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รายงานประจําปี 

 ปี 2557 ปีแห่งความประหลาดใจ ในขณะท่ีปี 2556 เป็นปีแห่งความแตกต่างโดยคร่ึงปีหลงัดีกวา่คร่ึงปีแรก

ส่งผลในแง่ดีต่ออุตสาหกรรมเดินเรือรอบโลก จึงทาํใหมี้การคาดการณ์วา่ปี 2557 จะเป็นปีท่ีตลาดฟ้ืนตวัซ่ึงไดร้อคอยกนัมา
นาน แต่สุดทา้ยกต็อ้งประหลาดใจท่ีผลลพัธ์ไม่เป็นไปดงัคาด โดยปี 2557 เป็นปีท่ีย ํา่แยส่าํหรับอุตสาหกรรมเดินเรือทัว่โลก 
ทั้งน้ี ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ของปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 1,105 จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีหกในประวติัการณ์ อนัเป็น
เคร่ืองบ่งบอกสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี และเน่ืองจากเป็นปีท่ีน่าผดิหวงั จึงมีความเห็นส่วนใหญ่วา่ปี 2558 จะเป็นปีท่ีทา้
ทายอยา่งยิง่ 

 ความแตกต่างระหวา่งคร่ึงหลงัของปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัคร่ึงหลงัของปี 2556 มีดงัต่อไปน้ี การขนส่งแร่เหลก็
จากบราซิลไปจีนในปี 2557 มีปริมาณไม่มากเท่าปี 2556 การขนส่งจากบราซิลดีกวา่การขนส่งจากออสเตรเลียในแง่ของ
ตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมล ์ซ่ึงบราซิลมากกวา่ประมาณ 3 - 3.5 เท่า โดยในปี 2557 ออสเตรเลียส่งออกแร่เหลก็ไป
จีนเพิ่มข้ึนถึง 110 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงโดยปกติแลว้ เม่ือสองปีท่ีผา่นมา ตวัเลขการนาํเขา้จากออสเตรเลียและ
บราซิลอยูใ่นสดัส่วนท่ีเท่าๆกนั แต่ในปี 2557 ไม่เป็นเช่นนั้น ส่งผลทาํใหอ้ตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซตล์ดลง ความ
แตกต่างอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ ในปี 2557 รูปแบบการขนส่งตามฤดูกาลไดข้าดหายไป ตลาดเรือขนส่งเทกองนั้นมีรูปแบบท่ีมี
ปริมาณมากข้ึนอยา่งรวดเร็วหรือเป็นไปตามฤดูกาล ทั้งน้ี จีนไม่ไดซ้ื้อสินคา้ในปริมาณมากเหมือนเคยเน่ืองจากมาตราการ
ปล่อยสินเช่ือท่ีเขม้งวดข้ึน นอกจากน้ี ฤดูกาลส่งออกธญัพืชจากอเมริกาใตก้ไ็ม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะชาวนาพอใจท่ีจะเกบ็ธญัพืช
ไวใ้นไซโลมากกวา่ท่ีจะนาํออกมาขายเน่ืองจากค่าเงินตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยปัจจยัดงักล่าว เม่ือเดือนมิถุนายน 2557 ไม่มี
เรือจอดรอเทียบท่าเพื่อรอโหลดสินคา้ธญัพืชในเขตน่านนํ้าบราซิล ในขณะท่ีในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 มีเรือมากกวา่ 100 
ลาํจอดรอโหลดสินคา้ธญัพืช ณ ท่าเรือแห่งหน่ึงในบราซิล ปารานากวั  

 ตลาดเรือขนส่งสินคา้เทกองทาํใหเ้ราประหลาดใจอยูเ่สมอ เราเคยมัน่ใจอยา่งมากวา่ปี 2557 จะเป็นปีท่ีดี แต่สุดทา้ยก็
ตอ้งประหลาดใจ เช่นเดียวกนัน้ี ปี 2558 มีการคาดการณ์วา่จะเป็นปีท่ีตกตํ่า แต่สุดทา้ยอาจทาํใหเ้ราตอ้งประหลาดใจอยา่ง
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น่ายนิดี ทั้งน้ี ตลาดเรือเทกองอยูท่่ามกลางวิกฤตมาเป็นเวลาเกือบเจด็ปีแลว้ หวงัวา่น่ีคงเป็นปีท่ีย ํา่แยปี่สุดทา้ย 

 Hartland Shipping Service สรุปวา่การคาดการณ์ทั้งหมดสาํหรับปี 2557 ผดิพลาด โดยระบุวา่ “ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดั 
คือ ปี 2557 เป็นปีท่ีภาคอุปสงคต์กตํ่าอยา่งมาก สืบเน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่งท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้กล่าวคือ ฤดูหนาวท่ี
รุนแรงในสหรัฐอเมริกาและฤดูหนาวท่ีอากาศไม่หนาวมากในทวีปยโุรปส่งผลใหป้ริมาณการขนส่งถ่านหินขา้มมหาสมุทร
แอตแลนติกไปทางทิศตะวนัออกลดลง การประกาศหา้มการส่งออกแร่ดิบของอินโดนีเซียในเดือนมกราคมส่งผลใหก้าร
ขนส่งแร่อะลูมิเนียมและแร่นิเกิลลดลง ในฤดูใบไมผ้ลิ จีนไดย้กเลิกการนาํเขา้ถัว่เหลืองปริมาณ 2 ลา้นตนัจากการท่ีไขห้วดั
นกกลบัมาระบาดทาํใหมี้ความตอ้งการใชถ้ัว่เหลืองเพือ่เป็นอาหารนกลดลง ในเดือนสิงหาคมซ่ึงเป็นฤดูร้อนแต่มีฝนตกใน
จีนไดเ้พิ่มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานนํ้าร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทาํใหก้ารนาํเขา้ถ่านหินลดลง 
ในขณะน้ี ถ่านหินนาํเขา้ทั้งหมดอาจไดรั้บผลกระทบจากภาษีนาํเขา้ท่ีภาครัฐไดป้ระกาศในเดือนตุลาคมเพ่ือเป็นการ
คุม้ครองเหมืองแร่ในประเทศ เราเห็นวา่ปัจจยัเชิงลบส่วนใหญ่ดงักล่าวอาจค่อยๆลดลงหรือหมดไปทาํใหปี้ 2558 กลบั
กลายเป็นปีท่ีดี เพียงแค่อุปทานไม่เพ่ิมข้ึน เม่ือช่วงส้ินเดือนตุลาคม อตัราค่าระวางของเรือขนาดเคปไซตไ์ดป้รับตวัเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากโรงงานผลิตเหลก็ในจีนตอ้งการสตอ็กแร่เหลก็ท่ีมีราคาถูกกวา่การนาํเขา้จากออสเตรเลียและบราซิล ราคาแร่เหลก็
ท่ีลดลงสามารถกระตุน้ใหมี้การขนส่งทางเรือมากข้ึน กล่าวคือ เม่ือเหลก็ในจีนมีราคาถูกมาก โรงงานผลิตกจ็ะส่งออกมาก
ข้ึนถึงร้อยละ 73 ในเดือนกนัยายน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ราคานํ้ามนัดิบตกตํ่าลงตั้งแต่กลางเดือน
มิถุนายน โดยราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงในสหรัฐฯลดลงอยา่งมากจากสูงสุดท่ี 3.64 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนในเดือนเมษายน ซ่ึง
ส่งผลดีต่อลูกคา้ และหวงัวา่จะเป็นเป็นปัจจยัท่ีทาํใหต้วัเลขการบริโภคเพิ่มข้ึน และในท่ีสุด จะช่วยเพิ่มปริมาณความ
ตอ้งการในการขนส่งสินคา้ทางทะเลสาํหรับสินคา้สาํเร็จรูปหรือสินคา้วตัถุดิบ ในปีน้ี ราคาสินคา้โภคภณัฑส่์วนใหญ่ได ้
ตกตํ่าลง เช่นเดียวกนัปีก่อนหนา้น้ี กล่าวคือ ราคาแร่เหลก็ลดลงเกินคร่ึงตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2556 ซ่ึงอยูท่ี่ 160 เหรียญสหรัฐต่อ
ตนั ราคาขา้วโพดลดลงเกือบร้อยละ 60 ตั้งแต่กลางปี 2555 ซ่ึงมีราคาท่ีสูง ราคาฝ้ายลดลงร้อยละ 70 จากตน้ปี 2554 ราคา
ทองแดงลดลงร้อยละ 35 และราคาถ่านหินลดลงร้อยละ 45 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลงอีกร้อยละ 10 
และร้อยละ 13 ตามลาํดบัในปีน้ี หากการท่ีราคาสินคา้โภคภณัฑล์ดลงจะช่วยกระตุน้ใหมี้ความตอ้งการมากข้ึน ดงันั้น ปี 
2558 อาจเป็นปีท่ีดีข้ึนสาํหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ ตรงกนัขา้มกบัคาดการณ์ต่างๆท่ีมีตอนน้ี ปัจจยัต่างๆจะตอ้งเป็นไปให้
ทิศทางเดียวกนัท่ีถูกตอ้ง แต่เราเช่ือวา่โชคน่าจะเขา้ขา้งเราอยูบ่า้งหลงัจากเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายในปี 2557” 

