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รายงานประจําปี 
 สีแดงเลือด: Ren Yuan Lin ซีอีโอของ Yangzijiang Shipbuilding ประเทศจีนไดใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้่า ปี 2554 
เปรียบเสมือนสีดาํ ปี 2555 เปรียบเสมือนสีเทา แต่ปี 2556 จะเปรียบเสมือนสีแดงเลือดสาํหรับอู่ต่อเรือ ปี 2555 เร่ิมตน้ดว้ย
บริษทัเก่าแก่อาย ุ78 ปี  กล่าวคือ Sanko Steamship ไดเ้ขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11) เป็นคร้ังท่ีสองตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัมา 
ต่อมาช่วงกลางปี มีการลม้ละลายของบริษทัท่ีก่อตั้งมาแลว้ 283 ปี ช่ือ Stephenson Clarke ซ่ึงเป็นบริษทัเดินเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในขณะนั้น ต่อมา Overseas Shipholding Group ก่อตั้งเม่ือปี 2491 ไดเ้ขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11) ในตอนส้ินปี บริษทั
ฯ เกรงว่าข่าวเหล่าน้ีจะไม่เป็นลางดีสาํหรับปี 2556 ซ่ึงจะมีการลม้ละลายเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีการยดึทรัพยสิ์นโดยธนาคาร 
และการท่ีเรือเก่ามีมูลค่าไม่ต่างจากเศษเหลก็ “ปี 2556 ปีแห่งสีแดงเลือด” ดูจะเป็นคาํบรรยายท่ีเหมาะสมสาํหรับสถานการณ์
ของการขนส่งทางเรือเกือบทัว่โลก ทั้งน้ี การปลดระวางเรืออายมุากกวา่ 15 ปีในปริมาณมาก ดูเหมือนจะเป็นหนทางเดียวท่ีจะ
แกปั้ญหาใหว้ฏัจกัรกลบัคืนสู่ภาวะสมดุลได ้
 ธนาคารได้เคยปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัทเดินเรืออยา่งง่ายดายในช่วงท่ียคุเฟ่ืองฟูก่อนและในปี 2551 ทาํใหเ้จา้ของเรือ
ท่ีไดรั้บเงินกูส้ั่งต่อ/ซ้ือเรือในปริมาณท่ีมากเกิน ทั้งๆท่ีมีเงินทุนของตนเพียงเล็กน้อย และไม่มีสัญญาเช่าล่วงหน้ารองรับ 
ธนาคารเหล่าน้ีกาํลงัด้ินรนใหห้ลุดพน้จากภาวะ “เงินกูอ้นุมติัง่ายกลายเป็นหน้ีเสีย” เน่ืองจากมูลค่าตวัเรือลดลง ธนาคารจึงได้
แกปั้ญหาเหล่าน้ีดว้ยกลยุทธ์ “แกไ้ข-เมินเฉย-ขยายระยะเวลา” ให้กบัเงินกูอ้นุมติัง่ายกลายเป็นหน้ีเสียเหล่านั้นมากกว่าท่ีจะ
เผชิญความเป็นจริง มีคดีอยูเ่พียงสองสามคดีท่ีอยูร่ะหว่างการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งในหรือนอกศาลลม้ละลาย ส่วนคดีอ่ืนๆ
อยูร่ะหว่างเจรจา อย่างไรก็ตาม จากการท่ีธนาคารเปล่ียนหน้ีให้เป็นทุน ส่งผลให้ธนาคารจะกลายเป็นเจา้ของบริษทัเดินเรือ
ดงักล่าว ทาํให้อุปทานของเรือโดยรวมไม่ไดล้ดลงแต่อย่างใด ส่งผลให้สถานการณ์ตกตํ่ายืดเยื้อออกไป การจดัหาเงินทุน
สาํหรับเรือจึงไม่มีทีท่าวา่จะง่ายข้ึน คดีของ Omega Navigation Enterprise (ONE) ซ่ึงไดน้าํรายละเอียดมาจากรายงานข่าวและ
บทวิเคราะห์ต่างๆท่ีไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณะ อนัเป็นบทเรียนท่ีดีสาํหรับเร่ืองน้ี ONE ก่อตั้งเม่ือปี 2548 และกลายเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยการออก IPO ในตลาดหุน้ NASDAQ เม่ือเดือนเมษายน 2549 ระดมเงินทุนได ้147.83 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ต่อมาไดเ้ขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11) เม่ือเดือนมิถุนายน 2554 ดว้ยมูลค่าสินทรัพย ์390 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และหลงัจาก 18 เดือนแห่งความยากเยน็ ก็ไดเ้ขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย (Chapter 7) เพื่อชาํระบญัชีในทา้ยท่ีสุด  
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ONE ไดกู้เ้งินจาํนวน 243 ลา้นเหรียญสหรัฐจากธนาคาร HSH ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีปล่อยกูใ้นแก่บริษทัเดินเรือ ดว้ยการจาํนอง
เรือของบริษทัเป็นหลกัประกนั และ เป็นหลกัประกนัภายใตก้ารจดจาํนองเป็นลาํดบัท่ีสองในเรือลาํเดียวกบัท่ีจาํนอง มูลค่า
ประมาณ 43 ลา้นเหรียญสหรัฐไวก้บัธนาคาร BTMU และ NIBC รวมทั้งยงัมีเจา้หน้ีไม่มีหลกัประกนับางรายอีกดว้ย ภายใต้
กระบวนการลม้ละลาย (Chapter 7) ธนาคาร HSH จะไดรั้บเรือหลายลาํซ่ึงจาํนองไวก้บัทางธนาคารในมูลค่าปัจจุบนัประมาณ 
180 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงในจาํนวนน้ีธนาคาร HSH จะตอ้งจ่ายเงินจาํนวน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐเพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมทาง
กฎหมายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีคา้งชาํระของ ONE ในระหว่างขั้นตอนการฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11) โดยธนาคาร BTMU และ
ธนาคาร NIBC จะไม่ไดรั้บอะไรเลย ทั้งน้ี  ทั้งสามธนาคารจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียตั้งแต่ปี 2554 และพวกเจา้หน้ีไม่มีประกนัจะ
ไดรั้บเงินเพียง 500,000 เหรียญสหรัฐ การขาดทุนในลกัษณะน้ีกลายเป็นแบบอย่างให้เห็น ธนาคารท่ีปล่อยกูใ้ห้แก่บริษทั
เดินเรือจะตอ้งปล่อยกูอ้ยา่งไม่เตม็ใจใหก้บับริษทัในอุตสาหกรรมน้ี ทั้งน้ี การขาดแหล่งเงินทุนในปัจจุบนั/อนาคตและการไม่
มีแหล่งเงินทุนใหม่ๆจะช่วยใหต้ลาดกลบัสู่ภาวะสมดุล และการฟ้ืนตวัของภาพรวมของเศรษฐกิจการคา้ขายทัว่โลกอยา่งเร็ว
ท่ีสุดคงจะไม่เกิดข้ึนก่อนปี 2557   
 สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย ํ่าแย ่โดยเฉพาะอู่ต่อเรือท่ีเพิ่งก่อตั้งเม่ือไม่นานมาน้ี อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหารใหร้อดพน้
วิกฤต  ไดล้ดปริมาณการต่อเรือลงโดยการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในส่วนอ่ืน กล่าวคือ บางแห่งไดก้ลบัไปให้บริการผลิต
ช้ินส่วน และซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปล่ียนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ขณะน้ี อู่ต่อเรือทัว่โลกกาํลงั
เสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึงความเร็วและตวัเลขการใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงไม่เคย
ปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมินเทคโนโลยีใหม่ๆน้ีอยา่งจริงจงั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัว่าคาํโฆษณาของอู่
ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกินความเป็นจริงเพ่ือให้ดูน่าจูงใจ แต่เม่ือมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ เช่น ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง 
การออกแบบและอตัราการกินนํ้ าลึกสูงสุด รวมทั้งค่าทางสภาพทะเลท่ียอมรับได ้ก็ปรากฏว่าคาํโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความ
จริง จากรายงานของ Clarksons Research เม่ือส้ินปี 2551 มีอู่ต่อเรือท่ีเปิดให้บริการจาํนวน 955 แห่ง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 
354 แห่งเม่ือตน้ปี 2543โดยเม่ือส้ินปี 2555 จาํนวนอู่ต่อเรือท่ีเปิดให้บริการไดล้ดลงเหลือ 538 แห่ง หรือลดลงร้อยะ 40 และ
เม่ือถึงจุดตํ่าสุดของวฏัจักรในปี 2556 จะได้เห็นจาํนวนอู่ต่อเรือท่ีเปิดให้บริการลดลงเท่ากับระดับก่อนยุคเฟ่ืองฟูอยู่ท่ี
ประมาณ 350 แห่ง ซ่ึงถือวา่เป็นข่าวดีสาํหรับภาวะตลาดค่าระวางเรือในระยะยาว 
 ทั้งน้ี มีอู่ต่อเรือในประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่นจาํนวนมากซ่ึงกาํลงัประสบปัญหาทางการเงิน 
 การปลดระวางเรือสินคา้แหง้เทกองในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 35.97 ลา้นเดทเวทตนั ในทาง
กลบักนั อตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ซ่ึงคือผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสั่งต่อท่ีอู่
ต่อเรือ ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริงๆ ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั สาํหรับปี 2555 อตัรา
ความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 29 ซ่ึงตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของตวัเลขของช่วงส่ีปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย ดงันั้น สาํหรับ
ปี 2555 ตวัเลขอุปทานเพ่ิมข้ึนสุทธิ จาํนวน 70.47 ลา้นเดทเวทตนั มาอยูท่ี่ 692.74 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี ซ่ึงคิดเป็นการ
เพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 11.3 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองโลก จากอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวาง
เรือดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความผนัผวนของตลาด ส่งผลให้การคาดการณ์การเพ่ิมข้ึนสุทธิของขนาดระวางบรรทุกรวมของ
กองเรือโลกในอนาคตเป็นไปไดย้าก บริษทัฯ คิดว่าอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือจะยงัคง
ไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละจะผนัผวนสวนทางกบัอตัราค่าระวางเรือท่ีแขง็แกร่งข้ึน หากตั้งสมมติฐานว่าอตัราการส่งมอบ
เรือล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 30 และมีการปลดระวางเรือ 35 ลา้นเดทเวทตนั ต่อปี จะส่งผลใหมี้การเพ่ิมข้ึนของเรือสินคา้แหง้เทกอง
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ทัว่โลกเลก็นอ้ยเพียงร้อยละ 5 หรือคิดเป็น 35 ลา้นเดทเวทตนั มาอยูท่ี่ 728 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2556 ซ่ึงคาดว่าจะเพิ่มข้ึน
อีกไดย้ากในปี 2557 
 ในดา้นอุปสงคข์องเรือ อุปสรรคท่ีเคยเผชิญไดเ้ร่ิมค่อยๆจางหายไป ประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินคา้
แหง้เทกองตอ้งเผชิญกบัปัญหาตวัเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.8 ในปี 2555 อยา่งไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจของจีนในปี 
2556 จะขยายตวัราวๆร้อยละ 8-9 โดยอยูบ่นสมมติฐานสองประการ คือ สถานการณ์ทางการเงินท่ีผ่อนคลายอยา่งต่อเน่ือง
และนโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ จากการเปล่ียนถ่ายอาํนาจทางการเมืองในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา จะยงัคงไม่ส่งผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัในแผนกระตุน้เศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปีซ่ึงดาํเนินการมาแล้วคร่ึงทาง และการปฏิรูป
เศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภายใตก้ารบริหารของผูน้าํคนใหม่ จีนไดพ้ยายามกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศและควบคุมการ
พึ่งพาตลาดการส่งออกไปสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกา จากรายงานหลายฉบบั มีการคาดการณ์ว่าการผลิตเหล็กดิบจะสูง
ถึง 750 ลา้นตนัหรือมากกวา่ และคาดวา่ปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็จะอยูท่ี่ 780-790 ลา้นตนั ในปี 2556 
 การชะลอตวัของเศรษฐกิจเร่ิมท่ีจะทรงตวัในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ได้ดาํเนินการกระตุน้เศรษฐกิจรอบท่ีส่ี (QE4) ส่วนสหภาพยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจกัร ยงัคงเผชิญปัญหาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ปัญหาหน้ีสินของภาครัฐและภาคครัวเรือนในสหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรป บ่งบอกว่าการใช้
จ่ายของประชาชนและผูบ้ริโภคจะยงัคงอยูร่ะดบัตํ่าไปอีกระยะหน่ึง อนัจะส่งผลใหอุ้ปสงคท่ี์มาจากสหภาพยโุรปและสหราช
อาณาจกัรหยดุน่ิง 
 ผลพลอยไดท่ี้จะตามมาจากอุปสงคท่ี์ลดลงดงักล่าวน้ี อาจทาํให้เกิดการปลดระวางเรือเก่าเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากอย่าง
รวดเร็ว ก่อนส้ินปี 2558 ร้อยละ 18 ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงมีขนาด 692.74 ลา้นเดทเวท
ตนั จะมีอายมุากกวา่ 20 ปี หรือเทียบเท่าขนาด 126.71 ลา้นเดทเวทตนัอาจจะถูกปลดระวาง  ในช่วงปี 2529 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดชันี
ค่าระวางเรือ (BDI) ตํ่าท่ีสุดคือ 715 จุด เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองบางลาํท่ีมีอายเุพียง 10 - 14 ปีไดถู้กปลดระวาง โดยเรือท่ี
ถูกปลดระวางส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี และถา้นาํเกณฑอ์ายุในปี 2529 ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น มาใชก้บัการปลดระวาง
ของกองเรือโลกในปี 2556 แลว้ จะเห็นไดว้่ามีเรืออยา่งนอ้ยร้อยละ 29 ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทั้งหมดของโลก 
มีอายมุากกวา่ 15 ปี หรือเทียบเท่าขนาด 200.15 ลา้นเดทเวทตนั ท่ีอาจถูกปลดระวางก่อนส้ินปี 2559 ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง
ในส่วนอ่ืนๆของรายงานฉบบัน้ี ซ่ึงเรือท่ีมีอายเุพียง 15 ปี ไดถู้กปลดระวาง ดงันั้น จึงควรพิจารณาเรือท่ีอาจถูกปลดระวางท่ีมี
อายเุท่าน้ี 
 เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพท่ีชัดเจนของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด (มหาชน) บริษทัฯ จึงขอนําเสนอผลการ
ดาํเนินงานประจาํปีท่ีสาํคญั จากงบการเงินของบริษทัในปีท่ีผา่นๆ มา ดงัต่อไปน้ี 
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ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ค่าเฉลีย่ดชันีค่าระวาง
เรือ (BDI) 

1,137 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 

กาํไรสุทธิ (หน่วยเป็น
ล้านเหรียญสหรัฐ) 

