํนวนบริษทัท่ีลม้ละลายจะไม่
เพ่ิมมากข้ึนในปี 2555 ก่อนท่ีจะค่อยๆ นอ้ยลงในปี 2556 จึงเป็นการเตือนใหร้ะวงัวา่ยงัมีความยากลาํบากในอนาคต 
 
ในปี 2554 รายไดต่้อวนัต่อเรือหน่ึงลาํสาํหรับกองเรือของบริษทัฯ ยงัคงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์ของเราท่ีมุ่งเนน้การทาํสัญญาเช่าเรือ
ระยะเวลายาวเพ่ือความมัน่คงและโอกาสท่ีมองเห็นมาสู่การสร้างผลกาํไร โดยสามารถหลีกเล่ียงความผนัผวนของค่าระวางรายวนัท่ี
บริษทัฯ อาจตอ้งเผชิญ ถา้หากบริษทัฯ หารายไดต้ามการเปล่ียนแปลงของดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ในปี 2554 บริษทัฯ มีรายไดต่้อวนั
ต่อลาํเรือเฉล่ียท่ี 11,265 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตวัเลขประมาณการท่ี 11,500 เหรียญสหรัฐ ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
บริษทัฯ สามารถทาํตามเป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,650 เหรียญสหรัฐ ต่อวนัต่อลาํเรือ โดยมีค่าใชจ่้ายจริงอยูท่ี่ 4,613 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อ
ลาํในปี 2554 ขนาดระวางบรรทุกโดยเฉล่ียต่อลาํของกองเรือบริษทัฯ อยูท่ี่ 28,170 เดทเวทตนั ซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกบัขนาดของเรือท่ี
ใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณดชันีค่าระวางของเรือแฮนด้ีไซส์ (BHSI Index) ซ่ึงดชันี BHSI มีตวัเลขอตัราค่าเช่าเรือโดยเฉล่ียของปีอยูท่ี่ 
10,902 เหรียญสหรัฐต่อวนั ดงันั้น เม่ือดูผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีอตัราค่าเช่าเรือโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 11,265 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
ในช่วงปี 2554 จึงเห็นไดช้ดัวา่ รายไดจ้ากอตัราค่าเช่าเรือของบริษทัฯนั้นสูงกวา่ดชันี BHSI 
 

ข้อมูลอุตสาหกรรมแยกส่วน 
ขนาดเรือแฮนดีไ้ซส์ ค่าเฉลีย่โดยรวมทั้งหมด

ของปี 2554 
ค่าเฉลีย่ของปี 2554  ค่าเฉลีย่ของไตรมาส 

4 ปี 2554 
ค่าสูงสุดของ              
ไตรมาส 4 ปี 2554 

ค่าตํ่าสุดของ             
ไตรมาส 4 ปี 2554 

ดชันีค่าระวางเรือแฮนดี้
ไซส์ BHSI 

10,902 เหรียญสหรัฐ 718 จุด 698 จุด 829 จุด 577 จุด 

อตัราค่าเช่าเรือในเส้นทาง
มหาสมุทรแปซิฟิก 

- 9,500 เหรียญสหรัฐ 7,817 เหรียญสหรัฐ 11,298 เหรียญ
สหรัฐ 

5,710 เหรียญสหรัฐ 

อตัราค่าเช่าเรือในเส้นทาง
มหาสมุทรแอตแลนติก 

- 11,603 เหรียญสหรัฐ 12,209 เหรียญสหรัฐ 12,929 เหรียญ
สหรัฐ 

9,887 เหรียญสหรัฐ 

อตัราค่าเช่าเรือของ       
บริษทัฯ ขนาดแฮนดีไ้ซส์ 

- 11,291 เหรียญสหรัฐ 9,959 เหรียญสหรัฐ - - 

อตัราค่าเช่าเรือของกองเรือ
บริษทัฯ โดยเฉลีย่ 

- 11,265 เหรียญสหรัฐ 9,922 เหรียญสหรัฐ - - 
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ตารางขา้งบนแสดงอตัราค่าเช่าเรือโดยเฉล่ียต่อวนัสาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ท่ีทาํการขนส่งสินคา้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและ
แอตแลนติก ทั้งรายปีและรายไตรมาสของปี 2554 รวมทั้งค่าเฉล่ียโดยรวมประจาํปี 2554 ของอตัราค่าเช่าเรือทั้งหมดทุกเส้นทางท่ี
นาํมาใชใ้นการคาํนวณดชันีค่าระวางเรือแฮนด้ีไซส์ (BHSI) ตามตารางจะเห็นวา่อตัราตลาดค่าเช่าเรือสาํหรับเส้นทางในมหาสมุทร
แปซิฟิกจะสูงกวา่ในมหาสมุทรแอตแลนติกอยูม่าก อยา่งไรกต็าม จะเห็นไดว้า่ จากอตัราค่าเช่าเฉล่ียรายปี บริษทัฯ สามารถใหเ้ช่าเรือ
ขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ในอตัราค่าเช่าท่ีสูงกวา่อตัราเฉล่ียของตลาดทั้งสองมหาสมุทร  
 