 ธนาคารได้เคยปล่อยเงนิกู้ให้แก่บริษทัเดนิเรืออยา่งง่ายดายในช่วงท่ียคุเฟ่ืองฟกู่อนและในปี 2551 ซ่ึงทาํใหเ้จา้ของ
เรือท่ีไดรั้บเงินกูส้ัง่ต่อ/ซ้ือเรือในปริมาณท่ีมากเกิน ทั้งๆท่ีมีเงินทุนของตนเพียงเลก็นอ้ย และไม่มีสญัญาเช่าล่วงหนา้รองรับ 
ธนาคารเหล่าน้ี ตอ้งประสบกบัความยากลาํบากและตอ้งขายต่อเงินกู ้ มีคดีอยูเ่พยีงสองสามคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับ
โครงสร้างหน้ีทั้งในหรือนอกศาลลม้ละลาย ส่วนคดีอ่ืนๆอยูร่ะหวา่งเจรจา ผลท่ีตามมา คือ ธนาคารหลายแห่งไดข้ายต่อ
เงินกู ้ โดยบางแห่งไดล้ดพอร์ตของตนลงโดยการขายต่อเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือใหแ้ก่ธนาคารอ่ืน หรือยกเลิกการปล่อยกู้
ใหแ้ก่ธุรกิจน้ีและไดป้ลดเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลธุรกิจน้ีออก การดาํเนินการดงักล่าวส่งผลใหธ้นาคารขาดทุน ทาํใหธ้นาคารท่ี
ปล่อยกูใ้หแ้ก่บริษทัเดินเรือจะตอ้งปล่อยกูอ้ยา่งไม่เตม็ใจใหก้บับริษทัในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้น การจดัหาเงินทุนสาํหรับเรือ
จึงไม่มีทีท่าวา่จะง่ายข้ึน  
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 สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย ํา่แย ่โดยเฉพาะอู่ต่อเรือท่ีเพิ่งก่อตั้งในปี 2549 – ปี 2551 อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหารให้
รอดพน้วิกฤต ไดล้ดปริมาณการต่อเรือลงโดยสร้างความแขง็แกร่งในส่วนอ่ืน กล่าวคือ บางแห่งไดก้ลบัไปใหบ้ริการผลิต
ช้ินส่วน และซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปล่ียนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ขณะน้ี อู่ต่อเรือทัว่โลก
กาํลงัเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ “การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ทั้งน้ี มีอู่ต่อเรือในจีนและเกาหลีใตจ้าํนวนมากซ่ึงตอ้ง
ปิดตวัลง หรือกาํลงัประสบปัญหาทางการเงิน 

 ราคานํา้มันทีล่ดลงกบัเศรษฐกจิโลก จากการวิจยัของธนาคารดอยซ์แบงค ์ ทุกๆ 10 เหรียญสหรัฐราคานํ้ ามนัลดลง 
ตวัเลขจีดีพีโลกจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.40 ต่อปี เน่ืองจากอุปสงคก์ารขนส่งทางทะเลมาจากอตัราการขยายตวัของตวัเลขจีดีพี
โลก ดงันั้น เม่ือตวัเลขจีดีพีโลกเพ่ิมข้ึนยอ่มส่งผลดีต่อธุรกิจของเรา ทั้งน้ี มีหลกัการท่ีไม่เป็นทางการวา่อุปสงคสิ์นคา้เทกอง
จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.5 – 2 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะช่วยผลกัดนัใหต้วัเลขจีดีพีโลก
ปรับตวัเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร ยอ้นหลงักลบัไปในปี 2540 ซ่ึงเป็นวิกฤตทวีปเอเชีย ราคานํ้ามนัลดลงเกินคร่ึง (จาก 20 - 23 
เหรียญสหรัฐ เป็น 9 – 10 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีช่วยใหเ้ศรษฐกิจเอเชียรอดจากวิกฤตได ้ เรา
มัน่ใจวา่ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจรอบโลกรอดพน้วิกฤตอีกคร้ังหน่ึง อนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆฟ้ืนตวั นอกจากนั้น สินคา้โภคภณัฑส่์วนใหญ่จะมีตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตท่ีตํ่าลงประมาณร้อยละ 50 
หากราคานํ้ามนัลดลงมากอาจส่งผลใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑล์ดลงตามไปดว้ยและจะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าต่อไปอีกระยะหน่ึง 
โดยทัว่ไปแลว้ ราคาท่ีลดลงจะช่วยใหอุ้ปสงคป์รับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงหมายถึงปริมาณสินคา้สาํหรับขนส่งมีมากข้ึน เราตอ้งคอยดู
กนัวา่ปี 2558 ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะมีบทบาทอยา่งไร 

 ราคานํา้มันทีล่ดลงกบัการเดนิเรือทีช้่าลง ตามทฤษฎีแลว้ ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะส่งผลใหมี้การแล่นเรือท่ีเร็วข้ึนแต่
เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรือต่อวนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงพอ อตัราค่าระวางในระดบัปัจจุบนัน้ี คงไม่มีรายใดจะแล่นเรือเร็ว
ข้ึน ในความเป็นจริงแลว้ Charterer ทุกราย เนน้ใหไ้ดเ้รือท่ีสามารถเดินเรือในความเร็วท่ีประหยดั และไดส้ัง่กปัตนัได้
เดินเรือตามความเร็วนั้น  

 การปลดระวางเรือสินค้าแห้งเทกองในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 35.97 ลา้นเดทเวทตนั 
อยา่งไรกต็าม ตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นท่ีน่าผดิหวงัอยูท่ี่เพียง 21.39 ลา้นเดทเวทตนั และ 
16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั อตัราการปลดระวางข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัสองอยา่ง กล่าวคือ ตลาดค่าระวาง (ปัจจยัแรก) 
และราคาเศษเหลก็ (ปัจจยัท่ีสอง) และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัราคานํ้ามนัไม่วา่จะสูงข้ึนหรือลดลง ราคาเศษเหลก็ล่าสุดอยูท่ี่
ต ํ่ากวา่ 400 เหรียญสหรัฐต่อตนัของเหลก็ท่ีมาจากเรือท่ีถูกปลดระวางซ่ึงยงัอยูใ่นระดบัตํ่าและมีการคาดการณ์วา่ราคาเศษ
เหลก็น่าจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากน้ีต่อไป ซ่ึงหากราคาเศษเหลก็ปรับตวัเพิ่มข้ึน และตลาดค่าระวางยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าดงัเช่น
ปัจจุบนั คาดว่าจะมีเรือถูกปลดระวางในปี 2558 มากกวา่ปี 2557 โดยทัว่ไปแลว้ ค่าระวางท่ีตกตํ่า ซ่ึง Charterer มีเรือให้
เลือกมากมาย จึงไม่เลือกเรือเก่าท่ีกินนํ้ามนัมากกวา่และค่าเบ้ียประกนัสินคา้สูงกวา่ นอกจากนั้น ลูกคา้ของ Charterer ไม่
ตอ้งการขนส่งในเรือเก่าหากยงัมีเรือท่ีอายนุอ้ยกวา่ในอตัราค่าระวางท่ีเท่าๆกนั ดงันั้น เรือเก่าจึงไม่มีใครเช่าในช่วงท่ีตลาด
ตกตํ่า และเจา้ของเรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดูแล ดงันั้น ในช่วงท่ีตลาดตกตํ่า เจา้ของเรือเก่าส่วนใหญ่จะเฝ้าดูราคาเศษ
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เหลก็จากการปลดระวางอยา่งใกลชิ้ด และเม่ือราคาดงักล่าวปรับตวัเพิ่มข้ึน เจา้ของเรือคงจะตดัสินใจปลดระวางเรือของตน
ง่ายยิง่ข้ึน 

 อตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ซ่ึงคือผลต่างระหวา่งขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสัง่ต่อท่ีอู่ต่อเรือ 
ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริงๆ ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั สาํหรับปี 2557 อตัราความ
ล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 35.4 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของตวัเลขในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา ดงันั้น สาํหรับปี 
2557 ตวัเลขอุปทานเพ่ิมข้ึนสุทธิ จาํนวน 35.15 ลา้นเดทเวทตนั มาอยูท่ี่ 770.34 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี ซ่ึงคิดเป็นการ
เพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 4.78 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองโลก ถือเป็นตวัเลขท่ีนอ้ยท่ีสุดในรอบเกา้ปีท่ีผา่นมา อตัราความล่าชา้
ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความผนัผวนของตลาด ส่งผลใหก้ารคาดการณ์
ตวัเลขท่ีแทจ้ริงของการเพ่ิมข้ึนสุทธิของขนาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือโลกในอนาคตเป็นไปไดย้าก บริษทัฯ คิดวา่
อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือจะยงัคงไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละจะผนัผวนสวนทาง
กบัอตัราค่าระวางเรือท่ีแขง็แกร่งข้ึนหากตั้งสมมติฐานวา่อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 35 และมีการปลดระวางเรือ 
20 ลา้นเดทเวทตนั ต่อปี จะส่งผลใหมี้การเพ่ิมข้ึนของเรือสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกเลก็นอ้ยเพียงร้อยละ 4.61 หรือคิดเป็น 
28.64 ลา้นเดทเวทตนั มาอยูท่ี่ 805.84 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 2559 ซ่ึงภายใตส้มมติฐานดงักล่าว จะส่งผลใหมี้การเพ่ิมข้ึน
ของเรือสินคา้แหง้เทกองทัว่โลก 26.79 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.30 มาอยูท่ี่ 848.51 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 
2560  