(0.5) 24.8 110.10 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 

จํานวนเรือโดยเฉลีย่ 29.22 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 

กาํไรสุทธิต่อเรือหน่ึง
ลาํ (หน่วยเป็นล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

(0.02) 0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 

  
 ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2555 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของทั้งปีท่ี 920 จุด ซ่ึงถือเป็น
ดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสามในประวติัการณ์ ในขณะท่ีบริษทัเดินเรืออ่ืนตอ้งเขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11) หรือปรับ
โครงสร้างหน้ี ถือไดว้่าบริษทัฯ บริหารงานไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจแมว้่าจะมีผลกาํไรไม่มาก ทั้งน้ี ปี 2553 และปี 2554 จะถูกจดจาํ
ไวว้่าเป็นปีแห่ง “การเสริมสร้างความแขง็แกร่ง” เม่ือบริษทัฯ ไดป้รับลดตวัเลขในงบดุลโดยลดขนาดกองเรือของบริษทัฯ 
และเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับลดอายกุองเรือดว้ยเรือท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีเครนยกสินคา้ 
 
รางวัลและเกียรติยศ:  
 พิธีประกาศรางวลั Seatrade Asia Awards ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน ณ โรงแรมแชงกรีลา ประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงกรรมการผูจ้ัดการของบริษทัฯ ได้รับรางวลั “บุคคลผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตสําหรับปี 2555” 
(The Lifetime Achievement Award for 2012) เพื่อเป็นแสดงถึงผลงานท่ีโดดเด่นของท่านท่ีมีต่ออุตสาหกรรมใน
หลายปีท่ีผ่านมาทัว่ภูมิภาคเอเชียและทัว่โลก นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นหน่ึงในสามผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเขา้ชิง
รางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แห้งเทกองแห่งปี” (The Dry Bulk Operator of the Year) อีกด้วย Seatrade 
เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทในการให้รางวลัเพ่ือพฒันาภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีมาเป็นเวลาหลายปี โดยให้การ
รับรองความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ต้นกาํเนิดของรางวลั Seatrade Asia นั้นเกิดข้ึนท่ีเมืองลอนดอนในปี 2531 
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) รวมทั้ งเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศยงัเป็นประธานคณะกรรมการตดัสินจนถึงทุกวนัน้ี โครงการประกาศรางวลัน้ีสาํหรับภูมิภาคเอเชียได้ถือ
กาํเนิดข้ึนเม่ือปี 2551 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีทัว่ภูมิภาคเอเชียและเน้นย ํ้าถึงความเป็นเลิศทางด้าน
นวตักรรมด้านความปลอดภยัและคุณภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ด้านความสาํเร็จและการ
ลงทุน รวมทั้งด้านการฝึกอบรมและการให้การศึกษา 
 พีเอสแอลได้รับรางวัล “การบริหารจัดการธุรกิจเรือที่ดีที่สุดประจําปี 2555” จากงาน Lloyd's List 
Asia Awards บริษทัฯ ได้รับรางวลัน้ีจากความสามารถของบริษทัฯ ในการยืนหยดั ความมัน่คง การพฒันากอง
เรือ และการผลกัดันธุรกิจให้ก้าวไปขา้งหน้าภายใต้สภาพตลาดเดินเรือท่ียากลาํบากตั้งแต่ปี 2523 น่ีเป็นคร้ังแรก
ของบริษทัฯ กับการได้รับรางวลั Lloyd's List Asia Awards กรรมการตดัสินได้กล่าวถึงความสามารถของบริษทัฯ 
ในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและความเขม้งวดในการบริหารความเส่ียง แม้ว่าในขณะน้ีผูป้ระกอบการเรือ
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ขนส่งสินคา้แห้งเทกองตอ้งเผชิญความทา้ทายมากมาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการตดัสิน บริษทัฯ ได้
หลีกเล่ียง “บาป 7 ประการ (the seven deadly sins)” ด้วยการไม่ซ้ือเรือในช่วงฟองสบู่ ซ่ึงส่งผลให้ตอนน้ีบริษทัฯ 
สามารถซ้ือเรือมือสองสภาพดีมากในราคาตํ่าในช่วงสภาวะตลาดตกตํ่าเช่นน้ี  
 นิตยสาร Marine Money ประจาํเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2555 ได้จัดให้บริษทัฯอยู่ในอนัดับท่ี 23 ของ
บริษทัขนส่งทางเรือท่ีดีท่ีสุดในโลกสาํหรับปี 2554 เกณฑ์การตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Moneyในการจัด
อนัดับนั้นประกอบไปด้วย 6 หลักเกณฑ์ กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุ้น (Total return to shareholders), 
อัตราการก่อรายได้ของสินทรัพยร์วม (Asset turnover), อัตรากาํไรขั้นต้น (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทาง
บญัชี (Price to book value) และบริษทัฯยงัได้ถูกจัดให้อยู่ในอนัดับ 5 ในเร่ืองบริษทัท่ีมีความแข็งแกร่งทางการเงิน 
โดยระบุว่า บริษทัฯยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งต่อไป ทั้งน้ี หากจะรวมการจัดอันดับผลการดาํเนินงาน
กับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเขา้ด้วยกัน บริษทัฯ จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 9 ของบริษทัขนส่งทาง
เรือท่ีดีท่ีสุดในโลก ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็ฯว่าบริษทัฯ มีการบริหารท่ีดีในการดาํเนินแผนการลดอายุกองเรือให้
สาํเร็จลุล่วงโดยปราศจากความเส่ียงท่ีเกินควรหรือสถานะทางการเงินท่ีตึงเครียด 
 
จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการดาํเนินงานประจาํปี 
 
 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 3,828.02 ลา้นบาท (ปี 2554: 3,433.51 ลา้นบาท) และกาํไร
สุทธิเป็นเงิน 141.03 ลา้นบาท (ปี 2554: 718.52 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 14,484.23 ลา้นบาท (ปี 2554: 15,356.50 
ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนในระหว่างปีเป็น 24,029.69 ลา้นบาท (ปี 2554: 22,893.25 ลา้นบาท) ซ่ึงมา
จากการรับมอบเรือจาํนวน 11 ลาํ ในปี 2555 ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนสินทรัพยร์วมควรจะมากกวา่น้ีหากรวมเงินสาํรองถา้ไม่ไดใ้ช้
สําหรับการจ่ายเงินกูคื้นล่วงหนา้ การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายค่าซ้ือเรือท่ีไดม้าระหว่างปี สินทรัพยร์วมในสกุลเงินบาท 
(เป็นสกุลเงินตามงบการเงิน) นั้นซ่ึงไดถู้กปรับปรุงใหม่จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
(Functional Currency) ไดล้ดลงเน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2555 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 
2554  
 ในระหว่างปี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 150.83 ลา้นบาท ก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.65 ลา้นบาท (ปี 
2554: ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.45 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้าํนวน 4.15 ลา้นบาท (ปี 2554: จาํนวน 3.64 ลา้น
บาท) ในดา้นของรายได ้ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํคิดเป็น 8,221 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 11,265 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํ ของปี 2554 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง) สูงกว่าปีท่ีแลว้ สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ีดาํเนินงานมีมากข้ึนในปี 2555 ท่ีจาํนวน 30 ลาํ เม่ือเทียบ
กบัจาํนวน 22 ลาํ ในปี 2554 อยา่งไรก็ตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํของปี 2555 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2554 ค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ีดาํเนินงานมีมากข้ึนในปี 2555 เม่ือเทียบกับปี 2554 
อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํในระหว่างปีลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2554 ระยะเวลาหยดุการเดินเรือเพื่อการ
ซ่อมบาํรุงของปีน้ีเฉล่ียประมาณ 10.3 วนั ต่อลาํเรือ ซ่ึงถือว่าดีมากเม่ือคาํนึงถึงอายเุฉล่ียของกองเรือท่ีมีอายปุระมาณ 11 ปี ใน
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ปี 2555 จากผลกาํไรท่ีดีและกระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่ง ทาํให้บริษทัฯ มีสภาพคล่องสูงในระหว่างปี 2555 และไดจ่้ายเงินปัน
ผลจาํนวน 467.70 ลา้นบาทไปในระหวา่งปี 2555 
 บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นสําหรับ 19 ปี นบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
จนถึงวนัศุกร์ ท่ี 16 กนัยายน 2555 ซ่ึงราคาหุ้นบริษทัฯ มีราคาปิดอยู่ท่ี 13.20 บาทต่อหุ้น (บริษทัฯ เร่ิมซ้ือขายหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุ้นไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจนครบ 19 ปี นกัลงทุนจะได้
ผลตอบแทนถึง 11.95 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การคาํนวณน้ียงัไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนจากการนาํเงินปันผลท่ี
ไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 
 
การปรับลดอายุกองเรือ 
 
 ความผนัผวนของมูลค่าตวัเรือ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจของบริษทัฯ ไดถู้กช้ีใหเ้ห็นจากการขายเรือต่อใหม่ขนาดเคป
ไซส์ (Capesize) ช่ือ Alberta Della Gatta (ขนาดระวาง 175,125 เดทเวทตนั ซ่ึงพร้อมส่งมอบในปี 2555 จากอู่ต่อเรือ New 
Times ในประเทศจีน) ซ่ึงถูกขายโดยธนาคารผูรั้บจาํนอง (เดิม เรือช่ือ Deiulemar) ในราคา 38 ลา้นเหรีญสหรัฐ ซ่ึงเป็นราคาท่ี
ตํ่ากว่าราคาเรือเม่ือเดือนธนัวาคม 2550 อยา่งมาก ตอนท่ีเรือขนาดเคปไซส์ถูกขายต่อท่ีราคา 165 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้
ว่า เรือขนาดเคปไซส์อาย ุ10 ปี มีมูลค่า 110 ลา้นเหรียญสหรัฐ เรือขนาดเคปไซส์อาย ุ20 ปี มีมูลค่า 64 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่
เม่ือกลางเดือนกรกฎาคม 2555 เรือขนาดเคปไซส์อายเุพียง 15 ปี ไดถู้กส่งไปปลดระวาง ดว้ยราคาเพียง 8.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
น่ีเป็นตวัอย่างซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหากจาํเป็น การปรับลดอายุกองเรือในเวลาและดว้ยราคาท่ีเหมาะสมนั้นมีความสําคญัเป็น
อยา่งยิง่ 
 แผนปรับลดอายุกองเรือดว้ยการทดแทนเรือเก่าดว้ยการเรือท่ีใหม่กว่า ทนัสมยักว่า ใหญ่กว่าและประหยดักว่าไดเ้ร่ิม
ข้ึนดว้ยการขายเรืออายเุก่าจาํนวน 35 ลาํ ตั้งแต่ปี 2550 แผนการน้ีมีความกา้วหนา้ไปมากจากการซ้ือเรือมือสองขนาด 30,000 
– 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 7 ลาํ (อายเุฉล่ีย 5 ปี) เรือใหม่ขายต่อขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ และเรือใหม่ขายต่อ
ขนาด 57,000 เดทเวทตนั จาํนวน 6 ลาํ ในระหว่างปี 2553 – 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือสั่งต่อใหม่ขนาด 34,000 เดท
เวทตนั จาํนวน 2 ลาํ จากอู่ต่อเรือ ABG ในช่วงดงักล่าวดว้ย  
 ณ ตน้ปี 2556 บริษทัฯ มีกองเรือทั้งหมด 36 ลาํ (ขนาดซุปราแมกซ์ 6 ลาํและขนาดแฮนด้ีไซส์ 30 ลาํ) ขนาดระวางบรรทุก
รวม 1,156,109 เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 32,114 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายุเฉล่ียของกองเรือประมาณ 11 ปี หากจะพิจารณา
เฉพาะเรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือดงักล่าวมีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ีย 56,639 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายุเฉล่ียประมาณ 1 ปี 
สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ มีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ีย 27,209 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉล่ียประมาณ 13 ปี 
 ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฎัจกัรข้ึนลงท่ี
กวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้่าเป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีสุด เม่ือใดท่ีบริษทั
ฯ ประสบความสาํเร็จในแผนการซ้ือกองเรือทดแทนได ้บริษทัฯ จะมีความมัน่คงและความยัง่ยืนทางธุรกิจไปอีกสองถึงสาม
ทศวรรษขา้งหน้า ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ สามารถจดัซ้ือกองเรือเพื่อมาทดแทนกองเรือเก่าไดใ้นระดบัราคาท่ีตํ่าเป็น
ประวติัการณ์ เพื่อใหบ้รรลุแผนปรับกองเรือ กล่าวคือ การมีขนาดกองเรือประมาณ 60 - 65 ลาํ บริษทัฯ ยงัคงมีแผนท่ีจะซ้ือเรือ
มาเพ่ิม หากราคายงัคงอยูใ่นระดบัเท่ากบัหรือตํ่ากว่าทุกวนัน้ี ในทางหน่ึง การท่ีรายไดน้ั้นหายาก และในอีกทางหน่ึง ไม่มีใคร
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ตอ้งการเรือท่ีสั่งต่อไปในช่วงยุคเฟ่ืองฟูเม่ือสองสามปีท่ีผ่านมา ในสถานการณ์เช่นน้ี บริษทัฯ สามารถท่ีจะดาํเนินการตาม
แผนให้ลุล่วงไดโ้ดยการทาํขอ้ตกลงท่ีดีในการซ้ือเรือมือสองจากผูข้ายท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีอ่อนแอหรือซ้ือต่อเรือต่อใหม่
จากการขายต่อสัญญาต่อเรือท่ีมีปัญหา ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเสมือนภาพต่อช้ินสุดทา้ยท่ีจะเป็นประโยชน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ ในปี
ต่อๆไป 
 อู่ต่อเรือ ABG: บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั ลาํแรกเม่ือกลางเดือนมิถุนายน 2554 และลาํท่ี
สองเม่ือส้ินเดือนมีนาคม 2555 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือลาํท่ีสามในเดือนมกราคม 2556 ดว้ยราคาท่ีลดลงเหลือ 23 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ เม่ือเทียบกบัราคาเดิมท่ี 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัฯ ไดข้ายต่อสัญญาการสั่งต่อเรือโดยการแปลงหน้ีใหม่ จาํนวน 5 
ฉบบั (สาํหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 3 ฉบบั และเรือขนาด 54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ฉบบั) ใหก้บับุคคลท่ี
สามซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั โดยการขายต่อสัญญา 3 ฉบบัไดถู้กบนัทึกบญัชีเม่ือปี 2554 และอีก 2 ฉบบัไดถู้กบนัทึกบญัชี
ในไตรมาสสาม ปี 2555   นอกจากน้ี บริษทัฯไดข้ายต่อสัญญาสั่งต่อเรือใหม่อีก 4 ฉบบั (สาํหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตนั 
จาํนวน 2 ฉบบั และ เรือขนาด 54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ฉบบั) โดยไดรั้บเงินบางส่วนในไตรมาสส่ี ปี 2555 เงินส่วนท่ี
เหลือคาดว่าจะไดรั้บชาํระในไตรมาสแรก ปี 2556 ดงันั้น คงเหลือสัญญาสั่งต่อเรือใหม่อีก 6 ฉบบั (สาํหรับเรือขนาด 34,000 
เดทเวทตนั จาํนวน 4 ฉบบั และเรือขนาด 54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ฉบบั) ท่ีอู่ต่อเรือ ABG จะตอ้งส่งมอบให้แก่บริษทัฯ 
ในระหว่างปี 2556 หรือ ตน้ปี 2557 ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือดงักล่าว หากอู่ต่อเรือส่งมอบเรือล่าชา้กว่ากาํหนดส่งมอบ
ตามสัญญา บริษทัฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรืออาจจะขายสัญญาต่อสัญญาสั่งต่อเรือท่ีล่าชา้เหล่าน้ีให้กบับุคคลอ่ืน หรืออาจ
เจรจาต่อรองเพื่อกาํหนดราคาตามสญัญากนัใหม่สาํหรับเรือลาํท่ีส่งมอบล่าชา้   
 
