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รายงานประจ าปี 
 

 ในขณะท่ีปี 2559 จะถูกจดจ าว่าเป็นปีท่ีย  ่าแย่ท่ีสุดของตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองซ่ึงได้เร่ิมต้นเม่ือกลุ่ม
บริษทัเลห์แมน บราเธอร์สประกาศลม้ละลายในเดือนกนัยายน 2551 ปี 2560 ก็จะถูกจดจ าว่าเป็นปีแห่งการเร่ิมตน้ของการ
ฟ้ืนตวัของตลาดท่ีรอคอยมายาวนาน ดูเหมือนว่าตลาดไดผ้่านจุดต ่าสุดและไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัซ่ึงน่าจะเป็นเช่นน้ีต่อไปอีกสอง
สามปี หากเจา้ของเรือต่างๆไม่ท าใหส้ถานการณ์แย่ลงโดยการสั่งต่อเรือใหม่เพ่ิมจากอู่ต่อเรือต่างๆซ่ึงก าลงัตอ้งการลูกคา้
อยา่งส้ินหวงั 

 มสีองปัจจยัที่เป็นแรงขับเคลือ่นดชันี Baltic Dry Index (BDI) ปัจจยัแรกคือปริมาณเรือ (ท่ีมากเกิน) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
ตอ้งเผชิญมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ปัญหาน้ีไดบ้รรเทาลงอยา่งมากตามท่ีไดอ้ธิบายในรายงานน้ี อีกปัจจยัหน่ึงแน่นอน
ว่าคือภาคอุปสงค์ เศรษฐกิจมหภาคดีข้ึนกว่าในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาโดยเศรษฐกิจของประเทศหลกัๆของโลกมีการฟ้ืน
ตวัอย่างเห็นไดช้ดั  ธนาคารกลางสหรัฐไดเ้ร่ิมปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียและมีแนวโนม้ท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีก 3-4 คร้ัง
ในช่วงปี 2561 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีดีข้ึนจากการใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์ 
อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าสหรัฐฯ ซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของโลกก าลงัฟ้ืนตวัในระดับท่ีธนาคารกลางของ
ประเทศสามารถปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียได ้จากการท่ีราคาน ้ามนัตกต ่าในปัจจุบนัและคาดวา่จะมีราคาต ่าเช่นน้ีต่อไปอีกระยะ
หน่ึง ผูบ้ริโภคน่าจะมีเงินส าหรับจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน แผนการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่าลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ
ของประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะช่วยเพ่ิมอุปสงคจ์ากสหรัฐฯ ซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อนัจะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และช่วยใหมี้การน าเขา้ปูนซีเมนต์ เหลก็กลา้และสินคา้อ่ืนๆท่ีผลิตจากประเทศจีนและประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะเป็นแรงขบัเคล่ือนการคา้ใหเ้ป็นไปในทิศทางบวกมากข้ึน 

 ดัชนี BDI เร่ิมตน้ปีดว้ยระดบั 953 จุด และค่อยๆลดลงมาอยู่ท่ีระดบัต ่าสุดของปีท่ี 685 จุด เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 
2560 หลงัจากนั้น ดชันีไดป้รับตวัดีข้ึนเร่ือยๆมาอยู่ท่ี 1,296 จุดในวนัท่ี 13 เมษายน ก่อนท่ีจะค่อยๆปรับตวัลงมาแตะท่ี 800 
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จุดกว่าๆ และอยู่ท่ีระดบัเดิมจนถึงส้ินเดือนกรกฎาคมซ่ึงไดป้รับเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 946 จุด ตามปกติแลว้ในฤดูร้อน กล่าวคือ 
ช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม เป็นช่วงท่ีดชันีต ่าท่ีสุดของปี แต่ทั้งปี 2559 และปี 2560 ดชันีไม่ไดเ้ป็นไป
ตามปกติดงักล่าว หลงัจากฤดูร้อนดชันี BDI ไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองไปแตะจุดสูงสุดของปีท่ี 1,743 จุดเม่ือวนัท่ี 12 
ธนัวาคมก่อนจะค่อยๆปรับตวัลดลงปิดตวัท่ี 1,366 จุดในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ในระดบัท่ีเกือบจะต ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ โดยมีอตัราส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือต่อ
กองเรือปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2560 ท่ีร้อยละ 9.3 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในช่วงศตวรรษน้ี ปริมาณการสั่งต่อเรือ
เฉล่ียต่อกองเรือปัจจุบนัในช่วง 18 ปีท่ีผ่านมาซ่ึงรวมถึงปริมาณต ่าสุดท่ีร้อยละ 9.3 ในช่วงปลายปี 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 29.7 
แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ต่อกองเรือปัจจุบนัไดล้ดลงอยา่งมาก โปรดระลึกไวว้่ามีการเล่ือนรับมอบเรือ
สัง่ต่อใหม่ทั้งหมดออกไปเน่ืองจากสถานการณ์ความกดดนัทางการเงินไม่ว่าทั้งต่อผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไดช่้วย
ลดแรงกดดนัจากภาคอุปทานอนัท าใหค้วามกงัวลไดเ้ร่ิมจางหายไปจากตลาดก่อนช่วงกลางปี 2559 

  ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัใหเ้จา้ของเรือปลดระวางเรือของตน ยิ่งตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็จะถูก
ปลดระวางมากข้ึน ปี 2559 เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดโดยไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดดว้ยดชันี BDI สร้างสถิติต ่าสุด
ทุกวนัจนกระทัง่แตะจุดต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 จุดในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ ในไตรมาสแรกเดียวกนัน้ีเองมีเรือถูกปลด
ระวางรวมทั้งหมด 14.22 ลา้นเดทเวทตนั แต่ต่อมาในไตรมาสสองดชันีไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึน การปลดระวางเรือจึงมีปริมาณ
ลดลงอยูท่ี่เพียงแค่ 8.52 ลา้นเดทเวทตนั ตามมาดว้ยตวัเลขการปลดระวางเรือท่ีลดลงอย่างมากอยู่ท่ี 3.24 ลา้นเดทเวทตนั ใน
ไตรมาสสาม และในไตรมาสส่ีมีปริมาณการปลดระวางเรือเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยอยู่ท่ี 3.76 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลใหใ้นปี 2559 มี
ปริมาณการปลดระวางเรือทั้งหมด 29.74 ลา้นเดทเวทตนั มีการรับมอบเรือใหม่จากอู่ต่อเรือทั้งส้ิน 48.25 ลา้นเดทเวทตนั 
ส่งผลให้ภาพรวมกองเรือโลกขยายตวัร้อยละ 2.4 จากขนาดระวางรวม 771.9 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปีไปเป็น 790.41 ลา้น
เดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2559 การจากท่ีดชันี BDI ไดฟ้ื้นตวัข้ึน ปริมาณการปลดระวางเรือเก่าไดล้ดลงอีกในปี 2560 โดยมี
ปริมาณการปลดระวางเรือเพียงแค่ 15.16 ลา้นเดทเวทตนั  แมว้่าการรับมอบเรือใหม่จะมีปริมาณลดลงลงเกือบ 10 ลา้นเดท
เวทตนั โดยมีปริมาณ 38.28 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลใหอุ้ปทานสุทธิขยายตวัร้อยละ 2.93 ไปเป็น 813.53 ลา้นเดทเวทตนั ณ 
ส้ินปี 2560 อยา่งไรกต็าม แมว้า่ภาคอุปทานไดข้ยายตวัในปี 2559 และปี 2560 (รวมกนัทั้งสองปี ขยายตวัมากกว่าร้อยละ 5) 
อตัราค่าระวางเรือไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ระดบักลางๆก่อนส้ินปี 2560 ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นว่าจุดสมดุลของภาค
อุปสงคแ์ละภาคอุปทานนั้นใกลเ้ขา้มาเตม็ที 

 เป็นท่ีแน่นอนว่าอุปสงคแ์ข็งแกร่งกว่าท่ีหลายคนคาดการณ์ไวต้อนตน้ปี 2560 โดยนกัวิเคราะห์ต่างๆไดก้ล่าวว่าอุป
สงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 4.7 โดยมาจากประเทศจีนเป็นหลกั ส่งผลใหอ้ตัราค่าระวางเรือ
ปรับตวัสูงข้ึนในระหว่างปี อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดรัฐบาลจีนไดใ้ชน้โยบายเร่งด่วนในการควบคุมการปล่อยมลพิษและการ
ลดการผลิตเหลก็กลา้ลงร้อยละ 50 ใน 4 มณฑล (31 เมืองทางตอนเหนือ) การลดการผลิตปูนซีเมนต์ร้อยละ 50 และการลด
การผลิตอะลมิูเนียมร้อยละ 30 ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2561 หน่ึงในผลกระทบท่ีไม่คาดคิด
คือมีเรือประมาณ 400-500 ล าแออดัอยู่ในท่าเรือต่างๆของออสเตรเลียและจีนซ่ึงไม่มีการใชม้าตรการการลดก าลงัการผลิต
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ดงักล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือต่างๆใน East Kalimantan มีเรืออีกประมาณ 100 ล าท่ีรอขนถ่ายถ่านหิน บางล ารอตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 เน่ืองจากฝนตกหนกัเป็นอุปสรรคในการการขนส่งถ่านหิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงข้ึนปีใหม่มีผลกระทบของ
เดือนมกราคม กล่าวคือ มีการรับมอบเรือจ านวนหลายล าจากอู่ต่อเรือในเดือนแรกของปีเม่ือเทียบกับเดือนอ่ืนๆ ใน
ขณะเดียวกนัอุปทานแร่เหลก็จากบราซิลเร่ิมชะลอตวัลงเน่ืองมาจากฤดูฝนซ่ึงเป็นตามปกติส่งผลใหก้ารส่งออกแร่เหลก็จาก
บราซิลในไตรมาสแรกมีปริมาณนอ้ยท่ีสุดของปี จากเทศกาลตรุษจีนซ่ึงท าใหอุ้ปสงคช์ะลอตวับวกกบันโยบายลดมลพิษ
ของจีนโดยจ ากดัการผลิตของเหลก็กลา้ ปูนซีเมนตแ์ละอะลูมีเนียมใน 4 มณฑลในช่วงฤดูหนาว ดชันี BDI จะเป็นไปตาม
ฤดูกาลปกติท่ีจะปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็วเร่ิมตั้งแต่สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนธนัวาคมจนถึงประมาณหน่ึงสัปดาห์หลงัจาก
วนัตรุษจีน หลงัจากนั้น ดชันีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลใหเ้กิดการเคล่ือนไหวแบบรูปตวั V จากการขยายการ
บงัคบัใชน้โยบายการลดก าลงัการผลิตในอุตสาหกรรมหลกัจากเดิม 4 มณฑลในปี 2561 ไปเป็น 14 มณฑลในช่วงตั้งแต่ปี 
2562 ถึงปี 2564 จะท าใหด้ชันี BDI แตะจุดสูงสุด ณ กลางเดือนตุลาคมของทุกปี และหลงัจากนั้นก็จะลดลงมาเร่ือยๆจนถึง
ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ ก่อนท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปตวั V ต่อเน่ืองไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูกาลรูปแบบ
ใหม่ของดชันี BDI ไดเ้กิดข้ึนแลว้ดว้ยนโยบายควบคุมการปล่อยมลพิษและการลดก าลงัการผลิตจากรัฐบาลจีนในช่วงตั้งแต่
กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใน 14 มณฑลจนถึงกลางเดือนมีนาคมของปีถดัไป 