ขนาดเรือซุปราแมกซ์ ค่าเฉลีย่โดยรวม

ทั้งหมดของปี 2554 
ค่าเฉลีย่ของปี 2554 ค่าเฉลีย่ของไตรมาส 

4 ปี 2554 
ค่าสูงสุดของไตร
มาส 4 ปี 2554 

ค่าตํ่าสุดของไตรมาส 4 
ปี 2554 

ดชันีค่าระวางเรือซุปรา
แมกซ์ BSI 

16,066 เหรียญสหรัฐ 1378 จุด 1404 จุด 1612 จุด 1176 จุด 

อตัราค่าเช่าเรือในเส้นทาง
มหาสมุทรแปซิฟิก 

- 10,278 เหรียญสหรัฐ 8,780 เหรียญสหรัฐ 12,477 เหรียญ
สหรัฐ 

4,161 เหรียญสหรัฐ 

อตัราค่าเช่าเรือในเส้นทาง
มหาสมุทรแอตแลนติก 

- 15,838 เหรียญสหรัฐ 16,256 เหรียญสหรัฐ 18,392 เหรียญ
สหรัฐ 

14,025 เหรียญสหรัฐ 

อตัราค่าเช่าเรือของ               
บริษทัฯ ขนาดซุปรา
แมกซ์ 

- 9,249 เหรียญสหรัฐ 9,249 เหรียญสหรัฐ - - 

อตัราค่าเช่าเรือของกองเรือ
บริษทัฯ โดยเฉลีย่ 

- 11,265 เหรียญสหรัฐ 9,922 เหรียญสหรัฐ - - 

 
ตารางขา้งบนแสดงขอ้มูลเช่นเดียวกบัตารางก่อนหนา้น้ี ต่างกนัเพียงตารางน้ีแสดงอตัราค่าเช่าและดชันีของเรือขนาดซุปราแมกซ์ ซ่ึง
ขนาดเรือประเภทน้ีของบริษทัฯ ไดเ้ดินเรืออยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้น ซ่ึงต่างจากเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ นอกจากน้ี 
บริษทัฯมีเรือขนาดซุปราแมกซ์ 2 ลาํท่ีซ้ือเขา้มาเพ่ิมในกองเรือในช่วงคร่ึงหลงัของไตรมาสส่ี ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าเช่าเตม็ทั้งไตร
มาส ดงันั้น อตัราค่าเช่าเฉล่ียท่ีแสดงในตารางจึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเฉล่ียของตลาดสาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
 

ทศิทางอุตสาหกรรม  
การปลดระวางเรือยงัคงเขม้ขน้ โดยมีเรือ 388 ลาํถูกปลดระวาง ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ 153 ลาํเขา้มาในตลาด ส่งผลใหก้องเรือมี
ขนาดลดลง 235 ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกบัขนาดเรือของบริษทัฯ (ขนาด 10 – 30,000                
เดทเวทตนั) ลดลงจาก 3,151 ลาํ เป็น 2,916 ลาํ ในปี 2554 การอ่อนตวัอยา่งต่อเน่ืองของตลาดค่าระวางเรือเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้
อตัราการปลดระวางเรือเก่ามีมากข้ึน และคงเป็นการยากท่ีจะหลีกเล่ียงบทสรุปวา่ เม่ือเรือท่ีมีอายมุากข้ึนเพ่ิมจาํนวนข้ึนเร่ือยๆ         
ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือยงัคงลดตํ่าลง จะส่งผลใหอ้ตัราการปลดระวางเรือสูงข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
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เรือใหม่จํานวนมากทีค่าดว่าจะออกสู่ตลาดในปี 2555 และ 2556 
เรือขนาดเคปไซส์ (90,000+ เดทเวทตนั  - มเีรือจํานวน 1,561 ลาํ ขนาดระวางรวม 265 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 2555)  
มีเรือจาํนวน 519 ลาํ ขนาดระวางรวม 94.9 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 35.8 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2558 
ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 128 ลาํ ขนาดระวางรวม 43.91 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 16.6 ท่ีจะมีอายเุกิน 22 ปี ภายในปี 2558 และ            
คาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2555 - 2558 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั 
เรือขนาดปานาแมกซ์ (60 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 1,814 ลาํ ขนาดระวางรวม 135 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 2555)  
มีเรือจาํนวน 665 ลาํ ขนาดระวางรวม 51.9 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 38.4 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2558 
ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 270 ลาํ ขนาดระวางรวม 24 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 17.8 ท่ีจะมีอายเุกิน 24 ปี ภายในปี 2558 และคาดวา่
จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2555 - 2558 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดสมดุลกบักองเรือ
ต่อใหม่ท่ีจะออกสู่ตลาดและช่วยฟ้ืนค่าระวางในอนาคตอนัใกล ้
เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40 – 60,000 เดทเวทตนั - มเีรือจํานวน 2,325 ลาํ ขนาดระวางรวม 119.5 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 2555)  
มีเรือจาํนวน 645 ลาํ ขนาดระวางรวม 35 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 29.3 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2558 
ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 293 ลาํ ขนาดระวางรวม 14.9 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 12.4 ท่ีจะมีอายเุกิน 25 ปี ภายในปี 2558 และ            
คาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2555-2558 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั  
เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30 – 40,000 เดทเวทตนั – มเีรือ 1,248 ลาํ ขนาดระวางรวม 43.2 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 2555)  
มีเรือจาํนวน 462 ลาํ ขนาดระวางรวม 16.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 37.5 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2558 
ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 434 ลาํ ขนาดระวางรวม 16.7 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 38.5 ท่ีจะมีอายเุกิน 25 ปี ภายในปี 2558 และ             
คาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2555-2558 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั  
เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10 – 30,000 เดทเวทตนั – มเีรือ 2,916 ลาํ ขนาดระวางรวม 59.1 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 2555)  
มีเรือจาํนวน 243 ลาํ ขนาดระวางรวม 4.75 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2558 
ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 972 ลาํ ขนาดระวางรวม 22.4 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 37.9 ท่ีจะมีอายเุกิน 27 ปี ภายในปี 2558 และ            
คาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2555-2558 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั ดว้ยจาํนวนเรือเก่าท่ีมีจาํนวน
มากเช่นน้ี ทาํใหดู้วา่ตวัเลขอุปทานของเรือประเภทน้ีซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัเรือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะแขง็แกร่งมากท่ีสุดในตลาด
เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 
เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือดว้ย โดยในปี 2551 อยูท่ี่             
ร้อยละ 23 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 41  ในปี 2552 และลดลงเป็นร้อยละ 38 ในปี 2553 จากนั้นไดล้ดลงเป็นร้อยละ 28 ในปี 2554 ทั้งน้ี 
ยงัคงตอ้งรอดูวา่จะเป็นเท่าใดในปี 2555, 2556 และ 2557 ซ่ึงคงจะไม่แปลกเลยถา้จะเห็นตวัเลขน้ีผนัแปรตรงขา้มกบัดชันีค่าระวางเรือ 
โดยเฉพาะถา้หากดชันีค่าระวางเรือลดลงและอยูท่ี่ระดบัตํ่ากวา่ 1,500 จุด 
 