 ในด้านอุปสงค์ของเรือ อุปสรรคของความไม่แน่นอนยงัคงปรากฏอยู ่ ประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่ง
สินคา้แหง้เทกองตอ้งเผชิญกบัปัญหาตวัเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.4 ในปี 2557 อยา่งไรกต็าม คาดวา่เศรษฐกิจของ
จีนในปี 2558 จะขยายตวัราวๆร้อยละ 7 โดยอยูบ่นสมมติฐานวา่สถานการณ์ทางการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่งต่อเน่ืองและ
นโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ การคอร์รัปชัน่ท่ีลดลง รวมถึงการขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ และการขยายตวั
ของตวัเลขการส่งออกจากแนวโนม้เศรษฐกิจของตลาดใหญ่ท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา จีนพยายามกระตุน้เศรษฐกิจของตน 
และควบคุมการพ่ึงพาการส่งออก ในแง่ของตวัเลขการนาํเขา้นั้น จีนไดส้ร้างความประหลาดใจต่อตลาดโดยเพิ่มการนาํเขา้
แร่เหลก็อยา่งมากท่ีปริมาณ 933.11 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 13.75) ถัว่เหลืองท่ีปริมาณ 71 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ 12.6) ไมซุ้งท่ีปริมาณ 67 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 11.1) แต่นาํเขา้ถ่านหินลดลงอยูท่ี่ปริมาณ 292 ลา้น
ตนั (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.4) จีนไดส่้งออกเหลก็เพิ่มข้ึนร้อยละ 50.5 เม่ือเทียบกบัปี 2556 มาอยูท่ี่ปริมาณ 93.78 ลา้นตนั 
ทั้งๆท่ีตวัเลขดงักล่าวไดเ้พ่ิมข้ึน แต่กลบัมาการพาดหวัข่าววา่ “เศรษฐกิจจีนชะลอตวั” ในระหวา่งปี 2557 กองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) ไดร้ะบุวา่เศรษฐกิจจีนไดก้ลายมาเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของโลกจากการท่ีกาํลงัซ้ือ
มากถึง 17.6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐตกไปอยูใ่นอนัดบัท่ีสอง (17.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัญ) ตวัเลข 
จีดีพีของจีนคาดวา่จะอยูท่ี่ขยายตวัร้อยละ 7 ในปี 2558 และหนงัสือพิมพต่์างๆทัว่โลกไดพ้าดหวัข่าววา่เศรษฐกิจจีนจะย ํา่แย ่
ทั้งๆท่ีตวัเลขจีดีพีของสหรัฐจะอยูท่ี่ร้อยละ 4 – 5 ดูเหมือนวา่มีการนาํเสนอข่าวแบบไม่ยติุธรรม  

 เศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึนของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่ได้
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หยดุใชม้าตรการผอ่นคลายแผนการกระตุน้เศรษฐกิจ (QE) แต่ยงัจะปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียทีละนอ้ยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2558  

 ส่วนสหภาพยุโรป ซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหน่ึงใหผู้ส่้งออกรายใหญ่
ท่ีสุดของโลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปเป็นท่ีน่าผดิหวงั จึงทาํใหธ้นาคารกลางสหภาพยโุรปจะเร่ิมแผนกระตุน้เศรษฐกิจ 
(QE) อนัจะส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และคาดวา่อาจจะลดตํ่าลงอีก จาก
มาตรการ QE ดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของสหภาพยโุรปฟ้ืนตวั และไม่สามารถมองขา้ม
ตวัเลขการส่งออกไดเ้น่ืองจากเยอรมนีเคยเป็นหน่ึงในผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลกเม่ือไม่นานมาน้ี หากสหภาพยโุรป
สามารถจดัการกบัเศรษฐกิจของตนได ้ ยอ่มมีการนาํเขา้สินคา้เทกองมากข้ึนเพื่อใชก้ารผลิตสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปและสินคา้
สาํเร็จรูป ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการในการขนส่งทางเรือมากข้ึน   

 ประเทศญีปุ่่ น ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนสินคา้เทกองรายใหญ่อนัดบัท่ีสองของโลก กาํลงัไปไดดี้ภายใตม้าตรการ 
Abenomics อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากยงัคงมีการเลิกใชพ้ลงังานนิวเคลียร์จึงมีการนาํเขา้ถ่านหินเพิม่มากข้ึน บริษทัญ่ีปุ่นหลาย
แห่งมีกาํไร ตอ้งขอบคุณค่าเงินเยนท่ีอ่อนตวัลงจาก 75 เยน เป็น 115 – 120 เยนต่อเหรียญสหรัฐ และทาํใหมี้การกลบัไป
ลงทุนในประเทศของตน รวมไปถึงในโรงงานของตนทัว่เอเชียและทัว่โลก ซ่ึงส่งผลใหมี้การนาํเขา้สินคา้แหง้เทกองมาก
ข้ึน 

 ประเทศอนิเดยี ดว้ยค่าเงินท่ีอ่อน และภายใตรั้ฐบาลใหม่ท่ีมุ่งเนน้การตลาด อาจกลายเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑท์างการ
เกษตรรายใหญ่ จากการท่ีมีท่าเรือท่ีเลก็ ร่องนํ้าต้ืนเขิน และไม่มีประสิทธิภาพ ทาํใหท่้าเรือเกิดความแออดัอยา่งมาก ส่งผล
ใหป้ริมาณการขนส่งโดยเรือขนส่งขนาดเลก็ลดลง ปัจจยัน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัท่ีดีใหก้บัตลาดเรือขนส่งขนาดเลก็ 

 ผลพลอยไดท่ี้จะตามมาจากอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนดงักล่าวน้ี อาจทาํใหเ้กิดการปลดระวางเรือเก่าลดลง และในอีก 4 ปี
ขา้งหนา้ กล่าวคือ ก่อนส้ินปี 2561 ร้อยละ 17.4 ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงมีขนาด 
770.34 ลา้นเดทเวทตนั จะมีอายมุากกวา่ 20 ปี หรือคิดเป็น 133.7 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงบางส่วนหรือทั้งหมดอาจจะถูกปลด
ระวาง  

 เพื่อเป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอนาํเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปีท่ีสาํคญั จากงบการเงิน
ของบริษทัในปีท่ีผา่นๆ มา ดงัต่อไปน้ี 
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ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ค่าเฉลีย่ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 24.8 110.10 154.2 92.6 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.54) 

จํานวนเรือโดยเฉลีย่ 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 42 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหน่ึงลาํ  

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 0.87 2.47 2.92 1.72 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) 

 ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของทั้งปีท่ี 1,105 จุด ซ่ึงถือ
เป็นดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีหกในประวติัการณ์ ในขณะท่ีบริษทัเดินเรืออ่ืนตอ้งเขา้สู่แผนฟ้ืนฟกิูจการ (Chapter 11) หรือ
ปรับโครงสร้างหน้ีนั้น ถือไดว้า่บริษทัฯ บริหารงานไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจแมว้า่จะขาดทุนเลก็นอ้ย ทั้งน้ี ปี 2552 ถึงปี 2554 จะ
ถูกจดจาํไวว้า่เป็นปีแห่ง “การสร้างความแขง็แกร่ง” เม่ือบริษทัฯ ไดป้รับลดตวัเลขในงบดุลโดยลดขนาดกองเรือของ                
บริษทัฯ และเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับลดอายกุองเรือดว้ยเรือท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีเครนยกสินคา้ 

 

รางวลัและเกยีรตยิศ:  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหพ้ีเอสแอลเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีผลงานโดดเด่นทางดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคมและยงัใหพ้ีเอสแอลเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีผลงานท่ีโดดเด่นทางดา้นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม สาํหรับปี 2557 
เช่นเดียวกนันั้น บริษทัฯ ถูกจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ีหน่ึงในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของประเทศไทย และใหอ้ยูใ่น
อนัดบัท่ีสองเม่ือเทียบกบับริษทัต่างๆใน 12 ประเทศ โดยผลการตดัสินมาจากนกัวิเคราะห์และผูล้งทุนจาํนวน 322 รายซ่ึง
ไดล้งความเห็นในโครงการสาํรวจซ่ึงจดัโดยนิตยสาร Asiamoney นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เทกอง” (Bulk Ship Operator of the Year) ในงาน IBJ Awards 2014 และ
บริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัการบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี” ในงาน 
Lloyd's List Asia Awards 2014 

  

จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานประจําปี 

 ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,661.59 ลา้นบาท (ปี 2556: 4,828.61 ลา้นบาท) และ
ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 80.22 ลา้นบาท (ปี 2556: กาํไรสุทธิ 527.77 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 15,283.85 ลา้นบาท (ปี 
2556: 15,631.03 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนในระหวา่งปีเป็น 27,908.53 ลา้นบาท (ปี 2556: 
25,509.76 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากการรับมอบเรือจาํนวน 5 ลาํ ในปี 2557 ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนสินทรัพยร์วมควรจะมากกวา่น้ีหาก
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รวมเงินสาํรองถา้ไม่ไดใ้ชส้าํหรับการจ่ายเงินกูคื้นล่วงหนา้ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินล่วงหนา้สาํหรับเรือสัง่ต่อใหม่ 
และการจ่ายค่าซ้ือเรือท่ีไดม้าระหวา่งปี สินทรัพยร์วมในสกลุเงินบาท (เป็นสกลุเงินตามงบการเงิน) นั้นซ่ึงไดถู้กปรับปรุง
ใหม่จากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ไดเ้พิ่มข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาท
ท่ีอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2557 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2556  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 82.31 ลา้นบาท (ปี 2556: กาํไรสุทธิ 522.34 ลา้นบาท) ก่อนกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4.33 ลา้นบาท (ปี 2556: กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 13.33 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้าํนวน 
2.24 ลา้นบาท (ปี 2556: จาํนวน 7.90 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้ ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํคิดเป็น 
8,096 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 7,508 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํของปี 2556 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้าก
การเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สูงกวา่ปีท่ีแลว้ สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ีดาํเนินงาน
มีมากข้ึนในปี 2557 ท่ีจาํนวน 42 ลาํ เม่ือเทียบกบัจาํนวน 39 ลาํ ในปี 2556 รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํของปี 2557 สูงข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ีดาํเนินงานมีมากข้ึนใน
ปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํในระหวา่งปีเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2556 ระยะเวลา
หยดุการเดินเรือเพื่อการซ่อมบาํรุงของปีน้ีเฉล่ียประมาณ 10.67 วนั ต่อลาํเรือ ซ่ึงถือวา่ดีมากเม่ือคาํนึงถึงอายเุฉล่ียของกอง
เรือท่ีประมาณ 10 ปี ในปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บเงินจาก การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลจาํนวน 1,454.28 ลา้นบาท โดย
ไดบ้นัทึกกาํไรจาํนวน 39.55 ลา้นบาทจาก การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลจาํนวน 1 ฉบบั บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
จาํนวน 311.82 ลา้นบาทไปในระหวา่งปี 2557 

 บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี สาํหรับ 21 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัจนัทร์ ท่ี 16 กนัยายน 2557 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 25.75 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ เร่ิมซ้ือขาย
หุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจนครบ 21 ปี นกั
ลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 18.24 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การคาํนวณน้ียงัไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนจากการนาํ
เงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 

 

การปรับลดอายุกองเรือ 

 ณ ตน้ปี 2558 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 44 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 2 ลาํ ขนาดซุปรา
แมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 33 ลาํ) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,525,040 
เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 34,660 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 10.5 ปี  

 ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฎัจกัรข้ึน
ลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีสุด 
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 แผนการปรับลดอายกุองเรือไดก้าํลงัดาํเนินการอยู ่ โดยปี 2558 จะเป็นปีท่ีทา้ทายอยา่งยิง่สาํหรับการเดินเรือ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขายเรือเก่าและเรืออายนุอ้ยท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดจาํนวน 21 ลาํ และจะรับมอบเรือต่อใหม่
จาํนวน 18 ลาํซ่ึงเป็นเรือท่ีมีเคร่ืองยนตเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยในตน้ปี 2559 บริษทัฯ จะรับมอบเรือต่อใหม่อีกจาํนวน 
7 ลาํ ส่งผลใหก้องเรือของบริษทัฯ จะอยูท่ี่ 48 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ีย 3.5 ปีและขนาดเฉล่ีย 50,000 เดทเวทตนัต่อลาํ 

  อู่ต่อเรือ ABG บริษทัฯ ไดท้าํสญัญากบัอู่ต่อเรือ ABG สาํหรับสัง่ต่อเรือทั้งหมด 21 ลาํ (ขนาด 34,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 12 ลาํ ขนาด 54,000 เดทเวทตนัจาํนวน 6 ลาํ และเรือขนส่งซีเมนตข์นาด 20,000 เดทเวทตนัจาํนวน 3 ลาํ) ซ่ึง    
บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั ลาํแรกเม่ือกลางเดือนมิถุนายน 2554 และลาํท่ีสองเม่ือส้ินเดือน
มีนาคม 2555 บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือลาํท่ีสามในเดือนมกราคม 2556 ในระหวา่งปี 2554 - 2556 บริษทัฯ ไดก้าํไรจากการ
ขายต่อสญัญาสั่งต่อเรือโดยการแปลงหน้ีใหม่ จาํนวน 9 ฉบบั (สาํหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 5 ฉบบั และเรือ
ขนาด 54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ฉบบั) ใหก้บับุคคลท่ีสามซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ต่อมาในระหวา่งปี 2556 – เดือน
กรกฎาคม 2557 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องเงินงวดตามสญัญาคํ้าประกนัการคืนเงินงวดจากธนาคาร (refund guarantees) 
สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 9 ฉบบั (สาํหรับเรือขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ฉบบั และเรือขนาด 54,000 เดทเวท
ตนั จาํนวน 2 ฉบบั เรือขนส่งซีเมนตข์นาด 20,000 เดทเวทตนัจาํนวน 3 ฉบบั) และน่ีไดเ้ป็นตอนจบของตาํนาน ABG  

 

เหตุการณ์สําคญัของปี 2557 

 ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเป็นท่ีน่าผดิหวงัในปี 2557 ในขณะท่ีมีคาดการณ์วา่ตลาดจะฟ้ืนตวัแต่สุดทา้ยกไ็ม่
เป็นเช่นนั้น ส่งผลใหบ้ริษทัเดินเรือส่วนใหญ่มีมูลค่าหุน้ท่ีลดลงอยา่งมาก ณ ส้ินปี โดยมีเหตุการณ์หลกัๆท่ีเกิดข้ึน คือ 
บราซิลไดสู้ญเสียตวัเลขการส่งออกใหแ้ก่ออสเตรเลีย โดยในปริมาณ 110 ลา้นตนัของแร่เหลก็ท่ีนาํเขา้มาท่ีจีนในระหวา่งปี 
2557 มาจากออสเตรเลียเกือบทั้งหมดส่งผลใหต้วัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลล์ดลง นอกจากนั้น ในปีน้ี รูปแบบ
ฤดูกาลการขนส่งไดห้ายไป และจีนไม่ไดซ้ื้อสินคา้ในปริมาณท่ีมากเหมือนเคยเน่ืองจากการปล่อยสินเช่ือเขม้งวดข้ึน การ
ขนส่งสินคา้ธญัพืชจากอเมริกาใตไ้ดห้ายไปโดยไม่มีเรือแมแ้ต่ลาํเดียวท่ีรอขนสินคา้ธญัพืชในน่านนํ้าบราซิลเม่ือเทียบกบั
จาํนวนมากกวา่ 100 ลาํท่ีรอขนสินคา้ดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2556 

 ตวัเลขภาคอุปทานไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงทางสวา่งในทา้ยท่ีสุดของหนทางท่ีมืดมิด มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 
749 ลาํ คิดเป็นขนาด 51.88 ลา้นเดทเวทตนัถูกส่งมอบในช่วงปี 2557 และในช่วงเวลาเดียวกนั เจา้ของเรือถูกบงัคบัใหต้อ้ง           
รีไซเคิลเรือของตนมากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ตวัเลขการปลดระวางเรือปีน้ีไม่เหมือนกบัตวัเลขปีท่ีแลว้ท่ีมีการปลดระวางเรือ 
21.39 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 26 ลาํ เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) 
จาํนวน 26 ลาํ เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 47 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 59 ลาํ เรือขนาด
แฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 54 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 132 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 
16.72 ลา้นเดทเวทตนั ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหก้องเรือโลกแขง็แกร่งมากข้ึน โดยเม่ือตน้ปี 2558 กองเรือขนส่งสินคา้เทกอง
โลกมีขนาด 770.34 ลา้นเดทเวทตนั และมีเรือขนาดระวางรวม 85.40 ลา้นเดทเวทตนั และ 66.52 ลา้นเดทเวทตนั มีกาํหนด
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ส่งมอบในปี 2558 และ 2559 ตามลาํดบั หากตั้งสมมติฐานวา่มีการปลดระวางเรือท่ี 20 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ปี 2557 อยูท่ี่ 
16.72 ลา้นเดทเวทตนั) รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ร้อยละ 35 ของการส่งมอบเรือทั้งปี (ปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 35.40) 
ส้ินปี 2558 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 805.84 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.6 และภายใตส้มมติฐานทั้งสองน้ี ส้ินปี 
2559 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 848.51 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 5.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลข ณ ส้ินปี 2558  

 ในท่ีสุด ผลพวงของวกิฤตกิารเงนิโลกกค่็อยๆคล่ีคลายลง ดว้ยตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ตามท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้ สหรัฐอเมริกาไดเ้ลิกใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจ (QE) และระบุวา่อตัราดอกเบ้ียจะเร่ิมปรับตวัเพิ่มข้ึนในช่วงคร่ึง
หลงัของปี 2558 เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐมัน่ใจวา่เศรษฐกิจของตนเร่ิมแขง็แกร่งข้ึน  

 ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป มีตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย โดยสหราชอาณาจกัรและสเปนมี
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีเศรษฐกิจของเยอรมนี อิตาลี และฝร่ังเศสไดอ่้อนตวัลง และดูเหมือนกรีซจะออกจากการเป็น
สมาชิกในการเลือกตั้งในวนัท่ี 25 มกราคม 2558 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหธ้นาคารกลางสหภาพยโุรปจะเร่ิมแผนกระตุน้
เศรษฐกิจ (QE) ในอนาคตอนัใกล ้ ซ่ึงจะส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และคาด
วา่อาจจะลดตํ่าลงอีก จากมาตรการQE ดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของสหภาพยโุรปฟ้ืนตวั 
ทั้งน้ี สหภาพยโุรปมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเลก็นอ้ยและเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของ
โลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปท่ีแขง็แกร่งข้ึน ยอ่มส่งผลดีต่อตลาดเรือเทกอง โดยจะมีการนาํเขา้วตัถุดิบจาํนวนมากและ
การส่งออกผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูปหรือสาํเร็จรูปจาํนวนมากเช่นกนั 

 ประเทศญีปุ่่ น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจอ่อนแอในสายตาขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development “OECD”) ภายใตก้ารนาํของนายก Abe และนโยบาย 
Abenomics ประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจต่างๆ 
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึน ดว้ยค่าเงินเยนท่ีอ่อนลงจาก 75 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยูท่ี่ประมาณ 
115 - 120 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นส่วนใหญ่กาํไรไดม้ากมาย ไม่เพียงแต่บริษทัภายในประเทศแต่
ยงัรวมไปถึงโรงงานต่างๆท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลใหอุ้ปสงคสิ์นคา้เทกองเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ เพื่อนาํมา
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นรอบโลก การนาํเขา้ถ่านหินของญ่ีปุ่นนั้นไดเ้ร่ิมขยายตวัจากการท่ีประชากรญ่ีปุ่นไม่ช่ืน
ชอบนิวเคลียร์ทุกรูปแบบหลงัจากเม่ือเดือนมีนาคม 2556 ท่ีมีเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกชิุมะไดร้ะเบิดจากสึนามิ 