 ในอดีตก่อนเขา้สู่ศตวรรษน้ี มีการคาดการณ์วา่อุปสงคใ์นกลุ่มสินคา้แหง้เทกองอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1.2 ของตวัเลข
จีดีพีโลก ต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษน้ีประเทศจีนกลายเป็นผูน้ าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลก และท า
ใหอุ้ปสงคสิ์นคา้แหง้เทกองเพ่ิมมากข้ึนถึง 2 - 3 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก หลงัจากกลุ่มบริษทัเลห์แมน บราเธอร์สลม้ละลาย 
อุปสงคน้ี์ไดล้ดลงเหลือประมาณ 1.1 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก ในระหว่างปี 2559 อุปสงคสิ์นคา้แหง้เทกองนอ้ยกว่า 1.1 เท่า
ของตวัเลขจีดีพีโลก จึงไม่ไดเ้ห็นตวัเลขอุปสงคแ์บบเดิมท่ีมากกว่าตวัเลขจีดีพีโลกเป็นเท่าตวัหรืออย่างนอ้ยมากกว่าร้อยละ 
1.2 แมว้่าดูเหมือนเป็นการคาดการณ์เกินจริงก็ตาม ในปี 2560 แนวโนม้อุปสงค์ไดเ้ปล่ียนกลบัไปเป็นแบบเดิมท่ีมากกว่า
ตวัเลขจีดีพีโลกประมาณร้อยละ1.2  
 ด้านอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดย
คาดการณ์วา่อุปทานสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1 ในปี 2561 และปี 2562 ขณะท่ีอุปสงคน่์าจะเพ่ิมมากข้ึนระหวา่งร้อยละ 
4.0 ถึงร้อยละ 4.5 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นปี 2560 ซ่ึงอุปทานไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 ความต่างระหวา่ง
การคาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงคแ์ละอุปทานส าหรับปี 2561 และปี 2562 นั้นน่าจะท าใหต้ลาดแขง็แกร่งมากข้ึน 
เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุล ซ่ึงการฟ้ืนตวัน้ีอาจมีลกัษณะผนัผวนอย่างมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
เพียงเลก็นอ้ยไม่วา่ในอุปสงคห์รืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อดชันี BDI อยา่งมาก  

 ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะท าให้มีเรือถูกปลดระวางมากข้ึนในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตามอนุสัญญาการ
จดัการน ้าถ่วงเรือ (Ballast Water Management) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2562 หลงัจากมีการผ่อนผนัการ
บงัคบัใชอ้อกไป 2 ปี เรือท่ีแล่นอยู่ทั้งหมดจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการน ้าถ่วงเรือเม่ือเขา้อู่แหง้หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 
2562 ดงันั้น เรือท่ีอายมุากกวา่ 15 ปีอาจถกูปลดระวางเม่ือถึงก าหนดเขา้อู่แหง้ในอีก 5 ปีขา้งหนา้หลงัจากวนัท่ีอนุสัญญาน้ีมี
ผลใชบ้งัคบั ตน้ทุนท่ีสูงในการติดตั้งระบบดงักล่าวในเรือจะท าใหไ้ม่คุม้ท่ีจะติดตั้งโดยเฉพาะส าหรับเรือท่ีมีอายุ 15 ปีซ่ึงมี
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มลูค่าประมาณเท่าเศษเหลก็ซ่ึงคือราคาซาก ดงันั้น เจา้ของเรืออาจตดัสินใจท่ีจะปลดระวางเรือไดง่้ายข้ึน  

 องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดต้ดัสินใจเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 ท่ีจะบงัคบัใชก้ารจ ากดัปริมาณค่า
ก ามะถนัในน ้ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกใหไ้ม่เกินร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ เช่ือว่าการบงัคบัใชก้ฎดงักล่าว
จะส่งผลกระทบต่อตลาดขนส่งทางเรือทัว่โลก อนัจะส่งผลในแง่การปลดระวางเรือ ส่วนต่างระหว่างราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง
ธรรมดากบัราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงบริสุทธ์ิ และความเร็วในการแล่นเรือ กฎใหม่ดงักล่าวอธิบายโดยย่อไดด้งัต่อไปน้ี สาร
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) หรือก ามะถนันั้นสร้างมลพิษต่อชั้นบรรยากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัเป็น
ส่วนประกอบ ดงันั้น การลดการปล่อยก ามะถนันั้นท าไดโ้ดยการลดค่าก ามะถนัในน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้บนเรือและใน
อุตสาหกรรม  ในปัจจุบนัไดก้ าหนดใหเ้รือเดินทะเลใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัไม่เกินร้อยละ 3.5 แต่กฎใหม่ท่ีจะเร่ิม
บงัคบัใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้นไดก้ าหนดให้เหลือเพียงไม่เกินร้อยละ 0.5 ดังนั้น เรือทั้งหมดจะตอ้งเลือกท่ีจะ
ด าเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 1) เปล่ียนน ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นน ้ามนัดีเซล ซ่ึงขณะน้ีมีราคาแพงกว่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ปกติประมาณ 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตนั หรือ 2) ยงัคงใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงปกติแต่ท าความสะอาดไอเสียโดยใชเ้คร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนั (ขอ้มลูจาก DNB Markets) 

 ดูเหมือนว่ามีแนวโนม้ท่ีเรือจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัมากข้ึน โดยสัดส่วนของการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีมีการติดตั้ง
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเพ่ิมข้ึนจากประมาณร้อยละ 1 ในช่วงปี 2555 – ปี 2558 เป็นประมาณร้อยละ 5 ในปี 2560 อย่างไรก็
ตาม ยงัคงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนการสั่งต่อเรือทั้งหมด (ซ่ึงก็มีจ านวนนอ้ย) โดยเจา้ของเรือจ านวนมากใช้
นโยบาย ‘รอคอยและเฝ้าดู’ แมว้า่เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะสามารถลดค่าใชจ่้ายไดโ้ดยการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีราคาถูกกว่า ตน้ทุน
ในการติดตั้งท่ีสูงท าใหเ้จา้ของเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในปัจจุบนัตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะคืนทุน นอกจากนั้น ยงัคง
มีความไม่แน่นอนท่ีอุตสาหกรรมกลัน่น ้ามนัจะตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนของเช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัต ่า ซ่ึงเจา้ของ
เรือยงัคงตอ้งเฝ้าระวงั ในขณะท่ีเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเร่ิมมีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เรือเหล่าน้ีตอ้งแล่นอยู่
ในพ้ืนท่ีควบคุมมลพิษ (Emission Control Area) แมว้่าตน้ทุนท่ีสูงและความไม่แน่นอนดงักล่าวจะท าใหส้ัดส่วนเรือสั่งต่อ
ใหม่พร้อมการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนันอ้ยกวา่ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ทั้งหมด แต่ก็มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก
การจ ากดัปริมาณค่าก ามะถนัในน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจะเร่ิมใชบ้งัคบัในปี 2563 ก าลงัใกลเ้ขา้มา เจา้ของเรือต่างๆ จึงตอ้งเผชิญ
กบัการตดัสินใจคร้ังใหญ่วา่จะเลือกติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในเรือของตนหรือไม่ (ขอ้มลูจาก Clarksons)   
  ธนาคารส าหรับธุรกจิเดนิเรือต่างๆในท่ีสุดกไ็ดย้ติุการใชน้โยบาย "เพิกเฉยและขยายระยะเวลา" และไดบ้งัคบัใหผู้ ้
กูป้รับปรุงงบดุลดว้ยการเพ่ิมทุนและการระดมเงินสดผ่านแหล่งอ่ืนๆ โดยธนาคารยงัไดป้รับปรุงงบดุลของตนเองโดยการ
ปรับโครงสร้างหรือการเพ่ิมทุนซ่ึงธนาคารเหล่าน้ีก็ไดถู้กบงัคบัจากหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อีกทอดหน่ึง หลงัจากนั้น 
ในขณะท่ีธนาคารบางแห่งเลิกปล่อยเงินกูส้ าหรับธุรกิจเดินเรือ ธนาคารอีกหลายแห่งยงัคงปล่อยกูใ้ห้แก่ธุรกิจน้ีแต่ใชก้ล
ยทุธ์ท่ีแตกต่างไปโดยค านึงถึงคุณภาพของผูกู้ม้ากกวา่ปริมาณ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ธนาคารจะปล่อยกูใ้หแ้ก่เฉพาะลูกคา้ท่ีมี
ฐานะทางการเงินแขง็แกร่งท่ีสุดและจะไม่ปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่ใครกไ็ดท่ี้น าเพียงแค่เรือหรือสัญญาสั่งต่อเรือใหม่มาเสนอโดยมี
ส่วนทุนของเจา้ของเรือเพียงแค่ร้อยละ 10-20 เท่านั้นอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต ดงันั้น อย่างนอ้ยจนกว่าบาดแผลท่ีธนาคาร
ตอ้งเผชิญจะหายสนิท คาดวา่จะไม่มีธนาคารท่ีปล่อยกูแ้บบเดิมๆ โดยจะเปล่ียนเป็นธนาคารท่ีคดัสรรผูกู้ท่ี้มีคุณภาพเท่านั้น 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้ราบมาว่าไม่เพียงแต่ท่ีธนาคารจะตอ้งเลือกเฟ้นผูกู้ ้ธนาคารจะยงัตอ้ง "มีเหตุผลท่ีเหมาะสม" (เป็น
ค าสุภาพของค าว่า "เคร่งครัดและเขม้งวด") ในแง่ของวงเงินกูท่ี้เสนอและการก าหนดราคา ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าเจา้ของเรือ
ขนาดเล็กท่ีไม่มีงบดุลท่ีแข็งแกร่ง และมีเงินสดท่ีเป็นของเจา้ของท่ีจ ากดั เจา้ของเรือดงักล่าวน้ีจะตอ้งมองหาแหล่งเงินทุน
อ่ืนส าหรับเรือของตนเน่ืองจากธนาคารส าหรับธุรกิจเดินเรือแบบเดิมไม่น่าจะมีเวลาแมก้ระทัง่ใหเ้ขา้พบ 

 สถานการณ์ของอู่ ต่อเรือนั้นดูย  ่าแย่ โดยมีอู่ต่อเรือบางแห่งไดปิ้ดตวัลง ซ่ึงรวมถึงอู่ต่อเรือท่ีถือหุ้นโดยภาครัฐของ
ประเทศจีนซ่ึงในอดีตถือว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเป็นไปได ้อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหารให้รอดพน้วิกฤตไดล้ดปริมาณการต่อเรือ
ลงโดยการควบรวมกิจการ บางแห่งไดก้ลบัไปให้บริการซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปล่ียนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และหลายแห่งไดเ้ปล่ียนไปประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน 

 ประธานอู่ต่อเรือ Yangzijiang ในประเทศจีน ใหค้วามเห็นว่าจีนมีอู่ต่อเรือประมาณ 60 แห่งท่ียงัคงประกอบกิจการ
และในจ านวนน้ี คาดว่า 40 แห่งจะปิดตวัในอีก 3 - 5 ปีขา้งหนา้เน่ืองจากไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่ โดยในขณะน้ีอู่ต่อเรือบาง
แห่งมีค าสัง่ต่อเรือเพียงแค่ 1 ล า (ขอ้มลูจาก Compass Maritime)   

 ราคาน ้ามันกับผลกระทบต่อการแล่นเรือที่ช้าลง ตามทฤษฎีแลว้ ราคาน ้ ามนัท่ีลดลงจะส่งผลให้มีการแล่นเรือท่ีเร็ว
ข้ึนแต่เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรือต่อวนัอยู่ในระดบัท่ีสูงพอ เม่ือมีการบงัคบัใชก้ฎการจ ากดัค่าก ามะถนัท่ีไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตน้ทุนน ้ามนัจะเพ่ิมเป็นสองเท่า (เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของน ้ามนัท่ีค่าก ามะถนัสูง) 
ส าหรับเจา้ของเรือซ่ึงเลือกท่ีจะไม่ติดตั้งระบบเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีมีราคาแพงและไม่เคยมีการใชม้าก่อนซ่ึงเป็นระบบท่ี
จะท าความสะอาดแก๊สเสียท่ีมีค่าก ามะถนัสูงอนัมีสาเหตุมาจากการเผาไหมน้ ้ามนัเช้ือเพลิงปกติ ปัจจยัน้ีน่าจะท าใหก้ารแล่น
เรือชา้กลายเป็นประเพณีปฏิบติัแมว้่าค่าระวางเรือจะสูงข้ึนอย่างมากก็ตาม นกัวิเคราะห์ต่างๆไดค้ านวณว่าถา้ตน้ทุนน ้ามนั
เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าอาจจะท าใหอุ้ปทานเรือในกองเรือโลกลดลงประมาณร้อยละ 10 อนัเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์
และอุปทานซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อเจา้ของเรืออยา่งแน่นอน 

 การปลดระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยู่ท่ี 35.97 ลา้นเดทเวท
ตนั อย่างไรก็ตาม ตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นท่ีน่าผิดหวงัอยู่ท่ีเพียง 21.39 ลา้นเดทเวทตนั 
และ 16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามล าดบั ปี 2558 ตวัเลขการปลดระวางเรือดีข้ึนมากโดยมีปริมาณ 32.09 ลา้นเดทเวทตนัถูก
ปลดระวางแต่ก็ไม่ดีขนาดท่ีจะช่วยพยุงดชันี BDI ได ้โดยดชันี BDI ไดท้ าสถิติตกต ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์มาอยู่ท่ีระดบั 
290 จุด ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 ตวัเลขการปลดระวางเรืออยู่ท่ีปริมาณ 29.74 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเป็น
การยืนยนัถึงความผกผนักบัดชันี BDI และในปี 2560 ตวัเลขการปลดระวางไดล้ดลงมาอยู่ท่ี 15.16 ลา้นเดทเวทตนั ทั้งน้ี 
การปลดระวางเรือข้ึนอยู่กบัสองปัจจยัหลกั กล่าวคือ ตลาดค่าระวาง (ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกั) และราคาเศษเหล็ก (ปัจจยั
ขบัเคล่ือนรอง) ทั้งน้ี การปลดระวางเรือแทบไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัราคาน ้ามนัไม่วา่จะสูงข้ึนหรือลดลงกต็าม  

 อีกส่ีปีขา้งหนา้ กล่าวคือ ก่อนส้ินปี 2564 จะมีเรือร้อยละ 23.8 ของกองเรือโลก (ขนาดระวางบรรทุกรวม 193.70 
ลา้นเดทเวทตนั) มีอายุเกิน 15 ปีและน่าจะถูกปลดระวาง เน่ืองจากกฎเกณฑท่ี์เขม้งวดข้ึนซ่ึงใชต้น้ทุนสูงในการปฏิบติัตาม 
และจากแนวโนม้ดชันี BDI และราคาขายเรือเพ่ือปลดระวาง 
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 ประมาณร้อยละ 9.3 ของขนาดระวางของเรือสัง่ต่อใหม่ (75.30 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบภายในส้ินปี 2564 
การขาดแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกบัความล่าชา้ในการส่งมอบเรือของอู่ต่อเรือจะท าใหอ้ตัราความล่าชา้อยู่ในระดบัท่ีสูงมาก 
(ในปี 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 33.7) ซ่ึงจะแปรผนัตรงขา้มกบัความแข็งแกร่งของดชันี BDI กล่าวคือ ยิ่งดชันี BDI แข็งแกร่งข้ึน 
อตัราการความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่กจ็ะต ่าลง และเป็นไปในทางกลบักนั  

 อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ คือ ผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสั่งต่อท่ีอู่ต่อเรือ 
ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริง ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั ส าหรับปี 2560 อตัราความ
ล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยู่ท่ีร้อยละ 33.7 ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ียในช่วงห้าปีท่ีผ่านมาซ่ึงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 39 ดงันั้น 
ส าหรับปี 2560 มีจ านวนเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม 23.12 ลา้นเดทเวทตนั ท าให ้ณ ส้ินปี กองเรือโลกมีขนาด 
813.53 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนสุทธิร้อยละ 2.9 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองโลก ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีสูงข้ึน
ในช่วงสองปีท่ีผา่นมา  

ภาคอุปทานในอนาคต ตวัเลขภาคอุปทานในอนาคตในท่ีสุดก็ดีข้ึน มีเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองจ านวน 468 ล า
หรือขนาด 38.28 ลา้นเดทเวทตนัในส่วนของอุปทาน ในขณะเดียวกนัอตัราการปลดระวางในปีน้ีอยู่ท่ี 15.16 ลา้นเดทเวทตนั 
โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จ านวน 37 ล า (6.88 ลา้นเดทเวทตนั) เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จ านวน 35 ล  า 
(2.57 ลา้นเดทเวทตนั) เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)/ซุปราแมกซ์ (Supramax) จ านวน 14 ล  า (0.95 ลา้นเดทเวทตนั) 
เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จ านวน 78 ล  า (3.42 ลา้นเดทเวทตนั) และ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handyzize) จ านวน 61 
ล  า (1.34 ลา้นเดทเวทตนั) ไดถู้กปลดระวาง การปลดระวางน้ีส่งผลให้กองเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองทัว่โลกมีความ
แข็งแกร่งข้ึน ในช่วงตน้ปี 2561 มีจ านวนถึง 813.53 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2561 และ 2562 เรือใหม่ท่ีมีก าหนดจะมีการรับ
มอบมีจ านวนถึง 34.43 / 25.94 ลา้นเดทเวทตนั หากสมมติว่ามีอตัราการปลดระวางรายปีอยู่ท่ี 15 ลา้นเดทเวทตนั (อยู่ท่ี 
15.16 ในปี 2560) และใชอ้ตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ท่ีร้อยละ 35 (อยู่ท่ีร้อยละ 33.7 ในปี 2560) ในการรับมอบ
เรือท่ีคาดไวใ้นปีน้ี  ปี 2561 จะมีกองเรือโลกขนาดอยู่ท่ี 820.91 ลา้นเดทเวทตนัซ่ึงมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 0.91  ของทั้ง
ปี ภายใตส้มมติฐานเดียวกนั ในปี 2562 จะมีกองเรือโลกอยูท่ี่ 830.60 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงมีอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.18 เม่ือ
เทียบกบัช่วงส้ินปีของปี 2561 การรับมอบเรือใหม่จ านวนมหาศาลในท่ีสุดกไ็ดส้ิ้นสุดลง 

 ค าถามคือ เจ้าของเรือจะตอบสนองต่อสภาพตลาดในปี 2561 ถึงปี 2563 อย่างไร? พีเอสแอลเช่ือในการปฏิบติัตาม
กฎต่างๆล่วงหนา้ก่อนการบงัคบัใชเ้สมอ ดงันั้น บริษทัฯไดข้ายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลจ านวน 15 ล  าในปี 2558 – ปี 2559 และ
ไดข้ายเรือเก่าเพ่ือแล่นต่อในตลาดอีก 2 ล าในปี 2559 – ปี 2560 บริษทัฯไม่คิดว่าจะมีเจา้ของเรือรายใดท่ีจะขายเรือเก่าเพ่ือรี
ไซเคิลมากถึงเกือบร้อยละ 33 ของกองเรือท่ีมีอยู่  หากตลาดแข็งแกร่งตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้การปลดระวางเรือจะชะลอตวั
ลง อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากอุปทานการสั่งต่อเรือใหม่สุทธิไม่เพ่ิมข้ึนมากในปี 2561 และ 2562 ซ่ึงจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1 
ต่อปีขณะท่ีคาดวา่อุปสงคจ์ะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4.0 ถึง 4.5 ต่อปี ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริงและมีการปลดระวางอนัเน่ืองมาจาก
แรงกดดนัทางกฎเกณฑใ์นปี 2562 ถึงปี 2563  ตลาดในอนาคตขา้งหนา้น้ีน่าจะสดใส!   

 ตลาดเรือขนส่งสินคา้เทกองมีแนวโนม้สร้างความประหลาดใจอยู่เสมอ จึงน่าจะยงัคงอยู่รอดไดใ้นสภาพท่ีดี เม่ือ
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ช่วงเวลาเดียวกนัน้ีของปีท่ีแลว้ บริษทัฯไดแ้สดงการคาดการณ์ท่ีเป็นบวกส าหรับตลาดในปี 2560 และบริษทัฯ ยงัคงมี
ความเห็นเช่นเดียวกนัส าหรับการคาดการณ์ของตลาดในปี 2561 และปีต่อๆไป เน่ืองมาจากมีช่องว่างระหว่างการคาดการณ์
การเพ่ิมข้ึนของอุปทานและอุปสงคใ์นช่วงสองสามปีขา้งหนา้น้ี รวมถึงแรงกดดนัทางกฎเกณฑ์ต่อภาคอุปทานจะท าให้มี
การปลดระวางเรือมากข้ึนกวา่ท่ีบริษทัฯไดเ้คยคาดการณ์การเพ่ิมข้ึนของตวัเลขอุปทานสุทธิไว ้

 ณ ปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาเกือบ 9 ปีแลว้ท่ีตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยู่ในภาวะวิกฤต แมก้ระทัง่ในพระคมัภีร์ไบ
เบิลยงัระบุว่าระยะเวลาท่ีขา้วยากหมากแพงนั้นมากสุด 7 ปี ดงันั้น จึงคาดว่าปีน้ีจะเป็นปีสุดทา้ยของความตกต ่าของตลาด
เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

 ภาคอุปสงค์ ความไม่แน่นอนไดจ้างหายไปส่งผลใหเ้กือบทุกประเทศทัว่โลกมีการขยายตวัในทิศทางเดียวกนัซ่ึงท า
ใหต้ลาดสินคา้แหง้เทกองจะฟ้ืนตวัในช่วงสองสามปีขา้งหนา้  

 ประเทศจนีซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัส าหรับตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไดส้ร้างความประหลาดใจดว้ยตวัเลข
ตวัเลขจีดีพีท่ีแขง็แกร่งกวา่คาดการณ์โดยอยูท่ี่ร้อยละ 6.9 ในปี 2560 แมว้่าตวัเลขจีดีพีของจีนจะดี แต่จีนก็ยงัคงตอ้งต่อสู้กบั
คุณภาพของอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว โดยจีนไดล้ดการผลิตเหลก็กลา้ลงชัว่คราวร้อยละ 50 ลดก าลงัการ
ผลิตปูนซีเมนตล์งร้อยละ 50 และลดก าลงัการผลิตอะลมิูเนียมลงร้อยละ 30 ใน 31 เมืองทางตอนเหนือซ่ึงตั้งอยู่ใน 4 มณฑล
ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2561 แมว้่าจะมีการลดก าลงัการผลิตลงดงักล่าว จีนยงัคงสร้าง
ความประหลาดใจดว้ยตวัเลขการน าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก โดยจีนน าเขา้แร่เหลก็ปริมาณ 1,075.3 ลา้นตนัในช่วงปี 2560 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกบัปี 2559 นอกจากน้ี จีนยงัน าเขา้ถ่านหิน 271.2 ลา้นตนัในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 เม่ือ
เทียบกบัปี 2559 ดว้ยตวัเลขจีดีพีท่ีตั้งเป้าโดยรัฐบาลจีนไวท่ี้ร้อยละ 6.5 ส าหรับปี 2561 อุปสงคส์ าหรับสินคา้โภคภณัฑแ์ละ
วตัถุดิบอ่ืนๆ มีแนวโนม้ท่ีจะแขง็แกร่งต่อไปในปี 2561 

