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รายงานประจําปี 

  ปีแห่งความประหลาดใจทีเ่ลวร้าย ปี 2558  นั้นจะถูกจดจาํวา่เป็นหน่ึงในปีท่ีแยท่ี่สุดของตลาดเรือเทกอง ค่าเฉล่ีย
ดชันี BDI สาํหรับทั้งปี อยูท่ี่ 719 จุด ซ่ึงสูงกวา่ตวัเลขดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดในอดีตท่ีผา่นมาเพียง 4 จุด อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอก
สถานการณ์ของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี สืบเน่ืองจากปีท่ีน่าผดิหวงัน้ีเอง ทาํใหมี้ความเห็นตรงกนัวา่ปี 2559 นั้นกจ็ะเป็นปีท่ี
ลาํบากอีกปีหน่ึง 

 ดชันี BDI เร่ิมตน้ปีดว้ยระดบั 771 จุด และลดลงตํ่าเป็นประวติัการณ์ ท่ีระดบั 509 จุด เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 
โดยดชันีไดอ้ยูใ่นระดบัราวๆ 500 จุดจนถึงตน้เดือนมิถุนายน  ตามปกติแลว้ในฤดูร้อน กล่าวคือ ช่วงเดือนมิถุนายน 
กรกฎาคม และสิงหาคม เป็นเดือนท่ีดชันีตํ่าท่ีสุดของปี แต่ปีน้ีไม่ไดเ้ป็นเหมือนเช่นเคย ตลาดสร้างความประหลาดใจดว้ย
ดชันี 1,222 จุด เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม ซ่ึงเป็นดชันีท่ีสูงท่ีสุดของปี และหลงัจากนั้นกล็ดลงมาและตํ่าสุดเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
ท่ีระดบั 471 จุด ซ่ึงโดยปกติแลว้เป็นช่วงท่ีดชันีแขง็แกร่งท่ีสุดของปี ส่งผลใหค่้าดชันีตามฤดูกาลปีน้ีกลบัตาลปัตร ในช่วง
หนา้ร้อนดงักล่าวแมด้ชันีไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนแต่อุปสงคก์ลบัไม่ไดเ้พิ่มข้ึนแต่อยา่งใด อยา่งไรกต็าม มีเรือเทกองอยา่งนอ้ย
ปริมาณ 20 ลา้นเดทเวทตนั ถูกปลดระวางในช่วงคร่ึงแรกของปี 2558 ซ่ึงไดช่้วยลดช่องวา่งระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานลง
และทาํใหด้ชันี BDI ปรับตวัสูงข้ึน ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่เกือบนอ้ยท่ีสุดในประวติัการณ์ การสัง่ต่อเรือเดิมกถู็กทาํให้
ล่าชา้หรือเล่ือนเวลาออกรับเรือออกไปอนัเน่ืองมาจากสถานะทางการเงินไม่วา่ของผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ มีการเปล่ียนการสัง่ต่อ
เรือจากเรือเทกองท่ีมีกาํหนดรับมอบในปี 2559 เป็น เรือแทงค ์และ/หรือ เรือคอนเทนเนอร์ ปัจจยัเหล่าน้ีเองไดช่้วยลดความ
กดดนัในภาคอุปทาน อนัส่งผลใหส้ถานการณ์ท่ีเลวร้ายไดเ้ร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีก่อนกลางปี 2558   ซ่ึงส่งผลใหด้ชันี 
BDI ปรับตวัสูงข้ึน นาํโดยกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ซ่ึงตวัเลขการปลดระวางส่งผลใหก้ารขยายตวัของกองเรือขนาดน้ีติดลบ 
ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่จุดสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงคน์ั้นคงจะไม่ไกลจนเกินไปและหากมีการลดปริมาณ
เรือในตลาดลงจริงกจ็ะทาํใหเ้กิดความสมดุลเร็วยิง่ข้ึน แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย อตัราการปลดระวางเรือในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2558 ลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของปี ส่งผลใหด้ชันี BDI นั้นปรับตวัลดลงอยา่งมากในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2558 บริษทัฯ คาดวา่ช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ตลาดกค็งจะไม่ดีนกัดว้ยปริมาณเรือใหม่ท่ีเขา้มาสู่ตลาดและอุปสงคท่ี์ยงัไม่
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เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั หากการปลดระวางเรือมีปริมาณมากตลอดทั้งปี 2559 กค็งจะไดเ้ห็นตลาดมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในช่วง
ส้ินปี 2559 ระดบัดชันี BDI ในปัจจุบนันั้นส่งผลใหเ้รือเทกองเกือบทุกขนาดตอ้งดาํเนินธุรกิจตํ่ากวา่จุดคุม้ทุนเงินสด แต่
ตามหลกัแลว้สภาพตลาดท่ีผดิปกติเช่นน้ีคงเกิดข้ึนเป็นระยะเวลาไม่นาน อยา่งไรกต็าม ตามท่ี Lord Keynes ไดก้ล่าวไวว้า่
ตลาดนั้นสามารถผดิปกตินานกวา่ท่ีคนเราจะหาเงินมาไดเ้พียงพอ บริษทัฯ เห็นวา่ดชันี BDI คงจะไม่ตกตํ่ามากไปกวา่น้ี 
และน่าจะแกวง่ตวัอยูท่ี่ระดบั 400 ถึง 750 จุด ในปี 2559  

 มีสองปัจจัยทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นดชันี BDI ปัจจยัแรก คือ ปริมาณเรือท่ีมากเกินซ่ึงเป็นเช่นน้ีมาเป็นระยะเวลา
พอสมควรแลว้ หากตวัเลขการปลดระวางเรือในระหวา่งปี 2559 เพิ่มข้ึนเหมือนในปี 2555 ยงัมีโอกาสท่ีเราจะไดเ้ห็นปัญหา
น้ีหมดไป ปัจจยัท่ีสอง คือ อุปสงค ์ คงจะปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่สถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลกนั้นไม่ไดส้ร้างความเช่ือมัน่ท่ีจะ
ทาํใหป้ริมาณการคา้ขายขยายตวั การชะลอตวัในการเติบโตของภาคอุปสงคแ์ละปริมาณการคา้ขายไม่น่าจะมาเกิดข้ึนใน
ภาวะท่ีตลาดย ํา่แย ่ อยา่งไรกต็าม โปรดระลึกไวว้า่ธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 และคาดวา่จะ
ปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 1 ในระหวา่งปี 2559 อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่สหรัฐฯ ซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีหน่ึงของโลก 
กาํลงัฟ้ืนตวัในระดบัท่ีธนาคารกลางของตนสามารถปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียได ้ ดว้ยราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่าอยา่งมากและคาดวา่
จะตกตํ่าเช่นน้ีต่อไปอีกระยะหน่ึงในอนาคต ผูบ้ริโภคน่าจะมีเงินไวจ้บัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยผลกัดนั
เศรษฐกิจของสหรัฐฯและน่าจะช่วยกระตุน้การซ้ือสินคา้ราคาถูกท่ีผลิตจากจีนและประเทศในทวีปเอเชีย อนัจะส่งผลใหเ้กิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในทางท่ีดี 

 ตลาดเรือเทกองอาจสร้างความประหลาดใจและน่าจะยงัคงอยูร่อดไดใ้นสภาพท่ีดี เม่ือช่วงเวลาน้ีของปี 2558 เราเคย
ไม่เช่ือกบัการคาดการณ์ของปี 2558 เช่นเดียวกนันั้น เราไม่เช่ือการคาดการณ์สาํหรับปี 2559 แต่เรายงัหวงัวา่ผลจะออกมา
สร้างความประหลาดใจในทางท่ีดีซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการคาดการณ์ ณ ปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาเกือบ 8 ปีแลว้ท่ีเราอยูใ่นวิกฤตของ
ตลาดเรือเทกอง แมก้ระทัง่ในพระคมัภีร์ไบเบิลยงัระบุวา่เวลาท่ีขา้วยากหมากแพงมากสุด 7 ปี ดงันั้นจึงคาดวา่ปีน้ีจะเป็นปี
สุดทา้ยของความตกตํ่าของตลาดเรือเทกอง 

 ธนาคารสําหรับธุรกจิเดนิเรือไดมี้ส่วนทาํใหต้ลาดตกตํ่าโดยธนาคารดงักล่าวไดป้ล่อยกูใ้หแ้ก่บริษทัเดินเรือต่างๆ
อยา่งง่ายดายในช่วงท่ียคุเฟ่ืองฟกู่อนและในปี 2551 ซ่ึงทาํใหเ้จา้ของเรือท่ีไดรั้บเงินกูส้ัง่ต่อ/ซ้ือเรือในปริมาณท่ีมากเกิน ทั้งๆ
ท่ีใชเ้งินทุนของตนเพียงเลก็นอ้ยและไม่มีสญัญาเช่าล่วงหนา้รองรับ ธนาคารเหล่าน้ีตอ้งประสบกบัความยากลาํบากและตอ้ง
ขายต่อเงินกู ้ มีคดีอยูเ่พียงสองสามคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งในหรือนอกศาลลม้ละลาย ส่วนคดีอ่ืนๆอยู่
ระหวา่งเจรจา ผลท่ีตามมา คือ ธนาคารหลายแห่งไดข้ายต่อเงินกู ้ โดยบางแห่งไดล้ดพอร์ตของตนลงโดยการขายต่อเงินกู้
สาํหรับธุรกิจเดินเรือใหแ้ก่ธนาคารอ่ืน หรือยกเลิกการปล่อยกูใ้หแ้ก่ธุรกิจน้ีและไดป้ลดเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลธุรกิจน้ีออก การ
ดาํเนินการดงักล่าวส่งผลใหธ้นาคารขาดทุน ทาํใหธ้นาคารต่างๆลงัเลท่ีจะปล่อยกูใ้หก้บับริษทัในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้น การ
จดัหาเงินทุนสาํหรับเรือจึงไม่มีทีท่าวา่จะง่ายข้ึน  

 สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย ํา่แย ่ โดยมีอู่ต่อเรือบางแห่งไดปิ้ดตวัลง ซ่ึงรวมถึงอู่ต่อเรือท่ีถือหุน้โดยภาครัฐของ
ประเทศจีนซ่ึงในอดีตถือวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเป็นไปได ้ อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหารใหร้อดพน้วิกฤตไดล้ดปริมาณการต่อเรือ
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ลงโดยสร้างความแขง็แกร่งในส่วนอ่ืน กล่าวคือ บางแห่งไดก้ลบัไปใหบ้ริการผลิตช้ินส่วน และซ่อมแซมตวัเรือแทน บาง
แห่งไดเ้ปล่ียนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ขณะน้ี อู่ต่อเรือทัว่โลกกาํลงัเสนอจุดขายเรือของตนในแง่ของ 
“การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ทั้งน้ี มีอู่ต่อเรือในจีนและเกาหลีใตจ้าํนวนมากซ่ึงตอ้งปิดตวัลง หรือกาํลงัประสบปัญหาทาง
การเงิน ซ่ึงรวมไปถึงอู่ต่อเรือยกัษใ์หญ่ 3 แห่งในเกาหลีใตซ่ึ้งกาํลงัประสบปัญหาขาดทุนสูงถึงหลกัพนัลา้นเหรียญสหรัฐใน
ปี 2558 

 ราคานํา้มันทีล่ดลงกบัเศรษฐกจิโลก โดยทัว่ไปแลว้ ตน้ทุนราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีลดลงจะส่งผลเกิดการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากความตอ้งการในการขนส่งทางเรือมาจากอตัราการขยายตวัของตวัเลขจีดีพีโลก ดงันั้น ยอ่มเป็นการดีต่อ
ธุรกิจเดินเรือหากตวัเลขจีดีพีโลกเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี หลกัการทัว่ๆไปกคื็ออุปสงคสิ์นคา้เทกองจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 เท่าของ
ตวัเลขจีดีพีโลก ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะช่วยผลกัดนัใหต้วัเลขจีดีพีโลกปรับตวัเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร ยอ้นหลงั
กลบัไปในปี 2540 ซ่ึงเป็นวิกฤตทวีปเอเชีย ราคานํ้ามนัลดลงเกินคร่ึง (จาก 20 - 23 เหรียญสหรัฐ เป็น 9 – 10 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีช่วยใหเ้ศรษฐกิจเอเชียรอดจากวิกฤตได ้เรามัน่ใจวา่ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะสามารถช่วย
ใหเ้ศรษฐกิจรอบโลกรอดพน้วกิฤตอีกคร้ังหน่ึง อนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศต่างๆฟ้ืนตวั ปัจจุบนั สินคา้โภคภณัฑ์
มีปริมาณมากเกินความตอ้งการส่งผลใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑต์กตํ่าเป็นประวติัการณ์ โดยทัว่ไปแลว้ ราคาสินคา้โภคภณัฑ์
ท่ีลดลงจะช่วยใหอุ้ปสงคป์รับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงหมายถึงปริมาณสินคา้สาํหรับขนส่งมีมากข้ึนและหวงัวา่จะไดข้นส่งในเส้นทาง
ท่ีไกลข้ึน เราตอ้งคอยดูกนัวา่ปี 2559 ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะมีบทบาทอยา่งไร 

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

 การปลดระวางเรือสินค้าแห้งเทกองในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 35.97 ลา้นเดทเวทตนั 
อยา่งไรกต็าม ตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นท่ีน่าผดิหวงัอยูท่ี่เพียง 21.39 ลา้นเดทเวทตนั และ 
16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั ปี 2558 ตวัเลขการปลดระวางเรือดีข้ึนมากโดยมีปริมาณ 32.09 ลา้นตนัถูกปลดระวางแต่ก็
ไม่ดีขนาดท่ีจะช่วยพยงุดชันี BDI ได ้โดยดชันี BDI ไดท้าํสถิติตกตํ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์มาอยูท่ี่ระดบั 471 จุด ในวนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2558 ทั้งน้ี อตัราการปลดระวางข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัสองอยา่ง กล่าวคือ ตลาดค่าระวาง (ปัจจยัแรก) และราคาเศษ
เหลก็ (ปัจจยัท่ีสอง) และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัราคานํ้ามนัไม่วา่จะสูงข้ึนหรือลดลง ราคาเศษเหลก็ล่าสุดอยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 300 
เหรียญสหรัฐต่อตนัของเหลก็ท่ีมาจากเรือท่ีถูกปลดระวางซ่ึงยงัอยูใ่นระดบัตํ่าและมีการคาดการณ์วา่ราคาเศษเหลก็ไม่น่าจะ
ลดลงอีก ซ่ึงหากราคาเศษเหลก็ยงัอยูใ่นระดบัเช่นเดียวกบัปัจจุบนั และตลาดค่าระวางยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าดงัเช่นปัจจุบนั 
คาดวา่จะมีเรือถูกปลดระวางในปี 2559 มากกวา่ปี 2555 โดยทัว่ไปแลว้ ในเวลาท่ีค่าระวางตกตํ่า Charterer ซ่ึงมีเรือใหเ้ลือก
มากมายจะไม่เลือกเรือเก่าท่ีกินนํ้ามนัมากกวา่และค่าเบ้ียประกนัสินคา้สูงกวา่ นอกจากนั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งการขนส่งในเรือเก่า
หากยงัมีเรือท่ีอายนุอ้ยกวา่ในอตัราค่าระวางท่ีเท่าๆกนั ดงันั้น เรือเก่าจึงไม่มีใครเช่าในช่วงท่ีตลาดตกตํ่า และเจา้ของเรือตอ้ง
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เสียค่าใชจ่้ายในการดูแล ดงันั้น ในช่วงท่ีตลาดตกตํ่า เจา้ของเรือเก่าส่วนใหญ่จะเฝ้าดูราคาเศษเหลก็จากการปลดระวางอยา่ง
ใกลชิ้ด และหากเกรงวา่ราคาเศษเหลก็จะปรับตวัลดลงอีก เจา้ของเรือคงจะตดัสินใจปลดระวางเรือของตนไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 อีกส่ีปีขา้งหนา้ กล่าวคือ ก่อนส้ินปี 2562 จะมีเรือร้อยละ 14.58 ของกองเรือเทกองโลก (ขนาดระวางบรรทุกรวม 
788.42 ลา้นเดทเวทตนั) (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559) ท่ีอายเุกิน 20 ปี หรือคิดเป็นขนาดระวางบรรทุก 114.93 ลา้นเดทเวทตนั
ซ่ึงคาดวา่เรือดงักล่าวไม่บางส่วนกท็ั้งหมดจะถูกปลดระวาง โดยข้ึนอยูก่บัดชันี BDI และราคาขายเรือเพื่อปลดระวาง 

 อตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ซ่ึงคือผลต่างระหวา่งขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสัง่ต่อท่ีอู่ต่อเรือ 
ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริงๆ ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั สาํหรับปี 2558 อตัราความ
ล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 46.03 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมาซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 35 ดงันั้น 
สาํหรับปี 2558 มีจาํนวนเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม 18.08 ลา้นเดทเวทตนั ทาํให ้ณ ส้ินปี กองเรือโลกมีขนาด 
788.42 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็นการเพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 2.35 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองโลก ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีนอ้ย
ท่ีสุดในรอบสิบปีท่ีผา่นมา! อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความ
ผนัผวนของตลาด ส่งผลใหก้ารคาดการณ์ตวัเลขท่ีแทจ้ริงของการเพ่ิมข้ึนสุทธิของกองเรือโลกในอนาคตเป็นไปไดย้าก 
บริษทัฯ คิดว่าอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่และการปลดระวางเรือจะยงัคงไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละจะผนั
ผวนสวนทางกบัดชันี BDI หากตั้งสมมติฐานวา่อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 45 และมีการปลดระวางเรือ 36 ลา้น
เดทเวทตนั ต่อปี ดงันั้น ณ ตน้ปี 2560 จะมีการเพ่ิมข้ึนของกองเรือโลกร้อยละ 1.92 หรือคิดเป็น 15.13 ลา้นเดทเวทตนั  โดย
กองเรือโลกจะมีขนาด 803.55 ลา้นเดทเวทตนั และภายใตส้มมติฐานดงักล่าว ณ ตน้ปี 2561 จะมีการเพ่ิมข้ึนของกองเรือโลก
ร้อยละ 0.12 หรือคิดเป็น 0.93 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็น โดยกองเรือโลกจะมีขนาด 804.48 ลา้นเดทเวทตนั  

 ในด้านอุปสงค์ของเรือ ยงัคงมีความไม่แน่นอน ประเทศจนีซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของการขนส่งสินคา้แหง้เทกองตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาตวัเลขจีดีพีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6.9 ในปี 2558 เศรษฐกิจจีนตามแผนหา้ปีซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี 2559 น่าจะ
เติบโตเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 6.5 จีนพยายามกระตุน้เศรษฐกิจของตน และควบคุมการพึ่งพาการส่งออก ในแง่ของตวัเลข
การนาํเขา้นั้น ในปี 2558 จีนไดส้ร้างความประหลาดใจต่อตลาดโดยการนาํเขา้แร่เหลก็สูงถึงปริมาณ 953.37 ลา้นตนั 
(เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.17) แต่นาํเขา้ถ่านหินลดลงอยูท่ี่ปริมาณ 204.18 ลา้นตนั (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30) จีนได้
ส่งออกเหลก็เพิม่ข้ึนร้อยละ 19.87 เม่ือเทียบกบัปี 2557 มาอยูท่ี่ปริมาณ 112.41 ลา้นตนั ทั้งๆท่ีตวัเลขดงักล่าวไดเ้พิ่มข้ึน แต่
กลบัมีการพาดหวัข่าววา่ “เศรษฐกิจจีนกาํลงัชะลอตวั”  