 ประเทศอนิเดยี ไดพ้ิสูจนใ์หเ้ห็นแลว้วา่เป็นประเทศท่ีส่งเสริมตลาดสินคา้แหง้เทกอง ภายใตรั้ฐบาลใหม่ท่ีมุ่งเนน้
การตลาด จากการท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนเร่ือยๆเพื่อใชป้้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า จากรายงานของ International Energy 
Agency ณ กรุงปารีสไดค้าดวา่อินเดียจะสามารถแซงจีนข้ึนเป็นประเทศผูซ้ื้อถ่านหินผา่นการขนส่งทางทะเลมากท่ีสุดใน
โลกและจะเพ่ิมปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินเป็น 300 - 350 ลา้นตนั ก่อนส้ินปี 2559 การนาํเขา้ถ่านหินของอินเดียไดเ้พิ่มข้ึน
ร้อยละ 19 มาอยูท่ี่ 196.12 ลา้นตนัในช่วง ปี 2557 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าไดส้ัง่ซ้ือถ่านหินเพิ่มข้ึนเน่ืองจากถ่านหินนาํเขา้มีราคา
ตํ่าและถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอ ส่งผลใหปี้ 2558 จะมีการนาํเขา้ถ่านหินเพิ่มข้ึนเป็น 230 ลา้นตนั อินเดียเป็นผูน้าํเขา้
ถ่านหินมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสามรองจากจีนและญ่ีปุ่น อินเดียอาจกลายเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑท์างการเกษตรรายใหญ่ จาก
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การท่ีมีท่าเรือท่ีเลก็ ร่องนํ้าต้ืนเขิน และไม่มีประสิทธิภาพ ทาํใหท่้าเรือเกิดความแออดัอยา่งมาก ส่งผลใหป้ริมาณการขนส่ง
โดยเรือขนส่งขนาดเลก็ลดลง ปัจจยัน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัตลาดเรือขนส่งขนาดเลก็ใหดี้ข้ึน  

 ประเทศจีน ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไดพ้ยายามด้ินรนกบัตวัเลขจีดีพีท่ีลดลงในแต่ละ   
ไตรมาส จากร้อยละ 7.4 เป็นร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 7.3 ก่อนจะส่งทา้ยปีท่ีร้อยละ 7.3 ดว้ยค่าเฉล่ียตวัเลขจีดีพีทั้งปีท่ีร้อยละ 
7.4 อยา่งไรกต็าม คาดวา่เศรษฐกิจของจีนในปี 2558 จะขยายตวัประมาณร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 8 โดยอยูบ่นสมมติฐานของ
สถานการณ์ทางการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่งต่อเน่ือง นโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ การขยายตวัของการบริโภค
ภายในประเทศ และการขยายตวัของการส่งออกจากการท่ีเศรษฐกิจทัว่โลกไดแ้ขง็แกร่งข้ึน จากการเปล่ียนถ่ายอาํนาจ
ทางการเมืองในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา จะยงัคงไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในแผนกระตุน้เศรษฐกิจ
ระยะเวลา 5 ปีซ่ึงดาํเนินการมาแลว้คร่ึงทางและการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภายใตก้ารบริหารของผูน้าํคนใหม่ 

 การนาํเขา้แร่เหลก็โดยประเทศจีน มีปริมาณมากอยูท่ี่ 933.11 ลา้นตนัในปี 2557 หรือขยายตวัร้อยละ 13.75 เม่ือเทียบ
กบั 820.3 ลา้นตนัเม่ือปี 2556 โดยเดือนธนัวาคม 2557 มีการนาํเขา้แร่เหลก็มากถึง 86.85 ลา้นตนั ซ่ึงถือเป็นเดือนท่ีมีการ
นาํเขา้แร่เหลก็มากท่ีสุดในประวติัการณ์ สาํหรับสินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลก  ตวัเลขการนาํเขา้ในอนาคตจะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ี
ซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลิตเหลก็ในจีนสาํหรับปี 
2557 ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อยูท่ี่ประมาณ 813 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.96 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 774.57 ลา้น
ตนัในปี 2556 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ ส่วนถ่านหินซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 80 ของความตอ้งการ
ใชพ้ลงังานทั้งหมดของจีน ในอดีต จีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอต่อความตอ้งการ แต่ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น
แลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่านหิน 126 ลา้นตนัในปี 2552 ปริมาณ 164 ลา้นตนัในปี 2553 ปริมาณ 182 ลา้นตนัในปี 2554 ปริมาณ 
288.9 ลา้นตนัในปี 2555 เพ่ิมข้ึนเป็นปริมาณ 322.01 ลา้นตนัในปี 2556 ต่อมาลดลงเป็นปริมาณ 291.63 ลา้นตนัในปี 2557 
ส่งผลใหจี้นกลายเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกส่ีปีซอ้นแซงหนา้ประเทศญ่ีปุ่นจากผลการสาํรวจตั้งแต่ปี 
2518! และคาดวา่จะมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบั
ตน้ทุนการผลิตภายในประเทศ และค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและใชถ่้านหินในปริมาณ 3,800 ลา้นตนัต่อปี 
ซ่ึงคาดวา่จะมีการขยายตวัถึง 4,150 ลา้นตนั ในอนาคตอนัใกลน้ี้ แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้เทกองได ้ 

 ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ณ ตน้ปีอยูท่ี่ 2,113 จุด แต่ส้ินปีอยูท่ี่ 782 จุด ทั้งๆท่ีจีนมีการนาํเขา้แร่เหลก็เพิ่มข้ึนร้อยละ 
13.75 หรือประมาณ 110 ลา้นตนัในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 สินคา้นาํเขา้อ่ืนๆปรับตวัเพิ่มข้ึนยกเวน้ถ่านหินท่ีลดลงจาก 
322.01 ลา้นตนั มาอยูท่ี่ 291.63 ลา้นตนั หรือประมาณ 9.43 ลา้นตนั ปัจจยัสุดทา้ยคือ มีการปลดระวางเรือเก่าปริมาณ 19.11 
ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงไดช่้วยพยงุดชันีค่าระวางเรือไว ้
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 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของปี 2557 อยูท่ี่ 1,105 จุด ซ่ึงถือเป็นค่าเฉล่ียของดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีหกใน
ประวติัการณ์ ทั้งๆท่ีเคยมีการคาดการณ์วา่จะเป็นปีท่ีแขง็แกร่งค่าเฉล่ียระยะยาวของดชันีค่าระวางเรือ (ช่วงปี 2528 - 2546) 
ก่อนเกิดภาวะกระทิงรอบล่าสุด ดชันีอยูท่ี่ 1,358 จุด ช่วงท่ีเกิดภาวะกระทิงขาข้ึน (ช่วงปี 2528 - 2553) ดชันีอยูท่ี่ 2,133 จุด 
และช่วงภาวะกระทิง (ช่วงปี 2547 - 2553) ดชันีอยูท่ี่ 4,265 จุด 

 รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือของบริษทัฯ ในปี 2557 เฉล่ียอยูท่ี่ 8,096 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ อยูท่ี่ 
4,695 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํซ่ึงมากกวา่เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,600 เหรียญสหรัฐ ต่อวนัต่อลาํเรือ เลก็นอ้ย 

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทยีบ ในปี 2557 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่
ระดบั 524 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,681 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของ
บริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 7,895 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 2.79 สาํหรับปี 2557 ค่าเฉล่ีย
ของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 939 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,818 เหรียญ
สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 9,034 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือ
ของดชันี BSI ร้อยละ 7.99 

 

ทศิทางอุตสาหกรรม  

 การปลดระวาง มีเรือ 132 ลาํถูกปลดระวาง ในขณะท่ีมีเรือต่อใหม่ 119 ลาํเขา้มาในตลาด ส่งผลใหก้องเรือมีขนาด
ลดลงจาํนวน 13 ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยกองเรือของโลกในประเภทเดียวกบัขนาดเรือของบริษทัฯ (ขนาด 10,000 - 
30,000 เดทเวทตนั) โดยลดลงจาก 2,770 ลาํ เป็น 2,757 ลาํ ในปี 2557 การท่ีตลาดค่าระวางเรือตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือเป็นสาเหตุ
สาํคญัทาํใหอ้ตัราการปลดระวางเรือเก่ามีมากข้ึน และยงัช่วยใหร้าคาเศษเหลก็ปรับตวัสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ี คงเป็นการยากท่ีจะ
หลีกเล่ียงบทสรุปวา่ เม่ือเรือท่ีมีอายมุากข้ึนเพิ่มจาํนวนข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือยงัคงปรับตวัลดลง จะส่งผลให้
อตัราการปลดระวางเรือสูงข้ึนในอนาคต 

 

โดยการเปรียบเทยีบ คาดว่าจะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจํานวนปกต ิในปี 2558 และ 2559 กล่าวคอื  

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 1,934 ลาํ ขนาดระวางรวม 336 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้น
ปี 2558) มีเรือจาํนวน 386 ลาํ ขนาดระวางรวม 74.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 22.1 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่ง
มอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 282 ลาํ ขนาดระวางรวม 52.4 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.6 ท่ีจะมีอายุ
เกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 1,972 ลาํ ขนาดระวางรวม 154 ล้านเดทเวทตนั ณ 
ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 366 ลาํ ขนาดระวางรวม 29.8 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 19.4 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูก 
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ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 271 ลาํ ขนาดระวางรวม 19.9 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 13 ท่ีจะมี
อายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตนั - มีเรือจาํนวน 394 ลาํ ขนาดระวางรวม 25.5 ล้านเดทเวทตนั ณ 
ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 613 ลาํ ขนาดระวางรวม 38.6 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 151 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่ง
มอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 163 ลาํ ขนาดระวางรวม 11 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 43.2 ท่ีจะมีอายุ
เกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 2,767 ลาํ ขนาดระวางรวม 145.5 ล้านเดทเวท
ตนั ณ ต้นปี 2558) มีเรือจาํนวน 173 ลาํ ขนาดระวางรวม 9 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.2 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูก
ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 491 ลาํ ขนาดระวางรวม 22.2ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.2 ท่ีจะมี
อายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 1,573 ลาํ ขนาดระวางรวม 54.4 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 
2558) มีเรือจาํนวน 446 ลาํ ขนาดระวางรวม 16.4 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 30.2 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ 
จนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 230 ลาํ ขนาดระวางรวม 8.27 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.2 ท่ีจะมีอายเุกิน 
20 ปี ภายในปี 2561 และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561  

 เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 2,757 ลาํ ขนาดระวางรวม 55.3 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 
2558) มีเรือจาํนวน 135 ลาํ ขนาดระวางรวม 2.1 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 3.7 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ 
จนถึงส้ินปี 2561 ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 939 ลาํ ขนาดระวางรวม 20 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 36.1 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี 
ภายในปี 2561 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2558 - 2561 ดว้ยจาํนวนเรือเก่าท่ีมีจาํนวนมากเช่นน้ี ทาํใหดู้วา่ตวัเลข
อุปทานของเรือประเภทน้ีซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัเรือของบริษทัฯ จะแขง็แกร่งมากท่ีสุดในตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

 เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึงเฉล่ียอยู่
ท่ีร้อยละ 35 ในปีก่อนๆท่ีผา่นมาดว้ย ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI และสินเช่ือในตลาด 

 ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 44 ลาํ รวมกบัเรือสัง่ต่อใหม่อีก 
25 ลาํ ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ในตลาด และเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีจาํนวนเรือสัง่ต่อใหม่มากท่ีสุด 
และเน่ืองจากเจา้ของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเลก็ๆ อยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการ
ยอมรับจากลูกคา้วา่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใช้
บริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จากตลาด
เม่ือราคาตกตํ่าจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป  
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ปัญหาทีอุ่ตสาหกรรมเผชิญอยู่ 

 ดว้ยอตัราค่าระวางท่ีพุง่ข้ึนสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์และร่วงตํ่าลงอยา่งรวดเร็วสู่ระดบัตํ่าสุดในรอบสอง
ทศวรรษท่ีผา่นมา บริษทัท่ีมีความรอบคอบท่ีสุดและมีหน้ีสินเพียงเลก็นอ้ยในบญัชีงบดุล รวมถึงมีเงินสดคงเหลือมาก อาจ
ช่วยสร้างความมัน่คงใหก้บัอุตสาหกรรมได ้ ดว้ยการซ้ือเรือมือสองหรือเรือต่อใหม่ ในช่วงท่ีราคาตกตํ่าเป็นประวติัการณ์
หรือโดยการควบรวมกิจการหรือการซ้ือกิจการของบริษทัอ่ืน หรือจากการท่ีกองทุนส่วนบุคคล (PE) ไดร้วมการถือหุน้ใน
บริษทัต่างๆใหเ้หลือเพียงถือหุน้ในหน่ึงบริษทัเท่านั้น ซ่ึงน่าจะเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะเป็นวิธี
ใดกต็ามกล็ว้นเป็นท่ีน่ายนิดีทั้งส้ิน เพราะวา่เป็นการช่วยใหทุ้กภาคส่วนในอุตสาหกรรมน้ีมัน่คงข้ึนแมจ้ะเพียงเลก็นอ้ยก็
ตาม 

 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ ของบริษทัฯ ยงัคงท่ีในปี 2557 โดยค่าใชจ่้ายแทบทุกดา้นคงท่ีเท่ากบัก่อนหนา้น้ี อยา่งไรก็
ตาม ค่าจา้งคนประจาํเรือไดเ้พ่ิมข้ึนและคาดวา่จะเพิ่มข้ึนอีกในปีต่อๆไปสาํหรับทั้งบริษทัฯ และบริษทัเดินเรืออ่ืนๆ ความ
ตอ้งการคนประจาํเรือในตาํแหน่งอาวโุสท่ีมีประสบการณ์ยงัคงเป็นปัญหาหลกั ปัญหาการขาดแคลนน้ีเกิดจาก 
การจา้งงานตามสาํนกังานต่างๆ และในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังซ่ึงมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยักวา่ นอกจากน้ี ความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยต่ีางๆบนเรือทั้งในแง่ของการนาํทางและเคร่ืองมือในการเดินเรือทาํใหต้อ้งการคนประจาํเรือท่ีไดรั้บ
การฝึกอบรม อนัส่งผลใหส้ถานการณ์เการขาดแคลนเช่นน้ีเลวร้ายลงอีก  

 ผู้รับประกนัภยั P&I Clubs สบายใจข้ึนจากการท่ีการเรียกร้องค่าเสียหายมีจาํนวนลดลง และรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน เงิน
สาํรองท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ผลกระทบจากการเรือเก่าซ่ึงตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัสูงไดถู้กปลดระวาง หรือขาย หรือถูกทดแทนเรือ
ใหม่ท่ีทนัสมยันั้นมีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี อยา่งไรกต็าม ผูรั้บประกนัซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่ม P&I clubs 
ระหวา่งประเทศ ไดค้งปรับเพ่ิมเบ้ียประกนัภยั กล่าวคือ เพิ่มเบ้ียประกนัเป็นเปอร์เซ็นคงท่ีสาํหรับกรมธรรมท่ี์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป เพ่ือเป็นการชดเชยเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนในตน้ทุนการเรียกร้องค่าเสียหายและเพ่ือใหฐ้านะ
ทางการเงินโดยรวมมัน่คงข้ึน ตามท่ีไดเ้คยรายงานมาแลว้ การประกนัภยัประเภทน้ีมีรูปแบบท่ีพิเศษดว้ยการใหค้วาม
คุม้ครองท่ีแทบจะไม่มีขีดจาํกดั และใหบ้ริการช่วยเหลือจดัการกบัปัญหาฟ้องร้องทุกกรณีท่ีเกิดจากการเป็นเจา้ของหรือ
บริหารเรือ ดงันั้น เจา้ของเรือจะตอ้งเผชิญกบัการเพิ่มเบ้ียประกนัภยัแมว้า่จะเป็นภาระแก่ผูเ้อาประกนักต็าม 

 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํสาํหรับปี 2557 นั้นเพิ่มข้ึนเลก็ร้อย
จากปีก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน  

 ในปี 2557 ไดเ้ห็นราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีลดลงและการเปล่ียนมามุ่งเนน้การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าเพ่ือเป็นการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเขม้งวดในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
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 จากกฎระเบียบหลากหลายฉบบั มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) อยู่
ภายใตข้อ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) โดยเขตควบคุมการปล่อย
มลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean Emission Control Area “ECA”) ไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 
โดยมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษเช่นเดียวกบัเขตควบคุมการปล่อยมลพิษบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ ทะเลเหนือ และทะเล
บอลติก กล่าวคือ เรือท่ีแล่นผา่นบริเวณน้ีจะตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur Fuel Oil “LSFO”) ซ่ึงตอ้งไม่
เกินร้อยละ 1 ในช่วงแรกของการบงัคบัใช ้คือ ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ส่วนในช่วงท่ีสองของ
การบงัคบัใช ้คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป เม่ือเรือแล่นในเขตควบคุมการปล่อยมลพิษดงักล่าว ค่ากาํมะถนัของ
เช้ือเพลิงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.1 สืบเน่ืองจากการขาดแคลนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมทัว่โลก เรือต่างๆจึงจาํเป็นตอ้งใช ้Low 
Sulphur Marine Gas oil (MGO) ซ่ึงมีราคาสูงมากกว่าเช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การใช ้MGO กบัเคร่ืองยนตห์ลกั ถือเป็น
ความทา้ทายอย่างมากในทางเทคนิคเน่ืองจากเคร่ืองยนต์และระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของเรือในปัจจุบนัไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อรองรับเช้ือเพลิงชนิดน้ี ความทา้ทายทางดา้นเทคโนโลยีในอนาคตนั้นจะรวมไปถึงการมีเคร่ืองยนตท่ี์ใช้
เช้ือเพลิงสองประเภท กล่าวคือ LNG และนํ้ ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากกฎหมายการควบคุมการปล่อยมลพิษต่างๆเขม้งวดข้ึน 
บริษทัฯ ได้พยายามติดตั้งเคร่ืองยนต์ (สําหรับเรือท่ีสั่งต่อใหม่ทั้งหมด) ท่ีสามารถปรับไปติดตั้งเคร่ืองยนต์สองระบบ
ดงักล่าวในอนาคตได ้  
  หลายประเทศยืนยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าถ่วงเรือท่ีเขม้งวดข้ึน  อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการนํ้ าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศเขา้
ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก จะตอ้งมีการจดัการนํ้ าถ่วงเรือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ IMO ดงันั้น การติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าถ่วงเรือสาํหรับเรือของบริษทัฯจึงผอ่นคลายลง โดยตามกาํหนดใหม่
นั้นเรือจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวเม่ือมีการตรวจเรือรอบแรกสาํหรับ International oil pollution prevention 
certificate (IOPP) หลงัจากท่ีอนุสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญติัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของ
สหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA)) ไดก้าํหนดวนับงัคบัใชท่ี้แตกต่างออกไปทาํลาํเรือสั่งต่อใหม่ 
กล่าวคือ เรือสั่งต่อใหม่ของบริษทัฯ (วางโครงเรือหลงัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556) มีการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าถ่วงเรือตาม
กฎระเบียบของ US EPA ณ ปัจจุบนั มี 43 ประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 32.54 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก เขา้ร่วมลง
นามในอนุสญัญาน้ี จึงคาดวา่อนุสญัญาดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในปี 2558 

 จากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทาํใหม้าตรฐาน
ความเป็นอยูต่่างๆบนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพิ่มมากข้ึน โดย ILOไดอ้อกอนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 
2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทาํงานและความเป็นอยู่
ของคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศทุกลาํท่ีมีขนาดมากกวา่ 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพือ่ออก
ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานใน
กิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐ
นั้นรับรอง อนุสญัญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการใหส้ตัยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือน
สิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ี และจะตอ้งไดรั้บใบรับรองดงักล่าวก่อนวนัท่ี 20 
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สิงหาคม 2556 เน่ืองจากยงัคงอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ MLC อยา่ง
ครบถว้น ILO จึงไดใ้หเ้วลาผอ่นผนัหน่ึงปีสาํหรับการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดน้ี โดยส้ินสุดลงเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 เรือ
ท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ นั้นไดรั้บ ใบรับรองตามอนุสญัญา MLC 2006 หลงัจากท่ีไดรั้บการตรวจจากองคก์รองคก์รท่ี
รับผดิชอบ ยงัไม่มีความชดัเจนวา่ประเทศไทยจะรับรองอนุสญัญาดงักล่าวในอนาคตอนัใกลน้ี้ ใบรับรองตามอนุสญัญา 
MLC 2006 ของเรือชกัธงไทยอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรองอนุสญัญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิด
อุปสรรคในการเดินเรือภายใตธ้งไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํลงัหารือปัญหาดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการเพื่อหาทางออกต่อไป 

 ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 

 บริษทัฯ ไดก้าํลงัเตรียมความพร้อมกบัทางการและสถาบนัตรวจเรือท่ีไดรั้บการรับรอง เพื่อใหเ้รือทุกลาํของเรา
ไดรั้บใบรับรองน้ีก่อนวนัท่ีกาํหนด คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงวา่ “เพื่อโลกสีเขียว” (Going 
Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆใหบ้ริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
มากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการต่างๆท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้งัคบัแต่ดว้ยความ
สมคัรใจเพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ โดยไดอ้ธิบายไวใ้นรายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื  นอกจากน้ี ยงัมีอนุสญัญา
ของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด ์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซ    คลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมีส่วนทาํใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บงัคบัต่างๆ
เหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้มายงัเมือง
ท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ยกวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช ้
“BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่
ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือตามรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน
ใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ เพ่ือปฏิบติัตามพนัธสญัญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะดาํรงรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯใหเ้ป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้หมี้การตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ISO 14001:2004 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2004 น้ีเป็นระบบท่ี
กาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการใหก้บัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิม
ใช ้ “แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency Management Plan “SEEMP”) 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสญัญา MARPOL เรือเหล่าน้ียงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดั
ส่ิงปฏิกลูท่ีเขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 5 ของอนุสญัญา MARPOL  

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้ง 
ศูนยฝึ์กอบรมคนประจาํเรือเตม็รูปแบบข้ึนภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 2551 
โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพ่ือใช้
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สาํหรับฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยมีเคร่ืองฝึกจาํลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจาํลองสะพานเดินเรือจริง และ
สามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าสาํคญัไดอ้ยา่งเสมือนจริงซ่ึงจะทาํใหค้นประจาํเรือไดมี้โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือ
จริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการทาํงานเป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะ
ในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ีถือวา่เป็นกา้วยา่งสาํคญัของบริษทัฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพิ่มศกัยภาพใหก้บับุคลากร
ประจาํเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัของคนประจาํเรือ สินคา้ และตวัเรือ จากอุบติัเหตุทาง
ทะเลและเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคนประจาํเรือท่ีมีทกัษะ
ความสามารถ และส่งผลใหก้ารไดเ้ล่ือนตาํแหน่งบนเรือเกิดข้ึนเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการท่ี
จะช่วยฝึกทกัษะความสามารถใหก้บัคนเรือเพ่ือทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดนอ้ยลงดงักล่าว 

 หลกัสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็นหลกัสูตร
สาํหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจาํสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การบริหารงานเรือ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกดัของมนุษย ์และเพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดทศันคติท่ีดี
ในเร่ืองความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด
ในการช่วยเพิ่มทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจาก
ความผดิพลาดของมนุษย ์ (Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากรและการทาํงานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร 
MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก 
ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตรน้ีมาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร 
MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆสาํหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึก
โดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) และวีดีทศัน ์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรม
หลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ 
(Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการ
ปฏิบติังานตาํแหน่งตน้เรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสูตรความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะนาํแกไ้ขปัญหาการทาํงานบนเรือ 
(Maritime Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆ
เหล่าน้ีไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการวางรากฐานท่ีสาํคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและการ
เรียนรู้เพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานเรือ 

 ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัมีการทาํงานร่วมกนักบัแผนกบริหารงานเรือของบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมี 
การฝึกใหก้บัคนเรือและการออกแบบหลกัสูตรใหเ้หมาะสม ดว้ยแนวทางน้ีจึงไดมี้การพฒันาหลกัสูตรข้ึนใหม่สาํหรับฝึก
นายช่างกลเรือในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร MAN Diesel Engine and Turbo (ME course) หลกัสูตรเสริมทกัษะและ
การบริหารจดัการหอ้งเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือ
ระดบัสูง และหลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ 
ในอนาคตไดมี้แผนการท่ีจะเพ่ิมเติมหลกัสูตรอีก เช่น หลกัสูตรสาํหรับ “ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงาน
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ของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือสาํหรับลูกเรือ” ทางศูนย์
ฝึกอบรมไดจ้ดัใหมี้การติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานสาํคญั เช่นเคร่ืองยนตเ์ทอร์โบชาร์จเจอร์ และเคร่ืองแยกกรองนํ้ามนั 
เพื่อใชส้าํหรับการฝึกปฏิบติัจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยเสริมร่วมกบัหอ้งฝึกจาํลองการ
เดินเรือ เพื่อใหศู้นยฝึ์กอบรมสามารถทาํการฝึกในส่ิงท่ีจาํเป็นไดท้ั้งนายประจาํเรือฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ รวมถึงลูกเรือ 
เรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อใหม่ไปนั้น มีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัพลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดบบริษทัฯ ไดจ้ดัใหน้าย
ช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมสาํหรับการใชง้านเคร่ืองยนต์
เหล่าน้ีจากผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ือความเขา้ใจท่ีดีข้ึนในการเดินเรือและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่าง
กลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมในศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ  

 การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System ”ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือใหม่ส่วน
ใหญ่มีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านแลว้ สาํหรับเรือเก่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีการบงัคบัใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ใน
ปี 2561 เป็นตน้ไป การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS น้ีจาํตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การทาํงานของระบบทัว่ๆไป รวมถึง
การใชง้านอุปกรณ์แต่ละยีห่อ้ท่ีอาจมีรูปแบบการใชง้านแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต นกัเดินเรือท่ีจะใชง้านอุปกรณ์ 
ECDIS ในการเดินเรือจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ีถูกตอ้ง และไดรั้บใบรับรองผา่นการฝึกอบรมมาแลว้ก่อนท่ีจะไดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชง้านไดจ้ริงบนเรือ 

 ในบรรดาอุปกรณ์นาํทางในการเดินเรือท่ีทนัสมยัทั้งหมด เช่น เรดาร์ AIS และ GPS นกัเดินเรือจะไดรั้บเคร่ืองช่วย
นาํทางในการเดินเรือดว้ยอุปกรณ์ ECDIS ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยนาํทางในการเดินเรือจะทาํใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ (ซ่ึงอยูบ่น
แผน่กระดาษ) หมดความสาํคญัไป ทั้งน้ี การใชอุ้ปกรณ์ ECDIS นั้น นกัเดินเรือจะตอ้งรู้วธีิใชง้านท่ีถูกตอ้งดว้ย 

 ไดมี้การออกแบบเรือขนาดเลก็เพ่ือใหมี้คนประจาํเรือนอ้ยท่ีสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าววา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ เรือ
ต่างๆอาจไม่ตอ้งมีคนประจาํเรืออยูเ่ลยโดยจะมีแต่เคร่ืองยนตร์ะบบอตัโนมติัซ่ึงสามารถควบคุมไดจ้ากบนบก และแมว้า่จะ
ยงัคงเป็นไปไดย้ากท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่หากเม่ือพฒันาการใหม่ๆดงักล่าวเกิดข้ึน กย็อ่มส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งมากในรูปแบบการเดินเรือปัจจุบนั 

 บริษทัฯ มัน่ใจวา่นกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดีก่อนจะประจาํการบนเรือ โดยนกัเดินเรือ
ไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น นกัเดินเรือดงักล่าวยงัไดรั้บการฝึกอบรม
จากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่การไดรั้บใบรับรองอยา่งเดียวอาจจะไม่ทาํใหน้กัเดินเรือคุน้เคย
และใชง้าน ECDISไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั้งอุปกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
การใชง้าน ECDIS โดยหลงัจากท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร ECDIS น้ีแลว้ นกัเดินเรือจะตอ้งเขา้อบรมการใชง้าน ECDIS จริง
อีกดว้ย  

 ภยัจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจอยา่งมาก  
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 ในปี 2556 - 2557 ไม่มีการรายงานการถูกโจรสลดัโจมตีในบริเวณอ่าวโซมาเลีย เม่ือเปรียเบทียบกบัจาํนวน 35 คร้ัง
ในปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ยงัไม่มีรายงานยนืยนัถึงข่าวเหตุการณ์ตอ้งสงสยัในบริเวณ Horn of Africa ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีความเส่ียง
สูง  

 การลดลงของตวัเลขความสาํเร็จในการยดึเรือของโจรสลดันั้นยงัคงไม่น่าไวว้างใจ บริษทัเดินเรือต่างๆยงัคงกงัวลวา่
โจรสลดัจะเปล่ียนรูปแบบเพ่ือรองรับมาตรการป้องกนัต่างๆท่ีเรือส่วนใหญ่ใชอ้ยูใ่นระหวา่งเดินเรือผา่นเขตเส่ียงภยั 
อยา่งไรกต็าม จากการท่ีมีกองทพัเรือระหวา่งประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความ
ปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง หวงัวา่บริษทัประกนัภยัต่างๆจะรับรู้ถึงแนวโนม้เช่นน้ี 