 ในปี 2560 สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งดว้ยตวัเลขจีดีพีท่ีร้อยละ 2.3 ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและ
การปรับอตัราดอกเบ้ียข้ึน นอกจากนั้น อตัราการว่างงานซ่ึงลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4.1 เป็นอตัราต ่าท่ีสุดในรอบ 17 ปี 
ผลกระทบของนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการใชง้บประมาณใน
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานมีแนวโนม้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีน่าจะช่วยกระตุน้ธนาคารกลางสหรัฐฯใหย้งัใชน้โยบาย Quantitative Tightening ต่อไปในการปรับเพ่ิม
อตัราดอกเบ้ียและการปรับงบดุลเพ่ือป้องกนัไม่ให้เศรษฐกิจขยายตวัเกินไป ปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ส าหรับสินคา้ฝ้าย ขา้วสาลี ขา้วโพดและถัว่เหลืองรวมถึงการน าเขา้วตัถุดิบอ่ืนๆ เพ่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอาจส่งผล
ดีต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

 ส่วนสหภาพยุโรปซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหน่ึงในผูส่้งออกรายใหญ่
ท่ีสุดของโลกนั้น หลงัจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในช่วงทศววรษท่ีผ่านมา คาดว่าสหภาพยุโรปจะมีตวัเลขการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีร้อยละ 2.4 ในปี 2560 ซ่ึงจะท าใหปี้ 2560 เป็นปีท่ีสหภาพยุโรปมีเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดในรอบทศวรรษ ตาม
ขอ้มลูของคณะกรรมาธิการยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของ 19 ประเทศในทวีปยุโรปสูงท่ีสุดในรอบ 17 ปี นอกจากน้ี 
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อตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2552 และเงินยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวั
และค่าเงินแข็งข้ึน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก าลงัค่อยๆ ลดการซ้ือพนัธบตัรแสดงใหเ้ห็นว่านโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายไดส้ิ้นสุดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจสหภาพยุโรปยงัคงขยายตวัในปี 2561 อุปสงคใ์นสินคา้โภคภณัฑท่ี์ใชเ้พ่ือผลิตสินคา้
ส าเร็จรูปทัว่ทั้งสหภาพยโุรปจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมี้ความตอ้งการการขนส่งทางเรือมากข้ึน 

 ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้สินคา้เทกองรายใหญเป็นอนัดบัสองของโลก มีเศรษฐกิจท่ีขยายตวัเป็นเวลา 7 ไตรมาส
ติดต่อกนัซ่ึงถือว่าดีท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2537  การใชน้โยบายการเงินต่างๆมากมายของนายกรัฐมนตรี อาเบะ ส่งผลใหก้ารใช้
จ่ายของภาครัฐและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างช่วยใหเ้ศรษฐกิจของญ่ีปุ่นดีข้ึน นบัตั้งแต่เขา้รับต าแหน่งในปี 2555 อาเบะโน
มิกส์ (Abenomics) ไดช่้วยใหเ้ศรษฐกิจญ่ีปุ่นขยายตวัข้ึนประมาณ 494 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ช่วยลดหน้ีลงเหลือประมาณ
ร้อยละ 240  ของตวัเลขจีดีพี และลดอตัราการว่างงานลงเหลือร้อยละ 2.8 การลดภาษีซ่ึงประกาศใชใ้นเดือนธนัวาคม 2560 
จะช่วยเพ่ิมแรงขบัเคล่ือนให้กบัเศรษฐกิจญ่ีปุ่น โดยการเพ่ิมการใชจ่้ายดา้นทุนและการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี อุป
สงคใ์นสินคา้จากญ่ีปุ่นท่ีเพ่ิมข้ึนทัว่โลกจะท าใหอุ้ปสงค์ในวตัถุดิบต่างๆ เพ่ิมข้ึนซ่ึงก็จะท าใหอุ้ปสงค์ในการขนส่งทางเรือ
มากข้ึนตามไปดว้ย 

 ประเทศอินเดีย ยงัคงมีตวัเลขจีดีพีส าหรับปี 2560 ท่ีแข็งแกร่ง แมว้่ามีความกงัวลจากการเลิกใชธ้นบตัรของรัฐบาล
และการริเร่ิมการใชภ้าษีสินคา้และบริการ (GST) ของรัฐบาล เศรษฐกิจของอินเดียยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง
โดยคาดว่าจะกลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 5 ของโลกก่อนส้ินปี 2561 นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้
ตลาดหลงัจากท่ีชนะการเลือกตั้งจะช่วยกระตุน้การใชจ่้ายทางดา้นสาธารณูปโภคเพ่ือเอาใจผูมี้สิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง
คร้ังหนา้ นอกจากน้ี อินเดียยงัมีปริมาณการน าเขา้ถ่านหินท่ีแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีท่าเรือมีร่องน ้าต้ืนเขินและไม่มี
ประสิทธิภาพบวกกบัการเพ่ิมในการน าเขา้ถ่านหินและการใชจ่้ายในโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ทางเรือ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเรือขนาดเลก็จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

 หน่ึงในสัญญาณที่น่าจะช่วยให้อุปสงค์เพิ่มขึน้ คือ แผนการเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) หรือ การริเร่ิม
แถบและเส้นทางเศรษฐกิจ (The Belt and Road Initiative (BRI)) ซ่ึงเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศท่ี
กวา้งไกลของผูน้ าจีน Xi Jinping ซ่ึงจะท าใหอุ้ปสงคก์ารขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางเรือเพ่ิมข้ึน แผนการน้ีเป็นการเช่ือมโยง
ทางถนน ทางรถไฟ ท่อก๊าซและน ้ ามนั และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆจากจีน เร่ิมต้นจากเมืองซีอานซ่ึงอยู่ใน
ตอนกลางของจีน ผ่านใจกลางทวีปเอเชีย ไปจนถึงเมืองมอสโก เมืองรอตเทอร์ดาม เมืองลอนดอน เมืองเวนิสและเมือง
ไพรีอสั ในปี  2559 มีการท าสัญญา การเร่ิมด าเนินการ และการบรรลุโครงการต่างๆภายใตแ้ผนการ OBOR รวมมูลค่า
ประมาณ 2.5 แสนลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แผนการน้ีเป็นหน่ึงในแผนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่และจะตอ้งมีขนส่งสินคา้ประเภทแร่เหลก็ ถ่านหิน หินปูน ถ่านโคก้ ไมแ้ละแร่ธาตุอ่ืน ๆ เช่น แร่
นิกเกิล อะลมิูเนียมออกไซต ์เป็นจ านวนมากกวา่ในปัจจุบนั โดยจะส่งผลดีต่อตลาดสินคา้แหง้เทกองอยา่งมาก 

ขอ้สรุปของแผนการ OBOR  

 วงเงินท่ีจะใชส้ าหรับแผนการ OBOR อยูร่ะหวา่ง 1.2 และ 20.0 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ! 
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 แผนการน้ีครอบคลุม 65 ประเทศ 3 ทวีป และประชากร 4.4 พนัลา้นคน 

 เม่ือค านวณอตัราเงินเฟ้อ ณ ปัจจุบนัเป็นหน่วยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ แผนการน้ีใหญ่กวา่แผนการมาร์แชลล ์ 12 เท่า 

 เงินทุนจะมาจาก (1) ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment Bank)  
   (2) กองทุนเสน้ทางสายไหม (3) ธนาคารใหม่เพ่ือการพฒันาแห่งใหม่หรือ BRICS (4) ธนาคารการพฒันาแห่งชาติจีน    
   (China Development Bank) 

 
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของจีนท่ีส าคญัของแผนการ OBOR มีดงัน้ี  

 การพฒันาภูมิภาคตะวนัตกของจีนซ่ึงยงัขาดแคลนการพฒันารวมถึงภูมิภาคท่ีไม่สงบของซินเจียง 

 ใช้ก าลงัการผลิตเหลก็กลา้ท่ีมีมากเกินความตอ้งการ (ร้อยละ 30) และก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์ท่ีมากเกินความ
ตอ้งการ (ร้อยละ 40)  

 การส่งออกทางรถไฟของจีนและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ไปต่างประเทศ 

 การเปล่ียนถ่ายจากอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานจ านวนมากจากท่ีดินท่ีมีราคาแพงและค่าจา้งแรงงานท่ีมีตน้ทุนสูงใน
แถบชายฝ่ังไปเป็นพ้ืนท่ีภายในประเทศซ่ึงมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ 

 อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาก าลงัถอนตวัออกจากเอเชีย 

 ลดการพ่ึงพาช่องแคบมะละกาผา่นทางท่าเรือ Gwadar ในปากีสถาน 

  เพ่ือเป็นการอธิบายให้เห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีท่ีส าคญั จากงบการเงิน
ของบริษทัในปีท่ีผา่นๆ มา ดงัต่อไปน้ี 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 7,065 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 125.1 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 

จ านวนเรือโดยเฉลี่ย 44.97 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหน่ึงล า  

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 2.78 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 

 ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย และเม่ือตน้ปี 2558 
บริษทัฯ เพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กู้
ไม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 และ
บริษทัฯ ยงัออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัจ านวนประมาณ 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 3.5 ปี 
ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดช้ าระเงินคืนเงินกูก่้อนก าหนดส าหรับเงินกูมี้ประกนัซ่ึงมีครบก าหนดช าระในปี 2561 



หนา้ 10 จาก 28 
 

และปี 2562 และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมเงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลจ านวน 15 ล  า
ในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพ่ือแล่นต่อในตลาดจ านวน 2 ล  าในปี 2559 - ปี 2560)  

 

รางวลัและเกยีรตยิศ  
บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Public Debt Deal of the Year ส าหรับปี 2559 จากนิตยสาร Marine Money การออกหุน้กู้

จ  านวน 3.59 พนัลา้นบาทท าใหบ้ริษทัฯไดรั้บรางวลัน้ีซ่ึงเป็นเคร่ืองพิสูจนถึ์งความส าเร็จอยา่งท่วมทน้ของบริษทัฯในขณะท่ี
สถานการณ์ของตลาดขนส่งสินคา้ทางเรือก่อนหนา้นั้นย  ่าแย ่และการคาดการณ์ของผูล้งทุนต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ  

บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั 2 รางวลัคือ “Ship Owner/Operator” และ “Deal of  
the Year” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2560  และบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี 
จ ากดั (GCSA) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยส าหรับ
รางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปีแห่งปี” นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้ชิงรางวลั The ClassNK Dry Bulk 
Operator of the Year ในงาน The Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2017  และ GCSA บริษทัยอ่ยบริหารจดัการกองเรือ
ของบริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือชิงรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน International Bulk 
Journal’s IBJ Awards ประจ าปี 2560  บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั Bulk Ship Operator 
of the Year  และ เรืออภิญญา นารี ของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือชิงรางวลั “Bulk Ship of the 
Year” นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรั้บการคดัเลือกใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ีสามส าหรับรางวลันกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยมในหมวด
อุตสาหกรรม ในงาน IR Magazine Awards - South East Asia ประจ าปี 2560   

 
จุดเด่นทางการเงนิ (จากงบการเงนิสกลุเงินบาท) และผลการด าเนินงานประจ าปี 

ผลการด าเนินงานระหว่างปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,394.63 ลา้นบาท (ปี 2559: 3,791.79 ลา้นบาท) และ
ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 129.48 ลา้นบาท รวมก าไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ และดอกเบ้ียจ่ายของสินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu 80.36 ลา้นบาท (ปี 2559: 2,664.90 ลา้นบาท 
รวมขาดทุนจากการขายเรือ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือ และค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงินกู ้1,429.10 
ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ท่ี 12,335.49 ลา้นบาท  (ปี 2559: 13,659.05 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลง
ในระหว่างปีเป็น 28,833.24 ลา้นบาท (ปี 2559: 32,316.03 ลา้นบาท) การลดลงของสินทรัพยร์วมหลกัๆ มาจากการลดลง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เน่ืองจากบริษทัฯไดช้ าระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัทั้งหมดภายใตส้ัญญา
ระงบัขอ้พิพาทใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sanfu ในระหวา่งปี สินทรัพยร์วมในสกลุเงินบาท (สกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน) ซ่ึงแปลง
ค่ามาจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) มีมูลค่าลดลง เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัเม่ือเทียบกบั
เงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2560 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2559 ในระหวา่งปีบริษทัฯ รับมอบเรือจ านวน 1 ล า ขายเรือเก่าจ านวน 1 
ล  า และแผนการปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯไดเ้สร็จส้ิน 