สถานภาพการแข่งขนัของบริษัท จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 26 ลาํ รวมกบัเรือสั่งต่อใหม่อีก 19 ลาํ (เรือบรรทุกสินคา้
แหง้เทกอง 12 ลาํและเรือบรรทุกซีเมนต ์3 ลาํ จากอู่ต่อเรือ ABG ในประเทศอินเดีย และเรือขนาดซุปราแมกซ์อีก 4 ลาํ จากอู่ต่อเรือใน
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สาธารณรัฐประชาชนจีน) และเมด็เงินลงทุนอีกประมาณ 600 ลา้นเหรียญสหรัฐท่ีพร้อมสาํหรับการจดัซ้ือเรือมือสองเพ่ิมเติมอีก
ประมาณ 20 ลาํ เพ่ือมาทดแทนเรือเก่าท่ีบริษทัฯ ไดข้ายออกไป ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในขนาดเรือ
ประเภทน้ีของตลาด และเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีจาํนวนเรือสั่งต่อใหม่ท่ีมากท่ีสุด และเน่ืองจากเจา้ของเรือในธุรกิจเรือประเภทน้ีมี
ลกัษณะเป็นบริษทัเลก็ๆ อยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับจากลกูคา้วา่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลกูคา้หลายราย
ตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 
 
นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จากตลาดเรือมือสองเพ่ือ         
มาทดแทนเรือเก่าท่ีขายออกไป ในระดบัราคาท่ีถือไดว้า่ตํ่าเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งกวา่
บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ ท่ีไดซ้ื้อเรือมือสองในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมาในระดบัราคาสูงมากเป็นประวติัการณ์ 
 

ปัญหาทีอุ่ตสาหกรรมเผชิญอยู่ 
ดว้ยอตัราค่าระวางท่ีพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์และร่วงตํ่าลงอยา่งรวดเร็วสู่ระดบัตํ่าสุดในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา 

บริษทัท่ีมีความรอบคอบท่ีสุดและมีหน้ีสินเพียงเลก็นอ้ยในบญัชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมาก อาจช่วยสร้างความม่ันคงใหก้บั
อุตสาหกรรมได ้ดว้ยการซ้ือเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงท่ีราคาตกตํ่าเป็นประวติัการณ์หรือโดยการควบรวมกิจการหรือการซ้ือ
กิจการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงไม่วา่จะเป็นวธีิใดกต็ามกล็ว้นเป็นท่ีน่ายนิดีทั้งส้ิน เพราะวา่เป็นการช่วยใหทุ้กภาคส่วนในอุตสาหกรรมน้ี
มัน่คงข้ึนแมจ้ะเพียงเลก็นอ้ยกต็าม 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ โดยทัว่ไปไดล้ดลงในปี 2553 และ 2554 ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัฯ ไดค้ลายความกงัวลลงไดห้ลงัจากท่ีค่าใชจ่้ายมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี ซ่ึงอาจเพ่ิมข้ึนอีกถา้หากไม่เป็นเพราะค่าระวางเรือตกตํ่าอยา่งหนกัในปี 2551 
ค่าใชจ่้ายแทบทุกดา้นไดล้ดลงจากก่อนหนา้น้ี รวมทั้งค่านํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์ ค่าซ่อมบาํรุงรักษาตวัเรือ ค่าอุปกรณ์/อะไหล่ และ
ค่าเบ้ียประกนัภยั ทั้งน้ี โดยปกติเรือท่ีมีอายนุอ้ยกวา่จะมีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือและบาํรุงรักษา ค่าใชจ่้ายสาํหรับอุปกรณ์ช้ินส่วน
อะไหล่ รวมทั้งค่าใชจ่้ายสาํหรับซ่อมแซมท่ีถกูกวา่ เจา้ของเรือท่ีดีส่วนใหญ่ไดอ้าศยัโอกาสจากสภาพตลาดปัจจุบนัท่ีจะปรับลดอายุ
กองเรือของตนโดยการจาํหน่ายเรือท่ีมีอายมุากออกไป บริษทัฯ คาดวา่แนวโนม้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายโดยผา่น
การปรับลดอายกุองเรือน้ีจะยงัดาํเนินต่อไปในปี 2555 
 

สาํหรับปี 2554 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ ยกเวน้ค่าใชจ่้ายในการนําเรือเข้าอู่ซ่อมเรือท่ี
ลดลงจากการท่ีบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าออกไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในรูปแบบของเงิน
โบนสัพนกังานท่ีไดล้ดลงไปดว้ยเช่นกนั ความตอ้งการคนประจาํเรือในตาํแหน่งอาวโุสบนเรือยงัคงเพ่ิมข้ึนท่ามกลางปัญหาการขาด

แคลนท่ีเกิดจากการจา้งงานตามสาํนกังานต่างๆซ่ึงมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยักวา่ ดว้ยเหตุน้ีค่าจ้างคนประจําเรือจึงไดเ้พ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ยในปี 2554 และคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนอีกในปี 2555 
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ผู้ให้ประกนัภยั P&I Clubs ไดต้ั้งเป้าใหแ้ต่ละรอบปีมีการเรียกร้องค่าเสียหายนอ้ยท่ีสุดซ่ึงไดช่้วยใหบ้ริษทัผูใ้หป้ระกนัเหล่าน้ีมี
สถานะการเงินท่ีดีข้ึน การประกนัภยัประเภทน้ีมีรูปแบบท่ีเป็นพิเศษดว้ยการใหค้วามคุม้ครองท่ีแทบจะไม่มีขีดจาํกดั และใหบ้ริการ
ช่วยเหลือจดัการกบัปัญหาฟ้องร้องทุกกรณีท่ีเกิดจากการเป็นเจา้ของหรือบริหารเรือ ดงันั้น จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีบริษทัประกนัเหล่าน้ีจะ
มีสถานะการเงินท่ีมัน่คง อยา่งไรกต็าม บริษทัผูใ้หป้ระกนัเหล่าน้ีไดป้ระสบกบัภาวะท่ีมีรายไดเ้พียงเลก็นอ้ยหรือไม่มีรายไดเ้ลยจาก
เงินลงทุนในตลาดหุน้และหุน้กูท่ี้อยูใ่นภาวะตกตํ่า ปัญหาเหล่าน้ีเป็นประเดน็ท่ีสาํคญัมากสาํหรับผูรั้บทาํประกนัภยัท่ีมีความรอบคอบ 
กล่าวคือ การเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัโดยรวมถึงความเส่ียงเหล่าน้ีดว้ย ผูป้ระกนัภยัซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํประกนันั้น มีความมัน่คงทางการ
เงิน ทาํใหบ้ริษทัฯ คาดวา่เบ้ียประกนัภยัท่ีจะตอ้งชาํระสาํหรับปี 2555 จะยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 
 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทาํใหค่้าใช้จ่ายเฉลีย่ในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํสาํหรับปี 2554 นั้นลดลงประมาณร้อยละ 2 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 
 

อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO Conventions) นั้น ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน เม่ือไม่นานมาน้ีคณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอ้ม
ทางทะเลของ IMO ไดอ้นุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวกท่ี 6 ของบทบญัญติัอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะ
ทางทะเล (MARPOL) เพ่ือท่ีจะลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการปล่อยควนัเสียจากเรือ มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีทางทะเลใหเ้ป็นเขตพิเศษใน
การควบคุมมลพิษจากการปล่อยของเสียต่างๆจากเรือ ขอ้บงัคบัสากลในการขนส่งและบรรทุกสินคา้แหง้เทกองบางชนิดไดมี้ความ
เขม้งวดมากข้ึนกวา่แต่ก่อน ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง (Bulk Cargo Code “BC Code”) ไดถ้กูเปล่ียนไปเป็น
ขอ้บงัคบัใหม่วา่ดว้ยการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Solid Bulk Cargo code “IMSBC 
Code”) ประเทศต่างๆ ไดมี้การเพ่ิมมาตรการเขม้งวดในการควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากนํ้าท่ีใชใ้นการถ่วงเรือ นอกจากน้ีจากการ
ผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทาํใหม้าตรฐานความเป็นอยูต่่างๆ ภายใน
เรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพ่ิมมากข้ึน โดยองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศไดอ้อกอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
แรงงานทางทะเลฉบบัปี 2549 เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทาํงานและความเป็นอยูข่องคนประจาํเรือ โดยเรือเดิน
ทะเลระหวา่งประเทศทุกลาํท่ีมีขนาดมากกวา่ 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพื่อออกประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานแรงงานทาง
ทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบรับรองการปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานทางทะเล (Declaration of Maritime 
Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐนั้นรับรอง อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยแรงงาน
ทางทะเลฉบบัปี 2549 น้ีจะมีการบงัคบัใชภ้ายใน 1 ปี หลงัจากท่ีมีประเทศสมาชิกอยา่งนอ้ย 30 ประเทศท่ีมีขนาดกองเรือรวมกนัอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 33 ของกองเรือโลกใหก้ารรับรองอนุสัญญาดงักล่าว โดยบริษทัฯ คาดวา่ MLC 2006 จะถูกใชบ้งัคบัไดใ้นปี 2556 ตามท่ี
สหภาพยโุรปมีกาํหนดการใหส้ัตยาบนัในปี 2555 โดยบริษทัฯ กาํลงัเตรียมความพร้อมในทุกๆดา้นท่ีจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัใหม่น้ี
ก่อนการบงัคบัใช ้
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การให้ความสนใจต่อส่ิงแวดล้อม ไดก้าํลงัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากข้ึนอีก คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวเพียงวา่            
“เพ่ือโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถ้กูกดดนัจากผูร่้วมทุนต่างๆใหบ้ริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ อุตสาหกรรมเดินเรือไดถู้กจบัตามองและตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดเป็น
พิเศษ สืบเน่ืองจากข่าวท่ีแพร่หลายไปทัว่โลกเก่ียวกบัอุบติัเหตุนํ้ามนัร่ัวไหลคร้ังสาํคญัต่างๆ ตวัอยา่งเช่น กรณีของเรือบรรทุกนํ้ามนั 
“EXXON VALDEZ” มาตรการต่างๆท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้งัคบัแต่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามดว้ยความสมคัรใจเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอน 
โดยไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในรายงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  นอกจากน้ี ยงัมีอนุสัญญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออก
โดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโร 
ฟลโูอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมีส่วนทาํใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บงัคบัต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
นอกจากน้ีรัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้าง
มลภาวะนอ้ยกวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช ้ “BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับ
และช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการ
ปฏิบติัตามรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บัเจา้ของเรือ เพ่ือปฏิบติัตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะดาํรงรักษาและปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนใหเ้ป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้หมี้การตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISO 14001:2004 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2004 น้ีเป็นระบบท่ี
กาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวธีิการใหก้บัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือของบริษัท ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้งศนูยฝึ์กอบรมคนประจาํเรือเตม็รูปแบบข้ึน
ภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 2551 โดยภายในศนูยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึก
จาํลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพ่ือใชส้าํหรับฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยเคร่ืองฝึกจาํลองการ
เดินเรือไดมี้การจาํลองสะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าสาํคญัไดอ้ยา่งเสมือนจริงซ่ึงจะทาํใหค้นประจาํเรือ
ไดมี้โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการทาํงานเป็นทีมของ
กปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ีถือวา่เป็นกา้วยา่งสาํคญัของบริษทัฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพ่ิม
ศกัยภาพใหก้บับุคลากรประจาํเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัป้องกนัอุบติัเหตุทางทะเลและปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคนประจาํเรือท่ีมีทกัษะความสามารถ และส่งผลใหก้ารไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง
บนเรือเกิดข้ึนเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวธีิการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถใหก้บัคนเรือเพ่ือทดแทนกบั
การฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดนอ้ยลงดงักล่าว 
 

หลกัสูตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล (Maritime Resource Management – MRM) เป็นหลกัสูตรสาํหรับฝึกอบรม
นายประจาํเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจาํสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานเรือ ใหมี้ความรู้            
ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกดัของมนุษย ์ และเพ่ือเสริมสร้างใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการทาํงาน
เป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพ่ิมทกัษะและพฒันาการทาํงาน
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ร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย ์ (Human Error) รวมทั้ง            
การจดัการทรัพยากรและการทาํงานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish 
Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตรน้ีมาเป็นตน้แบบ
ในการฝึกคนประจาํเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศนูยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆสาํหรับ
โปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based 
Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”)  หลกัสูตรทกัษะ          
การเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) 
หลกัสูตรการปฏิบติังานตาํแหน่งตน้เรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสูตร
ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะนาํแกไ้ขปัญหาการทาํงานบนเรือ (Maritime 
Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆเหล่าน้ีไดมี้                  
การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการวางรากฐานท่ีสาํคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและการเรียนรู้เพ่ือใชใ้นการ
ปฏิบติังานเรือ 
 