เหตุการณ์สําคัญของปี 2555 
 
 ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเร่ิมต้นได้ไม่ดีในปี 2555 ด้วยการท่ีบริษทัเก่าแก่อายุ 78 ปี กล่าวคือ Sanko 
Steamship ประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้ขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11) เป็นคร้ังท่ีสองตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ต่อมาช่วงกลางปี มีการ
ลม้ละลายของบริษทัท่ีก่อตั้งมาแลว้ 283 ปี ในสหราชอาณาจกัร ช่ือ Stephenson Clarke ซ่ึงเป็นบริษทัเดินเรือท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
และปิดทา้ยดว้ยการท่ี Overseas Shipholding Group ซ่ึงก่อตั้งเม่ือปี 2491 ในสหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 
11) ช่วงส้ินปี ทั้งน้ี สภาพปัญหาของธุรกิจเดินเรือเหล่าน้ีไม่ไดมี้ผลมาจากขอ้จาํกดัทางภูมิศาสตร์แต่อยา่งใด  
 ตัวเลขภาคอุปทานไดแ้สดงให้เห็นถึงทางสว่างในทา้ยท่ีสุดของหนทางท่ีมืดมิด มีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 
1,371 ลาํ คิดเป็นขนาด 106.44 ลา้นเดทเวทตนัถูกส่งมอบในช่วงปี 2555 และในช่วงเวลาเดียวกนั เจา้ของเรือถูกบงัคบัใหต้อ้ง
รีไซเคิลเรือของตนมากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ จากปีท่ีแลว้ท่ีมีการปลดระวางเรือ 33.3 ลา้นเดทเวทตนั  ปีน้ีมีการปลดระวางเรือ
ทุบสถิติใหม่ โดยประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 77 ลาํ, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 124 
ลาํ, เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 90 ลาํ, เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 118 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ (Handysize) จาํนวน 334 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 35.97 ลา้นเดทเวทตนั ทาํใหเ้ม่ือตน้ปี 2556 กองเรือขนส่งสินคา้
เทกองโลกมีขนาด 692.74 ลา้นเดทเวทตนั และมีเรือขนาดระวางรวม 100 ลา้นเดทเวทตนั และ 31 ลา้นเดทเวทตนั มีกาํหนด
ส่งมอบในปี 2556 และ 2557 ตามลาํดบั หากตั้งสมมติฐานว่ามีการปลดระวางเรือท่ี 35 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี รวมกบัอตัราการ
ส่งมอบเรือล่าชา้ร้อยละ 30 ของการส่งมอบเรือทั้งปี ส้ินปี 2556 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 728 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวั
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ร้อยละ 5 และภายใตส้มมติฐานเดียวกนัน้ี ส้ินปี 2557 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 736 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 1 
เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลข ณ ส้ินปี 2556 ในท่ีสุดปัญหาการส่งมอบเรือต่อใหม่กเ็ดินทางมาถึงตอนสุดทา้ย 
 เรือช่ือ Shagang Sunrise ขนาด 172,900 เดทเวทตนั สร้างเม่ือปี 2540 ไดถู้กขายเป็นเศษเหลก็เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 
โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์ท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดเพียง 15 ปี ท่ีถูกตดัขายเป็นเศษเหลก็ในรอบ 25 ปีท่ีผา่นมา เร่ืองน้ีทาํใหย้อ้นนึกถึง
ไปเม่ือกลางทศวรรษท่ี 80 เม่ือคร้ังท่ีตลาดตกตํ่ามากจึงมีการปลดระวางเรืออายเุพียง 15 ปี และเพียง 5 เดือนหลงัจากท่ีเรือนอ้ง
ของเรือลาํดงักล่าวไดเ้ผชิญสถานการณ์แบบเดียวกนั กล่าวคือ เรือช่ือ Soraya ซ่ึง CMA CGM เป็นเจา้ของ สร้างเม่ือปี 2543 
ไดก้ลายมาเป็นเรือท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดเพียง 12 ปีท่ีถูกปลดระวางในช่วงท่ีตลาดขาลง ทั้งน้ี การปลดระวางเรือนั้นส่งผลใหอุ้ปทาน
ลดลง 
 ผลพวงของวกิฤตกิารเงนิโลกยงัคงสร้างปัญหาอยู ่โดยหลายประเทศตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจหยดุน่ิง สหภาพยโุรป
ไดแ้กปั้ญหาท่ีเผชิญอยูด่ว้ยการใชน้โยบายทางการคลงัท่ีเขม้งวดควบคู่กบัการตดัลดงบประมาณรายจ่าย ส่งผลใหอุ้ปสงคจ์าก
ประเทศเหล่าน้ีลดลง สหรัฐอเมริกาไดแ้กปั้ญหาในอีกรูปแบบหน่ึง ดว้ยผลตอบรับเชิงบวกพอสมควรกบัแรงฉุดทางเศรษฐกิจ 
สหรัฐอเมริกาใชว้ิธีการ “เปิดก๊อกนํ้ า” (opened the taps) เป็นรอบท่ี 3 (QE3) และรอบท่ี 4 (QE4) ดว้ยความหวงัว่าการกระตุน้
เศรษฐกิจดว้ยเม็ดเงินน้ีจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจให้เขม้แขง็ข้ึนได ้ในขณะท่ีประเทศจีนไดล้ดภาวะฟองสบู่ในภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ (เพื่อไม่ใหเ้กิดภาวะฟองสบู่แตก) และขณะน้ี จีนตอ้งกระตุน้การบริโภคภายในประเทศเพื่อชดเชยการขาด
แคลนการขยายตวัของการส่งออกท่ีเคยเฟ่ืองฟู่ ในสมยัก่อน 
 ประเทศอินเดียซ่ึงเป็นประเทศท่ีขาดความแน่นอนอยูเ่สมอ ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นแลว้ว่าเป็นประเทศท่ีส่งเสริมตลาดสินคา้
แห้งเทกอง จากการท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนเร่ือยๆเพื่อใชป้้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า การท่ีไฟดบัเน่ืองจากมีพลงังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการในฤดูร้อน ส่งผลใหป้ระชาชนกว่า 700 ลา้นคนตอ้งอยูใ่นสภาพอากาศท่ีร้อนโดยไม่มีไฟฟ้าใชเ้ป็น
เวลาถึง 7 ชัว่โมง จากการท่ีเตาเผาในโรงผลิตไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอ จากรายงานของ International Energy 
Agency ณ กรุงปารีส ไดค้าดวา่อินเดียจะสามารถแซงจีนข้ึนเป็นประเทศผูซ้ื้อถ่านหินผา่นการขนส่งทางทะเลมากท่ีสุดในโลก
และจะเพิ่มปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินจากปี 2555 ท่ีปริมาณ 107 ลา้นตนั เป็น 250 - 300 ลา้นตนั ก่อนส้ินปี 2559 
สหรัฐอเมริกาไดส่้งออกถ่านหินสู่ทวีปเอเชียและทวีปยโุรปมากเป็นประวติัการณ์ เน่ืองจากสหรัฐฯตอ้งการใชแ้หล่งพลงังาน
จากก๊าซจากหินดินดาน (Shale Gas) ซ่ึงมีราคาถูกกว่า สะอาดกว่า และมีปริมาณมหาศาลซ่ึงสามารถผลิตไดเ้องในประเทศ 
แนวโนม้เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให้มีการขนส่งโดยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมากยิ่งข้ึน ดงันั้น จึงดูเหมือนว่าถ่านหินยงัคง
เป็นปัจจยัสนบัสนุนใหก้บัตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปีต่อๆไป 
 ประเทศจีน ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ไดพ้ยายามด้ินรนกบัตวัเลขจีดีพีท่ีลดลงในแต่ละไตร
มาส จากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 7.4 ก่อนจะส่งทา้ยปีท่ีร้อยละ 7.9 ดว้ยค่าเฉล่ียตวัเลขจีดีพีทั้งปีท่ีร้อยละ 7.8 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจของจีนในปี 2556 จะขยายตวัถึงร้อยละ 8 - 9 โดยอยู่บนสมมติฐานสองประการ คือ 
สถานการณ์ทางการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่งต่อเน่ืองและนโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ จากการเปล่ียนถ่ายอาํนาจทางการเมือง
ในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา จะยงัคงไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในแผนกระตุน้เศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปีซ่ึง
ดาํเนินการมาแลว้คร่ึงทาง และการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภายใตก้ารบริหารของผูน้าํคนใหม่ 
 การนาํเขา้แร่เหลก็โดยประเทศจีน ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากอยูท่ี่ 745.5 ลา้นตนัในปี 2555 หรือ
ขยายตวัร้อยละ 8.7 เม่ือเทียบกบั 686 ลา้นตนัเม่ือปี 2554 โดยเดือนธนัวาคม 2555 มีการนาํเขา้แร่เหลก็มากถึง 70.9 ลา้นตนั 
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ซ่ึงถือเป็นเดือนท่ีมีการนาํเขา้แร่เหล็กมาท่ีสุดในประวติัการณ์ จากรายงานหลายฉบบั คาดว่าจีนจะนาํเขา้แร่เหล็กในปี 2556 
ประมาณ 780 - 790 ลา้นตนั ตวัเลขการนาํเขา้น้ีจะข้ึนอยู่กบัราคาแร่ท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิต
ภายในประเทศและค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลิตเหล็กในจีนสําหรับปี 2555 ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  อยู่ท่ี
ประมาณ 716.5 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.8 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 684 ลา้นตนัในปี 2554 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ จาก
รายงานหลายฉบบั คาดว่าการผลิตเหลก็ของจีนจะขยายตวัถึงร้อยละ 4 - 6 โดยจะสามารถผลิตเหล็กไดถึ้ง 750 ลา้นตนั ในปี 
2556 ส่วนถ่านหินซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมดของจีน ในอดีต จีนมี
ถ่านหินในประเทศมากเพียงพอต่อความตอ้งการ แต่ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่านหิน 126 ลา้นตนัในปี 
2552 ปริมาณ 164 ลา้นตนัในปี 2553 ปริมาณ 182 ลา้นตนัในปี 2554 และเพิ่มข้ึนมากเป็นปริมาณ 288.9 ลา้นตนัในปี 2555 
ส่งผลใหจี้นกลายเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกสองปีซอ้นแซงหนา้ประเทศญ่ีปุ่นจากผลการสาํรวจตั้งแต่ปี 
2518 และคาดว่าจะมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัการ
ผลิตภายในประเทศ และตน้ทุนค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและใชถ่้านหินในปริมาณ 3,800 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาด
ว่าจะมีการขยายตวัถึง 4,150 ลา้นตนั ภายในปี 2558 แมว้่าตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยก็สามารถ
ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้เทกองได ้ 
 ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ณ ส้ินปีอยูท่ี่ 699 จุด หรือลดลงร้อยละ 57 เม่ือเทียบกบัเม่ือตน้ปีท่ี 1,624 จุด โดยมีจุดตํ่าสุดท่ี 
647 จุด เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงเป็นจุดเดียวกบัท่ี Lehman Brothers ลม้ละลาย และดชันีไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนไปแตะ
จุดสูงสุดท่ี 1,162 จุดเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555 เน่ืองจากการสั่งแร่เหล็กเขา้สต๊อกใหม่ในประเทศจีน ราคาเหล็กระหว่าง
ประเทศไดป้รับตวัลดลงอยูท่ี่ประมาณ 87 เหรียญสหรัฐต่อตนัในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 เปรียบเทียบกบัราคาในประเทศท่ี
ประมาณ 120 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงส่งผลใหจี้นมีการสั่งแร่เหล็กเขา้สต๊อกมากยิ่งข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีแน่นอนว่าทาํให้เกิดความ
แออดัของเรือขนาดเคปไซส์ โดยเม่ือเดือนกนัยายน 2555 จีนมีการนาํเขา้แร่เหลก็ 65 ลา้นตนัซ่ึงถือเป็นตวัเลขการนาํเขา้ท่ีมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองเท่าท่ีผา่นมา อีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมดชันีค่าระวางเรือ ก็คือ การนาํเขา้ถ่านหินในปริมาณ 290 ลา้น
ตนัของจีนในช่วงปีท่ีผ่านมา รวมถึงระยะทางขนส่งต่อตนัท่ีไกลข้ึนจากการท่ีผูส่้งออกเปล่ียนไปเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่ท่ีสุด
จากประเทศท่ีไกลอยา่งสหรัฐอเมริกา และปัจจยัสุดทา้ยคือ มีการปลดระวางเรือเก่าปริมาณ 36 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงไดช่้วยพยงุ
ดชันีค่าระวางเรือไว ้
 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของปี 2555 อยู่ท่ี 920 จุด ซ่ึงลดลงร้อยละ 41 เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียดชันีค่าระวางเรือของปี 
2554 ท่ี 1,549 จุด ซ่ึงถือเป็นค่าเฉล่ียของดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสามในประวติัการณ์ โดยดชันีค่าระวางเรือท่ีตํ่ากว่าในปี 
2555 น้ีคือ เม่ือปี 2528 อยูท่ี่ 906 จุด และเม่ือปี 2529 อยูท่ี่ 715 จุด ทั้งน้ี ค่าเฉล่ียระยะยาวของดชันีค่าระวางเรือ (ช่วงปี 2528 - 
2546) ก่อนเกิดภาวะกระทิงรอบล่าสุด ดชันีอยูท่ี่ 1,358 จุด ช่วงท่ีเกิดภาวะกระทิงขาข้ึน (ช่วงปี 2528-2553) ดชันีอยูท่ี่ 2,133 
จุด และช่วงภาวะกระทิง (ช่วงปี 2547-2553) ดชันีอยูท่ี่ 4,265 จุด 
 บริษทัฯ ไดเ้คยคาดวา่ในปี 2554 และอาจรวมถึงปี 2555 อาจจะไม่ใช่ปีท่ีดีนกั โดยมีบริษทัเรือหลายบริษทัท่ีตอ้งเผชิญกบั
ความกดดนัจากผลของสภาพตลาดค่าระวางเรือ บริษทัฯ จึงไม่เคยประหลาดใจกับจาํนวนของบริษทัต่างๆ ท่ีตอ้งปรับ
โครงสร้างทางการเงินและลม้ละลายในปี 2555 แต่จะตอ้งตกตะลึง หากจาํนวนบริษทัดงักล่าวจะไม่เพิ่มมากข้ึนในปี 2556 
ก่อนท่ีจะค่อยๆ นอ้ยลงในปี 2557 จึงเป็นการเตือนใหร้ะวงัวา่ยงัมีความยากลาํบากในอนาคต 
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 รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือของบริษทัฯ ในปี 2555 เฉล่ียอยูท่ี่ 8,221 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงดีกวา่ตวัเลขประมาณการท่ี 7,150 เหรียญ
สหรัฐ ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ บริษทัฯ เกือบจะทาํตามเป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,400 เหรียญสหรัฐ ต่อวนัต่อลาํเรือ 
โดยมีค่าใชจ่้ายจริงอยูท่ี่ 4,481 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํ 
 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ: ในปี 2555 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI สาํหรับ
เรือขนาด 28,000 เดทเวทตนั) อยู่ท่ีระดบั 516 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,626 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ (ขนาด 27,209 เดทเวทตนั หรือเล็กกว่าขนาดเรือตามดชันีร้อยละ 2.8) ทาํ
รายไดอ้ยูท่ี่ 7,981 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ถึงร้อยละ 4.7 สาํหรับปี 2555 ค่าเฉล่ียของดชันีค่า
ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 728 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,462 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 10,344 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี 
BSI ถึงร้อยละ 9.3 
 