ในระหว่างปี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 116.98 ลา้นบาท (ปี 2559: 2,710.27 ลา้นบาท) ก่อนขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนจ านวน 12.31 ลา้นบาท (ปี 2559: ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 45.43 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้ านวน 
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0.19 ลา้นบาท (ปี 2559: จ านวน 0.06 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้เน่ืองจากการปรับตวัดีข้ึนของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เท
กองในปี 2560 หลงัจากตกต ่าอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน ปีน้ีเรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าคิดเป็น 
9,486 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 6,476 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าของปี 2559 นอกจากน้ีรายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ
มาจากจ านวนเรือเฉล่ีย 36 ล า ในระหวา่งปี 2560 เม่ือเทียบกบัจ านวนเรือเฉล่ีย 40 ล า ในปี 2559 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ 
(รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) สูงกว่าปีท่ีแลว้ร้อยละ 25   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลง
ร้อยละ 17 เน่ืองมาจากจ านวนเรือเฉล่ียท่ีด าเนินงานลดลงในปี 2560 และค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าลดลงเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเพ่ือการซ่อมบ ารุงของปีน้ีเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีเฉล่ียประมาณ 8.67 วนัต่อล าเรือ (อายุเฉล่ีย
ของกองเรืออยูท่ี่ 6.3 ปีในปี 2560) เน่ืองจากมีเรือจ านวน 13 ล าท่ีถึงก าหนดซ่อมแซมและส ารวจเรือในระหวา่งปี  

บริษทัฯ ไดล้องค านวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี ส าหรับ 24 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2560 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยู่ท่ี 11.30 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ เร่ิมซ้ือขาย
หุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจนครบ 24 ปี นกั
ลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 13.15 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การค านวณน้ียงัไม่ไดค้  านึงถึงผลตอบแทนจากการน า
เงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 
 
กองเรือของบริษทัฯ 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีเรือจ านวน 36 ล าในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จ านวน 8 ล า ขนาดซุปรา
แมกซ์ (Supramax) จ านวน 9 ล า และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จ านวน 19 ล า) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,585,805 
เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 44,050 เดทเวทตนัต่อล า โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 6.3 ปี  

 ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัร
ข้ึนลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสุด 

 
ข้อพพิาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine   

สืบเน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือท าใหท้างอู่ต่อเรือ Sainty Marine ไม่สามารถส่งมอบเรือจ านวน 12 ล  าได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาได ้ ดงันั้น ปัจจุบนั บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาส าหรับสัง่ต่อเรือทั้ง 12 ฉบบั
ดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บเงินงวดพร้อมดอกเบ้ียคืนจากธนาคารผูค้  ้าประกนัส าหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจ านวน 3 ฉบบัท่ียกเลิกไป
จากจ านวน 12 ฉบบั ดงันั้นในปัจจุบนั บริษทัฯ จึงไม่มีสญัญาสัง่ต่อเรือคงเหลือกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine อีก ทั้งน้ี ไดมี้การ
เขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแลว้ส าหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจ านวน 11 ฉบบัซ่ึงรวมเรือ 2 ล  าท่ีบริษทัฯไดรั้บมอบในปี 
2557 โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตก้ารรับประกนัตามสญัญาสัง่ต่อเรือ 
 
ผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ Sanfu 

 ขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจกบั Sanfu จ านวน 2 ฉบบั อนัสืบเน่ืองจาก
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สัญญาสั่งต่อเรือจ านวน 2 ฉบบั ไดรั้บการช้ีขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีเมืองลอนดอน เม่ือเดือนตุลาคม 2560 
โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินวา่ บริษทัฯ ไม่มีสิทธิไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายเน่ืองจากการผิดเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา
สัง่ต่อเรือหรือขอ้มลูจ าเพาะของเรือ (Specifications) ท่ีเก่ียวกบัอตัราการเผาผลาญเช้ือเพลิงของเรือ ดงันั้น บริษทัฯไดช้ าระ
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจ านวนรวม 32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาคืนใหแ้ก่อู่ต่อเรือ Sanfu ทั้งน้ี ดอกเบ้ียจ านวน 2.63  
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมาย (สูงสุดไม่เกิน 750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) จะครบก าหนด
ช าระใหแ้ก่ Sanfu ภายในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 

 ในปี 2560 รายได้ต่อวนัต่อล าเรือของบริษทัฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 9,486 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนั
ต่อล า เฉล่ียอยูท่ี่ 4,355 เหรียญสหรัฐซ่ึงต ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือเลก็นอ้ย 

 การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ ในปี 2560 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ี
ระดบั 523 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,637 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์
ของบริษทัฯท ารายไดอ้ยูท่ี่ 9,812 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 28.48  ค่าเฉล่ียของดชันีค่า
ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 844 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,165 เหรียญสหรัฐ 
เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีท ารายไดอ้ยู่ท่ี 8,269 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ่ากว่าอตัราค่าเช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 9.78 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีท ารายไดอ้ยู่ท่ี 10,091 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ่ากว่าอตัราค่าเช่าเรือ
ของดชันี BSI ร้อยละ 10.10 (เน่ืองมาจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์ บริษทัฯจึงเปรียบเทียบกบัดชันี BSI) 
เป้าหมายของบริษทัฯคือการท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีทั้งสองดงักล่าว 

 

ทิศทางอุตสาหกรรม  

คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจ านวนปกติ ในอีกสองปีขา้งหนา้ กล่าวคือ  

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มเีรือจ านวน 1,992 ล า ขนาดระวางรวม 351.67 ล้านเดทเวทตัน ณ 
ต้นปี 2561) มีเรือจ านวน 170 ล า ขนาดระวางรวม 43.09 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 12.3 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูก
ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 365 ล า ขนาดระวางรวม 67.05 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 19.1 ท่ีจะ
มีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ านวน 2,141 ล า ขนาดระวางรวม 168.92 ล้านเดทเวท
ตนั ณ ต้นปี 2561) มีเรือจ านวน 189 ล า ขนาดระวางรวม 15.54 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 9.2 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ี
จะถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 690 ล า ขนาดระวางรวม 52.39 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 31.0 
ท่ีจะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

 เรือขนาดอัลตราแมกซ์ (60,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ านวน 807 ล า ขนาดระวางรวม 50.77 ล้านเดทเวทตัน 
ณ ต้นปี 2561) มีเรือจ านวน 139 ล า ขนาดระวางรวม 8.74 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 17.2 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูก
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ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 64 ล า ขนาดระวางรวม 4.34 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8.5 ท่ีจะมี
อายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564 

 เรือขนาดซุปราแมกซ์ (40,000 - 60,000 เดทเวทตนั - มเีรือจ านวน 2,685 ล า ขนาดระวางรวม 142.95 ล้านเดทเวท
ตนั ณ ต้นปี 2561) มีเรือจ านวน 31 ล า ขนาดระวางรวม 1.60 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 1.1 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะ
ถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 857 ล า ขนาดระวางรวม 42.50 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 29.7 ท่ี
จะมีอายเุกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

 เรือขนาดแฮนดีแ้มกซ์ (30,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,726 ล า ขนาดระวางรวม 60.61 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้น
ปี 2561) มีเรือจ านวน 144 ล า ขนาดระวางรวม 5.34 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8.8 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่ง
มอบจนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 270 ล า ขนาดระวางรวม 9.19 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 15.2 ท่ีจะมีอายุ
เกิน 15 ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564  

 เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 30,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 1,859 ล า ขนาดระวางรวม 38.61 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 
2561) มีเรือจ านวน 46 ล า ขนาดระวางรวม 0.99 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 2.6 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ
จนถึงส้ินปี 2564 ในเรือขนาดน้ี มีจ านวน 848 ล า ขนาดระวางรวม 18.24 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 47.2 ท่ีจะมีอายุเกิน 15 
ปี ภายในปี 2564 และคาดวา่จะถกูปลดระวางในช่วงปี 2561 - 2564 

 เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งค านึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึงในปี 
2560 อยู่ท่ีร้อยละ 33.7 และเฉล่ียในปีก่อนๆท่ีผ่านมาอยู่ท่ีร้อยละ 39 โดยประมาณ ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI และปริมาณ
สินเช่ือในตลาด 

 ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขันของบริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 36 ล า ท าใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงใน
บริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ในตลาด และเน่ืองจากเจา้ของเรือ ในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเล็กๆ อยู่กระจดั
กระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ว่าเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการท าธุรกิจกบั
บริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ี จากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กว่า ใหญ่กว่า ทนัสมยักว่า และประหยดักว่าจากตลาด
เม่ือราคาตกต ่าจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่งในอนาคตต่อไป  

 

ปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 

 บริษทัเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส่วนมากยงัคงตอ้งเผชิญกบัสภาพตลาดท่ีน่าทา้ทาย อย่างไรก็ตาม บริษทัท่ีอยู่
รอดจะเป็นบริษทัท่ีสามารถด าเนินการต่อไปน้ีได ้

 ลดตน้ทุนในการเดินเรือใหม้ากท่ีสุดแต่ยงัคงค านึงถึงเร่ืองความปลอดภยั 
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 ขายสินทรัพยอ่ื์นๆท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการเดินเรือหรือขายเรือเก่าและเพ่ิมกระแสเงินสด 

 เรียกเงินทุนเพ่ิมจากผูถื้อหุน้ของตน 

 หาเงินทุนเพ่ิมจากหลากหลายแหล่ง เช่น หุน้กู ้เช่าซ้ือ เป็นตน้ เน่ืองจากอาจไม่สามารถหาเงินกูจ้ากธนาคารได ้

 บริษทัฯ ยงัคงเป็นหน่ึงในบริษทัเดินเรือท่ีมีตน้ทุนการเดินเรือต ่าท่ีสุดในโลกส าหรับเรือเทกองประเภทท่ีมีอุปกรณ์
ขนถ่ายสินคา้ติดกบัตวัเรือ (ขนาดแฮนด้ีไซส์ จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์) บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่า (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเพ่ือรี
ไซเคิล จ านวน 15 ล  าในปี 2558 – ปี 2559 และขายเรือเพ่ือแล่นต่อในตลาดอีกจ านวน 2 ล า ในปี 2559 – ปี 2560) 
นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) เม่ือเดือน
มกราคม 2559 บริษทัฯ ออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 
5 ปี และเม่ือเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ยงัไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียง
คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 3.5 ปี ดงันั้น บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่บริษทัฯ มีความพร้อมท่ีจะรับมือกบัอนาคต 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ของบริษทัฯ ลดลงในปี 2560 เน่ืองมาจากประสิทธิภาพของคนประจ าเรือและกองเรือท่ีมี
อายนุอ้ยลง ค่าจา้งคนประจ าเรือยงัคงท่ีและไม่ปรับเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกองเรือท่ีอายนุอ้ยลงเน่ืองมาจากการขายเรือเก่าท าใหมี้
ความตอ้งการคนประจ าเรือน้อยลงส่งผลให้สามารถมุ่งเน้นการเพ่ิมมาตรฐานของการฝึกอบรมคนประจ าเรือส าหรับ
ต าแหน่งอาวโุสท่ีตอ้งปฎิบติังานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่างๆบนเรือ บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยั
ไดดี้เน่ืองจากมีประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดี และเน่ืองจากผูรั้บประกนัภยัมีสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs ซ่ึงเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหว่างประเทศนั้น ไดรั้บการเรียกร้องค่าสินไหมเพียงเลก็นอ้ย
และมีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีเองส่งผลใหผู้รั้บประกนัภยั P&I Clubs สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือ
ซ่ึงเป็นสมาชิกในช่วงเวลาท่ีตลาดค่าระวางซบเซาเช่นน้ีได ้