ศนูยฝึ์กอบรมของบริษทัมีการทาํงานร่วมกนักบัแผนกบริหารงานเรือของบริษทัฯ เพ่ือใหท้ราบถึงส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีการฝึกใหก้บั           
คนเรือและการออกแบบหลกัสูตรใหเ้หมาะสม ดว้ยแนวทางน้ีจึงไดมี้การพฒันาหลกัสูตรข้ึนใหม่สาํหรับฝึกนายช่างกลเรือในทุก
ระดบัไม่วา่จะเป็นหลกัสูตรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการหอ้งเคร่ือง (Engine Room Management and Competency 
Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัสูง และหลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) 
สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ และในอนาคตไดมี้แผนการท่ีจะเพ่ิมเติมหลกัสูตรอีก เช่น หลกัสูตรสาํหรับ “ระบบการทาํงาน
ของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไอดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ
สาํหรับลกูเรือ” ทางศนูยฝึ์กอบรมไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานสาํคญั เช่นเคร่ืองยนตเ์ทอร์โบชาร์เจอร์ และเคร่ือง
แยกกรองนํ้ามนั เพ่ือใชส้าํหรับการฝึกปฏิบติัจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยเสริมร่วมกบัหอ้งฝึกจาํลอง
การเดินเรือ เพ่ือใหศ้นูยฝึ์กอบรมสามารถทาํการฝึกในส่ิงท่ีจาํเป็นไดท้ั้งนายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ รวมถึงลูกเรือ 
 
การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information System 
”ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือใหม่ส่วนใหญ่มีการติดตั้งอุปกรณ์ 
ECDIS ไวใ้ชง้านแลว้ สาํหรับเรือเก่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีการบงัคบัใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็นตน้ไป การใชง้าน
อุปกรณ์ ECDIS น้ีจาํตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้การทาํงานของระบบทัว่ๆไป รวมถึงการใชง้านอุปกรณ์แต่ละยีห่อ้ท่ีอาจมี
รูปแบบการใชง้านแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต นกัเดินเรือท่ีจะใชง้านอุปกรณ์ ECDIS ในการเดินเรือจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ี
ถกูตอ้ง และไดรั้บใบรับรองผา่นการฝึกอบรมมาแลว้ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านไดจ้ริงบนเรือ 
 
ในบรรดาอุปกรณ์นาํทางในการเดินเรือท่ีทนัสมยัทั้งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นกัเดินเรือจะไดรั้บเคร่ืองช่วยนาํทางใน                  
การเดินเรือ ดว้ยอุปกรณ์  ECDIS ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยนาํทางในการเดินเรือจะทาํใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น (ซ่ึงอยูบ่นแผน่กระดาษ) 
หมดความสาํคญัไป ทั้งน้ี การใชอุ้ปกรณ์  ECDIS นั้น นกัเดินเรือจะตอ้งรู้วธีิใชง้านท่ีถกูตอ้งดว้ย 
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มีสถาบนัฝึกการเดินเรือเพียงไม่ก่ีแห่งในปัจจุบนัท่ีสามารถเปิดอบรมการฝึกอบรมการใช ้ECDIS ได ้ศนูยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงได้
กาํลงัดาํเนินการท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์การฝึก ECDIS ภายในศนูยแ์ละขอใบอนุญาตรับรองการเปิดหลกัสูตรน้ีจากหน่วยงานรัฐบาลท่ี
รับผดิชอบ เพ่ือใหน้กัเดินเรือทั้งหมดของบริษทัฯ ไดรั้บการฝึกอบรมและเตรียมตวัอยา่งเตม็ท่ีสาํหรับการใชง้านอุปกรณ์ ECDIS บน
เรือของบริษทัฯ ต่อไป 
 

ภัยจากโจรสลดั เดิมทีมีจุดเร่ิมตน้จากประเทศโซมาเลีย แต่ปัจจุบนัไดมี้โจรสลดัแพร่ขยายไปทัว่ทั้งทะเลอาหรับและมหาสมุทร
อินเดีย ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจอยา่งมาก โดยทางผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเล London war risks ไดป้ระกาศให ้               
อาณาเขตทางทะเลของมหาสมุทรอินเดียทั้งหมด ตั้งแต่ประเทศอินเดียไปยงัชายฝ่ังทวปีแอฟริกา และตั้งแต่อ่าวโอมานไปยงัเกาะ
มาดากาสการ์เป็นเขตการเดินเรือท่ีสัญญาประกนัภยัจะไม่รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่แลว้ บริษทัต่างๆสามารถผลกัภาระค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมต่างๆไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในการปกป้องเรือจากโจรสลดั รวมถึงค่าเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมน้ีไปยงัผูเ้ช่าเรือได ้                     
แต่ผลกระทบจากโจรสลดัท่ีมีต่อสภาพขวญักาํลงัใจของลกูเรือไดท้าํใหจ้าํนวนคนประจาํเรือ และความสนใจในอาชีพน้ีไดล้ดลง 
 