ทิศทางอุตสาหกรรม  
 
 การปลดระวางเรือยงัคงเขม้ขน้ โดยมีเรือ 334 ลาํถูกปลดระวาง ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ 170 ลาํเขา้มาในตลาด ส่งผลให้
กองเรือมีขนาดลดลงจาํนวน 164 ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกบัขนาดเรือของบริษทัฯ 
(ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) โดยลดลงจาก 2,916 ลาํ เป็น 2,752 ลาํ ในปี 2555 การอ่อนตวัอยา่งต่อเน่ืองของตลาดค่า
ระวางเรือเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเก่ามีมากข้ึน และคงเป็นการยากท่ีจะหลีกเล่ียงบทสรุปว่า เม่ือเรือท่ี
มีอายุมากข้ึนเพิ่มจาํนวนข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือยงัคงลดตํ่าลง จะส่งผลให้อตัราการปลดระวางเรือสูงข้ึนใน
อนาคต 
 
โดยการเปรียบเทียบ คาดว่าจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจํานวนน้อยลง ในปี 2556 และ 2557 กล่าวคือ 
 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 1,769 ลาํ ขนาดระวางรวม 304 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้น
ปี 2556) มีเรือจาํนวน 303 ลาํ ขนาดระวางรวม 54.4 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 17.9 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ
จนถึงส้ินปี 2559 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 251/411 ลาํ ขนาดระวางรวม 47/74 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.5/24.3 ท่ีจะ
มีอายเุกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามลาํดบั และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคง
อยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั 
 เรือขนาดปานาแมกซ์ (60,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 1,996 ลาํ ขนาดระวางรวม 151 ล้านเดทเวทตัน ณ 
ต้นปี 2556) มีเรือจาํนวน 575 ลาํ ขนาดระวางรวม 44.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 29.3 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่ง
มอบจนถึงส้ินปี 2559 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 386/686 ลาํ ขนาดระวางรวม 27/49 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 17.9/32.5 
ท่ีจะมีอายเุกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามลาํดบั และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือ
ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดสมดุลกบักองเรือต่อใหม่ท่ีจะออกสู่ตลาดและช่วยฟ้ืนค่าระวางในอนาคตอนั
ใกล ้
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 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 2,560 ลาํ ขนาดระวางรวม 133.5 ล้านเดทเวทตัน ณ 
ต้นปี 2556) มีเรือจาํนวน 408 ลาํ ขนาดระวางรวม 22 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 16.5 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่ง
มอบจนถึงส้ินปี 2559 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 411/703 ลาํ ขนาดระวางรวม 18/32 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 13.5/24 ท่ี
จะมีอายเุกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามลาํดบั และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือ
ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั  
 เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,415 ลํา ขนาดระวางรวม 48.9 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 
2556) มีเรือจาํนวน 337 ลาํ ขนาดระวางรวม 11.9 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 24.3 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ
จนถึงส้ินปี 2559 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 361/431 ลาํ ขนาดระวางรวม 13/15 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 26.6/30.7 ท่ีจะ
มีอายเุกิน 20/15 ปี ภายในปี 2559 ตามลาํดบั และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคง
อยูใ่นระดบัตํ่าเช่นปัจจุบนั  
 เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 2,752 ลาํ ขนาดระวางรวม 55.8 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2556) 
มีเรือจาํนวน 175 ลาํ ขนาดระวางรวม 3.6 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.5 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 
2559 ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 1,033/1,419 ลาํ ขนาดระวางรวม 21/30 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 37.6/53.8 ท่ีจะมีอายุเกิน 
20/15 ปี ภายในปี 2559 และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2556 - 2559 ถา้หากอตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่น
ปัจจุบนั ดว้ยจาํนวนเรือเก่าท่ีมีจาํนวนมากเช่นน้ี ทาํให้ดูว่าตวัเลขอุปทานของเรือประเภทน้ีซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัเรือส่วน
ใหญ่ของบริษทัฯ จะแขง็แกร่งมากท่ีสุดในตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือดว้ย โดยตั้งแต่ปี 
2551 ถึงปี 2554 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 33 และในปี 2555 ลดลงเป็นร้อยละ 29 ทั้งน้ี ยงัคงตอ้งรอดูว่าจะเป็นเท่าใดในปี 2556 ปี 
2557 และปี 2558 ซ่ึงคงจะไม่แปลกเลยถา้จะเห็นตวัเลขน้ีผนัแปรสวนทางกบัดชันีค่าระวางเรือ และโปรดระลึกไวว้่าเรือท่ีอาจ
ถูกปลดระวางในกองเรือโลกในปัจจุบนันั้นมีจาํนวนมหาศาลโดยเฉพาะเรือท่ีมีอายเุพียง 15 ปี ไดเ้ห็นแลว้ว่าเกิดอะไรข้ึนในปี 
2555 และคงไม่มีเหตุผลใดท่ีจะไม่คิดวา่เหตุการณ์เช่นน้ีจะยงัคงเกิดต่อเน่ืองในปี 2556 ต่อไปจนกลายเป็นเร่ืองปกติ  
 สถานภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 36 ลาํ รวมกบัเรือสั่งต่อใหม่อีก 10 ลาํ (เรือ
บรรทุกสินคา้แห้งเทกอง 6 ลาํและเรือบรรทุกซีเมนต ์4 ลาํ) และเม็ดเงินลงทุนอีกประมาณ 220 ลา้นเหรียญสหรัฐท่ีพร้อม
สาํหรับการจดัซ้ือเรือมือสองเพิ่มเติมอีกประมาณ 15-20 ลาํ เพื่อมาทดแทนเรือเก่าท่ีบริษทัฯ ไดข้ายออกไป ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็น
หน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในขนาดเรือประเภทน้ีของตลาด และเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีจาํนวนเรือสั่งต่อใหม่มาก
ท่ีสุด และเน่ืองจากเจา้ของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเล็กๆ อยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บ
การยอมรับจากลูกคา้ว่าเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใช้
บริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 
 นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กว่า ใหญ่กว่า ทนัสมยักว่า และประหยดักว่าจากตลาดเรือ
มือสองเพื่อมาทดแทนเรือเก่าท่ีขายออกไป ในระดบัราคาท่ีถือไดว้า่ตํ่าเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ใหแ้ขง็แกร่งกวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ ท่ีไดซ้ื้อเรือมือสองในช่วง 4 - 5 ปีท่ีผา่นมาในระดบัราคาสูงมากเป็นประวติัการณ์ 
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ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 
 
 ดว้ยอตัราค่าระวางท่ีพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์และร่วงตํ่าลงอยา่งรวดเร็วสู่ระดบัตํ่าสุดในรอบสองทศวรรษท่ี
ผ่านมา บริษทัท่ีมีความรอบคอบท่ีสุดและมีหน้ีสินเพียงเล็กน้อยในบญัชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมาก อาจช่วยสร้าง
ความมัน่คงให้กบัอุตสาหกรรมได ้ดว้ยการซ้ือเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงท่ีราคาตกตํ่าเป็นประวติัการณ์หรือโดยการ
ควบรวมกิจการหรือการซ้ือกิจการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็ลว้นเป็นท่ีน่ายนิดีทั้งส้ิน เพราะว่าเป็นการช่วย
ใหทุ้กภาคส่วนในอุตสาหกรรมน้ีมัน่คงข้ึนแมจ้ะเพียงเลก็นอ้ยกต็าม 
 
การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม – อนาคตของการเดนิเรือ 
 
 ความมีประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงไดก้ลายมาเป็นประเด็นสาํคญัของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงตลอดมา 
 ขณะน้ี อู่ต่อเรือทัว่โลกกาํลงัเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” โดยบรรยายถึงความเร็ว
และตวัเลขการใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน บริษทัฯ ไดป้ระเมินเทคโนโลยใีหม่ๆน้ีอยา่งจริงจงั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ยงัคงตระหนกัวา่คาํโฆษณาของอู่ต่อเรือบ่อยคร้ังดูจะเกินความเป็นจริงเพื่อใหดู้น่าจูงใจ แต่เม่ือมีการตรวจวดัทางเทคนิคจริงๆ 
เช่น ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง การออกแบบและอตัราการกินนํ้ าลึกสูงสุด รวมทั้งค่าทางสภาพทะเลท่ียอมรับได ้ก็ปรากฏว่า
คาํโฆษณาเหล่านั้นไม่เป็นความจริง 
 ในภาพกวา้ง สามารถปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงของเรือลาํใดๆ ใหดี้ยิง่ข้ึนไดโ้ดยส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก)  การลดทอนส่ิงตา้นทาน (หน่วง) ของเรือ เม่ือลดไดก้ส็ามารถลดกาํลงัท่ีใช ้ในการผลกัดนัเรือ 
ข)  เพิ่มประสิทธิภาพดา้นกลไกและความร้อนของระบบกาํลงัผลกัดนัและเคร่ืองกาํเนิดกาํลงัต่างๆ ท่ีมีบนเรือ 
ค) อุปกรณ์ภายนอก เพ่ือเกบ็เก่ียวพลงังานจากภายนอกหรือกูคื้นพลงังานท่ีสูญเสีย 

 
ก) ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นส่ิงต้านทานของเรือและแนวทางต่างๆในการลดทอนส่ิงน้ันๆ 
 
แรงตา้นทาน (หน่วง) ของเรือ เกิดมาจากส่วนประกอบหลกัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) แรงท่ีเกิดจากความหนืดหรือส่ิงเสียดสีท่ีมีกระทาํอยูต่ลอดพื้นผวิของตวัเรือ 
2) แรงท่ีกดดนัซ่ึงกระทาํในแนวตั้งต่อพ้ืนผวิของตวัเรือ 
3) การแตกกระจายของพลงังานผ่านทางแรงของนํ้ าท่ีเคล่ือนตวั เช่น โพรงอากาศ นํ้ าวน  การกระฉอกกระแทกของ