 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ท าให้ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินเรือต่อวนัต่อล าส าหรับปี 2560 นั้นลดลงจากปี
ก่อนหนา้น้ี ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของบริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั แต่จากประสบการณ์ท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ คาดวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัการค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่บริษทัเจา้ของเรือรายอ่ืนๆ 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน   
  จากกฎระเบียบหลากหลายฉบบั มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) อยู่
ภายใตข้อ้บงัคบัของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL)  นอกเหนือจากเขตควบคุมการ
ปล่อยมลพิษซ่ึงก าหนดใหเ้รือจ าเป็นตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 และจะมีการบงัคบัใชก้ฎเกณฑใ์หม่
ในเดือนมกราคม 2563 โดยจ ากดัค่าก ามะถนัในเช้ือเพลิงทัว่โลกไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 ซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีมากข้ึนเน่ืองจาก
ความไม่แน่นอนในความเพียงพอของน ้ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าว อีกทางเลือกหน่ึงคือการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ 
ซ่ึงเป็นความทา้ทายทั้งในทางเทคนิคและทางการเงินส าหรับเจา้ของเรือต่างๆ ในขณะท่ีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนั
สูง เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะช่วยก าจดัก ามะถนัส่วนเกินจากก๊าซเสียท่ีปล่อยออกมาได ้หลายประเทศยืนยนัท่ีจะปฏิบติัตาม
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กฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการน ้าถ่วงเรือท่ีเขม้งวดข้ึน  การจดัการน ้าถ่วงเรือไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 โดย
ก าหนดใหเ้รือทุกล าตอ้งมีใบรับรองการติดตั้งระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ เรือสั่งต่อใหม่ทั้งหมดท่ีมีการวางกระดูกเรือนบัจาก
วนัท่ีอนุสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้จะตอ้งติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดย IMO เรือท่ีแล่นอยู่ทั้งหมด
จะตอ้งมีการติดตั้งระบบดงักล่าวตามรอบการตรวจเรือคร้ังแรกส าหรับการต่ออายุใบรับรอง IOPP (International Oil 
Pullution Prevention) หลงัจากท่ี 8 กนัยายน 2561 ระบบการจัดการน ้ าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองจาก IMO ทุกระบบใน
ปัจจุบนัยงัไม่ผา่นการอนุมติัท่ีเขม้งวดของ US Coast Guard (USCG)  โดย USCG ไดก้ าหนดวนับงัคบัใชท่ี้แตกต่างออกไป
ส าหรับการติดตั้งระบบดงักล่าว ซ่ึงเป็นการผ่อนปรนเน่ืองจาก USCG ไม่ไดอ้นุมติัระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือใดๆเลย
จนกระทัง่เดือนธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 USCG ไดอ้นุมติัระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ
จ านวน 6 ระบบ เรือท่ีมีก าหนดการเขา้อู่แหง้หลงัจากเดือนมกราคม 2561 อาจไม่ไดรั้บการขยายเวลาจาก USCG เน่ืองจาก 
USCG คาดว่าเจา้ของเรือจะสามารถติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก USCG ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  ทั้งน้ี จะตอ้งมีการเปล่ียนระบบทดแทน (Alternate Management System) ท่ี USCG เคยไดอ้นุญาตใหใ้ชไ้ปก่อน
จนกว่าจะมีการอนุมติัระบบบ าบดัน ้าถ่วงเรือดว้ยระบบท่ีไดรั้บการอนุมติั หากไม่มีการผ่อนผนัจาก USCG ใหใ้ชร้ะบบ
ทดแทนต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คาดว่าระบบทดแทนเหล่าน้ีบนเรือของบริษทัฯ จะไดรั้บการอนุมติัจาก USCG 
ภายในเวลาท่ีก าหนด   
   จากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ท าใหม้าตรฐาน
ความเป็นอยูต่่างๆบนเรือของคนประจ าเรือไดรั้บความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน โดย ILOไดอ้อกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 
2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการท างานและความเป็นอยู่
ของคนประจ าเรือ โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกล าท่ีมีขนาดมากกว่า 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจเพ่ือออก
ใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบติัดา้นแรงงานใน
กิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐ
นั้นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการใหส้ัตยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือน
สิงหาคม 2555 อนัมีผลให้เรือทุกล าจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี และจะต้องไดรั้บใบรับรองดงักล่าวก่อนวนัท่ี 20 
สิงหาคม 2556 ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญา MLC เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 และส่งผลให ้MLC 2006 มีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับเรือชกัธงไทยในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ทนท่ีใบรับรองการปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC 2006 
(Statement of Compliance “SOC”) ท่ีไดเ้คยออกมาใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ ท่ีชกัธงไทยดว้ยใบรับรองแรงงานทางทะเล ซ่ึง
ถือว่าเป็นการพฒันาและส่งเสริมการเดินเรือสากลภายใตธ้งไทยเน่ืองจากเป็นการขจดัความเส่ียงของ SOC ท่ีไม่เป็นท่ี
ยอมรับในบางประเทศ 

 ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสญัญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชกัธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในอนุสญัญาฯ อยา่งครบถว้น 

 ในเดือนเมษายนปี 2557 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดร่้วมตกลงแกไ้ขอนุสัญญา MLC บางประการ
เพ่ือเป็นการบงัคบัใชห้ลกัการต่างๆท่ีเคยไดร่้วมตกลงเม่ือปี 2552 ระหวา่ง IMO และคณะท างานดา้นความมัน่คงทางการเงิน
ของ ILO การแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 เรือท่ีอยู่ภายใต้อนุสัญญา MLC  จะต้องแสดง
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ใบรับรองท่ีออกโดยผูรั้บประกนัหรือผูใ้ห้หลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ือยืนยนัว่าเรือดงักล่าวมีการประกนัภยัหรือ
หลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการส่งลูกเรือกลบัประเทศ รวมไปถึงครอบคลุมเงินค่าจา้งสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆท่ีคา้งช าระตามสัญญาสูงสุดเป็นเวลาส่ีเดือนหากมีการละท้ิงการจา้ง (กฎขอ้ 2.5)  นอกจากนั้น ยงัตอ้งมี
ใบรับรองส าหรับความรับผิดท่ีเกิดจากการเรียกร้องทางสัญญาท่ีมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิต
ของคนประจ าเรือ (กฎขอ้ 4.2)  ทั้งน้ี P&I Clubs ไดอ้อกใบรับรองดงักล่าวส าหรับเรือทุกล าในกองเรือของบริษทัฯ   

 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเดน็ท่ีส าคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงว่าบริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการ “เพ่ือโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆใหบ้ริษทัของตน
เกิดจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ มีการคาดว่า IMO และ ICS จะมี
บทบาทส าคญัในการผลกัดนักฎระเบียบในเร่ืองดงักล่าวส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ ซ่ึงหน่ึงในกฎเหล่าน้ี
น่าจะเป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (วดัหน่วยกรัมต่อตนั-ไมล)์ ของเท่ียวเดินเรือ คลา้ยกบักฎของ 
European Union MRV (การเฝ้าดู (Monitoring) การรายงาน (Reporting) การตรวจสอบ (Vertification) การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์) ซ่ึงใช้บังคับตั้ งแต่เดือนมกราคม 2561 ส าหรับเรือทุกล าท่ีแล่นผ่านน่านน ้ าในสหภาพยุโรป
เช่นเดียวกนั IMO ก าหนดใหเ้รือทุกล าด าเนินการติดตั้งระบบรวบรวมขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิง (DSC) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2562 ซ่ึงจะบงัคบัให้เรือตอ้งรายงานการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกรายปีไปยงั IMO ผ่านทางรัฐเจา้ของธง นอกจากน้ี 
กฎเกณฑ์ดงักล่าวยงัระบุให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ (Ship Energy 
Efficiency Management Plan (SEEMP)) และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รท่ีมีอ านาจ ธุรกิจขนส่งทาง
เรือระดบัโลกไดใ้หค้ ามัน่ว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งประมาณร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 
2548 กฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีจะท าใหเ้รือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพหลายล าตอ้งออกไปจากตลาด บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการรับมือ
กฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีโดยการเฝ้าดูและบนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องเรือในกองเรือของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี เรือของบริษทัฯ จะมีตวัเรือท่ีสะอาดอยู่เสมอ (โดยการใชสี้ป้องกนัคราบและมีการท าความสะอาดตวัเรือเม่ือจ าเป็น) 
อนัจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัฯ ไดค้  านึงถึง
คุณสมบติัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเรือท่ีไดซ้ื้อเขา้มาเพ่ิม การเดินเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นไปไดด้ว้ยระวาง
สินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนและเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิง รวมถึงการใชพ้ลงังานความร้อนจากเคร่ืองยนต ์บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะให้
เรือท่ีสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิงและมีความร้อนจากเคร่ืองยนตท่ี์ลดลง (รวมถึงก๊าซจากเคร่ืองยนต์
สนบัสนุนจะถกูเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีใชบ้นเรือ) เรือสัง่ต่อใหม่เหล่าน้ีซ่ึงมีระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ
นอ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (เน่ืองจากการคา้ขายรอบโลกฟ้ืนตวัข้ึน) เท่ียวเรือท่ีมีการขนสินคา้เต็มระวาง นอกจากน้ี ยงัมี
อนุสัญญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุมการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด ์ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลโูอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บงัคบั
ต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัให้เรือท่ีเขา้
มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ยกว่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมี
การบงัคบัใช ้“BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและช่วยบ าบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะ
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ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากน้ีปฏิญญา "Tony de Brum" ซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 โดย 35 รัฐรวมทั้งส
หราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส เดนมาร์ก เยอรมนี แคนาดา สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชล ชิลีและนิวซีแลนด์ ไดก้ าหนดใหธุ้รกิจ
เดินเรือมีการจ ากดัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตั้งเป้าไวท่ี้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์
ภายในช่วงกลางศตวรรษ ปฏิญญา "Tony de Brum" ยงัตอ้งการความร่วมมือจาก IMO ในการวางกลยุทธ์ในเดือนเมษายน 
2561 เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกในการเดินเรือ ซ่ึงจะมีการปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังในปี 2566 มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยู่ในขั้น
พิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือ รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ  

 เพ่ือปฏิบติัตามพนัธสญัญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะด ารงรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ
ให้เป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้ห้มีการตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2015 จาก
องคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2015 น้ีเป็นระบบท่ีก าหนดกรอบโครงสร้าง
โดยรวมและขั้นตอนวิธีการใหก้บัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงั
เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้“แผนการบริหาร
การใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือเหล่าน้ียงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการก าจดัส่ิงปฏิกลูท่ีเขม้งวด
มากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กฎเกณฑข์องสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวกบัการรีไซเคิลเรือ
จะมีผลบงัคบัใช้กบัเรือต่างชาติท่ีแล่นในน่านน ้ าสหภาพยุโรป โดยเรือจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัสินคา้วตัถุ
อนัตราย (Inventory of Hazardous Material (IHM)) ซ่ึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑน้ี์คาดวา่จะใชเ้วลามากและมีตน้ทุนสูง 