แมว้า่อุตสาหกรรมเดินเรือทะเลจะตอ้งเผชิญกบัภยัโจรสลดัมาเป็นศตวรรษแลว้กต็าม แต่สถานการณ์ปัจจุบนัไดถื้อวา่เป็นมิติใหม่ของ
โจรสลดัท่ีไม่เคยเกิดมาก่อน โจรสลดัโซมาเลียไดผ้นัตวัเองไปเป็นองคก์รการคา้ท่ีสร้างกาํไรมหาศาล ภาพโจรสลดัมือถือดาบจ้ีปลน้
เรือในอดีตไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีไม่น่ากลวัอีกต่อไป เม่ือเทียบกบัโจรสลดัผูก่้อการร้ายในปัจจุบนัท่ีใชอ้าวธุหนกัครบมือออกไล่ล่าไปตาม
น่านนํ้าตั้งแต่ประเทศโซมาเลียจนถึงประเทศอินเดีย เพ่ือยดึบรรดาเรือสินคา้ท่ีขาดการป้องกนัท่ีเพียงพอไปเรียกค่าไถ่ ดงันั้น จึงเป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งตระหนกัวา่โจรสลดันั้นเป็นความเส่ียงร้ายแรงทางธุรกิจอยา่งหน่ึง โดยโจรสลดัเหล่าน้ีไม่ไดต้อ้งการสินคา้ท่ีอยูบ่นเรือ 
แต่ตอ้งการเงินค่าไถ่จาํนวนมหาศาลโดยใชชี้วติลกูเรือเป็นอาํนาจต่อรอง และแน่นอนหากสินคา้ท่ียดึไดมี้มูลค่าสูงกจ็ะยิง่เพ่ิมอาํนาจ
ต่อรองในการเรียกเงินค่าไถ่ไดม้ากข้ึนอีก 
ในปัจจุบนั โจรสลดัไดมี้เรือประมงหลายลาํไวใ้นครอบครองโดยใชเ้รือประมงลาํใหญ่ใหเ้ป็นเรือแม่ ซ่ึงทาํใหพ้วกเขาสามารถพราง
ตวัวา่เป็นเรือประมง แต่ท่ีสาํคญักวา่นั้น คือ ช่วยเพ่ิมระยะทางในการออกล่าเรือสินคา้ไดไ้กลจากฝ่ังมากข้ึน เรือแม่เหล่าน้ีสามารถ
บรรทุกอาหาร นํ้ามนั และนํ้าจืดไดม้ากข้ึน ดงันั้น เรือสินคา้ท่ีเดินเรือบริเวณท่ีเดิมทีถือวา่เป็นเขตห่างไกลภยัจากโจรสลดัโซมาเลีย        
กไ็ม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป โดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียท่ีขาดการลาดตระเวนคุม้ครองจากบรรดาเรือรบของประเทศต่างๆท่ีมีใน
อ่าวเอเดน (Gulf of Aden “GOA”) อยา่งไรกต็าม การมีบรรดาเรือรบช่วยลาดตระเวนคุม้ครองแทบจะไม่มีผลใดๆเลย เน่ืองจากสถิติ
จาํนวนเรือสินคา้ท่ีถกูจบัเรียกค่าไถ่ยงัคงไม่ไดล้ดลงแต่อยา่งใด 
 
เม่ือไม่นานมาน้ี เรือสินคา้ลาํหน่ึงถกูโจรสลดัยดึเรือในขณะท่ีจอดรอเทียบท่าอยูบ่ริเวณนอกชายฝ่ังเมืองท่าซาลาลาห์ (Salalah) 
ประเทศโอมาน อยา่งไรกต็าม พ้ืนท่ีเส่ียงภยัคงยงัเป็น ตอนใตข้องทะเลแดง ช่องแคบ Bab Al Mandeb และ อ่าวเอเดน การโจมตีเรือ
ขนส่งสินคา้โดยเรือขนาดเลก็ (skiff) บริเวณทางแยกของเสน้ทางการเดินเรือท่ีไดรั้บการคุม้ครอง และเส้นทาง Mukalla/Bosaso แมว้า่
มีเรือรบช่วยลาดตระเวนคุม้ครองกต็าม ช้ีใหเ้ห็นวา่การโจมตีของโจรสลดัยงัคงเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ไดย้าก วา่จะเกิดเม่ือใดและบริเวณ
ใด ซ่ึงพ้ืนท่ีเส่ียงภยัยงัคงแผข่ยายออกไปทางใตม้ากข้ึนเร่ือยๆ จนเกือบจะถึงช่องแคบ Mozambique ภยัคุมคามของโจรสลดัซ่ึงเกิดข้ึน
ในประเทศโซมาเลียและขยายวงกวา้งไปยงับริเวณอ่าวเอเดน และมหาสมุทรอินเดีย บ่งช้ีวา่ภยัคุกคามต่อธุรกิจขนส่งทางเรือน้ีจะไม่
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หมดไปโดยง่ายในอนาคตอนัใกลน้ี้  โจรสลดัไม่มีการกลวับทลงโทษแมแ้ต่นอ้ยเพราะปัญหาความซบัซอ้นของกฎหมายต่างๆ             
ท่ีใชบ้งัคบั ทาํใหภ้ยัจากโจรสลดัยงัคงเพ่ิมข้ึนต่อไป   
 
การจ่ายเงินค่าไถ่เรือท่ีถกูโจรสลดัยดึไปยงัคงมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จาก 1 ลา้นเหรียญสหรัฐโดยเฉล่ียในปี 2551 เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 4 
ลา้นเหรียญสหรัฐในปีน้ี ซ่ึงดูเหมือนวา่จะไม่มีขีดจาํกดัการเรียกร้องจาํนวนเงินค่าไถ่อยา่งขดูเลือดโดยโจรสลดัโซมาเลียน้ี  โจรสลดั
โซมาเลียใชค้วามรุนแรงมากข้ึนต่อลกูเรือท่ีถกูจบัเป็นตวัประกนั ยงัคงกระตุน้ใหมี้การเปล่ียนแนวคิดของบรรดาผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหลาย
ถึงการสมควรใหมี้หน่วยรักษาความปลอดภยัติดอาวธุประจาํอยูบ่นเรือในขณะท่ีเดินเรือผา่นอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดีย 
 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มีการรายงานวา่ถกูโจรสลดัโจมตีทั้งหมดเกือบ 266 คร้ังทัว่โลก ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 196 คร้ังในช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2553 ตามสถิติท่ีเปิดเผยโดยสาํนกังานทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Bureau) โดยมากกวา่ร้อยละ 
60 เป็นการโจมตีโดยโจรสลดัโซมาเลีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน โจรสลดัโซมาเลียไดย้ดึเรือไวท้ั้งหมด 20 ลาํ โดยจบัลกูเรือทั้งหมด 420 
คนเป็นตวัประกนั นอกจากน้ีมีเหตุการณ์ท่ีเรือถูกโจรสลดัโจมตีประมาณ 50 คร้ัง ในบริเวณประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 
ช่องแคบสิงคโปร์ และทะเลจีนใต ้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2554 
 