กระแสนํ้าและอ่ืนๆ 
 
 1) แรงต้านอนัเกดิจากความหนืดหรือส่ิงเสียดสี 
 ขณะท่ีเรือเคล่ือนท่ีผา่นส่ิงท่ีอยูโ่ดยรอบสองส่ิงท่ีแตกต่าง (อากาศ และนํ้ า) จะเกิดมีแรงหน่วงดึง ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ กบัทั้ง
สองส่ิงนั้น 
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 สําหรับเรือบรรทุกสินคา้ส่วนมาก การเกิดแรงหน่วงเน่ืองจากอากาศไม่เป็นส่ิงตอ้งกงัวล อย่างไรก็ดี แรงหน่วงจาก
อากาศจะมีส่วนอยา่งสาํคญัสาํหรับเรือเร็วเพ่ือจุดประสงคพ์ิเศษและเรือรบของทหารและเรืออ่ืนๆ ส่ิงน้ีจะคลา้ยคลึงกนักบัการ
ขบัรถไปบนทอ้งถนน ท่ีความเร็วระหว่าง 30 ถึง 40 กม/ชม. แรงหน่วงจากอากาศจะไม่เป็นส่ิงสําคญั แต่เม่ือความเร็วสูง
ระหว่าง 100 ถึง 120 กม/ชม. หรือมากกว่า แรงหน่วงจากอากาศจะมีผลอย่างสําคญัท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาระหว่างทาํการ
ออกแบบ 
 แรงตา้นเน่ืองจากความหนืดหรือการเสียดสี เกิดข้ึนจากการเสียดสีระหว่างนํ้ าและผิวของตวัเรือ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพ้ืนท่ี
ของตวัเรือส่วนท่ีจมในนํ้ าทั้งหมดและความเรียบราบของผิวตวัเรือ แนวทางปกติในการลดแรงตา้นทานความหนืด คือการ
ปรับปรุงความเรียบราบดว้ยวิธีต่างๆเช่น ฉาบแนวนํ้ าผ่าน ปรับปรุงคุณภาพของสีท่ีใช ้ลดการเติบโตของสัตวท์ะเล และส่ิง
อ่ืนๆ เม่ือไม่นานมาน้ี มีการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาทดลองใช ้เช่น เคลือบดว้ยสารแบบเกาะไม่ติดท่ีมีคุณสมบติัดา้นการเปียก
ตํ่ากวา่เดิม และกาํลงัแนะนาํวิธีใชอ้ากาศเป็นตวัคัน่ระหวา่งตวัเรือกบันํ้า 
 สาํหรับเรือท่ีถูกจาํกดัจาํนวนพ้ืนท่ีส่วนจมนํ้ าและความเร็วท่ีกาํหนดรูปร่างของตวัเรือ แบบดีเลิศท่ีจะอาํนวยให้ลดแรง
เสียดทานไดดี้ จะตอ้งมีลกัษณะท่ียาวและบางอยา่งมากท่ีสุด (เกือบเหมือนกระดานโตค้ล่ืน) อยา่งไรก็ดี เป็นเร่ืองท่ีไม่อาจใช้
ในทางปฏิบติั เม่ือพิจารณาถึงขอ้จาํกดัอ่ืนๆด้วย เช่น เคร่ืองมือต่างๆในการต่อเรือ เคร่ืองช่วยต่างๆในท่าจอดเรือ ความ
คล่องตวัในการเดินเรือและความเสถียรของเรือ ดงันั้น เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบตวัเรือท่ี เหมาะสมสูงสุด จึงจาํเป็น ตอ้งออกแบบให้
มีความสมดุลระหวา่ง ความตอ้งการต่างๆท่ีขดัแยง้กนัเหล่าน้ี 
 2) ความต้านทานต่อแรงดนั หรือ แรงต้านคลืน่ผ่านนํา้ 
 ขณะท่ีเรือเคล่ือนท่ีในนํ้ า แนวทางท่ีกระแสนํ้ าไหลผ่านรอบตวัเรือจะสร้างแรงกดระดบัสูง ท่ีบริเวณดา้นหวัเรือ และอีก
แห่งท่ีเกิดแรงกดระดบัสูงคือ ท่ีใกล้ๆ กบัส่วนปลายทา้ยเรือ บริเวณท่ีเกิดแรงกดระดบัสูงเหล่าน้ี เป็นตวัท่ีก่อให้เกิดรูปแบบ
ของคล่ืนทั้งท่ีหวัเรือและทา้ยเรือ เรือตอ้งถ่ายทอดพลง้งานท่ีใชข้บัเคล่ือนบางส่วนไปใชใ้นการเกิดของคล่ืนแบบเหล่าน้ี ส่ิงน้ี 
เรียกวา่แรงตา้นทานของคล่ืนและมนัจะเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็วเม่ือมีการเร่งความเร็วเพิ่มมากข้ึน 
 วิธีแกไ้ขตามปกติ ทาํโดยดดัแปลงการจดัรูปแบบคล่ืน ใหก้ระจาย ดว้ยการออกแบบรูปร่างตวัเรือใหค้ล่ืนลูกหน่ึงกระทบ
เพื่อลบลา้งคล่ืนลูกใหม่ อย่างไรก็ตาม วิธีการน้ี จะจาํกดัให้เรือลาํนั้นใชค้วามเร็วไดเ้ฉพาะในย่านหน่ึงเท่านั้น เม่ือใดท่ีใช้
ความเร็วนอกยา่นท่ีออกแบบไว ้แรงตา้นทานของคล่ืนจะเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก 
 เรือความเร็วสูงท่ีออกแบบหวัเรือเป็นรูปกระเปาะกลม เช่นเรือบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์และเรือโดยสาร ปัญหาเร่ืองแรง
ตา้นทานของคล่ืนเป็นส่วนท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงจากแรงตา้นทานทั้งมวลนั้น ไดถู้กออกแบบโดยใชก้ารพิจารณาในเร่ืองน้ี และ 
เป็นความพยายามหน่ึงในการปรับแรงกดของรูปแบบคล่ืนโดยรอบตวัเรือให้เหมาะสมท่ีสุด ในทางตรงขา้ม สําหรับเรือท่ีมี
ความเร็วตํ่ากว่า เช่นเรือบรรทุกแบบเทกองและเรือบรรทุกนํ้ ามนั  จุดประสงคใ์นการสร้างหัวเรือเป็นกระเปาะกลม ก็เพ่ือ
หลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการสูญเสียอยา่งมากเกินควรเน่ืองจากการเกิดกระแสนํ้าวน 
 3) แรงต้านทานอนัเน่ืองมาจากระแสนํา้วน การเกดิโพรงอากาศ กระแสการไหลทีผ่ดิปกต ิและอืน่ๆ 
 เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดมีส่ิงกีดขวางเขา้มาขดัการไหลล่ืนของนํ้ า (สายนํ้ าไหลถูกขดัจงัหวะ) จะเกิดมีกระแสนํ้ าวนข้ึน ส่ิงต่อ
พ่วงและติดเสริมทั้งปวงท่ีมีต่อตวัเรือ (หางเสือ ใบพดั ครีบปรับความเสถียร ส่วนล่างของกระดูกงู หวัขั้วต่างๆ และส่ิงอ่ืนๆ) 
ลว้นมีศกัยภาพท่ีจะเป็นตน้เหตุท่ีทาํใหเ้กิดการสูญเสียพลงัขบัผา่นทางการเกิดข้ึนของกระแสนํ้ าวน โพรงอากาศ และการไหล
ผิดปกติ และอ่ืนๆ ในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของการไหลในทนัทีอนัมีสาเหตุจากมีการเปิดช่องท่ีเปลือก
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เช่น ช่องดูดนํ้ าเขา้ การท้ิงส่ิงของออกนอกเรือ และ อ่ืนๆ ลว้นเป็นส่ิงท่ีอวยให้เกิดแรงตา้นทานรูปแบบเช่นว่าน้ี แมแ้ต่ส่ิงท่ี
โผล่ยืน่และแนวขรุขระไม่ต่อเน่ือง อนัเกิดจากส่ิงตกคา้งของการเช่ือมโลหะท่ีรอยต่อของแผน่ตวัเรือ ต่างก็เป็นส่วนท่ีเพิ่มให้
เกิดแรงตา้นได ้
 ทุกวนัน้ี อู่ต่อเรือสมยัใหม่หลายแห่งต่างใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการทาํใหไ้ดร้อยเช่ือมบนผิวตวัเรือท่ีราบเรียบสมํ่าเสมอ 
ครีบกนัโครงถูกจดัวางตามแนวทางการไหลท่ีกาํหนดให้ผ่านการทดสอบกบัตน้แบบ สังกะสีกนักร่อนก็ถูกทดแทนดว้ย
ระบบจ่ายกระแส และส่ิงท่ีเป็นส่วนต่อพว่งอ่ืนๆ กไ็ดรั้บการออกแบบเพื่อหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการบกพร่องในเส้นทางการไหล 
 
ข)  การเพิม่ประสิทธิภาพด้านกลไก/ความร้อนของแหล่งต้นกาํลงั/ขับเคลือ่นในเรือ 
 
 1) การเพิม่ประสิทธิภาพให้แก่แรงขบัเคลือ่น 
 ใบพดัแบบดีท่ีสุดเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องทาํได้เม่ือใช้รอบหมุนตํ่ามากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถทาํได้ มี
เส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้มีมุมบิดของใบตํ่าสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้อตัราส่วนพื้นท่ีของใบอยูท่ี่ระดบัตํ่าสุด และ
ชุดใบพดัมีจาํนวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้จุดเด่นต่างๆเหล่าน้ีไม่สามารถนาํมาใช ้ในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ในเม่ือมนั
ยงัมีขอ้ขดัแยง้กบัความตอ้งการอ่ืนๆ เคร่ืองยนตห์ลกัจะตอ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนอีกมากถา้หากจะตอ้งการพลงัขนาดเดียวกบัท่ี
ตอ้งการให้ไดม้าขบัเคล่ือนท่ีรอบหมุนตํ่า และกาํลงัของแรงบิดของเพลาก็จาํเป็นตอ้งทาํให้เพิ่มข้ึนดว้ย ในลกัษณะเดียวกนั 
ระดบัการกินนํ้ าลึกของตวัเรือก็ตอ้งเพ่ิมใหม้ากข้ึนดว้ยเพื่อรองรับใบพดัท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีใหญ่มากกว่า แต่ท่ีระดบั
การกินนํ้ าลึกนอ้ย เช่น ในสภาพท่ีไม่มีนํ้ าหนกับรรทุก มีแต่นํ้ าท่ีใชถ่้วง หรือเม่ือมีนํ้ าหนกับรรทุกไม่เตม็ท่ี ใบพดัจะไม่จมอยู่
ในนํ้ าทั้งหมด ถา้มีการลดจาํนวนใบของใบพดัลงดว้ยอีก หรือพื้นท่ีของใบพดัมีตํ่าท่ีสุด วสัดุท่ีใชท้าํใบพดันั้นจะถูกแรงกด
เกินกาํลงั 
 อยา่งไรก็ตาม ทุกวนัน้ีมีการปรับเปล่ียนนโยบายท่ีตระหนกักนัในหมู่นกัออกแบบเรือ ในการเลือกใชเ้คร่ืองยนตห์ลกัท่ี
ใหญ่ข้ึนอนัจะลดรอบการหมุนของเพลาลง ผนวกเขา้กบัการใชใ้บพดัท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่ข้ึน แนวทางน้ีเป็นส่ิงท่ี
เห็นไดใ้นการออกแบบสมยัใหม่เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งมวล ถูกนาํเสนอในการทาํตลาดเม่ือไม่นานมาน้ี ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการใชพ้ลงังานอยา่งมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนภายใตส้ภาพท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่ในระยะยาว ก็ยงัไม่มี
การพิสูจนไ์ดแ้น่ชดัวา่ วา่จะยงัคงความมีประสิทธิภาพอยูห่รือไม่ เม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีตรงกนัขา้ม 
 2) การเพิม่ประสิทธิภาพด้านความร้อน/กลไกของแหล่งต้นกาํลงั (เคร่ืองยนต์ขบัเคลือ่นหลกั) 
 โดยทัว่ไป ความมีประสิทธิภาพดา้นกลไกของความร้อนจากเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน ท่ีติดตั้งใชอ้ยูใ่นเรือนั้น ไดอ้ยูใ่น
เกณฑร์าวร้อยละ 35 ดว้ยเหตุน้ี ในหมู่นกัออกแบบจึงมีความรู้สึกว่ายงัมีขอบเขตท่ีสามารถทาํการปรับปรุงไดอี้กมากในการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพดา้นกลไกของความร้อนของเคร่ืองยนตใ์นเรือ จนกระทัง่ปลายทศวรรษ 1970 ตวัเลขแสดงค่าเอสเอฟโอซี 
คือ ค่า จาํเพาะการใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ ามนัเตา สาํหรับเคร่ืองยนตห์ลกัตน้กาํลงั ท่ีเคยอยูร่ะหว่าง 218 – 225 กรัม/กิโลวตั/ชม. ใน
ปัจจุบนัค่าน้ีไดล้ดลงไปมากกวา่ร้อยละ 20 และค่าโดยทัว่ไปอยูท่ี่ระหว่าง 174 – 180 กรัม/กิโลวตั/ชม. ยงัคงมีความพยายามท่ี
จะทาํอีกบางประการในดา้นน้ี และกาํลงัมีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่เกิดข้ึนอยูเ่สมอมา การพฒันาเหล่าน้ีสามารถจาํแนกตาม
รูปแบบไดก้วา้งๆเป็นกลุ่มดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ปรับปรุงการจุดระเบดิในเคร่ืองยนต์ 
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 ไม่นานมาน้ี ผูผ้ลิตเคร่ืองยนตไ์ดด้าํเนินการวิจยัไวจ้าํนวนมาก และไดป้รับปรุงระบบการจุดระเบิดแบบพื้นฐาน ของ
เคร่ืองยนตใ์หเ้ป็นแบบสมยัใหม่มากข้ึน และปรับปรุงเคร่ืองยนตรุ่์นใหม่ๆเกือบทั้งหมดของเคร่ืองยนตท่ี์ผลิตข้ึนในระยะไม่
นานมาน้ี หากแต่ยงัมีความขดัแยง้ในส่ิงท่ีตอ้งการอยูบ่า้ง เช่น มีการควบคุมการปล่อยสาร ไนโตรเจนออกไซด ์ท่ีเป็นอนัตราย
อยู ่ นกัออกแบบ เคร่ืองยนตท์ั้งหลาย ไดจ้ดัการออกแบบของพวกเขาและทาํให้ไดต้ามความตอ้งการของกฏท่ีควบคุมอการ
ปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด ์พร้อมๆกนักบัการปรับค่าเอสเอฟโอซีของเคร่ืองยนตใ์หเ้หมาะสม เทคโนโลยใีหม่ท่ีนาํมาใชมี้
ดงัน้ี 
2.1.1 ควบคุมกระบวนการจุดระเบิดด้วยการใช้อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ลูกเบ้ียว วิธีน้ีช่วยให้ปรับประสิทธิภาพของ

เคร่ืองยนตไ์ดดี้ท่ีสุดตลอดยา่นท่ีกวา้งข้ึนในการรับนํ้าหนกับรรทุกและความเร็ว 
2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพของตวัอดัอากาศร้อนจากไอเสีย ไดอ้อกแบบตวัอดัอากาศร้อนจากไอเสียเขา้ในไอดี แบบใหม่

โดยเพ่ิมความสามารถในการบรรจุไดม้ากข้ึนและปฏิบติังานไดด้ว้ยความเร็วท่ีสูงกว่าเดิมมาก (เปรียบเทียบกบั
เทอร์โบชาร์จเยอร์ แบบธรรมดาท่ีใช้ทัว่ไป) ท่ีกาํลงัทาํการพฒันาอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจุดระเบิดใน
เคร่ืองยนต ์