 

 นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอกชายฝ่ังใน
อ่าวกินี ยงัคงเป็นอีกพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถูกโจรสลดัโจมตี ในช่วงหลายเดือนท่ีผา่นมามีการเตือนภยัโจรสลดัมากข้ึนในบริเวณ
น้ี อยา่งไรกต็าม พื้นท่ีทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการกบั
ปัญหาโจรสลดัในน่านนํ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยจาํกดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้

 การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไดมี้จาํนวนเพิ่มข้ึน โดยเรือท่ีถูกโจมตีจะเป็นเรือขนส่งนํ้ามนัขนาดเลก็
ซ่ึงมีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของโจรสลดั บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคล่ือนไหวของเรือต่างๆในน่านนํ้าบริเวณน้ี โดยองคก์ร IFC นั้นมีสาํนกังานใหญ่
อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่างๆใหแ้ก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยั
จากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 

 

โครงการร่วมทุน 

 สถานะของการลงทุนในบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ มีดงัต่อน้ี 

- Southern LPG Pvt Ltd (SLPG) ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษทัร่วมทุนน้ียงัคงดาํเนินอยูแ่ต่ใกลจ้ะเสร็จ
สมบูรณ์แลว้  

-  International Seaports (Haldia) Pvt Ltd บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง 
แห่งเดียวของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 2.48 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 121 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546 ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและหวงัวา่    
บริษทัฯ จะสามารถเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 
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บทสรุป 

 อุปสงค์ - บรรยากาศทางธุรกิจในปี 2558 จะมีความผนัผวนอยา่งมาก โดยมีปัจจยัเชิงลบต่างๆ ซ่ึงรวมไปถึง ความตึง
เครียดทางการเมือง การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ BRICS และเศรษฐกิจยโุรป การเพ่ิมมาตรการ
การป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ ปริมาณเรือท่ีมากเกินท่ียงัไม่ลดจาํนวนลงมากนกั และปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีมาก
เกิน อยา่งไรกต็าม สถานการณ์อาจไม่ไดเ้ลวร้ายอยา่งท่ีคิด ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวกต่างๆสาํหรับปี 2558 ซ่ึงรวมไปถึง มีปริมาณ
การสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีลดลงสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกตํ่า อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีมากข้ึนสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ี
ตกตํ่า ปริมาณการปลดระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายงัคงดีกวา่คาดการณ์ ราคานํ้ามนัท่ีลดลงซ่ึงส่งผลให้
ตวัเลขจีดีพีของโลกเพ่ิมข้ึน ราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่าลงท่ีช่วยลดราคาสินคา้โภคภณัฑต่์างๆท่ีขนส่ง ค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงของยโุรป
และญ่ีปุ่นจะช่วยใหก้ารส่งออกฟ้ืนตวั การหา้มการส่งออกแร่นิเกิลและแร่อะลูมิเนียมของอินโดนีเซียซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุ
ท่ีทาํใหปี้ 2557 ไม่ดีนั้นอาจจะกลายมาเป็นผลดีจากการท่ีจีนตอ้งนาํเขา้สินคา้เหล่าน้ีจากประเทศอ่ืนๆท่ีไกลกวา่ซ่ึงช่วยในแง่
ปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมล ์ โดยแร่เหล่าน้ีท่ีจีนเกบ็สะสมไวใ้นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบ
จากการหา้มส่งออกของอินโดนีเซียเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2557 นั้นไดห้มดลง จึงมีความตอ้งการนาํเขา้แร่น้ีจากประเทศท่ี
ไกลข้ึน ทั้งน้ี เวลาเท่านั้นท่ีจะบอกไดว้า่ปี 2558 จะจบลงดว้ยความประหลาดใจอยา่งน่ายนิดีหรือไม่  

 อุปทาน – เน่ืองดว้ยตลาดค่าระวางเรือในอดีต (ปี 2547 ถึงปี 2551) อยูใ่นระดบัสูงมากทาํใหเ้จา้ของเรือส่วนใหญ่
ยงัคงใชง้านเรือท่ีมีอายมุากของตนต่อไปจนเกินอายใุชง้านตามปกติ หากเป็นช่วงท่ีสภาพตลาดค่าระวางเรืออยูใ่นระดบัปกติ
แลว้ จะมีเรือซ่ึงอายเุกิน 20 ปีในระหวา่งปี 2558 – ปี 2561 ประมาณร้อยละ 17.37 ของกองเรือทั้งโลก (ขนาดระวางรวม 
133.77 ลา้นเดทเวทตนั) ถูกปลดระวาง โดยมีขอ้จาํกดัในแง่จาํนวนอู่ท่ีใหบ้ริการปลดระวางเรือท่ีมีอยูอ่าจมีไม่เพียงพอ  

 จากการท่ีเรือต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 19.72 (ขนาดระวางรวม 151.92 ลา้นเดทเวทตนั) ของ
กองเรือโลกมีกาํหนดการส่งมอบจนถึงส้ินปี 2560 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกบัการท่ีอู่ต่อเรือส่งมอบเรือล่าชา้ 
อาจจะทาํใหต้วัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าวอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 35 ซ่ึงเป็นตวัเลขเฉล่ียของสองสาม
ปีท่ีผา่นมา อุปทานกบัอุปสงคน่์าจะเขา้สู่ภาวะสมดุลไดใ้นปี 2558 – ปี 2559 ดงันั้น บริษทัฯ คิดวา่ปี 2557 จึงอาจถูกจารึกไว้
ใหเ้ป็นปีสุดทา้ยแห่งความทา้ทายท่ียากลาํบากสาํหรับธุรกิจเดินเรือเทกอง  

 ด้านการเงนิ – ในช่วงปี 2554 – ปี 2555 เป็นปีแห่งการออกพนัธบตัร เม่ือบริษทัเรือต่างๆไดร้ะดมเงินทุนกวา่ 34 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐผา่นตลาดพนัธบตัร ซ่ึงต่อมาไดล้ดลงมาอยูท่ี่ประมาณ 11 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2556 เม่ือกองทุน
หุน้ส่วนบุคคล ไดมุ่้งสร้างผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้น โดยมีกลยทุธ์ลงทุนในธุรกิจเดินเรือ เม่ือบริษทัเดินเรือต่างๆได้
ระดมทุน 12 พนัลา้นเหรียญสหรัฐผา่นทาง private placement หรือ private equity ซ่ึงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเป็นสามเท่าของปี 
2555 โดยกองทุนส่วนบุคคลดงักล่าวไดล้งทุนในธุรกิจน้ีจนกระทัง่ไตรมาสหน่ึงของปี 2557 กองทุนต่างๆไดเ้ร่ิมออกไปเม่ือ
ปรากฏวา่การสร้างผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้นนั้นไม่ง่ายดงัเช่นท่ีคาดไว ้โดยปีท่ีแลว้ ตลาดท่ีคาดวา่จะฟ้ืนตวัและมูลค่า
ตวัเรือท่ีคาดวา่จะสูงข้ึนกไ็ม่เป็นไปตามท่ีคาด โดยขณะน้ี ผูล้งทุนต่างๆไดเ้ฝ้ารอการฟ้ืนตวัของตลาด ส่วนบางรายไดก้าํลงั
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หาทางออกอ่ืนๆเพ่ือไม่ใหข้าดทุนมากนกั ดงันั้น การระดมเงินทุนในปี 2557 จึงมีจาํนวนลดลงอยา่งมาก 

 การปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัเดินเรือเมีเร่ืองราวท่ีแตกต่างออกไป กล่าวคือ เงินกูโ้ดยบริษทัเดินเรือในปี 2556 นั้นอยูท่ี่
ประมาณ 56 พนัลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี ยงัไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเงินกูส้าํหรับปี 
2557 แต่คาดวา่ไม่น่าจะเพ่ิมข้ึน 

 ปัจจยัเหล่าน้ีบ่งบอกอะไรสาํหรับปีน้ี เราคาดวา่กองทุนส่วนบุคคลต่างๆจะยงัคงลงทุนอยูแ่ต่ไม่มาก และ/หรือ ออก
จากธุรกิจน้ีโดยยอมขาดทุนในจาํนวนไม่มากนกั ตลาดพนัธบตัรในฐานะเป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับบริษทัเดินเรืออาจจะไม่มี
จาํนวนมากเหมือนเช่นปี 2554 – ปี 2555 โดยเฉพาะเม่ือธนาคารกลางสหรัฐจะเร่ิมเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย ดงันั้น อุตสาหกรรมจะ
ยงัคงอยูใ่นภาวะท่ีดีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการเงินกูจ้ากธนาคาร แมว้า่เงินกูน้ั้นอาจมีไม่เพียงพอเม่ือธนาคารตอ้งแบกรับความ
เส่ียงจากการภาวะท่ีตลาดตกตํ่า ดงันั้น เราจะไดเ้ห็นบริษทัเดินเรือหลายแห่งเผชิญกบัปัญหาซ่ึงอาจนาํไปสู่การประกาศ
ลม้ละลาย และ/หรือ การปรับโครงสร้างหน้ี เราหวงัวา่การปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่นาํวิธีการผอ่นผนัมาใช ้ ซ่ึงไม่เป็นการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื 

 

บทส่งท้าย  

 เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ ไดก้าํลงัไขวค่วา้โอกาสดีๆ ท่ีมีอยู่
ในตลาดโดยบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะมอบสญัญาแห่งความสาํเร็จสู่อนาคตน้ี แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน ดว้ยการทาํงาน
อยา่งทุ่มเทและเสียสละของพนกังานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ ทั้งท่ีประจาํในสาํนกังานและท่ีประจาํการบนเรือของ
บริษทัฯ ทุกคน  

 
จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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                          (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)        (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
                                      กรรมการผูจ้ดัการ                 กรรมการ 
 