 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหลายคร้ังใน
อนาคต ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากภยัภิบติัท่ีเลวร้ายท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรือชกัธงสหรัฐฯ ช่ือ El 
Faro กบัคนประจ าเรือจ านวน 33 คนไดจ้มในบาฮามาสในเดือนตุลาคม 2558 ในขณะท่ีพยายามจะฝ่าพายุเฮอริเคน Joaquin 
รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก USCG ซ่ึงตีพิมพใ์นเดือนกนัยายน 2560 ไดแ้สดงใหเ้ห็นขอ้ผิดพลาดหลายประการ 
โดยสาเหตุหลกัมาจากกปัตนัเรือและยงัระบุ 36 ขอ้แนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยั และไดพ้ยายามแกไ้ขเพ่ิมเติม อนุสัญญา
SOLAS ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 จากการท่ีน ้าแขง็ขั้วโลกก าลงัละลายเน่ืองจากภาวะโลกร้อนและมีการเพ่ิมข้ึนของการเดินเรือแถบขั้วโลกเหนือ เม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 IMOไดบ้งัคบัใชอ้นุสญัญาระหวา่งประเทศส าหรับการเดินเรือในน่านน ้าบริเวณขั้วโลก (Polar Code) 
ซ่ึงมีการแกไ้ขในปี 2557 – ปี 2558 เพ่ือให้ใชบ้งัคบัทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล 
(SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) อนุสัญญาน้ีเนน้ท่ีความปลอดภยั
ของเรือ ลกูเรือและผูโ้ดยสารท่ีอยูบ่นเรือซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มแถบขั้วโลกท่ีรุนแรงและยงัรวมไปถึงกฎเกณฑเ์พ่ือป้องกนั
การปล่อยน ้ามนั สารพิษท่ีเป็นของเหลวในสินคา้ ส่ิงปฏิกลูและขยะ มีการคาดการณ์ว่าจะมีกฎเกณฑท่ี์ก าหนดเร่ืองการใช้
น ้ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัต ่าตามมา  

 ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ าเรือ (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยได้รายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้ ง 
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ศูนยฝึ์กอบรมคนประจ าเรือเต็มรูปแบบข้ึนภายในส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 2551 
โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึกจ าลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพ่ือใช้
ส าหรับฝึกคนประจ าเรือโดยเฉพาะ โดยมีเคร่ืองฝึกจ าลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจ าลองสะพานเดินเรือจริง และ
สามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าส าคญัไดอ้ยา่งเสมือนจริงซ่ึงจะท าใหค้นประจ าเรือไดมี้โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือ
จริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการท างานเป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะ
ในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ีถือว่าเป็นกา้วย่างส าคญัของบริษทัฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพ่ิมศกัยภาพใหก้บับุคลากร
ประจ าเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัของคนประจ าเรือ สินคา้ และตวัเรือ จากอุบติัเหตุทาง
ทะเลและเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคนประจ าเรือท่ีมีทกัษะ
ความสามารถ และส่งผลใหก้ารไดเ้ล่ือนต าแหน่งบนเรือเกิดข้ึนเร็วกว่าท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการท่ี
จะช่วยฝึกทกัษะความสามารถใหก้บัคนเรือเพ่ือทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดนอ้ยลงดงักล่าว 

 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบติัคนประจ าเรือ และการเขา้ยามของคน
ประจ า เรือ 1978 ซ่ึงก าหนดขอ้ก าหนดขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนเดินเรือ ถูกแกไ้ขในปี 2538 และถูกแกไ้ขอีกคร้ังในเดือน
มิถุนายน 2553 ในการประชุมในกรุงมะนิลา โดยมีการแกไ้ขท่ีส าคญัรู้จกักนัในนาม the Manila amendments ท่ีก าหนดให้
ขอ้ก าหนดต่างๆมีความเขม้งวดมากข้ึน โดยเป็นการเพ่ิมความสามารถของคนเดินเรือใหต้รงตามมาตรฐานระดบัโลก the 
Manila amendments มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2560 ศูนยฝึ์กอบรม PSL และฝ่ายกองเรือไดมี้การเตรียมการล่วงหนา้
เพ่ือใหค้นเดินเรือทุกคนถกูฝึกและมีใบรับรองดงัตามท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนท่ีอนุสญัญาน้ีจะถกูบงัคบัใช ้

 หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็นหลกัสูตร
ส าหรับฝึกอบรมนายประจ าเรือทั้งนักเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนักงานประจ าส านักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานเรือ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจ ากดัของมนุษย ์และเพ่ือเสริมสร้างใหเ้กิดทศันคติท่ีดีใน
เร่ืองความปลอดภยัและการท างานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนัอย่างกวา้งขวางว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน
การช่วยเพ่ิมทกัษะและพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจาก
ความผิดพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากรและการท างานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร 
MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หป้ระกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก 
ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการน าหลกัสูตรน้ีมาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจ าเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร 
MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆส าหรับโปรแกรมการฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึก
โดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรม
หลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ 
(Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการ
ปฏิบติังานต าแหน่งตน้เรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสูตรความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะน าแกไ้ขปัญหาการท างานบนเรือ 
(Maritime Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆ
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เหล่าน้ีไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือว่าเป็นการวางรากฐานท่ีส าคญัต่อคุณภาพของคนประจ าเรือและการ
เรียนรู้เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานเรือ การฝึกอบรมของบริษทัฯ ยงัมีการบรรยายเร่ือง VTS (Vessel Traffic Separation) และ 
SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ในหลกัสูตร BTM and MRM โดยคาดหวงัว่าจะพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารของนายประจ าเรือในการส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี VTS โดยใชถ้อ้ยค าท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือต่างๆท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
หลกัสูตรถูกปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอและไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการอบรมของบริษทัฯซ่ึงจะปูพ้ืนฐานท่ีแข็งแรงให้กบันาย
ประจ าเรือ และยงัท าใหน้ายประจ าเรือและวิศวกรของบริษทัฯ ตามทนักบัการพฒันาล่าสุดในการบริหารจดัการเรือ 

 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรท่ีผา่นการฝึกอบรมเพ่ือท าหนา้ท่ีในเรือใหม่ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนตห์ลกัรุ่นใหม่
จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ มีการท างานร่วมกนักบัฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ และ
ผูผ้ลิตเคร่ืองยนตอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซ่ึงมีการอบรมเป็นคร้ังแรกก่อนท่ีไดรั้บมอบเรือใหม่ 
หลกัสูตรการฝึกอบรมอ่ืนๆ ท่ีวิศวกรเขา้ร่วมก่อนท่ีจะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการหอ้งเคร่ือง 
(Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) ส าหรับนายช่างกลเรือระดบัสูง หลกัสูตรการปฏิบติั
หนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) ส าหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ หลกัสูตรส าหรับ “ระบบการท างาน
ของซีลเพลาใบจกัร” “การท างานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานบนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมการเรียนรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้  เน่ืองจากเรือ
ใหม่ของบริษทัฯ นั้นมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัพลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดบบริษทัฯ ไดจ้ดัใหน้ายช่างกลระดบั
บริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมส าหรับการใชง้านเคร่ืองยนตเ์หล่าน้ีจากผูผ้ลิต
โดยตรงเพ่ือความเขา้ใจท่ีดีข้ึนในการเดินเรือและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการ
จะไดรั้บการอบรมในศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ  

 การใช้อุปกรณ์การเดินเรือท่ีให้ขอ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System ”ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือทุกล าใน
กองเรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์บนเรือรุ่นล่าสุด การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS น้ีจ าตอ้งไดรั้บการ
ฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้การท างานของระบบทัว่ๆไป รวมถึงการใชง้านอุปกรณ์แต่ละยี่หอ้ท่ีอาจมีรูปแบบการใชง้านแตกต่างกนั
ไปตามโรงงานผูผ้ลิต   

 บริษทัฯ มัน่ใจว่านกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอย่างดีก่อนจะประจ าการบนเรือ โดยนกัเดินเรือ
ไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น นกัเดินเรือดงักล่าวยงัไดรั้บการฝึกอบรม
จากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่การไดรั้บใบรับรองอย่างเดียวอาจจะไม่ท าใหน้กัเดินเรือคุน้เคย
และใชง้าน ECDISไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั้งอุปกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
การใชง้าน ECDIS โดยหลงัจากท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร ECDIS น้ีแลว้ นกัเดินเรือจะตอ้งเขา้อบรมการใชง้าน ECDIS จริง
อีกดว้ย  

 ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจ าเรือเก่ียวกบัความเส่ียงต่างๆอนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ีกลายตวั
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เป็นของเหลวได ้เช่น แร่เหลก็ละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีท่ีผ่านมามีลูกเรือกว่าร้อย
คนตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกคว ่าและจมลงเน่ืองจากการท่ีสินคา้ดงักล่าวกลายตวัเป็นของเหลว สินคา้ของแข็งล่าสุดซ่ึง
สามารถเปล่ียนสภาพเป็นของเหลวไดอ้ย่างรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดหายนะ คือ "แร่บ็อกไซต"์ โดยเม่ือมีการขนยา้ยแร่บ็
อกไซตเ์น้ือละเอียดท่ีเปียกชุ่ม การเคล่ือนไหวในระหวา่งขนส่งอาจท าใหแ้ร่บ็อกไซตก์ลายตวัเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อ
การทรงตวัของเรือ โดยอาจท าให้เรือพลิกคว ่าได ้คณะอนุกรรมการเร่ืองการขนส่งสินคา้และตูบ้รรทุกสินคา้ของ IMOได้
ออกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บอ็กไซตโ์ดยก าหนดใหต้อ้งมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัอย่างเพียงพอในการขนส่ง
สินคา้ประเภทน้ี 

 มีการออกแบบจ าลองต่างๆส าหรับเรือล าเล็กเพ่ือท่ีจะขจดัหรือลดการใช้มนุษยบ์นเรือ ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการใช้
แรงงานคร่ืองจกัรบางรายมองว่าในอีกประมาณยี่สิบปีขา้งหนา้ เรือจะแล่นดว้ยเคร่ืองจกัรทั้งหมดโดยปราศจากมนุษยบ์น
เรือ โดยแล่นดว้ยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอจัฉริยะและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบและควบคุมจากสถานี
บนบก ซ่ึงจะช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท างานของคนบนเรือทั้งหมดลงไปได ้แมว้่าในตอนแรกแนวคิดเร่ืองเรือ
อตัโนมติัเหมือนว่าไม่สามารถเป็นจริงได ้แต่ไดมี้บางขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนชดัเจนแลว้ในปี 2560 ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานก ากบัดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560  บริษทั Yara และ Kongsberg ไดเ้ปิดตวัเรือคอนเทนเนอร์อตัโนมติัช่ือ 
Yara Birkeland โดยมีก าหนดปล่อยลงน ้าในปีน้ีและจะเร่ิมเดินเรือภายในปี 2563 ในเดือนตุลาคม บริษทัโรลส์รอยซ์ร่วมกบั
บริษทักูเกิลเปิดตวัซอฟตแ์วร์ Augmented Reality เพ่ือใชก้บัการควบคุมระยะไกลส าหรับเรืออตัโนมติั ในขณะเดียวกนั 
คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเลของ IMO ยงัไดต้กลงท่ีจะเร่ิมก าหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ใน
เร่ืองความปลอดภยัของการเดินเรืออตัโนมติั เน่ืองจากไม่มีคนประจ าเรือรับผิดชอบบนเรือซ่ึงจะท าให้เกิดประเด็นทาง
กฎหมายต่างๆมากมาย อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวว่า "อุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของมนุษยแ์ต่ไม่เคยมีการนบั
จ านวนอุบติัเหตุท่ีหลีกเล่ียงไดโ้ดยมนุษย ์การปลดคนออกจากเรือโดยเขา้หาส่ิงใหม่ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การขนส่งสินคา้ทางเรือจ าเป็นตอ้งติดตามความคืบหนา้ในเร่ืองน้ีอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าสามารถน าเทคโนโลยีเหล่าน้ี
มาใชใ้หเ้กิดประโยชนท่ี์สุด” 