 2.2  อุปกรณ์เพือ่จัดการ เร่ืองภาระใช้งาน 
 การน้ี ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีทาํการควบคุมภาระใช้งานท่ีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าโดยการปรับแต่งให้เคร่ืองสูบและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆนั้น ปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีท่ีสุด อุปกรณ์ต่างๆท่ีควบคุมไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์นั้น ไดมี้การนาํมาติดตั้งในเรือ
เพื่อเฝ้าติดตามตรวจสอบการผนัแปรของภาระใช้งานท่ีเกิดแก่ เคร่ืองสูบ/อุปกรณ์อ่ืนๆ อันจะทาํการปรับแต่ง การส่ง
กาํลงัไฟฟ้าออกให้สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของภาระใช้งานไดท้นัที เทคโนโลยีน้ีเก่ียวพนัถึงการใชง้านเคร่ืองตรวจจบั
จาํนวนภาระใชง้านท่ีควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตวัปรับเปล่ียนความถ่ี ท่ีจะปรับเปล่ียนจาํนวนรอบ
การหมุนของเคร่ืองสูบนั้น และจะเลยไปถีงปริมาณส่งออกของเคร่ืองสูบท่ีเหมาะสมกบัภาระใชง้าน ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์มาก
สาํหรับเรือท่ีปฏิบติังานในสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงแตกต่างอยา่งมาก และมีความตอ้งการท่ีผนัแปรในวงกวา้ง เพื่อการ
หล่อเยน็ การระบายอากาศ การหล่อล่ืน และอ่ืนๆ เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีราคาสูง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีติดตั้งและค่ารักษาไว ้ให้
ทาํงาน และประโยชน์ ท่ีไดรั้บก็ยงัเป็นส่วนน้อย เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขบัดว้ยเพลาจากเคร่ืองยนต์เป็นอีกอุปกรณ์หน่ึงใน
ลกัษณะน้ี ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงได ้อุปกรณ์น้ี ให้ค่าเอสเอฟโอซี ท่ีประมาณ 178 – 185 กรัม/กิโลวตั/ชม. 
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าใชเ้คร่ืองยนตค์วามเร็วปานกลางทาํการขบัตวักาํเนิดไฟฟ้า ท่ีมีค่าเอสเอสโอซี ท่ียา่น 200 – 
210 กรัม/กิโลวตั/ชม. (ไดมี้การนาํส่ิงน้ีเขา้มาใชง้านแลว้ในเรือลาํใหม่ๆท่ีเราสร้างข้ึนมา ในจาํนวนท่ีเรามีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย
ตั้งแต่การออกแบบ)  
 2.3 ระบบกู้คนืความร้อนทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ 
 เม่ือไม่นานมาน้ี ไดมี้การส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆบางอยา่ง ดว้ยจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงวิธีการกูคื้นความร้อน
ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์จากไอเสียท่ีปล่อยไปของเคร่ืองยนตแ์ละของอุปกรณ์ท่ีมีการสันดาปอ่ืนๆ ขอ้เสนอในการนาํก๊าซไอเสีย
มาเขา้สู่วงจรใหม่อีกคร้ัง การตม้นํ้าดว้ยความร้อนเก็บจากไอเสียของเตาเผา การปรับปรุงระบบผลิตนํ้ าจืด และระบบใหค้วาม
ร้อนแก่นํ้ ามนัเตา ทั้งหมดต่างเป็นส่วนหน่ึงของความพยายาม อนันาํไปสู่การปรับปรุงการกูคื้นความร้อนท่ีเสียไปโดยไม่ได้
ใชป้ระโยชน ์
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ค)  ส่ิงช่วยเหลอื/อุปกรณ์จากภายนอก ที่จะอดัพลงังานเพิม่เตมิหรือกู้คนืพลงังานที่สูญเสียเข้าคนื 
 นับแต่เม่ือวิกฤตเช้ือเพลิงได้เร่ิมกดักินเขา้ไปในค่าการปฏิบติังานท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ก็ได้มีความพยายามท่ีเพิ่มมากข้ึน
เช่นกนัท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์เช่นวา่น้ีในเรือ ไม่ว่าในขั้นตอน ต่อเรือใหม่ หรือทาํการติดตั้งใหม่ภายหลงั อุปกรณ์เช่นว่า สามารถ
แยกประเภทออกไดก้วา้งๆเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงเป็นอุปกรณ์จาํพวกท่ีจะกูคื้นพลงังานท่ีสูญเสียไปจากนํ้ าท่ีไหล แลว้เปล่ียน
มนัให้เป็นพลงังานท่ีมีประโยชน์ ดงันั้นจึงเป็นปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานให้ดีข้ึน และอีกกลุ่มเป็นอุปกรณ์จาํพวกท่ีจะ
เกบ็เก่ียวพลงังานจากแหล่งกาํเนิดภายนอกแลว้ป้อนเขา้สู่ระบบการขบัเคล่ือนของเรือ ใหเ้ขา้สู่ระบบ 
 1) อุปกรณ์ต่างๆทีจ่ะกู้คนืพลงังานทีสู่ญเสียไปจากนํา้ทีไ่หลและปรับเปลีย่นส่ิงนีใ้ห้เป็นพลงังานทีม่ีประโยชน์ 
 เม่ือไม่นานมาน้ี มีการทาํงานวิจยัจาํนวนมากเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และมีการนาํเสนอุปกรณ์หลายอยา่งใหใ้ชภ้ายใตก้ลุ่มน้ี พวก
เขาอา้งวา่สามารถประหยดัเช้ือเพลิงไดร้ะหวา่ง ร้อยละ 0.5 ถึงประมาณ ร้อยละ 7 หลายอยา่งของอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นอุปกรณ์ท่ี
ไดจ้ดสิทธิบตัรไวแ้ละมีราคาแพงเน่ืองจากลิขสิทธ์ิ อุปกรณ์ท่ีโดดเด่นบางอยา่งท่ีมีเสนอในตลาดมีดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ท่อกลมยาวกลวง 
 นอกเหนือจากการผลกัดนันํ้ าไปดา้นหลงั ใบจกัรเรือยงัทาํใหเ้กิดผลกระทบเป็นนํ้ าวน อนัเป็นผลกระทบของลกัษณะใบ
ท่ีบิดตวัเอียงเป็นมุม ดงันั้นเม่ือเลยจุดหน่ึงไป การบิดตวัของใบพดัท่ีเพิ่มข้ึนจะลดทอนประสิทธิภาพของใบพดันั้นเอง จึงมี
การติดตั้งท่อกลมยาวกลวงน้ีไว ้ไม่ว่า ท่ีดา้นหนา้ของใบพดั เช่น ท่อแบบเมวิส (ช่ือจดทะเบียนแลว้) เพื่อเป็นตวันาํทางใหน้ํ้ า
ไหลในแนวท่ีตอ้งการและเป็นการกูคื้นพลงังานท่ีสูญหายไปในการเกิดผลกระทบเป็นนํ้ าวน หรือติดไวร้อบใบพดัเองใน
รูปแบบของการห่อคลุม หรือเป็นหัวฉีด ตามการออกแบบท่ีมีหลากหลายแตกต่างกนั ท่อกลมยาวกลวงเหล่าน้ียงัช่วยทาํให้
เกิดแรงผลกัดนัเป็นพลงันํ้ า ท่ีความเร็วตํ่าโดยทัว่ไปแรงผลกัดนัท่ีเพิ่มเช่นน้ีจะทาํ ให้ไดป้ระโยชน์เพิ่มอีกมาก แต่เม่ือใช้
ความเร็วสูง ตวัท่อกลมยาวกลวงนั้นเองจะทาํให้เกิดแรงหน่วงเพิ่มมากข้ึนอนัเป็นการลดประสิทธิภาพการทาํงานของมนัลง
ไปอยา่งมาก ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงโดยทัว่ไปอา้งวา่อยูใ่นยา่นจากร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 
 1.2 ครีบแบบตดิตายตวัหรือแบบขยบัได้ 
 ครีบเหล่าน้ีติดตั้งไวก้บัตวัเรือในแนวท่ีนํ้ าไหลไปหาใบจกัร ครีบเหล่าน้ียงัทาํหนา้ท่ีไดใ้นจุดประสงคเ์ดียวกนักบัการใช้
ท่อกลมยาวกลวง ดว้ยการนาํทางการไหลและทาํให้เกิดแรงผลกัดนัเป็นพลงันํ้ า การกระทาํและผลกระทบก็จะมีลกัษณะ
คลา้ยๆกนักบัท่อกลมยาวกลวงท่ีติดตั้งไวด้า้นหนา้ของใบพดั 
 1.3 ครีบแบบตดิตายตวัหรือแบบขยบัได้ตดิตั้งบนฝาครอบเพลาใบจักร  
 ครีบเหล่าน้ี ทาํการกูคื้นพลงังานท่ีสูญเสียไปกบัการเกิดโพรงอากาศในนํ้ าวน จากการหมุนของใบจกัร และยงัทาํหนา้ท่ี
ตา้นผลกระทบแบบหมุนวนในการไหลไดด้ว้ย ส่ิงเหล่าน้ีสามารถติดตั้งในขั้นตอนต่อเรือ ไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่ก็สามารถติดตั้ง
ไดใ้นภายหลงั เม่ือมีความจาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์และดดัแปลงแกไ้ขบา้งเลก็นอ้ย 
 1.4 ใบจักรแบบหมุนสวนทาง 
 เรือท่ีสร้างเพื่อจุดประสงคพ์ิเศษบางชนิด เช่นเรือขนาดเลก็กินนํ้าต้ืนความเร็วสูง จะติดตั้งใบพดัแบบหมุนสวนทางนั้นไว้
บนเพลาเดียวกนั เพื่อให้มีการดูดซบัพลงังานไดดี้ท่ีสุด โดยท่ีจาํกดัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของใบพดั และใชผ้ลกระทบจาก
การหมุนวนของใบพดัชุดหน่ึงใหไ้ปเพ่ิมประสิทธิภาพของใบพดัอีกชุด แต่เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้น
อยา่งมากและการใชง้านใบพดัแบบน้ีจะจาํกดัแต่เฉพาะเรือท่ีทาํเพื่อจุดประสงคพ์ิเศษเท่านั้น 
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 1.5 อุปกรณ์ตดิตั้งทีห่างเสือ 
 อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระเปาะกลมบนหางเสือ ผา่แยกท่ีดา้นขา้ง (ท่ีส่วนล่างและส่วนบนของระดบัเส้นแนวกลางของเพลา) 
นั้น นาํมาใชเ้พื่อใหกู้คื้นพลงันํ้าวนจากนํ้าท่ีไหล และทาํใหเ้กิดแรงผลกัดนัเป็นพลงันํ้ า อุปกรณ์เหล่าน้ีโดยปกติจะติดตั้งไวใ้น
ขั้นตอนต่อเรือ เวน้แต่เม่ือมีความเก่ียวโยงถึงการออกแบบหางเสือใหม่ ท่ีเป็นไปไดว้่ามีผลกระทบต่อความสามารถการบงัคบั
หางเสือ 
 2) อุปกรณ์ทีจ่ะดูดซับพลงังานภายนอกแล้วป้อนเข้าสู่ระบบขบัเคลือ่นของเรือ 
 เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงอยูใ่นขั้นตอนการทดลองและยงัไม่มีการนาํมาประยกุตใ์ชเ้ชิงพาณิชย ์ประโยชน์ต่างๆท่ีอา้ง
ถึง ก็ยงัตอ้งพ่ึงพาแหล่งกาํเนิดภายนอก ท่ีซ่ึงจะดูดซบัพลงังานออกมาและยงัเป็นส่ิงท่ีมิอาจคาดเดาได ้ภายใตส้ภาวะทางอุดม
คติ การประหยดัเช้ือเพลิงถูกกล่าวอา้งว่าสามารถทาํไดม้ากถึงร้อยละ 30 มนัอาจตอ้งใชเ้วลารออย่างน้อยอีกหลายปีก่อนท่ี
อุปกรณ์เพื่อการประหยดัพลงังานรูปแบบน้ีจะกลายเป็นส่ิงท่ีทาํเป็นการคา้ได ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเลือก มีสองประการ
ต่อไปน้ี 
 2.1 แผงรับแสงอาทติย์ 
 ไดมี้การนาํแผงรับแสงอาทิตยม์าติดตั้งบนเรือบางแบบเพื่อดูดซับรับพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ลว้ปรับเปล่ียนให้เป็น
พลงังานไฟฟ้าท่ีซ่ึงต่อมาป้อนเขา้สู่ระบบกาํลงัของเรือ 
 2.2 ชุดกงัหันอดัลม 
 การทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งชุดกงัหันอดัลม ท่ีคลา้ยคลึงกบัแบบท่ีติดตั้งบนพ้ืนดินในบริเวณทุ่งพลงังานลม ส่ิง
เหล่าน้ี จะปรับเปล่ียนพลงังานจากลมไปเป็นพลงังานไฟฟ้า ท่ีซ่ึงต่อมาป้อนเขา้สู่ระบบการจ่ายกาํลงัไฟฟ้าของเรือ 
 3) ใบเรือ 
 ไดมี้การทดลองติดตั้งชุดใบเรือน้ี ในรูปแบบของชุดกางใบท่ีพบัเก็บได ้มาติดตั้งบนเรือท่ีซ่ึงสามารถติดตั้งชกัใบข้ึนกาง 
และชกัลงพบัเก็บได ้ผ่านกลไกไฮดรอลิกท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ การใช้งานข้ึนอยู่กบัสภาวะท่ีเป็นอยู่และตามความ
ตอ้งการของเรือ ในขั้นการทดลองบางคร้ัง เก่ียวขอ้งไปในแบบใชใ้บเรือท่ีล่องลอยตามลม (เหมือนว่าวขนาดยกัษ)์ ท่ีซ่ึงยึด
โยงกบัเรือดว้ยเชือก และส่งผา่นพลงังานลมโดยตรงเขา้สู่เรือ 
 โดยท่ีมีขอ้ยกเวน้เพียงบางประการ มาตรการต่างๆท่ีไดบ้รรยายมาขา้งตน้ ส่วนมากสามารถนาํมาปฏิบติัไดจ้ริงบนเรือใน
ขั้นตอนการออกแบบก่อนการสร้าง ความกา้วหนา้ทางวิชาการสมยัใหม่และการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้าง
ภาพ ทาํใหส้ามารถคาํณวนไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ในเร่ืองของรูปแบบคล่ืน การตา้นทานของตวัเรือ และสามารถสร้างตวัเรือ
ในรูปแบบดีท่ีสุดได ้และการทดสอบจากแบบจาํลอง ช่วยให้สามารถจด้รูปแบบใบพดั หาจุดจดัวางท่อกลมยาวกลวงและ
ครีบต่างๆ ใหไ้ดแ้บบท่ีดีท่ีสุดได ้
 การปรับระดบัการกินนํ้ าลึกและการตั้งตรง ของเรือ ให้เหมาะสมท่ีสุด เป็นทางเลือกท่ีมีเสนอให้ทาํไดก้บัเรือโดยสาร
และเรือบรรทุกตูสิ้นคา้ ท่ีมกัจะมีการบรรทุกน้อยกว่าการบรรทุกเต็มลาํ  ซ่ึงแตกต่างจากเรือ แบบบรรทุกเทกองและเรือ
บรรทุกนํ้ามนั  
 มีมาตรการเพียงสองสามประการท่ีสามารถนาํมาปรับใช้ไดก้บัเรือท่ีมีใช้ในปัจจุบนั คือการเลือกทาสีตวัเรือ ท่ีมีการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนและจดัการแล่นเรือท่ีระดบัการกินนํ้ าลึกท่ีเหมาะสม ค่าใช้จ่ายสําหรับงานวิจยัและวิเคราะห์ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเขา้กบัตวัเรือ เป็นสาเหตุท่ีไม่จูงใจให้มีการนาํส่ิงเหล่านั้นมาใชง้าน การเปล่ียนแปลง
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รูปแบบตวัเรือเป็นขอ้เสนอท่ีมีราคาแพงยิง่ แต่ในกรณีของเรือบรรทุกตูสิ้นคา้ขนาดใหญ่ ก็กาํลงัมีการปรับปรุงแกไ้ขกระเปาะ
กลมท่ีหวัเรือกนัอยูบ่า้ง บรรดาเจา้ของเรือต่างบรรลุขอ้สรุปกนัแลว้ วา่ การท่ีเรือของพวกเขาตอ้งแล่นชา้นั้น เป็นเร่ืองท่ีหนีไม่
พน้ 
 วิธีการปรับการใช้เช้ือเพลิงให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด ท่ีผูค้นส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย ก็คือ การปฏิบติัการด้วยการลด
ความเร็วลง วิธีการน้ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดถา้นาํมาปฏิบติัโดยตรง แต่น่าเสียดาย ท่ีเคร่ืองยนตห์ลกัส่วนใหญ่ จะมีระดบัการ
ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของมนั เม่ือใชง้านใกลเ้คียงรอบสูงสุด ท่ีออกแบบไว ้(อตัราสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง) ขณะท่ีการใช้
งานเคร่ืองยนตท่ี์ระดบัตํ่ากว่าระดบัท่ีว่าน้ี อนัส่งผลใหป้ระหยดัเช้ือเพลิงไดแ้ต่ก็เป็นการลดประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตด์ว้ย 
ยงัเพ่ิมการปล่อยของเสียท่ีไม่ตอ้งการและอาจเป็นการเร่งเร่ืองการสึกหรอให้เกิดแก่เคร่ืองยนตเ์ร็วข้ึนอีกดว้ย วิธีการลดการ
บริโภคเช้ือเพลิงเช่นวา่น้ี จาํเป็นตอ้งพิจารณาประเมินผลท่ีจะเกิดทุกประการอยา่งรอบดา้นก่อนนาํมาประยกุตใ์ช ้
 