กองทพัเรือไทย: ดว้ยสถานการณ์โจรสลดัท่ีเลวร้ายมากข้ึน ทางกองทพัเรือของไทยไดมี้การจดัส่งเรือรบเพ่ือไปร่วมลาดตระเวน
เส้นทางเดินเรือในอ่าวเอเดน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการใหค้วามคุม้ครองเรือสินคา้ท่ีชกัธงไทย การช่วยเหลือของกองทพัเรือไทย
เป็นส่ิงท่ีน่ายนิดีท่ีจะช่วยผอ่นคลายความกงัวลใหก้บับริษทัฯ และลกูเรือทุกคน ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
MAST เป็นบริษทัเอกชนท่ีใหบ้ริการทีมรักษาความปลอดภยัใหก้บัเรือของบริษทัฯ โดยไดมี้การขยายพ้ืนท่ีใหบ้ริการใหค้รอบคลุม
ทัว่มหาสมุทรอินเดีย ดว้ยความเช่ียวชาญของทีมรักษาความปลอดภยั ประกอบกบัมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีนาํมาใชบ้นเรือ ทาํ
ใหบ้ริษทัฯ สามารถเดินเรือผา่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัไดโ้ดยปลอดภยั 
 
นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรียและบริเวณชายฝ่ังประเทศยงัคงเป็นอีก
พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถกูโจรสลดัโจมตี แต่ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการกบัปัญหา
โจรสลดัในน่านนํ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยจาํกดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้
 

โครงการร่วมทุน 
สถานะของการลงทุนในบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ มีดงัต่อน้ี 

 Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) : ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษทัร่วมทุนน้ีใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ บริษทัฯ ไดท้าํ
การขายทรัพยสิ์นหลกัๆ ของบริษทัน้ี และไดรั้บเงินครบถว้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในขณะน้ี กาํลงัดาํเนินการปิดบริษทัน้ีตาม
ขั้นตอนต่อไป 
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 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd : บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของ
บริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด) และไดด้าํเนินงาน
ภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเรา
ไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 1.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545-2546 ซ่ึง
บริษทัฯ เห็นวา่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและหวงัวา่บริษทัฯ จะสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีในโอกาสท่ี
เหมาะสมต่อไป 

 

บทสรุป 
อุปสงค์  
ดว้ยบรรยกาศของธุรกิจในปัจจุบนัท่ีระบบธนาคารมีความอ่อนแอมาก ประกอบกบัอุปสงคค์วามตอ้งการสินคา้จากตลาดใหญ่ท่ีสุด
ทั้งสามแห่งของโลก (สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และประเทศจีน) ยงัดูไม่แน่นอน สถานการณ์ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ จึงเป็นส่ิงท่ีน่า  
ทา้ทายและยากลาํบาก อุปสงคท่ี์ลดลงส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากปัญหาโครงสร้างของระบบการเงินการธนาคารของโลก แต่ไดรั้บการ
ฟ้ืนฟคู่อนขา้งดีจากการใหค้วามร่วมมือกนัของบรรดารัฐบาลของประเทศต่างๆทัว่โลก รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆท่ี
นาํมาใชก้นัมากในช่วงปี 2552, 2553 และ 2554 ส่ิงสาํคญัท่ีสุด คือ บรรดาธนาคารต่างๆ จาํเป็นจะตอ้งปล่อยสินเช่ือสาํหรับการคา้
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงไม่ไดป้ล่อยใหต้ั้งแต่เม่ือเกิดวกิฤติเศรษฐกิจโลกตอนกลางปี 2551 ดงันั้นยงัคงตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงก่อนท่ี          
ทุกอยา่งจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ แน่นอนวา่ส่ิงท่ีน่ากงัวล คือ ตวัเลขจีดีพีของโลก เม่ือนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ท่ีเป็นเหมือน           
ยาช่วยฟ้ืนฟใูหก้บัระบบเศรษฐกิจของบรรดาประเทศต่างๆเร่ิมหมดลง ไดส้ร้างความหวัน่วิตกวา่ตวัเลขจีดีพีของโลกอาจลดลงจน
ส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตของอุปสงค ์ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นจุดเปล่ียนสาํคญัท่ีตอ้งเฝ้าติดตามเพ่ือบ่งบอกวา่ช่วงเวลาท่ีดีนั้น
ใกลเ้ขา้มาหรือยงั 
 

อุปทาน  
เน่ืองดว้ยตลาดค่าระวางเรืออยูใ่นระดบัสูงมากในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ทาํใหเ้จา้ของเรือส่วนใหญ่ยงัคงใชง้านเรือท่ีมีอายมุากของตน
ต่อไปจนเกินอายใุชง้านตามปกติ หากเป็นช่วงท่ีสภาพตลาดค่าระวางเรืออยูใ่นระดบัปกติแลว้ น่าจะมีเรือประมาณร้อยละ 20 ของ 
กองเรือทั้งโลกถูกปลดระวางแลว้  แต่ภายใตส้ภาพตลาดค่าระวางในปัจจุบนัตวัเลขการปลดระวางเรือน้ีน่าจะเพ่ิมข้ึนไปท่ีประมาณ
ร้อยละ 30  เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัของจาํนวนอู่ท่ีใหบ้ริการปลดระวางเรือท่ีมีอยูอ่าจมีไม่เพียงพอ ส่วนบรรดาเรือท่ียงัมีอายนุอ้ยเกินกวา่ท่ี
จะถกูปลดระวางกจ็ะตอ้งถูกจอดท้ิงไว ้
 
สาํหรับเรือต่อใหม่ท่ีมีระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 32.5 (ขนาดระวางรวม 202.8 เดทเวทตนั) ของกองเรือโลกท่ีมีกาํหนดการ
ส่งมอบในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ไปจนถึงส้ินปี 2558 จะเกิดความล่าชา้ในการส่งมอบ สืบเน่ืองจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติการเงิน ซ่ึง
ถือวา่ไม่ใช่เร่ืองปกติ ทั้งน้ีตวัเลขบ่งช้ีท่ีบริษทัฯ คาดการณ์ คือ ตวัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือร้อยละ 23 ในปี 2551 ได้
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 41 ในปี 2552 และเป็นร้อยละ 38 ในปี 2553 และเป็นร้อยละ 28 ในปี 2554 และน่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 30-40 ใน           
ปี 2555 และปีต่อๆไป  
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ดา้นอุปทานกบัดา้นอุปสงคน่์าจะเขา้สู่ภาวะสมดุลไดใ้นอีกสองสามปีขา้งหนา้ ซ่ึงน่าจะเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัท่ีบรรดาธนาคารต่างๆ 
กลบัสู่ภาวะปกติอีกคร้ัง และน่าจะไดเ้ห็นตลาดค่าระวางเรืออยูใ่นช่วงขาข้ึนอีกคร้ังหลงัปี 2556 ดงันั้น บริษทัฯ คิดวา่ปี 2555 และ           
ปี 2556 จะยงัคงเป็นปีแห่งความทา้ทายท่ียากลาํบาก ซ่ึงแมแ้ต่เจา้ของเรือท่ีฉลาดและรอบคอบท่ีสุดในการวางกลยทุธ์อยา่งดีท่ีสุดกย็งั
จะไดรั้บการทดสอบอยา่งเขม้ขน้ 
 