 เศรษฐกิจเร่ิมท่ีจะฟ้ืนตวัในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไดป้รับ
เพิ่มอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 เม่ือเดือนธนัวาคม 2558 และตั้งใจท่ีจะปรับเพิ่มอีกร้อยละ 1 ในปี 2559 ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่
สหรัฐซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดของโลกไดฟ้ื้นตวัข้ึนในระดบัท่ีธนาคารกลางของตนสามารถปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียได ้ 

 ส่วนสหภาพยุโรป ซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหน่ึงในผูส่้งออกรายใหญ่
ท่ีสุดของโลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปเป็นท่ีน่าผดิหวงั จึงทาํใหธ้นาคารกลางสหภาพยโุรปยงัคงใชม้าตราการคิวอี (QE) 
ต่อไปอนัจะส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และคาดวา่อาจจะลดตํ่าลงอีกจากมาตรการคิวอี
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ดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจทาํใหเ้ศรษฐกิจของสหภาพยโุรปฟ้ืนตวั และไม่สามารถมองขา้มตวัเลขการส่งออกได้
เน่ืองจากเยอรมนีเคยเป็นหน่ึงในผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลกเม่ือไม่นานมาน้ี หากสหภาพยโุรปสามารถจดัการกบั
เศรษฐกิจของตนไดย้อ่มมีการนาํเขา้สินคา้เทกองมากข้ึนเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปและสินคา้สาํเร็จรูป ส่งผลให้
เกิดความตอ้งการในการขนส่งทางเรือมากข้ึน   

 ประเทศญีปุ่่ น ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนสินคา้เทกองรายใหญ่อนัดบัท่ีสองของโลกยงัคงประสบปัญหา อยา่งไรกต็าม 
เน่ืองจากมีการเลิกใชพ้ลงังานนิวเคลียร์จึงมีการนาํเขา้ถ่านหินเพิ่มมากข้ึน บริษทัญ่ีปุ่นหลายแห่งทาํกาํไรอยา่งคาดไม่ถึง 
ตอ้งขอบคุณค่าเงินเยนท่ีอ่อนตวัลงจาก 75 เยน เป็นมากกวา่ 120 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ และทาํใหมี้การกลบัไปลงทุนใน
ประเทศของตน รวมไปถึงในโรงงานของตนทัว่เอเชียและทัว่โลก ซ่ึงส่งผลใหมี้การนาํเขา้สินคา้แหง้เทกองมากข้ึน 

 ประเทศอนิเดยี ดว้ยค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอีกและภายใตรั้ฐบาลใหม่ท่ีมุ่งเนน้การตลาด ทาํใหอิ้นเดียอาจกลายเป็นผูท่ี้มี
บทบาทในตลาดเรือเทกอง ท่าเรือของอินเดียเกิดความแออดัอยา่งมากจากปริมาณการนาํเขา้และส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
ลกัษณะของท่าเรือท่ีเลก็ ร่องนํ้าต้ืนเขิน และไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอุ้ปทานในเรือขนส่งขนาดเลก็ลดลง ปัจจยัน้ีจะ
ส่งผลดีต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จนถึงเรือขนาดอลัตราแมกซ์ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ อินเดียซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค
เหลก็รายใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของโลกถึงปริมาณ 75 ลา้นตนัในปี 2557 และคาดวา่ปริมาณการบริโภคเหลก็ของอินเดียจะ
ขยายตวัร้อยละ 7 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัอตัราการขยายตวัของการบริโภคเหลก็ของโลกท่ีร้อยละ 2 อุปสงคใ์นเหลก็
ภายในประเทศจะเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากรัฐบาลลงทุนอยา่งมหาศาลในการก่อสร้างถนนและอาคารพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศยั 
รายงานหลากหลายฉบบัไดแ้นะนาํวา่ พลงังาน ถ่านหิน และพลงังานทางเลือกจะใชง้บประมาณถึง 250 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐภายใตรั้ฐบาลชุดปัจจุบนั ความหวงัของการขนส่งทางเรือจากการนาํเขา้ถ่านหินของอินเดียน่าจะเพิ่มข้ึนอยา่งมากซ่ึง
เป็นการทดแทนจากการท่ีจีนลดปริมาณการนาํเขา้ถ่านหิน อินเดียไดก้ลายมาเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดของโลกดว้ย
ปริมาณ 223.99 ลา้นตนัในปี 2558 มากกวา่จีนซ่ึงนาํเขา้ท่ีปริมาณ 204.18 ลา้นตนั 

 ประเทศอาร์เจนตนิา เกษตรกรชาวอาร์เจนตินาช่วยเสริมตลาดการส่งออกโดยไดส่้งออกขา้วสาลี ขา้วโพด เมลด็ถัว่
เหลือง เน่ืองจาก Mauricio Macri ประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศวา่จะยกเลิกภาษีส่งออก โดยเกษตรกรต่างๆไดพ้ร้อมท่ีจะ
ส่งออกสินคา้ในคลงัสินคา้ของตนมูลค่าประมาณ 8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือใดกต็ามท่ีรัฐประกาศลดหรือยกเลิกภาษี
ส่งออกตามท่ีไดป้ระกาศไว ้ ประธานาธิบดี Macri ยงัไดย้กเลิกการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงทาํใหน้กัลงทุนเห็นวา่เงิน
สกลุเปโซจะลดค่าลงร้อยละ 35 ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรพยายามส่งออกสินคา้ของตน ปัจจยัน้ีน่าจะส่งผลบวกต่อตลาดเรือ
เทกองในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จนถึงเรือขนาดอลัตราแมกซ ์

 หน่ึงในสัญญาณทีส่ามารถช่วยให้อุปสงค์เพิม่ขึน้โดยเฉพาะสาํหรับเรือเทกองกคื็อ โครงการเส้นทางสายไหม (One 
Belt One Road) ซ่ึงริเร่ิมโดยผูน้าํจีน Xi Jinping ซ่ึงเป็นโครงการการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า 10 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐ ใชร้ะยะเวลามากกวา่ 10 ปี เช่ือมโยงทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรปผา่นการเส้นทางคมนาคมทางบกซ่ึงครอบคลุม 30 ถึง 
60 ประเทศ โครงการน้ีเป็นการเช่ือมโยงทางถนน ทางรถไฟ ท่อก๊าซและนํ้ามนั และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆจาก
จีน เร่ิมตน้จากเมืองซีอานซ่ึงอยูใ่นจีนตอนกลาง ผา่นใจกลางทวีปเอเชีย ไปจนถึงเมืองมอสโกว เมืองรอตเทอร์ดาม และ
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เมืองเวนิส โครงการน้ีไม่ไดส้ร้างประโยชนใ์หแ้ก่จีนเท่านั้น แต่ยงัสร้างประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศอ่ืนๆทัว่โลก 

1. โครงการน้ีจะช่วยใหจี้นไดใ้ชก้าํลงัการผลิตเหลก็ท่ีมีมากเกินความตอ้งการถึงร้อยละ 30  ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดในโลก 
โดยเฉพาะจากการท่ีเหมืองแร่เหลก็จีนต่างๆ ไดป้รับลดราคาแร่เหลก็ของตนลง ถ่านหินซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในการ
ผลิตเหลก็กมี็การผลิตออกมามากเกินเช่นเดียวกบัเหลก็ เช่นเดียวกบัโรงงานผลิตซีเมนตซ่ึ์งมีการผลิตมากเกินร้อยละ 
40 ทาํใหส้ามารถผลิตซีเมนตไ์ดใ้นราคาถูกสาํหรับใชใ้นโครงการน้ี ซ่ึงจะช่วยใหต้วัเลขจีดีพีของจีนโตข้ึนเกินกว่า
ร้อยละ 6.5 ซ่ึงผูน้าํจีนไดใ้หค้าํมัน่ไวส้าํหรับอีกหา้ปีขา้งหนา้ 

2. โครงการน้ีจะช่วยใหจี้นขยายเศรษฐกิจของตนไดไ้ปจนถึงพ้ืนท่ีทางตะวนัตกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ีทุรกนัดาร 
เม่ือใดกต็ามท่ีพื้นท่ีน้ีเร่ิมมีความเจริญ ปัญหาชนกลุ่มอุยกร์ู (Uyghur) กน่็าจะคล่ีคลายลง 

3. ประเทศต่างๆซ่ึงอยูเ่หนือประเทศจีนอนัเป็นพื้นท่ีท่ีทุรกนัดารซ่ึงปกครองโดยกลุ่มคนบางกลุ่มซ่ึงใฝ่หาความมัง่คัง่
จากประเทศเพื่อประโยชนข์องตนมากกวา่ท่ีจะคาํนึงถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชนข์องประเทศชาติ 
ดงันั้น เศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีตอ้งการการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือกระจายผลประโยชนใ์หแ้ก่ประชาชน
โดยรวมและลดความไม่มีเสถียรภาพลง 

4. โลกไม่ไดรั้บประโยชนจ์ากการท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอาํนาจแต่เพียงผูเ้ดียว โดยขณะน้ี จีนไดเ้ร่ิมมีอิทธิพลและ
โครงการเส้นทางสายไหมน้ีจะช่วยเพิ่มอาํนาจของจีนและทาํใหจี้นมีบทบาทมากเทียบทนัสหรัฐอเมริกาได ้

การดาํเนินการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ตอ้งอาศยัแร่เหลก็ ถ่านหิน หิน ถ่านโคก้ ไม ้ และแร่อ่ืนๆ เช่น แร่นิกเกิล แร่
อะลูมิเนียมในปริมาณมาก ซ่ึงสร้างประโยชนอ์ยา่งมหาศาลต่อตลาดเรือเทกอง 

 เพื่อเป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอนาํเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปีท่ีสาํคญั จากงบการเงิน
ของบริษทัในปีท่ีผา่นๆ มา ดงัต่อไปน้ี 

 

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าเฉลีย่ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 2,617 4,510 3,371 3,180 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 

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 (2.5) (69.41) 

จํานวนเรือโดยเฉลีย่ 28.39 44.63 52.89 54.00 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 

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) (1.53) 

 ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือของทั้งปีท่ี 719 จุด ซ่ึงถือ
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เป็นดชันีเฉล่ียทั้งปีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองในประวติัการณ์ ซ่ึงสูงกวา่ดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดในปี 2529 เพียงแค่ 4 จุดเท่านั้น 
ในขณะท่ีบริษทัเดินเรืออ่ืนตอ้งเขา้สู่แผนฟ้ืนฟกิูจการ (Chapter 11) หรือปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการ
ควบคุมค่าใชจ่้าย เม่ือตน้ปี 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พยีงคร้ังเดียวเม่ือครบ
กาํหนด 5 ปี และไดเ้ร่ิมขายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะเพ่ิมเงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 3 ลาํในปี 2558 และมี
แผนท่ีขายเรืออีกจาํนวน 12 ลาํในปี 2559 - 2560)  

 

รางวลัและเกยีรตยิศ:  

  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั IR Magazine Award (IRMA) สาํหรับทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในสาขา “บริษทัท่ีดีท่ีสุดทางดา้น
นกัลงทุนสัมพนัธ์ในหมวดอุตสาหกรรม” นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Thailand Sustainability Investment Awards ในงาน
ประกาศรางวลั SET Sustainability Awards 2015 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัผูบ้ริหารเรือ” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia 2015 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผู ้
เขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับหมวด “รางวลัการบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี” และหมวด “บริษทัท่ีน่าลงทุนในอนาคต” ในงาน 
Lloyd's List Asia Awards 2015 

 

จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงนิบาท) และผลการดาํเนินงานประจําปี 
 ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,263.92 ลา้นบาท (ปี 2557: 4,661.60 ลา้นบาท) และ
ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 2,425.78 ลา้นบาท (ปี 2557: 80.22 ลา้นบาท) ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาบนัทึกค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของเรือท่ีคาดวา่จะถูกขายในปี 2559 เป็นเงิน 840.77 ลา้นบาท (ซ่ึงรวมอยูใ่นขาดทุนสุทธิ) โดยประเมินจาก
มูลค่ายติุธรรมของเรือ (หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายเรือ) โดยมูลค่ายติุธรรมคิดจากราคาขายเรือเฉล่ียท่ี
ขายไดล่้าสุด อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจต่างออกไป ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและ
จงัหวะเวลาท่ีทาํการขายเรือแต่ละลาํ ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 16,486.17 ลา้นบาท (ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนในเดือน
มิถุนายน 2558 โดยการเสนอหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน) (ปี 2557: 15,283.85 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของ
บริษทัฯ เพิ่มข้ึนในระหวา่งปีเป็น 32,457.82 ลา้นบาท (ปี 2557: 27,908.53 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากการรับมอบเรือจาํนวน 4 ลาํ 
และเงินสดจากการเพิ่มทุนในปี 2558  สินทรัพยร์วมในสกลุเงินบาท (เป็นสกลุเงินตามงบการเงิน) นั้นซ่ึงไดถู้กปรับปรุง
ใหม่จากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ไดเ้พิ่มข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาท
ท่ีอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2558 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2557  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 2,398.75 ลา้นบาท (ปี 2557: 82.31 ลา้นบาท) ก่อนขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนจาํนวน 25.37 ลา้นบาท (ปี 2557: กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4.33 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้าํนวน 1.66 
ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวน 2.24 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้ ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํคิดเป็น 6,266 
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เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 8,096 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํของปี 2557 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการ
เดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) ตํ่ากวา่ปีท่ีแลว้ สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํของปี 
2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียท่ี
ดาํเนินงานมีมากข้ึนในปี 2558 (จาํนวน 45 ลาํ) เม่ือเทียบกบัปี 2557 (จาํนวน 42 ลาํ) ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํใน
ระหวา่งปีลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2557 ระยะเวลาหยดุการเดินเรือเพือ่การซ่อมบาํรุงของปีน้ีเฉล่ียประมาณ 10.36 วนั 
ต่อลาํเรือ ซ่ึงถือวา่ดีมากเม่ือคาํนึงถึงอายเุฉล่ียของกองเรือท่ีประมาณ 10 ปี ในปี 2558 บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 3 ลาํในปี 
2558 โดยไดรั้บเงินจากการขายเรือจาํนวน 123.50 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือจาํนวน 279.03 ลา้นบาท  

 บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี สาํหรับ 22 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัจนัทร์ ท่ี 16 กนัยายน 2558 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 7.25 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ เร่ิมซ้ือขาย
หุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจนครบ 22 ปี นกั
ลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 10.29 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การคาํนวณน้ียงัไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนจากการนาํ
เงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 

 

การปรับลดอายุกองเรือ 

 ณ ตน้ปี 2559 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 45 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 4 ลาํ ขนาดซุปรา
แมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 32 ลาํ) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,628,398 
เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 36,187 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 9.8 ปี บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 3 
ลาํในปี 2558 และมีแผนท่ีขายเรือเก่าอีกจาํนวน 12 ลาํในปี 2559 – 2560 ในขณะท่ีมีเรือจาํนวน 12 ลาํมีกาํหนดรับมอบในปี 
2559 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ คาดวา่น่าจะไดรั้บมอบเรือสัง่ต่อใหม่เพียง 5 ลาํ (จากตามกาํหนดรับมอบจาํนวน 12 ลาํภายใน
ส้ินปี 2559) ส่งผลใหก้องเรือของบริษทัฯ จะอยูท่ี่ 38 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ีย 7.1 ปีและขนาดเฉล่ีย 43,332 เดทเวทตนัต่อลาํ 
ภายในส้ินปี 2560 

 ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรข้ึน
ลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 

เหตุการณ์สําคญัของปี 2558 

 ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองสร้างความประหลาดใจท่ีเลวร้าย ในปี 2558 ดว้ยดชันี BDI ท่ีร่วงสร้างสถิติใหม่
หลายคร้ังจนถึงส้ินปี ส่งผลใหบ้ริษทัเดินเรือส่วนใหญ่มีมูลค่าหุน้ท่ีลดลงอยา่งมากจนถึงส้ินปี โดยมีเหตุการณ์หลกัๆท่ี
เกิดข้ึน คือ บราซิลไดสู้ญเสียตวัเลขการส่งออกใหแ้ก่ออสเตรเลีย โดยในปริมาณ 953.37 ลา้นตนัของแร่เหลก็ท่ีนาํเขา้มาท่ี
จีนในระหวา่งปี 2558 มาจากออสเตรเลียปริมาณ 607.64 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึน 59.18 ลา้นตนัจากปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 548.46 ลา้น
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ตนั) ในขณะท่ีมาจากบราซิลปริมาณ 191.76 ลา้นตนั (เพิม่ข้ึน 20.72 ลา้นตนัจากปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 171.04 ลา้นตนั) แมว้่า
ตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลข์องแร่เหลก็จากบราซิลจะเพิ่มข้ึน แต่ดชันี BDI ไดร่้วงลงทาํสถิติใหม่ตอนช่วงส้ินปี ปี 
2558 รูปแบบฤดูกาลการขนส่งไดห้ายไปอยา่งส้ินเชิงดว้ยดชันี BDI ปรับตวัอยูใ่นระดบัท่ีสูงในช่วงฤดูร้อน  

 ตวัเลขภาคอุปทานไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงทางสวา่งในทา้ยท่ีสุด มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 720 ลาํ คิดเป็น
ขนาด 50.17 ลา้นเดทเวทตนัถูกส่งมอบในช่วงปี 2558 และในช่วงเวลาเดียวกนั เจา้ของเรือถูกบงัคบัใหต้อ้งรีไซเคิลเรือของ
ตนมากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ตวัเลขการปลดระวางเรือปีน้ีใกลเ้คียงกบัตวัเลขในปี 2555 ท่ีมีการปลดระวางเรือมากถึง 35.97 
ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 97 ลาํ เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 
50 ลาํ เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 53 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 68 ลาํ เรือขนาดแฮนด้ี
แมกซ์ (Handymax) จาํนวน 88 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 113 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 32.09 
ลา้นเดทเวทตนั ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหก้องเรือโลกแขง็แกร่งมากข้ึน โดยเม่ือตน้ปี 2559 กองเรือขนส่งสินคา้เทกองโลกมี
ขนาด 788.42 ลา้นเดทเวทตนั และมีเรือขนาดระวางรวม 92.96 ลา้นเดทเวทตนั มีกาํหนดส่งมอบในปี 2559 และ 25.31 ลา้น
เดทเวทตนั มีกาํหนดส่งมอบ 2560 หากตั้งสมมติฐานวา่มีการปลดระวางเรือท่ี 36 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ปี 2558 อยูท่ี่ 32.09 
ลา้นเดทเวทตนั) รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ร้อยละ 45 ของการส่งมอบเรือทั้งปี (ปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 46.03) ส้ินปี 
2559 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 803.55 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 1.92 และภายใตส้มมติฐานทั้งสองน้ี ส้ินปี 2560 
ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 804.48 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 0.12 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลข ณ ส้ินปี 2559 ใน
ท่ีสุด ปัญหาอุปทานมากเกินกไ็ดม้าถึงจุดส้ินสุดเสียที! 