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ ของบริษทัฯ ยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2555  ค่าใชจ่้ายแทบทุกดา้นไดล้ดลงจากก่อนหนา้
น้ี รวมทั้ง ค่าอุปกรณ์/อะไหล่ และค่าเบ้ียประกนัภยั อยา่งไรกต็าม ค่าจา้งคนประจาํเรือไดเ้พิ่มข้ึนและคาดว่าจะเพิ่มข้ึนอีกในปี
ต่อๆไป สําหรับทั้งบริษทัฯ และบริษทัเดินเรืออ่ืนๆ ทั้งน้ี โดยปกติเรือท่ีมีอายุน้อยกว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือและ
บาํรุงรักษา รวมทั้งค่าใชจ่้ายสาํหรับอุปกรณ์และช้ินส่วนอะไหล่ท่ีถูกกว่า เจา้ของเรือท่ีดีส่วนใหญ่ไดอ้าศยัโอกาสจากสภาพ
ตลาดปัจจุบนัในการปรับลดอายกุองเรือของตนโดยการจาํหน่ายเรือท่ีมีอายมุากออกไป บริษทัฯ คาดว่าแนวโนม้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการลดค่าใชจ่้ายโดยผา่นการปรับลดอายกุองเรือน้ีจะยงัดาํเนินต่อไป 
  ความตอ้งการคนประจาํเรือในตาํแหน่งอาวุโสท่ีมีประสบการณ์ยงัคงเป็นปัญหาหลกั ปัญหาการขาดแคลนน้ีเกิดจากการ
จา้งงานตามสาํนกังานต่างๆ และในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังซ่ึงมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยักว่า นอกจากน้ี ความทนัสมยั
ของเทคโนโลยีต่างๆบนเรือทั้งในแง่ของการนาํทางและเคร่ืองมือในการเดินเรือทาํให้ตอ้งการคนประจาํเรือท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรม อนัส่งผลใหส้ถานการณ์เการขาดแคลนเช่นน้ีเลวร้ายลงอีก  
 ผู้รับประกันภัย P&I Clubs ไดต่ื้นตวัจากการเพ่ิมข้ึนของการเรียกร้องค่าเสียหาย หลงัจากหลายปีท่ีผ่านมาท่ีการ
เรียกร้องค่าเสียหายมีไม่มากนกั ทั้งในแง่ของจาํนวนคร้ังในการเรียกร้องค่าเสียหายและจาํนวนเงินค่าเสียหายท่ีเรียกร้องท่ีเพ่ิม
มากข้ึนในปัจจุบนัน้ี ในทางตรงกนัขา้ม เบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัผูรั้บประกนัเหล่าน้ีไดรั้บนั้นกลบัลดลงเน่ืองมาจากผลกระทบ
จากการท่ีเจา้ของเรือหลายรายไดท้ดแทนเรือเก่าดว้ยเรือใหม่ท่ีทนัสมยัทาํให้เบ้ียประกนัภยัถูกลงตามไปดว้ย นอกจากนั้น 
สถานการณ์ของบริษทัผูรั้บประกนัเช่นน้ีเป็นผลมาจากรายไดท่ี้ไม่แน่นอนและยงัไม่เกิดข้ึน ส่งผลให้บริษทัผูรั้บประกนัซ่ึง
เป็นสมาชิกของกลุ่ม P&I clubs ระหว่างประเทศ ไดป้ระกาศปรับเพิ่มเบ้ียประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมท่ี์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นตน้ไป ตามท่ีไดเ้คยรายงานมาแลว้ การประกนัภยัประเภทน้ีมีรูปแบบท่ีพิเศษดว้ยการใหค้วามคุม้ครองท่ี
แทบจะไม่มีขีดจาํกดั และให้บริการช่วยเหลือจดัการกบัปัญหาฟ้องร้องทุกกรณีท่ีเกิดจากการเป็นเจา้ของหรือบริหารเรือ 
ดงันั้น จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีบริษทัผูรั้บประกนัเหล่าน้ีจะมีสถานะการเงินท่ีมัน่คง และเป็นการดีท่ีบริษทัผูรั้บประกนัเหล่าน้ีจะ
เสริมความแขง็แกร่งทางการเงินของตนแมว้า่จะเป็นภาระแก่ผูเ้อาประกนัภยัก็ตาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัผูรั้บประกนัซ่ึงบริษทั
ฯ ไดเ้ขา้ทาํประกนันั้น มีความมัน่คงทางการเงิน ทาํใหบ้ริษทัฯ คาดว่าเบ้ียประกนัภยัท่ีจะตอ้งชาํระสาํหรับปี 2556 จะยงัคงไม่
เปล่ียนแปลง 
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 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํสาํหรับปี 2555 นั้นลดลงประมาณร้อย
ละ 2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้่าบริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่
จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 
 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองคก์รทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดล้อมให้ได้มากยิ่ง ข้ึน  เ ม่ือไม่นานมาน้ี
คณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของ IMO ไดอ้นุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมภาคผนวก 6 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ดว้ยการป้องกนัมลภาวะทางทะเล (MARPOL) เพ่ือท่ีจะลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการปล่อยควนัเสียจากเรือ มีการเพ่ิม
พื้นท่ีทางทะเลให้เป็นเขตพิเศษในการควบคุมมลพิษจากการปล่อยของเสียต่างๆจากเรือ ขอ้บงัคบัสากลในการขนส่งและ
บรรทุกสินคา้แห้งเทกองบางชนิดไดมี้ความเขม้งวดมากข้ึนกว่าแต่ก่อน ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (Bulk 
Cargo Code “BC Code”) ไดถู้กเปล่ียนไปเป็นขอ้บงัคบัใหม่ว่าดว้ยการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Solid Bulk Cargo code “IMSBC Code”) ประเทศต่างๆ ไดมี้การเพ่ิมมาตรการเขม้งวดในการควบคุม
มลภาวะท่ีเกิดจากนํ้าท่ีใชใ้นการถ่วงเรือ นอกจากน้ีจากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization “ILO”) ทาํให้มาตรฐานความเป็นอยูต่่างๆ บนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพิ่มมากข้ึน โดย ILOได้
ออกอนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention (MLC 2006) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแล
สภาพการทาํงานและความเป็นอยูข่องคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกลาํท่ีมีขนาดมากกว่า 500 ตนัจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจเพื่อออกใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการ
ปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดย
สถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐนั้นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการให้สัตยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาน้ีและจะตอ้งไดรั้บใบรับรองดงักล่าว
ก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 บริษทัฯ ไดก้าํลงัเตรียมความพร้อมกบัทางการและสถาบนัตรวจเรือท่ีไดรั้บการรับรอง เพื่อให้
เรือทุกลาํของเราไดรั้บใบรับรองน้ีก่อนวนัท่ีกาํหนด คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงว่า “เพื่อโลกสีเขียว” 
(Going Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆให้บริษทัของตนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการต่างๆท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้งัคบัแต่
ดว้ยความสมคัรใจเพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ โดยได้อธิบายไวแ้ลว้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในรายงาน
ประจาํปี 2555 ของบริษทัฯ  นอกจากน้ี ยงัมีอนุสัญญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุม
การปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมี
ส่วนทาํให้เกิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บงัคบัต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี รัฐบางรัฐใน
สหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัให้เรือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ย
กว่าเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช ้“BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและ
ช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาใน
การเดินเรือตามรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนให้กบัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ เพื่อปฏิบติัตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะ
ดาํรงรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้ห้มีการตรวจสอบและ
ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2004 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน 
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ISO 14001:2004 น้ีเป็นระบบท่ีกาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการใหก้บัการวางนโยบาย การวางแผน และ
การปฏิบติังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้“แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ” (Shipboard Energy 
Efficiency Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือเหล่าน้ียงั
ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดัส่ิงปฏิกูลท่ีเขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 5 ของอนุสัญญา 
MARPOL  
 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center”) ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้งศูนย์
ฝึกอบรมคนประจาํเรือเต็มรูปแบบข้ึนภายในสํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 2551 โดย
ภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อใชส้าํหรับ
ฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยเคร่ืองฝึกจาํลองการเดินเรือไดมี้การจาํลองสะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้
เมืองท่าสําคญัไดอ้ย่างเสมือนจริงซ่ึงจะทาํให้คนประจาํเรือได้มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการทาํงานเป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบั
เรือ ส่ิงน้ีถือว่าเป็นก้าวย่างสําคญัของบริษทัฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพ่ิมศกัยภาพให้กับบุคลากรประจาํเรือให้สามารถ
ปฏิบติังานดูแลเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภยัป้องกนัอุบติัเหตุทางทะเลและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่
โลกมีการขาดแคลนคนประจาํเรือท่ีมีทกัษะความสามารถ และส่งผลให้การไดเ้ล่ือนตาํแหน่งบนเรือเกิดข้ึนเร็วกว่าท่ีควรจะ
เป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถใหก้บัคนเรือเพื่อทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ี
ลดนอ้ยลงดงักล่าว 
 หลกัสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น
หลกัสูตรสาํหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจาํสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานเรือ ให้มีความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกดัของมนุษย ์และเพื่อเสริมสร้างให้เกิดทศันคติท่ีดีใน
เร่ืองความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
ช่วยเพิ่มทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความ
ผิดพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากรและการทาํงานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM 
น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้ประกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตรน้ีมาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM 
แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมีห้องฝึกอบรมต่างๆสําหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการ
จดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team 
Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏิบติังานตาํแหน่ง
ตน้เรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสูตรความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะนาํแกไ้ขปัญหาการทาํงานบนเรือ (Maritime Professional 
Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆเหล่าน้ีไดมี้การพฒันา
ปรับปรุงตลอดเวลา และถือว่าเป็นการวางรากฐานท่ีสําคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
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ปฏิบติังานเรือ 
 ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัมีการทาํงานร่วมกนักบัแผนกบริหารงานเรือของบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีการ
ฝึกใหก้บัคนเรือและการออกแบบหลกัสูตรใหเ้หมาะสม ดว้ยแนวทางน้ีจึงไดมี้การพฒันาหลกัสูตรข้ึนใหม่สาํหรับฝึกนายช่าง
กลเรือในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการห้องเคร่ือง (Engine Room Management and 
Competency Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัสูง และหลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on 
Watch “EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ และในอนาคตไดมี้แผนการท่ีจะเพ่ิมเติมหลกัสูตรอีก เช่น หลกัสูตร
สาํหรับ “ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไอดรอลิก” และ “ความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือสาํหรับลูกเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองจกัรพื้นฐานสาํคญั เช่น
เคร่ืองยนตเ์ทอร์โบชาร์เจอร์ และเคร่ืองแยกกรองนํ้ ามนั เพื่อใชส้าํหรับการฝึกปฏิบติัจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยเสริมร่วมกบัห้องฝึกจาํลองการเดินเรือ เพื่อให้ศูนยฝึ์กอบรมสามารถทาํการฝึกในส่ิงท่ีจาํเป็นไดท้ั้งนาย
ประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ รวมถึงลูกเรือ 
 การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information 
System ”ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือใหม่ส่วนใหญ่มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านแลว้ สาํหรับเรือเก่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีการบงัคบัใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ในปี 2561 เป็น
ตน้ไป การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS น้ีจาํตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การทาํงานของระบบทัว่ๆไป รวมถึงการใชง้าน
อุปกรณ์แต่ละยีห่อ้ท่ีอาจมีรูปแบบการใชง้านแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต นกัเดินเรือท่ีจะใชง้านอุปกรณ์ ECDIS ในการ
เดินเรือจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ีถูกตอ้ง และไดรั้บใบรับรองผา่นการฝึกอบรมมาแลว้ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านได้
จริงบนเรือ 
 ในบรรดาอุปกรณ์นาํทางในการเดินเรือท่ีทนัสมยัทั้งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นกัเดินเรือจะไดรั้บเคร่ืองช่วยนาํทาง
ในการเดินเรือดว้ยอุปกรณ์ ECDIS ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยนาํทางในการเดินเรือจะทาํให้อุปกรณ์ต่างๆ  (ซ่ึงอยูบ่นแผ่นกระดาษ) 
หมดความสาํคญัไป ทั้งน้ี การใชอุ้ปกรณ์ ECDIS นั้น นกัเดินเรือจะตอ้งรู้วิธีใชง้านท่ีถูกตอ้งดว้ย 
 บริษทัฯ มัน่ใจว่านกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดีก่อนจะประจาํการบนเรือ โดยนกัเดินเรือไดรั้บ
การฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น นกัเดินเรือดงักล่าวยงัไดรั้บการฝึกอบรมจาก
บริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าการไดรั้บใบรับรองอยา่งเดียวอาจจะไม่ทาํให้นกัเดินเรือคุน้เคยและ
ใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั้งอุปกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใช้
งาน ECDIS โดยหลงัจากท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร ECDIS น้ีแลว้ นกัเดินเรือจะตอ้งเขา้อบรมการใชง้าน ECDIS จริงอีกดว้ย  
 ภัยจากโจรสลัด เดิมทีมีจุดเร่ิมตน้จากประเทศโซมาเลีย แต่ปัจจุบนัไดมี้โจรสลดัแพร่ขยายไปทัว่ทั้งทะเลอาหรับและ
มหาสมุทรอินเดีย ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจอยา่งมาก แมว้่าในปี 2555 ดูเหมือนข่าวเร่ืองโจรสลดัในบริเวณ
ดงักล่าวจะลดนอ้ยลง โดยทางผูรั้บประกนัภยัทางทะเล London war risks ไดป้ระกาศให้อาณาเขตทางทะเลของมหาสมุทร
อินเดียทั้งหมด ตั้งแต่ประเทศอินเดียไปยงัชายฝ่ังทวีปแอฟริกา และตั้งแต่อ่าวโอมานไปยงัเกาะมาดากาสการ์เป็นเขตการ
เดินเรือท่ีสญัญาประกนัภยัจะไม่คุม้ครอง  
 โดยส่วนใหญ่แลว้ บริษทัต่างๆสามารถผลกัภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมต่างๆไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในการปกป้องเรือจาก
โจรสลดั รวมถึงค่าเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมน้ีไปยงัผูเ้ช่าเรือได ้แต่ผลกระทบจากโจรสลดัท่ีมีต่อสภาพขวญักาํลงัใจของลูกเรือ
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ไดท้าํใหจ้าํนวนคนประจาํเรือ และความสนใจในอาชีพน้ีไดล้ดลง 
 แมว้่าอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลจะตอ้งเผชิญกบัภยัโจรสลดัมาเป็นศตวรรษแลว้ก็ตาม แต่สถานการณ์ปัจจุบนัไดถื้อว่า
เป็นมิติใหม่ของโจรสลดัท่ีไม่เคยเกิดมาก่อน โจรสลดัโซมาเลียไดผ้นัตวัเองไปเป็นองคก์รการคา้ท่ีสร้างกาํไรมหาศาล ภาพ
โจรสลดัมือถือดาบจ้ีปลน้เรือในอดีตไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีไม่น่ากลวัอีกต่อไป เม่ือเทียบกบัโจรสลดัผูก่้อการร้ายในปัจจุบนัท่ีใช้
อาวุธหนกัครบมือออกไล่ล่าไปตามน่านนํ้ าตั้งแต่ประเทศโซมาเลียจนถึงประเทศอินเดีย เพื่อยึดบรรดาเรือสินคา้ท่ีขาดการ
ป้องกนัท่ีเพียงพอไปเรียกค่าไถ่ ดงันั้น จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีตอ้งตระหนกัว่าโจรสลดันั้นเป็นความเส่ียงร้ายแรงทางธุรกิจอย่าง
หน่ึง โดยโจรสลดัเหล่าน้ีไม่ไดต้อ้งการสินคา้ท่ีอยูบ่นเรือ แต่ตอ้งการเงินค่าไถ่จาํนวนมหาศาลโดยใชชี้วิตลูกเรือเป็นอาํนาจ
ต่อรอง และแน่นอนหากสินคา้ท่ียดึไดมี้มูลค่าสูงกจ็ะยิง่เพิ่มอาํนาจต่อรองในการเรียกเงินค่าไถ่ไดม้ากข้ึนอีก 
 ในปัจจุบนั โจรสลดัไดมี้เรือประมงหลายลาํไวใ้นครอบครองโดยใชเ้รือประมงลาํใหญ่ให้เป็นเรือแม่ ซ่ึงทาํให้พวกเขา
สามารถพรางตวัวา่เป็นเรือประมง แต่ท่ีสาํคญักว่านั้น คือ ช่วยเพิ่มระยะทางในการออกล่าเรือสินคา้ไดไ้กลจากฝ่ังมากข้ึน เรือ
แม่เหล่าน้ีสามารถบรรทุกอาหาร นํ้ามนั และนํ้าจืดไดม้ากข้ึน   
 ในปี 2555 มีการรายงานว่าถูกโจรสลดัโจมตีทั้งหมด 35 คร้ังบริเวณอ่าวโซมาเลีย เม่ือเปรียเบทียบกบัจาํนวน 176 คร้ังใน
ปีก่อน ซ่ึงในจาํนวนน้ี มีเรือจาํนวน 5 ลาํท่ีถูกยดึ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือจาํนวน 25 ลาํท่ีถูกยดึไดเ้ม่ือปีท่ีแลว้ 
 การลดลงของตวัเลขความสาํเร็จในการยดึเรือของโจรสลดันั้นยงัคงไม่น่าไวว้างใจ บริษทัเดินเรือต่างๆยงัคงกงัวลว่าโจร
สลดัจะเปล่ียนรูปแบบเพ่ือรองรับมาตรการป้องกนัต่างๆท่ีเรือส่วนใหญ่ใชอ้ยูใ่นระหวา่งเดินเรือผา่นเขตเส่ียงภยั 
 นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรียและบริเวณชายฝ่ังประเทศ
ยงัคงเป็นอีกพื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกโจรสลดัโจมตี ในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมามีการเตือนภยัโจรสลดัมากข้ึนในบริเวณน้ี 
อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการกบั
ปัญหาโจรสลดัในน่านนํ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยจาํกดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้
 