ด้านการเงนิ  
การระดมทุนจะเป็นหน่ึงในความทา้ทายท่ีสุดท่ีเจา้ของเรือจะตอ้งเผชิญตลอดปี 2555 และปีต่อไป ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา บรรดา
ธนาคารต่างๆไดใ้หเ้งินกูก้บับรรดาบริษทัเจา้ของเรือในการจดัซ้ือเรือมือสองมูลค่าประมาณ 160 ถึง 175 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และ
มูลค่าเรือท่ีตกตํ่าอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้รือเหล่าน้ีมีมูลค่าสูญหายไปประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าท่ีสูงสุดในช่วงคร่ึงแรกของปี 2551 
ดงันั้นเงินกูส้าํหรับเรือดงักล่าวส่วนใหญ่แทบทั้งหมดมีการผดิสัญญาเงินกูใ้นส่วนของเกณฑม์ูลค่าหน้ีสินต่อมูลค่าสินทรัพย ์ ซ่ึงอาจ
ส่งผลใหธ้นาคารต่างๆท่ีปล่อยกูส้ามารถเรียกใหมี้การชาํระเงินกูคื้นก่อนกาํหนดได ้ ถา้เรือดงักล่าวมีการใหเ้ช่าเรือตามสภาพตลาด
ดว้ยแลว้ ธนาคารเหล่าน้ียอ่มเกิดปัญหาใหญ่กบัสภาพคล่องกระแสเงินสดท่ีอาจมีไม่มากพอท่ีจะครอบคลุมภาระดอกเบ้ีย และ/หรือ
การจ่ายคืนเงินตน้ และปัญหาจากการผิดสัญญาเงินกูใ้นส่วนของเกณฑม์ูลค่าหน้ีสินต่อมูลค่าสินทรัพย ์
 
การผอ่นปรนทางการเงินในลกัษณะของสถานการณ์ในปี 2552 ถึง 2554 ดว้ยแนวคิดท่ีวา่ “ไม่มีการผดิสญัญา ไม่มีการยดึหลกัทรัพย์
ค ํ้าประกนั  ไม่ไดรั้บรู้ถึงการผิดชาํระหน้ี” คงจะเปล่ียนไปในปี 2555  บริษทัฯ เห็นถึงส่ิงบอกเหตุในรูปแบบของการปรับโครงสร้าง
ทางการเงิน และ/หรือ การลม้ละลายของบรรดาบริษทัเรือขนาดใหญ่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ลอดปี 
2554  ธนาคารกาํลงับงัคบัใหมี้การชาํระเงินกูท่ี้ผดิสัญญาคืนก่อนกาํหนด ขายเรือท่ีเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ ณ ราคาท่ีสูงสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ เพ่ือนาํมาชาํระคืนเงินกูบ้างส่วนท่ีไดป้ล่อยกูไ้ป ส่ิงน้ีจะทาํใหต้วัเลขบญัชีงบดุลของธนาคารเป็นลบ และเป็นไปไดท่ี้จะทาํ
ใหเ้จา้ของเรือลม้ละลายได ้  ถา้หากเจา้ของเรือนั้นมีสัญญาต่อเรือใหม่และมีสัญญาเงินกูเ้พ่ือใชใ้นการต่อเรือจากธนาคารดว้ยแลว้ 
เงินกูเ้หล่านั้นจะหายไปทาํใหส้ัญญาต่อเรือใหม่นั้นไม่บรรลุผล ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การผลกัภาระทางดา้นการเงินต่อไปยงับรรดาอู่ต่อเรือ
และธนาคารท่ีเป็นเจา้หน้ีอู่ต่อเรือ ทั้งน้ี อุตสาหกรรมการเดินเรือ ณ ปัจจุบนัเพ่ิงจะไดเ้ร่ิมเห็นปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ                     
(sub-prime) ในแบบฉบบัของตนเองท่ีกาํลงัคุกคามยงับรรดาเจา้ของเรือ ธนาคารเจา้หน้ีของเจา้ของเรือ อู่ต่อเรือ และธนาคารเจา้หน้ี
ของอู่ต่อเรือ 
 
ปัญหาความตึงเครียดดา้นการเงินในอุตสาหกรรมทางทะเลไดน้าํมาสู่บทวเิคราะห์วา่ เรือต่อใหม่จาํนวนมากซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบตั้งแต่
ปัจจุบนัจนถึงปี 2558 อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น เน่ืองจากอาจมีการยกเลิกการต่อเรือส่วนใหญ่ไปแลว้ ส่ิงน้ีอาจถือวา่เป็น
ความหวงัท่ามกลางความมืดมนท่ีกาํลงัคุกคามอุตสาหกรรม 
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บทส่งท้าย  
เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมในทุกๆดา้นท่ีจะไขวค่วา้
โอกาสดีๆ ท่ีจะเขา้มาในตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพ่ือนาํพาบริษทัฯ ไปสู่ความสาํเร็จ โดยบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะ
มอบสัญญาแห่งความสาํเร็จสู่อนาคตน้ี แก่ผูถื้อหุน้และผูร่้วมลงทุนทุกท่าน ดว้ยการทาํงานอยา่งทุ่มเทและเสียสละของพนกังานท่ีเป็น
มืออาชีพของบริษทัฯ ทั้งท่ีประจาํในสาํนกังานและท่ีประจาํการบนเรือของบริษทัฯ ทุกคน 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
                      (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)         (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ                 กรรมการ 
 