 ในท่ีสุด ผลพวงของวกิฤตกิารเงนิโลกกค่็อยๆคล่ีคลายลง ดว้ยตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ตามท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้ สหรัฐอเมริกาไดป้รับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐมัน่ใจวา่เศรษฐกิจของตนเร่ิมแขง็แกร่งข้ึน  

 ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป มีตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย  ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหธ้นาคาร
กลางสหภาพยโุรปยงัคงใชม้าตราการคิวอี (QE) ซ่ึงส่งผลใหค่้าเงินยโูรอ่อนตวัลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐ และคาดวา่อาจจะอ่อนตวัลงอีก จากมาตรการคิวอีดงักล่าวรวมกบัค่าเงินท่ีอ่อนตวัลงอาจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของ
สหภาพยโุรปฟ้ืนตวั ทั้งน้ี สหภาพยโุรปมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเลก็นอ้ยและเป็นผู ้
ส่งออกรายใหญ่ของโลก เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปท่ีแขง็แกร่งข้ึนยอ่มส่งผลดีต่อตลาดเรือเทกอง โดยจะมีการนาํเขา้
วตัถุดิบจาํนวนมากและการส่งออกผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูปหรือสาํเร็จรูปจาํนวนมากเช่นกนั 

 ประเทศญีปุ่่ น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจอ่อนแอในสายตาขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development “OECD”) ประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึน ดว้ย
ค่าเงินเยนท่ีอ่อนลงจาก 75 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยูท่ี่ประมาณ 120/125 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทั
ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่กาํไรไดม้ากมาย ไม่เพียงแต่บริษทัภายในประเทศแต่ยงัรวมไปถึงโรงงานต่างๆท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ ปัจจยั
เหล่าน้ีอาจส่งผลใหอุ้ปสงคสิ์นคา้เทกองเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ เพื่อนาํมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นรอบโลก การ
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นาํเขา้ถ่านหินของญ่ีปุ่นนั้นไดข้ยายตวัจากการท่ีประชากรญ่ีปุ่นไม่ช่ืนชอบนิวเคลียร์ทุกรูปแบบหลงัจากเม่ือเดือนมีนาคม 
2554 ท่ีมีเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกชิุมะไดร้ะเบิดจากสึนามิ 

 ประเทศอนิเดยี ไดพ้ิสูจนใ์หเ้ห็นแลว้วา่เป็นประเทศท่ีส่งเสริมตลาดเรือเทกอง ภายใตรั้ฐบาลใหม่ท่ีมุ่งเนน้การตลาด
ใหม่ๆ จากการท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนเร่ือยๆเพื่อใชป้้อนโรงงานผลิตไฟฟ้า การนาํเขา้ถ่านหินของอินเดียไดเ้พ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2.61 มาอยูท่ี่ 223.99 ลา้นตนัในช่วง ปี 2558 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าไดส้ัง่ซ้ือถ่านหินเพิ่มข้ึนเน่ืองจากถ่านหินนาํเขา้มี
ราคาตํ่าและถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอ  

 ประเทศจีน ไดพ้ยายามด้ินรนกบัตวัเลขจีดีพีท่ีลดลงในแต่ละไตรมาส ดว้ยค่าเฉล่ียตวัเลขจีดีพีทั้งปีท่ีร้อยละ 6.9 
สาํหรับปี 2558 อยา่งไรกต็าม คาดวา่เศรษฐกิจของจีนในอีกหา้ปีขา้งหนา้จะขยายตวัไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2558 
การนาํเขา้แร่เหลก็ของประเทศจีน อยูท่ี่ 953.37 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 2.17 มากกวา่ปริมาณ 933.11 ลา้นตนัเม่ือปี 
2557 ตวัเลขการนาํเขา้แร่เหลก็ในอนาคตจะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีซ้ือจากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศ
และค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลิตเหลก็ในจีนสาํหรับปี 2558 อยูท่ี่ประมาณ 800.53 ลา้นตนั หรือลดลงร้อยละ 1.57 
เม่ือเทียบกบัปริมาณ 813.30 ลา้นตนัในปี 2557 จีนไดน้าํเขา้ถ่านหินปริมาณ 204.18 ลา้นตนัในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 
30 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 291.63 ลา้นตนัในปี 2557 คาดวา่จะมีการนาํเขา้ถ่านหินลดลง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีซ้ือ
จากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศ และค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและใชถ่้านหินใน
ปริมาณ 3,900 ลา้นตนัต่อปี แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
ตลาดค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้เทกองได ้ 

 ดชันี BDIของปี 2558 เฉล่ียอยูท่ี่ 719 จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีเฉล่ียทั้งปีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองในประวติัการณ์ ซ่ึงสูง
กวา่ดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดในปี 2529 เพียงแค่ 4 จุดเท่านั้น  ทั้งน้ี ดชันี BDI (ช่วงปี 2528 - 2546) ก่อนเกิดภาวะกระทิงรอบล่าสุด อยู่
ท่ี 1,358 จุด ช่วงท่ีเกิดภาวะกระทิงขาข้ึน (ช่วงปี 2528 - 2553) ดชันีอยูท่ี่ 2,133 จุด และช่วงภาวะกระทิง (ช่วงปี 2547 - 
2553) ดชันีอยูท่ี่ 4,265 จุด  

 ในปี 2558 รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือของบริษทัฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 6,266 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนั
ต่อลาํ เฉล่ียอยูท่ี่ 4,652 เหรียญสหรัฐซ่ึงมากกวา่เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ เลก็นอ้ย 

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทยีบ ในปี 2558 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่
ระดบั 366 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,381 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์
ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 6,184 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 14.92 สาํหรับปี 2558 
ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 666 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 
6,966 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 6,577 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่
อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 5.58 
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ทศิทางอุตสาหกรรม  

คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจาํนวนปกติ ในอีกสองปีขา้งหนา้ กล่าวคือ  

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 1,931 ลาํ ขนาดระวางรวม 337.28 ล้านเดทเวทตนั ณ 
ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 249 ลาํ ขนาดระวางรวม 49.21 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 14.6 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูก
ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 215 ลาํ ขนาดระวางรวม 41.46 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 12.3 ท่ีจะ
มีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 2,034 ลาํ ขนาดระวางรวม 159.13 ล้านเดทเวท
ตนั ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 320 ลาํ ขนาดระวางรวม 26.22 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 16.5 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ี
จะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 285 ลาํ ขนาดระวางรวม 20.95 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 13.3 
ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดว่าจะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 542 ลาํ ขนาดระวางรวม 34.52 ล้านเดทเวทตนั 
ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 477 ลาํ ขนาดระวางรวม 29.98 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 86.8 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะ
ถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 110 ลาํ ขนาดระวางรวม 7.46 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 21.6 ท่ี
จะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตนั - มีเรือจํานวน 2,765 ลาํ ขนาดระวางรวม 145.89 ล้านเดทเวท
ตนั ณ ต้นปี 2559) มีเรือจาํนวน 118 ลาํ ขนาดระวางรวม 6.27 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 4.3 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะ
ถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 459 ลาํ ขนาดระวางรวม 20.86 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 14.3 ท่ี
จะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

 เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 1,658 ลาํ ขนาดระวางรวม 57.55 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้น
ปี 2559) มีเรือจาํนวน 371 ลาํ ขนาดระวางรวม 13.74 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 23.9 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่ง
มอบจนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 160 ลาํ ขนาดระวางรวม 5.64 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 9.8 ท่ีจะมีอายุ
เกิน 20 ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562  

 เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 2,720 ลาํ ขนาดระวางรวม 54.15 ล้านเดทเวทตนั ณ ต้นปี 
2559) มีเรือจาํนวน 130 ลาํ ขนาดระวางรวม 2.11 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 3.9 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ
จนถึงส้ินปี 2562 ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 876 ลาํ ขนาดระวางรวม 18.56 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 34.3 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 
ปี ภายในปี 2562 และคาดวา่จะถูกปลดระวางในช่วงปี 2559 - 2562 ดว้ยจาํนวนเรือเก่าท่ีมีจาํนวนมากเช่นน้ี ทาํใหดู้ว่า
ตวัเลขอุปทานของเรือประเภทน้ีซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัเรือของบริษทัฯ จะแขง็แกร่งมากท่ีสุดในตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้
เทกอง 

 เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึงในปี 
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2558 อยูท่ี่ร้อยละ 46.03 และเฉล่ียในปีก่อนๆท่ีผา่นมาอยูท่ี่ร้อยละ 35 โดยประมาณ ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI และสินเช่ือใน
ตลาด 

 ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 46 ลาํ (ณ วนัท่ีรายงานน้ี) รวมกบั
เรือสัง่ต่อใหม่อีก 4 ลาํ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมอบภายในปี 2559 ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ในตลาด 
และเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีจาํนวนเรือสัง่ต่อใหม่มากท่ีสุด และเน่ืองจากเจา้ของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็น
บริษทัเลก็ๆ อยูก่ระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้วา่เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายราย
ตอ้งการทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กวา่ ใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ และประหยดักวา่จากตลาด
เม่ือราคาตกตํ่าจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป  

 