โครงการร่วมทุน 
สถานะของการลงทุนในบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ มีดงัต่อน้ี 

 » Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) : ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษทัร่วมทุนน้ีใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
บริษทัฯ ไดข้ายทรัพยสิ์นหลกัๆ ของบริษทัน้ี และไดรั้บเงินครบถว้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในขณะน้ี กาํลงัดาํเนินการ
ปิดบริษทัน้ีตามขั้นตอนต่อไป 

 » International Seaports (Haldia) Pvt Ltd : บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง
แห่งเดียวของบริษทัฯ ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีเมืองท่าฮัลเดีย (โดยบริษทัฯ ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุน
ทั้ งหมด) และได้ดําเนินงานภายใต้แผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษัทร่วมทุนน้ีมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 1.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 66 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546 ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและหวงัว่าบริษทัฯ จะ
สามารถเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 
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บทสรุป 
 อุปสงค์ บรรยากาศทางธุรกิจในปี 2556 จะเป็นปีท่ีน่าทา้ทายเป็นอยา่งยิ่ง โดยเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปยงัคงอยูใ่น
ภาวะชะลอตวั ในขณะท่ีประเทศจีนซ่ึงพยายามกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงภาวะชะลอตวัทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกายงัคงเปราะบางมากจนทาํให้ธนาคารกลางสหรัฐฯออกนโยบายทางการเงินเป็นรอบท่ี 4 (QE4) อยา่งไรก็ตาม 
คาดว่าราคาสินคา้คอมโมดิต้ียงัอยู่ในระดบัตํ่า เม่ือเปรียบเทียบราคานาํเขา้และราคาผลิตในประเทศจะทาํให้จีนเพิ่มปริมาณ
การนาํเขา้แร่เหลก็มากยิง่ข้ึน ถ่านหินท่ีใชเ้ผาเพ่ือป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าอาจจะส่งผลใหป้ระเทศอินเดียกลายเป็นผูน้าํเขา้ถ่าน
หินมากท่ีสุดในโลกแทนท่ีประเทศจีนดว้ยปริมาณ 250 - 300 ตนัต่อปี ภายในปี 2559 ดงันั้น รายงานล่าสุดจาก DNB Markets 
ไดร้ะบุวา่ การขยายตวัโดยวดัจากระยะทางในการขนส่งต่อตนัในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 จะเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 11   
 อุปทาน เน่ืองดว้ยตลาดค่าระวางเรืออยูใ่นระดบัสูงมากในอดีตทาํให้เจา้ของเรือส่วนใหญ่ยงัคงใชง้านเรือท่ีมีอายุมาก
ของตนต่อไปจนเกินอายุใชง้านตามปกติ หากเป็นช่วงท่ีสภาพตลาดค่าระวางเรืออยู่ในระดบัปกติแลว้ น่าจะมีเรือประมาณ
ร้อยละ 18 ของกองเรือทั้งโลกถูกปลดระวางแลว้ แต่ภายใตส้ภาพตลาดค่าระวางในปัจจุบนั ตวัเลขการปลดระวางเรือน้ีน่าจะ
เพิ่มข้ึนไปท่ีประมาณร้อยละ 29 แต่จะมีขอ้จาํกดัของจาํนวนอู่ท่ีใหบ้ริการปลดระวางเรือท่ีมีอยูอ่าจมีไม่เพียงพอ  
 จากการท่ีเรือต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 19.6 (ขนาดระวางรวม 135.8 ลา้นเดทเวทตนั) ของกองเรือ
โลกมีกาํหนดการส่งมอบจนถึงส้ินปี 2559 วิกฤติการเงินจะทาํใหก้ารส่งมอบเรือเหล่าน้ีล่าชา้ออกไปซ่ึงถือว่าไม่ใช่เร่ืองปกติ 
ทั้งน้ี ตวัเลขบ่งช้ีท่ีบริษทัฯ คาดการณ์ คือ ตวัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือร้อยละ 29 ในปี 2555 โดยน่าจะเพ่ิมเป็น
ร้อยละ 30 หรือมากกวา่ ในปี 2556 และปีต่อๆ ไป  
 อุปทานกบัอุปสงคน่์าจะเขา้สู่ภาวะสมดุลไดใ้นอีกสองปีขา้งหน้า ซ่ึงน่าจะเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัท่ีบรรดาประเทศใน
สหภาพยโุรปกลบัสู่ภาวะปกติอีกคร้ัง และน่าจะไดเ้ห็นตลาดค่าระวางเรืออยูใ่นช่วงขาข้ึนอีกคร้ังหลงัปี 2557 ดงันั้น บริษทัฯ 
คิดว่าปี 2556 จะยงัคงเป็นปีแห่งความทา้ทายท่ียากลาํบาก ซ่ึงแมแ้ต่เจา้ของเรือท่ีฉลาดและรอบคอบท่ีสุดในการวางกลยุทธ์
อยา่งดีท่ีสุดกย็งัจะไดรั้บการทดสอบอยา่งเขม้ขน้ 
 ด้านการเงิน การระดมทุนจะเป็นหน่ึงในความทา้ทายท่ีสุดท่ีเจา้ของเรือจะตอ้งเผชิญในปี 2556 จากการท่ีธนาคาร
ปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัเดินเรืออยา่งง่ายดายทาํให้เจา้ของเรือซ้ือเรือจาํนวนมากเกิน และมูลค่าเรือท่ีตกตํ่าอยา่งรวดเร็ว ทาํให้
เรือเหล่าน้ีมีมูลค่าสูญหายไปประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าท่ีสูงสุดในช่วงคร่ึงแรกของปี 2551 ดงันั้น เงินกูส้ําหรับเรือ
ดงักล่าวส่วนใหญ่แทบทั้งหมดมีการผิดสัญญาเงินกู้ในส่วนของเกณฑ์มูลค่าหน้ีสินต่อมูลค่าสินทรัพย  ์ซ่ึงอาจส่งผลให้
ธนาคารต่างๆท่ีปล่อยกูส้ามารถเรียกใหมี้การชาํระเงินกูคื้นก่อนกาํหนดได ้ถา้เรือดงักล่าวมีการใหเ้ช่าเรือตามสภาพตลาดดว้ย
แลว้ ธนาคารเหล่าน้ีย่อมเกิดปัญหาใหญ่กบัสภาพคล่องกระแสเงินสดท่ีอาจมีไม่มากพอท่ีจะครอบคลุมภาระดอกเบ้ีย และ/
หรือ การจ่ายคืนเงินตน้ และปัญหาจากการผิดสัญญาเงินกูใ้นส่วนของเกณฑม์ูลค่าหน้ีสินต่อมูลค่าสินทรัพย ์ จะเห็นไดว้่าคง
ไม่มีธนาคารใดปล่อยกูอ้ยา่งง่ายดายใหแ้ก่เจา้ของเรือเหล่านั้นในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 การผ่อนปรนทางการเงินของธนาคารผูใ้ห้เงินกูแ้ก่บริษทัเดินเรือในช่วงปี 2552 ถึง 2554 ดว้ยลกัษณะ “แกไ้ข-เมินเฉย-
ขยายระยะเวลา” คงจะเปล่ียนไปบา้งในปี 2555 เราไดเ้ห็นการปรับโครงสร้างทางการเงิน และ/หรือ การลม้ละลายของบรรดา
บริษทัเรือขนาดใหญ่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2554 และปี 2555 ธนาคารกาํลงับงัคบัให้มี
การชาํระเงินกูท่ี้ผิดสัญญาคืนก่อนกาํหนด ขายเรือท่ีเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ณ ราคาท่ีสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อนาํมาชาํระ
คืนเงินกูบ้างส่วนท่ีไดป้ล่อยกูไ้ป ส่ิงน้ีจะทาํใหต้วัเลขบญัชีงบดุลของธนาคารเป็นลบ และเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลให้เจา้ของเรือ
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ลม้ละลาย หากเจา้ของเรือนั้นมีสญัญาต่อเรือใหม่และมีสญัญาเงินกูเ้พื่อใชใ้นการต่อเรือจากธนาคารดว้ยแลว้ เงินกูเ้หล่านั้นจะ
หายไปทาํให้สัญญาต่อเรือใหม่นั้นไม่บรรลุผล ซ่ึงจะส่งผลให้มีการผลกัภาระทางดา้นการเงินต่อไปยงับรรดาอู่ต่อเรือและ
ธนาคารท่ีเป็นเจา้หน้ีอู่ต่อเรือ ทั้งน้ี อุตสาหกรรมการเดินเรือ ณ ปัจจุบนัเพิ่งจะไดเ้ร่ิมเห็นปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (sub-
prime) ในแบบฉบบัของตนเองท่ีกาํลงัคุกคามยงับรรดาเจา้ของเรือ ธนาคารเจา้หน้ีของเจา้ของเรือ และธนาคารเจา้หน้ีของอู่
ต่อเรือ 
 ปัญหาความตึงเครียดดา้นการเงินในอุตสาหกรรมทางทะเลไดน้าํมาสู่บทวิเคราะห์จากอู่ต่อเรือและนกัวิเคราะห์ธุรกิจ
เดินเรือว่า เรือต่อใหม่จาํนวนมากซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบตั้งแต่ปัจจุบนัจนถึงส้ินปี 2558 อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น 
เน่ืองจากอาจมีการยกเลิกการต่อเรือส่วนใหญ่ไปแลว้ อยา่งไรกต็าม โปรดระลึกว่า Hartland Shipping Services ซ่ึงบริหารงาน
โดย HSBC Shipping Services ไดแ้สดงความเห็นไวใ้น Points of View ว่า “เราไดผ้า่นจุดท่ีอนัตรายมาแลว้ และเห็นพอ้งว่า
ในปี 2557 จะเป็นปีท่ีอุปทานและอุปสงคจ์ะเขา้สู่ภาวะสมดุล แมว้่าการเห็นพอ้งนั้นมกัจะคลาดเคล่ือนเสมอ ทั้งน้ี หากมีการ
ยกเลิกการสัง่ต่อเรือท่ีมีการส่งมอบล่าชา้จาํนวนมาก จะทาํใหเ้ราจะไปถึงภาวะสมดุลดงักล่าวเร็วกวา่ท่ีคาดคิดไว”้ 
 บทส่งท้าย  
 เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมในทุกๆดา้นท่ีจะ
ไขว่ควา้โอกาสดีๆ ท่ีจะเขา้มาในตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพื่อนาํพาบริษทัฯ ไปสู่ความสาํเร็จ โดยบริษทัฯ หวงั
เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะมอบสญัญาแห่งความสาํเร็จสู่อนาคตน้ี แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน ดว้ยการทาํงานอยา่งทุ่มเทและเสียสละของ
พนกังานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ ทั้งท่ีประจาํในสาํนกังานและท่ีประจาํการบนเรือของบริษทัฯ ทุกคน  
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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                                  กรรมการผูจ้ดัการ                 กรรมการ 
 