ปัญหาทีอุ่ตสาหกรรมเผชิญอยู่ 

 เวน้เสียแต่จะมีเหตุการณ์ท่ีสร้างความประหลาดใจในทางท่ีดี เป็นท่ีชดัเจนว่าในปี 2559 บริษทัเดินเรือเทกองต่างๆ 
ตอ้งจดัหาแหล่งเงินสด และน่าจะอยูใ่นรูปของเงินทุนของบริษทัเอง แต่ตลาดทุนจะพร้อมสนบัสนุนเงินสดหรือไม่ ผูถื้อหุน้
ใหญ่ (ซ่ึงรวมถึงกองทุนหุน้ส่วนบุคคล) จะลงทุนเพิ่มในบริษทัเดินเรือต่างๆหรือไม่ บริษทัเดินเรือต่างๆจะตอ้งประกอบ
ธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัการลม้ละลาย แต่มีอยา่งหน่ึงท่ีแน่นอน กคื็อ บริษทัเดินเรือเทกองต่างๆจะตอ้งเพ่ิม
ทุนไม่วา่ทางใดกท็างหน่ึง (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List) 

 บริษทัเดินเรือเทกองส่วนมาก โดยเฉพาะบริษทัขนาดเลก็และไม่ไดอ้ยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ กจ็ะปิดกิจการเน่ืองจาก
ไม่สามารถบริหารกบัปัญหาต่างๆได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัท่ีอยูร่อดจะเป็นบริษทัท่ีสามารถดาํเนินการต่อไปน้ีได ้

 ลดตน้ทุนในการเดินเรือใหม้ากท่ีสุดแต่ยงัคงคาํนึงถึงเร่ืองความปลอดภยั 

 ขายสินทรัพยอ่ื์นๆท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการเดินเรือหรือขายเรือเก่าและเพ่ิมกระแสเงินสด 

 เรียกเงินทุนเพิม่จากผูถื้อหุน้ของตน 

 หาเงินทุนเพิ่มจากหลากหลายแหล่ง เช่น หุน้กู ้เช่าซ้ือ เป็นตน้ เน่ืองจากอาจไม่สามารถหาเงินกูจ้ากธนาคารได ้

 ในปี 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) บริษทัฯ ออก
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 5 ปี บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมขายเรือ
เก่า (บริษทัฯ ไดข้ายเรือจาํนวน 3 ลาํในปี 2558) และบริษทัฯ จะยงัคงขายเรืออีกจาํนวน 12 ลาํ ภายในส้ินปี 2560 ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะยงัคงเป็นบริษทัเดินเรือท่ีมีตน้ทุนการเดินเรือตํ่าท่ีสุดในโลกสาํหรับเรือเทกองประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
ติดกบัตวัเรือ (ขนาดแฮนด้ีไซส์ จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์) 

 ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือ ของบริษทัฯ ยงัคงท่ีในปี 2558 โดยค่าใชจ่้ายแทบทุกดา้นคงท่ีเท่ากบัก่อนหนา้น้ี อยา่งไรก็
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ตาม ค่าจา้งคนประจาํเรือไดเ้พ่ิมข้ึนและคาดวา่จะเพิ่มข้ึนอีกในปีต่อๆไปสาํหรับทั้งบริษทัฯ และบริษทัเดินเรืออ่ืนๆ ความ
ตอ้งการคนประจาํเรือในตาํแหน่งอาวโุสท่ีมีประสบการณ์ยงัคงเป็นปัญหาหลกั ปัญหาการขาดแคลนน้ีเกิดจาก 
การจา้งงานตามสาํนกังานต่างๆ และในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังซ่ึงมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยักวา่ นอกจากน้ี ความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยต่ีางๆบนเรือทั้งในแง่ของการนาํทางและเคร่ืองมือในการเดินเรือทาํใหต้อ้งการคนประจาํเรือท่ีไดรั้บ
การฝึกอบรม อนัส่งผลใหส้ถานการณ์การขาดแคลนเช่นน้ีเลวร้ายลงอีก บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยัไดดี้
เน่ืองจากประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดีของกองเรือของบริษทัฯ และเน่ืองจากผูรั้บประกนัภยัมีสถานะการเงินท่ี
แขง็แกร่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เงินสาํรองของผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs ซ่ึงเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหวา่งประเทศนั้นมี
มูลค่าถึงเกือบ 5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และเน่ืองจากมีจาํนวนกรณีเรียกร้องค่าเสียหายท่ีนอ้ย ปัจจยัเหล่าน้ีเองส่งผลใหผู้รั้บ
ประกนัภยั P&I Clubs สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือซ่ึงเป็นสมาชิกในช่วงเวลาท่ีตลาดค่าระวางซบเซาเช่นน้ีได ้

 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํสาํหรับปี 2558 นั้นลดลงเลก็นอ้ย
จากปีก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน  

 ในปี 2558 ไดเ้ห็นราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ียงัคงตกตํ่าแต่มีการเปล่ียนมามุ่งเนน้การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าเพ่ือ
เป็นการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเขม้งวดในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
 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 
เพื่อเป็นการรองรับการจาํกดัค่ากาํมะถนัดงักล่าว โดยหลกับริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีเรือสั่งต่อใหม่ซ่ึงมีการติดตั้งเคร่ืองทาํ
ความเยน็ซ่ึงจะช่วยสร้างความเยน็อนัจะช่วยเพิ่มความหนืดของ MGO ไม่ใหเ้กินร้อยละ 1 ท่ีมีการใชภ้ายในเขตควบคุมการ
ปล่อยมลพิษบริเวณเขตทะเลแคริเบียน (ECA) นอกจากนั้น ก่อนท่ีจะปรับเพิ่มการจาํกดัเป็นค่ากาํมะถนัเป็นร้อยละ 0.5 ใน
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นํ้ามนัเช้ือเพลิง บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์โดยการติดตั้ง  Exhaust Gas Cleaning Scrubbers 
ในเรือสัง่ต่อใหม่ดงักล่าว 
  หลายประเทศยืนยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกับการจัดการนํ้ 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) หลงัจากท่ีอนุสญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ขณะน้ี อนุสญัญาดงักล่าวมีประเทศต่างๆเขา้ร่วมรับรองซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 34.56 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก ซ่ึงเกือบถึงร้อยละ 35 อนัจะส่งผลใหอ้นุสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใช้ คาดว่าน่าจะมีประเทศท่ีเขา้ร่วมรับรองครบในปี 2559 อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญติัพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกา (US Environment Protection Act (EPA)) ไดก้าํหนดวนับงัคบัใชท่ี้แตกต่างออกไปสาํหรับเรือสั่งต่อใหม่และ
เรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยกาํลงัมีการพิจารณาให้มีการเล่ือนการบงัคบัใชอ้อกไปดว้ยเหตุผลท่ีว่ายงัมีเคร่ืองมือบาํบดัท่ีไดรั้บ
การอนุมติั ทั้งน้ี เรือสัง่ต่อใหม่ของบริษทัฯ (วางโครงเรือหลงัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556) มีการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าถ่วงเรือ
ตามกฎระเบียบของ US EPA อย่างไรก็ตาม ณ ปัจุบนัน้ี ยงัไม่มีเคร่ืองมือสําหรับบาํบดันํ้ าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการอนุมติัโดย 
USGC โดย USCG กาํลงัอนุญาตใหใ้ชร้ะบบทดแทน (AMS) ไปก่อนจนกว่าจะมีการอนุมติัเคร่ืองมือสาํหรับบาํบดันํ้ าถ่วง
เรือ 
  จากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทาํใหม้าตรฐาน
ความเป็นอยูต่่างๆบนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพิ่มมากข้ึน โดย ILOไดอ้อกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 
2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทาํงานและความเป็นอยู่
ของคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกลาํท่ีมีขนาดมากกว่า 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพ่ือออก
ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานใน
กิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐ
นั้นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการให้สัตยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือน
สิงหาคม 2555 อนัมีผลให้เรือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาน้ี และจะตอ้งไดรั้บใบรับรองดงักล่าวก่อนวนัท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เน่ืองจากยงัคงอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ MLC อย่าง
ครบถว้น เรือท่ีชกัธงไทยของบริษทัฯ นั้นไดรั้บใบรับรองตามอนุสัญญา MLC 2006 หลงัจากท่ีไดรั้บการตรวจจากองคก์ร
องคก์รท่ีรับผดิชอบ อยา่งไรกต็าม ใบรับรองการปฏิบติัตามอนุสญัญา MLC 2006 (Statement of Compliance) ของเรือชกัธง
ไทยอาจไม่เป็นท่ียอมรับจากประเทศท่ีรับรองอนุสัญญาดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเดินเรือ
ภายใตธ้งไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํลงัหารือปัญหาดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการเพ่ือหาทางออกต่อไป 

 ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ในอนุสญัญาอยา่งครบถว้น 

 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเดน็ท่ีสาํคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงวา่ “เพ่ือ
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โลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆใหบ้ริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ ความตกลงปารีสเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ไดร้ะบุถึงอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีอยา่งชดัแจง้ อยา่งไรกต็าม คาดวา่ IMO  
และ ICS จะมีบทบาทในการผลกัดนักฎระเบียบในเร่ืองดงักล่าวสาํหรับธุรกิจขนส่งทางเรือดว้ย ซ่ึงหน่ึงในกฎเหล่าน้ีน่าจะ
เป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(วดัหน่วยกรัมต่อตนั-ไมล)์ ของเท่ียวเดินเรือ คลา้ยกบักฎของ European 
Union MRV (Monitoring, Reporting, Verification ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ ซ่ึงจะใชบ้งัคบัในปี 2561 สาํหรับเรือทุก
ลาํท่ีแล่นผา่นน่านนํ้าในสหภาพยโุรป ธุรกิจขนส่งทางเรือระดบัโลกไดใ้หค้าํมัน่วา่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลงประมาณร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2548 กฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีจะทาํใหเ้รือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพหลาย
ลาํตอ้งออกไปจากตลาด บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการรับมือกฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีโดยการเฝ้าดูและบนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดข์องเรือในกองเรือของบริษทัฯ ทั้งน้ี เรือของบริษทัฯ จะมีการทาํความสะอาดตวัเรืออยูเ่สมอ (โดยการ
ใชสี้ป้องกนัคราบและเคร่ืองทาํความสะอาด) อนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ
ลดลง ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงคุณสมบติัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเรือท่ีไดซ้ื้อเขา้มาเพ่ิม การเดินเรือท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นไปไดด้ว้ยหอ้งเกบ็สินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนและเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิง รวมถึงการใชพ้ลงังานความ
ร้อนจากเคร่ืองยนต ์ บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะใหเ้รือท่ีสัง่ต่อใหม่เหล่าน้ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิงและมีความร้อนจาก
เคร่ืองยนตท่ี์ลดลง (รวมถึงก๊าซจากเคร่ืองยนตส์นบัสนุนจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีใชบ้นเรือ) เรือสัง่ต่อใหม่เหล่าน้ีซ่ึงมี
ระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ (เน่ืองจากการคา้ขายรอบโลกฟ้ืนตวัข้ึน) เท่ียวเรือ
ท่ีมีการขนสินคา้เตม็ระวาง นอกจากน้ี ยงัมีอนุสญัญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุม
การปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมี
ส่วนทาํใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บงัคบัต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ นอกจากน้ี รัฐบางรัฐใน
สหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ย
กวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช ้ “BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับ
และช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นขั้นพิจารณาและอาจสร้าง
ปัญหาในการเดินเรือตามรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ เพือ่ปฏิบติัตามพนัธสญัญาของบริษทัฯ 
ในการท่ีจะดาํรงรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯใหเ้ป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้หมี้การ
ตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2004 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศ
ญ่ีปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2004 น้ีเป็นระบบท่ีกาํหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการใหก้บัการวางนโยบาย 
การวางแผน และการปฏิบติังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้ “แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship 
Energy Efficiency Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสญัญา MARPOL เรือ
เหล่าน้ียงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการกาํจดัส่ิงปฏิกลูท่ีเขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 5 ของ
อนุสญัญา MARPOL  
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 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้ง 
ศูนยฝึ์กอบรมคนประจาํเรือเตม็รูปแบบข้ึนภายในสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 2551 
โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพ่ือใช้
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
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การบริหารจดัการหอ้งเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือ
ระดบัสูง และหลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ 
ในอนาคตไดมี้แผนการท่ีจะเพ่ิมเติมหลกัสูตรอีก เช่น หลกัสูตรสาํหรับ “ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงาน
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
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อีกดว้ย  

 ภยัจากการโจมตจีากไซเบอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ปล่ียนแปลงโลกของเราอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ กิจการภาครัฐ และใน
ชีวิตประจาํวนั การขนส่งทางเรือกเ็ช่นกนั แต่อาจจะลา้หลงักวา่อุตสาหกรรมอ่ืนสาํหรับการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) มาใชใ้นการดาํเนินงานและการจดัการเรือ 

 ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการเดินเรือ และใน
กระบวนการดาํเนินธุรกิจมากข้ึนซ่ึงส่งผลใหมี้การพฒันาในแง่ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถใน
การทาํกาํไร ปัจจุบนั บริษทัเดินเรือใชซ้อฟตแ์วร์ซ่ึงมีความซบัซอ้นและมีลกัษณะเฉพาะ นอกจากใชใ้นการส่ือสารและการ
นาํทาง ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวยงัช่วยใหเ้จา้ของเรือวางเซนเซอร์บนอุปกรณ์ต่างๆท่ีสาํคญับนเรือเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเดินเรือ
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากการตรวจสอบการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง ความเร็ว และปัจจยัอ่ืนๆ ในเวลาท่ี
เกิดข้ึนจริง 

 การนาํทางโดยใชส่ื้ออิเลค็ทรอนิคส์ (E-navigation) ซ่ึงริเร่ิมโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) เพ่ือเร่ง
พฒันาการขนส่งทางเรือทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการแบ่งปันขอ้มูล
ระหวา่งเรือกบัเรือกบัสาํนกังานบนฝ่ังท่ีเก่ียวกบัการนาํทาง เส้นทางการเดินเรือ สภาพอากาศ กระแสนํ้ า การบรรจุสินคา้ 
การขนส่ง การเกบ็รักษาสินคา้ และการขนถ่ายสินคา้ ในเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง  

 ในกรณีท่ีไม่มีการป้องกนัท่ีเหมาะสมและขาดมาตรการเชิงป้องกนั เม่ือมีการนาํเทคโนโลยมีาใชแ้มใ้นการ
ดาํเนินงานทัว่ไปเพิ่มข้ึน อาจทาํใหอุ้ตสาหกรรมตอ้งประสบกบัความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber-attack) ไดแ้ก่ 
แผนการโจมตีซ่ึงมีเป้าหมายท่ีระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อท่ีจะแทรกแซง 
ทาํลาย หรือเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มลูของบริษทัและของเรือ 

 ในปัจจุบนัภยัคุกคามความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ไดเ้พิ่มความหลากหลาย ความถ่ี และความซบัซอ้น ตวัอยา่งเช่น 
จากการติดไวรัสโทรจนัดว้ยการใช ้ USB ซ่ึงมีโปรแกรมแฝงเพื่อดึงขอ้มลูเชิงพาณิชยท่ี์สาํคญั หรืออีเมลท่ี์มีรายละเอียด
เก่ียวกบักาํหนดการเดินทางส่งไปยงักลุ่มคนท่ีไม่รู้จกั หรือเพื่อทาํลายระบบไอทีของบริษทัอยา่งเตม็รูปแบบ หรือเพื่อหา
แทรกแซงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเคร่ืองหมายทางเรือ (Automatic Identification System: AIS) และ
ระบบแสดงขอ้มูลแผนท่ีเดินเรืออิเลค็ทรอนิคส์ (Electronic Chart Display and Information System: ECDIS) ท่ีใชบ้นเรือ 
ทั้งน้ี มีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์เกิดข้ึนมากอยา่งมีนยัสาํคญั โดยผูโ้จมตีไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
ต่างๆในการเจาะเขา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 

 ในปัจจุบนัเรือใชร้ะบบนาํทางดว้ยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) และ ECDIS รวมกบั AIS 
เป็นประจาํ การโจมตีระบบระบุตาํแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning Satellites: GPS) อาจเป็นภยัคุกคามทาํใหเ้รือไม่
สามารถทราบถึงตาํแหน่งท่ีแม่นยาํในทะเล หรือในขณะท่ีกาํลงัเขา้เทียบท่า เม่ือเร็วๆ น้ี หน่วยงาน USCG ไดแ้จง้เตือนใน
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เร่ืองความปลอดภยัวา่ระบบ GPS ท่ีเกิดขดัขอ้งเน่ืองจากสญัญาณขาดหาย ทาํใหก้ารเดินเรือในบริเวณท่ีมีเรือแออดัตอ้งใช้
วิธีอ่ืนในการระบุตาํแหน่งจนสญัญาณ GPS กลบัมาใชไ้ดด้งัเดิม เหตุการณ์เช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อการเดินเรือจากการรบกวนหรือการท่ีสญัญาณ GPS ขดัขอ้ง และแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการทาํ
ความเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดต่ออุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือ การเช่ือในระบบการนาํทาง GNSS อยา่งมากและความเส่ียงจาก
การโจมตีโดยอาชญากรไซเบอร์ไดท้าํใหเ้ห็นความสาํคญัในการเรียนรู้มาตรการสาํรองสาํหรับการนาํทางสาํหรับการ
เดินเรือ 

 บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์รและพบวา่ 

 ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงใชใ้นสาํนกังานและบนเรือมี ประสิทธิภาพเพียงพอและจนถึงบดัน้ี บริษทั
ฯ ยงัไม่พบกรณีอาชญากรรมไซเบอร์ 

 บริษทัฯ มีระบบ Firewall สาํหรับตรวจสอบเม่ือมีการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นสาํนกังาน โดยกาํหนดใหส้ามารถเขา้เวบ็ไซต์
ท่ีเช่ือถือไดเ้ท่านั้น ส่วนบนเรือใชร้ะบบดาวเทียมส่ือสาร (Inmarsat) ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการโจมตี
ทางไซเบอร์บนเรือ 

 กรณีท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS และระบบ
บนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซ่ึงจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการระบบสะพานเรือ (Integrated Bridge System: 
IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชบ้นเรือของบริษทัฯ ใชน้ั้นมีการตั้งค่าเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์
เหล่าน้ีออกไปออนไลนโ์ดยตรง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่อนุญาตใหบ้นเรือสามารถใชร้ะบบออนไลนต์ลอดเวลา 24 
ชัว่โมง 

 อยา่งไรกต็าม เพ่ือลดช่องโหวท่ี่อาจเกิดข้ึนจากการความผดิพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และเพื่อให้
แน่ใจวา่กองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ตรวจสอบและดาํเนินการในการรักษาความ
ปลอดภยัทางไซเบอร์ ดงัต่อไปน้ี 

 จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีอยูส่าํนกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มีส่วนร่วมใน
วฒันธรรมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือแต่ละลาํ; 

 กาํหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยูต่าม ISPS และ 
ISM Code ในการจดัการกบัความเส่ียงทางไซเบอร์ และ 

 รวบรวมขอ้กาํหนดใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และสาํหรับการเดินเรือ รวมถึงการ
บาํรุงรักษาระบบไซเบอร์ท่ีสาํคญัท่ีมีอยูบ่นเรือ 

 ภยัจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจ  

 แมว้า่ในปี 2556 - 2558 ไม่มีการรายงานการถูกโจรสลดัโจมตีในบริเวณอ่าวโซมาเลีย เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวน 35 
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คร้ังในปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ยงัไม่มีรายงานยนืยนัถึงข่าวเหตุการณ์ตอ้งสงสยัในบริเวณ Horn of Africa ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีความ
เส่ียงสูง  

 จากการท่ีมีกองทพัเรือระหวา่งประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความปลอดภยั
บนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง  

 นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอกชายฝ่ังใน
อ่าวกินี ยงัคงเป็นอีกพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถูกโจรสลดัโจมตี และมีการรายงานการโจมตีโดยโจรสลดัเป็นระยะๆ อยา่งไรกต็าม 
พื้นท่ีทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัใน
น่านนํ้าของตน 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)  ขั้นตอนการปิดกิจการของบริษทัร่วมทุนน้ีใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ ใน
ระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการชาํระบญัชีตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวน 9.40 ลา้นอินเดียรูปี ซ่ึง
เท่ากบั 0.14 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 5.12 ลา้นบาท) ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นกาํไรจากการขายเงินลงทุน
ชัว่คราวในงบกาํไรขาดทุน  

-  International Seaports (Haldia) Pvt Ltd.  บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียง 
แห่งเดียวของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด) และไดด้าํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 3.02 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 148 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546 ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและหวงัวา่    
บริษทัฯ จะสามารถเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมน้ีในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 
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บทสรุป 

 อุปสงค์ - บรรยากาศทางธุรกิจในปี 2559 จะมีความผนัผวนอยา่งมาก โดยมีปัจจยัเชิงลบต่างๆ ซ่ึงรวมไปถึง ความตึง
เครียดทางการเมือง การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน การชะลอตวัของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ BRICS (ยกเวน้อินเดีย) และ
การทรงตวัของเศรษฐกิจยโุรป การเพ่ิมมาตรการการป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ ปริมาณเรือท่ีมากเกินท่ียงัไม่ลดจาํนวน
ลงมากนกั และปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีมากเกิน อยา่งไรกต็าม สถานการณ์อาจไม่ไดเ้ลวร้ายอยา่งท่ีคิด ยงัคงมีปัจจยัเชิง
บวกต่างๆสาํหรับปี 2559 ซ่ึงรวมไปถึง โครงการเส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึงจีนไดเ้สนอท่ีจะสร้างทางเช่ือม
ระหวา่ง 30 ถึง 60 ประเทศ จากทวีปเอเชียสู่ทวีปยโุรป ระยะเวลา 10 ปี และคาดวา่จะใชง้บประมาณถึง 10 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐ ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีลดลงสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกตํ่า อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีมากข้ึนสืบเน่ืองจาก
สภาพตลาดท่ีตกตํ่า ปริมาณการปลดระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายงัคงดีกวา่คาดการณ์ ราคานํ้ามนัท่ีลดลงซ่ึง
ส่งผลใหต้วัเลขจีดีพีของโลกเพิม่ข้ึน ราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่าลงท่ีช่วยลดราคาสินคา้โภคภณัฑต่์างๆท่ีขนส่ง ค่าเงินท่ีอ่อนตวัลง
ของยโุรปและญ่ีปุ่นจะช่วยใหก้ารส่งออกฟ้ืนตวั การหา้มการส่งออกแร่นิเกิลและแร่อะลูมิเนียมของอินโดนีเซียซ่ึงเป็นหน่ึง
ในสาเหตุท่ีทาํใหปี้ 2557 ไม่ดีนั้นไดก้ลายมาเป็นผลดีจากการท่ีจีนตอ้งนาํเขา้สินคา้เหล่าน้ีจากประเทศอ่ืนๆท่ีไกลกวา่ซ่ึง
ช่วยในแง่ปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมล ์ ทั้งน้ี เวลาเท่านั้นท่ีจะบอกไดว้า่ปี 2559 จะจบลงดว้ยความประหลาดใจอยา่ง
น่ายนิดีหรือจะเป็นอีกปีหน่ึงท่ีสร้างความเจบ็ปวดใหแ้ก่เจา้ของเดินเรือเทกอง  

 อุปทาน – ในสภาพตลาดปัจจุบนัน้ี เรือซ่ึงอายเุกิน 20 ปีในระหวา่งปี 2559 – ส้ินปี 2562 ประมาณร้อยละ 14.58 ของ
กองเรือทั้งโลก (ขนาดระวางรวม 114.93 ลา้นเดทเวทตนั) จะถูกปลดระวาง  

 จากการท่ีเรือต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 16.18 (ขนาดระวางรวม 127.53 ลา้นเดทเวทตนั) ของ
กองเรือโลกมีกาํหนดการส่งมอบจนถึงส้ินปี 2562 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกบัการท่ีอู่ต่อเรือส่งมอบเรือล่าชา้ 
อาจจะทาํใหต้วัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าว (ในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 46.03) สูงกวา่อตัราเฉล่ียในช่วง
ปี 2553 – 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 35  

 ด้านการเงนิ – เพียงแค่สองปีหลงัจากกลยทุธ์ของกองทุนหุน้ส่วนบุคคล (Private Equity) ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจ
เดินเรือ เม่ือปี 2556   เม่ือบริษทัเดินเรือต่างๆไดร้ะดมทุน 12 พนัลา้นเหรียญสหรัฐผา่นทาง private placement หรือ private 
equity ซ่ึงมีจาํนวนเพิ่มข้ึนเป็นสามเท่าของปี 2555 และความสนใจในการลงทุนไดเ้พิ่มข้ึนจนกระทัง่ไตรมาสหน่ึงของปี 
2557  กองทุนหุน้ส่วนบุคคลไดล้ดความสนใจในการลงทุนในธุรกิจเดินเรือ มีการระดมทุนเพียง 1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐใน
การลงทุนในธุรกิจ การลงทุนในตลาดหุน้กูไ้ดล้ดลงจาก 11 พนัลา้นเหรียญสหรัฐลงมาเหลือเพียงเกือบ 6 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ (ตํ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2551) และไดก้ลบัไประดมทุนตามรูปแบบเดิม แมว้า่การระดมทุนแบบเดิมอยูใ่นรูปเงินกูจ้าก
ธนาคารนั้นจะไม่หาไดง่้ายนกั แต่ยงัคงเป็นแหล่งเงินทุนหลกัในปี 2558 ซ่ึงปีก่อนหนา้น้ี (ปี 2557) เงินกูธ้นาคารมี
อตัราส่วนมากกวา่ร้อยละ 70 ของแหล่งเงินทุนของอุตสาหกรรม และในปีน้ีสดัส่วนดงักล่าวไดเ้พิ่มข้ึนถึงกวา่ร้อยละ 80! 
ซ่ึงถือเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดตั้งแต่ปี 2551 (ขอ้มูลจาก Marine Money) 

 สาํหรับปี 2559 คงจะเป็นการยากท่ีจะบอกถึงแหล่งเงินทุนสาํหรับธุรกิจเดินเรือ  กองทุนหุน้ส่วนบุคคลไดเ้ลิกให้
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ความสนใจในการลงทุนในธุรกิจน้ี ในขณะท่ีตลาดหุน้กูก้มี็สญัญาณท่ีไม่ดีนกัในการเป็นแหล่งเงินทุนของอุตสาหกรรม
เดินเรือ นกัลงทุนในหุน้ยงัคงเฝ้าระวงัสถานการณ์อยา่งกงัวล คาดวา่แหล่งเงินทุนในปีน้ีก็คงหนีไม่พน้เงินกูจ้ากธนาคารใน
การช่วยหรือคาดวา่น่าจะช่วยเจา้ของเรือ อยา่งไรกต็าม เราอาจตอ้งประหลาดใจเม่ือธนาคารต่างๆ กาํลงัพิจารณาใชน้โยบาย
เดิม คือ “เพิกเฉยและขยายระยะเวลา” ซ่ึงไดใ้ชต้ั้งแต่ปี 2551 และกาํลงัพิจารณาอยา่งจริงจงัในการใชน้โยบาย “บงัคบัหน้ี” 
สาํหรับหน้ีท่ีคาดวา่จะสูญ เราเช่ือวา่สาํหรับผูป้ระกอบการหลายราย โดยเฉพาะรายท่ีไม่สามารถระดมทุนระยะสั้นผา่นทาง
ผูถื้อหุน้ของตนหรือแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เช่น การขายสินทรัพยร์องต่างๆ ไดน้ั้น จะตอ้งเผชิญความทา้ทายในการจดัหาแหล่ง
เงินกูจ้ากธนาคาร นอกจากนั้น แหล่งเงินทุนใหม่ๆจะอยูใ่นระดบัท่ีระมดัระวงัอยา่งมากในแง่ของการกาํหนดราคาและ
มูลค่าเงินกูต่้อหลกัประกนั (loan-to-value) คงจะไม่ไดเ้ห็นส่วนต่างดอกเบ้ียท่ีเป็นเลขหน่ึงหลกัและมูลค่าเงินกูต่้อ
หลกัประกนั (loan-to-value) ท่ีร้อยละ 90 อีกแลว้ ธนาคารต่างๆไดเ้ผชิญกบัความลาํบากในการปล่อยเงินกูท่ี้มีความเส่ียงตํ่า
ท่ีน่าจะเขา้ทาํรายการได ้ น่ีเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงความยากลาํบากในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีอุตสาหกรรมน้ีตอ้งเผชิญ 
และไม่ตอ้งตกใจหากไดเ้ห็นจาํนวนคดีลม้ละลายมากข้ึนและมีการบงัคบัโดยธนาคารต่างๆเอากบัลูกหน้ีซ่ึงไม่สามารถเพิ่ม
เงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของตนไดอ้ยา่งนอ้ยเพื่อใชส้าํรองชาํระเงินกูเ้น่ืองจากรายไดจ้ากการเดินเรือคงไม่เพียงพอใน
การชาํระหน้ี อยา่งไรกต็าม หวงัวา่จะไม่เป็นการสายเกินไปสาํหรับธนาคารต่างๆ 

 

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 

  