  ภัยจากการโจมตจีากไซเบอร์   

 ภยัจากการโจมตีจากไซเบอร์ยงัคงมีอยู ่โดยในเดือนมิถุนายน อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือตอ้งตระหนกัถึง
ความเส่ียงต่อการเจาะเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมายและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั เม่ือบริษทั
เจา้ของเรือคอนเทนเนอร์รายใหญ่ Maersk ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจากไซเบอร์ระหว่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจากมลัแวร์เรียก
ค่าไถ่ช่ือ NotPetya  มีการรายงานว่ามลัแวร์เรียกค่าไถ่น้ีถูกซ่อนไวใ้นเอกสารท่ีช่ือว่า แบบแสดงรายการภาษีในยูเครน 
เหตุการณ์น้ีท าใหร้ะบบไอทีของ Maersk ปิดตวัลงและคาดว่าตอ้งเสียค่าใชจ่้ายถึง 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่ีน่าแปลกใจคือ 
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนกบับริษทั Maersk ท่ีใชเ้ทคโนโลยีแพลตฟอร์มบลอ็คเชนจาก  IBM  เพ่ือการคา้แบบดิจิตอลและยงั
ไดด้ าเนินการเพ่ือวางประกนัทางทะเลบนบลอ็คเชนซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรม 

 ไม่ก่ีเดือนต่อมาในเดือนตุลาคม ยงัมีการพบอีก 2 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ กล่าวคือ 
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กลุ่มบริษทั BW ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัขนส่งทางเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เปิดเผยวา่เป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีแฮกเกอร์คอมพิวเตอร์
พุ่งเป้า และช่องโหว่ดา้นความปลอดภยัส่งผลต่อแพลตฟอร์มการส่ือสารบนเรือ AmosConnect ของ Stratos Global ถูก
เปิดเผยโดยบริษทัวิจยั IOActive 

 เน่ืองมาจากกรณีขา้งตน้ ประเดน็ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัคือในขณะท่ีเรือรุ่นใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงท่ีทนัสมยัมีการ
เช่ือมต่อกนัไดง่้ายข้ึนและตอ้งพ่ึงพาซอฟตแ์วร์ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์จะกลายเป็น
ประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเพ่ือควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานและความปลอดภยับนเรือเหล่าน้ี โดยถือว่าเป็น
ประเดน็ส าคญัท่ีบริษทัต่างๆทัว่โลกต่างหยิกยกมาพดูคุยเพ่ือหาทางรับมือ 

 ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองว่าเป็นภยัระดบัโลกและคาดว่าจะมีการขยายตวัและมีความซบัซอ้นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงความ
เส่ียงน้ีบางส่วนถูกท ากระตุน้โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ กล่าวคือ การโจมตีทางการเมืองอาจ
กระตุน้ใหเ้กิดการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีแรงจูงใจทางการเงิน ความเส่ียงทางไซเบอร์เพ่ิมมากข้ึนในบริษทัต่างๆ เน่ืองจากมี
การใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่างๆเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีการน าเทคโนโลยีใหม่ต่างๆมาใชบ้นเรือและการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์แทน
แรงงานมนุษย ์

 แมว้า่ความเส่ียงทางไซเบอร์จะเห็นชดัมากข้ึนในปัจจุบนั แต่ความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดงักล่าวยงัคงมีไม่มาก
เท่าท่ีควร แมว้า่การโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมหาศาล กล่าวกนัว่าอาจมากกว่าภยัพิบติั
ทางธรรมชาติและมลูค่าโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม  

 การโจมตีทางไซเบอร์ต่อภาคธุรกิจไดส้ร้างสถิติโดยเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวัภายในหา้ปีและคาดว่าในปี 2561 ตน้ทุนทาง
การเงินจากการโจมตีทางไซเบอร์จะเพ่ิมสูงข้ึน  

 ประเดน็หลกัของอุตสาหกรรมจะอยู่ท่ีความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆท่ีเพ่ิมมากข้ึน
  

 บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์รอยา่งสม ่าเสมอและพบวา่ 

 ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงใชใ้นส านกังานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอและจนถึงบดัน้ี 
บริษทัฯ ยงัไม่พบกรณีอาชญากรรมไซเบอร์ 

 บริษทัฯ มีระบบ Firewall ส าหรับตรวจสอบเม่ือมีการเขา้ถึงเวบ็ไซต์ในส านกังาน โดยก าหนดใหส้ามารถเขา้
เว็บไซต์ท่ีเช่ือถือไดเ้ท่านั้น ส่วนบนเรือใช้ระบบดาวเทียมส่ือสาร (Inmarsat) ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงอนั
เน่ืองมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ 

 กรณีท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS และ
ระบบบนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซ่ึงจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการระบบสะพานเรือ (Integrated 
Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการตั้งค่าเพ่ือใหแ้น่ใจว่าไม่มีการส่งขอ้มูล
จากอุปกรณ์เหล่าน้ีออกไปออนไลน์โดยตรง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่อนุญาตใหบ้นเรือสามารถใชร้ะบบออนไลน์
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ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดช่องโหว่ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และ
เพ่ือให้แน่ใจว่ากองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ได้ตรวจสอบและ
ด าเนินการในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์  

 จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีอยู่ส านกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มีส่วนร่วม
ในวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือแต่ละล า; 

 ก าหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่ตาม ISPS 
และ ISM Code ในการจดัการกบัความเส่ียงทางไซเบอร์ และ 

 รวบรวมขอ้ก าหนดใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และส าหรับการเดินเรือ รวมถึง
การบ ารุงรักษาระบบไซเบอร์ท่ีส าคญัท่ีอาจมีอยูบ่นเรือ 

 ภัยจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจ แมว้่ารายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดัไดล้ดลง
อยา่งมาก เม่ือปีท่ีแลว้ International Maritime Bureau รายงานว่าในปี 2560 มีภยัจากโจรสลดัและการโจรกรรมติดอาวุธบน
เรือนอ้ยท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2538 โดยมีเรือขนาดเลก็สามล าท่ีแล่นเขา้ใกลช้ายฝ่ังโซมาเลียถกูจ้ี ทั้งน้ี เรือทุกล าของบริษทัฯ แล่น
ห่างจากชายฝ่ังโซมาเลียอย่างน้อย 250 ไมล์ทะเล และปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP4 อย่างเคร่งครัดและจดัให้มี
ผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวธุบนเรือในขณะท่ีแล่นผา่นอ่าวเอเดน มาตรการเหล่าน้ีจะช่วยป้องกนัการโจมตีเรือของบริษทัฯ  

 จากการท่ีมีกองทพัเรือระหวา่งประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความปลอดภยั
บนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง 

 นอกจากโจรสลดัโซมาเลียแลว้ บริเวณทะเลอาราเบียน มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไนจีเรีย และบริเวณนอกชายฝ่ังใน
อ่าวกินี ยงัคงเป็นอีกพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการถกูโจรสลดัโจมตี และมีการรายงานการพยายามและการโจมตีโดยโจรสลดั 33 คร้ังใน
ปี 2559 อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชัดเจนในการ
จดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านน ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยก าจดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้

 การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไดมี้จ านวนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
โดยเรือท่ีถกูโจมตีจะเป็นเรือขนส่งน ้ามนัขนาดเลก็ซ่ึงมีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของโจรสลดั บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกัในการ
รายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความเคล่ือนไหวของเรือต่างๆใน
น่านน ้าบริเวณน้ี โดยองคก์ร IFC นั้นมีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่างๆใหแ้ก่หน่วยงาน
รักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยัจากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 
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ส่ิงที่คาดหวงัในปี 2561 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนปี 2560-2561 

 ในขณะท่ีปี 2560 เป็นปีท่ีมีความกา้วหนา้ในการเปล่ียนแปลงทางดิจิตอลของภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือโดยมีการ
ใชดิ้จิตอลและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน มีการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เช่น บลอ็คเชน (Blockchain) สภาพแวดลอ้มจริงกบัวตัถุ
เสมือน (Augmented Reality) เรือท่ีแล่นโดยอุปกรณ์อตัโนมติั (Autonomous Vessels) โดรน (Drones) การเรียนรู้เชิงลึก 
(Deep Learning) ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of Things) เทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Virtual Reality) เทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีท่ีสวมใส่ได ้(Robotics and Wearable Technologies) (“Cyborg Crew”) 
จะส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือในปี 2561 และในอนาคตขา้งหนา้ เทคโนโลยีส่วนใหญ่เหล่าน้ีมีการ
ใชง้านอยู่แลว้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และตอ้งการมีการส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยีดงักล่าวมาปรับใชก้บัอุตสาหกรรม
การเดินเรือ 

 

บลอ็คเชน (Blockchain) – เป็นการปฏิวตัใิหม่ในการขนส่งสินค้าทางเรือจริงหรือ? 

 แต่เดิมอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นอุตสาหกรรมอนุรักษ์นิยมและไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง 
อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือมกัจะอยูใ่นกลุ่มทา้ยๆ ท่ีจะมีการใชม้าตรฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม 
มีความพยายามท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีบลอ็คเชนในอุตสาหกรรมเดินเรือ  แมว้า่จะยงัคงอยูใ่นขั้นทดลองใชใ้นปัจจุบนักต็าม 

 

เทคโนโลย ีบลอ็คเชน (Blockchain) คืออะไร? 

 บลอ็คเชน มกัถูกอธิบายว่าเป็นระบบการบนัทึกแบบดิจิตอลท่ีเปิดเผยและสามารถใชร่้วมกนัได ้ซ่ึงระบบดงักล่าว
สามารถตั้งโปรแกรมให้บนัทึกธุรกรรมทางการเงินหรือขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆได ้ขอ้มูลท่ีเก็บรักษาไวใ้นบล็อคเชนอยู่ใน
ฐานขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัซ่ึงใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งสัญญาณ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล จะมีการบนัทึกว่าอะไร
เปล่ียนแปลง เม่ือใดและอยา่งไร เม่ือเทียบกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นท่ีเดียว ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นบลอ็คเชนจึงเป็นแบบสาธารณะ
และตรวจสอบไดง่้าย เน่ืองจากไม่มีฐานขอ้มูลส่วนกลางท่ีสามารถถูกแทรกแซงได ้และยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต 

 

เทคโนโลยบีลอ็คเชนส่งผลดต่ีออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้อย่างไร? 

 ในปี 2557 บริษทั Maersk พบวา่เพียงแค่การขนส่งสินคา้แช่เยน็จากแอฟริกาตะวนัออกไปยงัยุโรปจะตอ้งใชค้นและ
บริษทัเกือบ 30 ราย รวมถึงตอ้งใชก้ารส่ือสารต่างๆกว่า 200 คร้ัง IBM ประเมินค่าใชจ่้ายจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารคิดเป็นถึงหน่ึงในห้าของค่าใชจ่้ายในการขนส่ง นอกจากน้ี งานเอกสารยงัอาจมีความล่าชา้ 
การวางเอกสารผิดท่ี และการแกไ้ขท่ีเป็นการฉอ้ฉล ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดปัญหาและค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน 
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 เทคโนโลยีบล็อคเชนอาจสามารถก าจดัอุปสรรคเหล่าน้ีไดโ้ดยท าให้ลดระยะเวลาในการด าเนินการ เพ่ิมความ
แม่นย  า เพ่ิมความโปร่งใส่เน่ืองจากเป็นบนัทึกสาธารณะและง่ายต่อการเขา้ถึง เพ่ิมความปลอดภยั และลดค่าใชจ่้ายเน่ืองจาก
ลดการใชห้รือไม่มีการใชเ้อกสารในรูปกระดาษและลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีบล็อคเชนน่าจะก าจดัขอ้ก าจดับางอย่างได ้อนัรวมไปถึงการ
ปรับระบบใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของสญัญาโดยเฉพาะสัญญาการขนส่งทางเรือ ความยืดหยุ่นในขณะท่ียงัมีการเจรจา
เง่ือนไขสญัญา รวมถึงความร่วมมือและการน าไปใชโ้ดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตวัอย่างของการใช้งานในปัจจุบันในการขนส่งสินค้าทางเรือ 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 IBM และ Maersk ไดป้ระกาศความร่วมมือกนัในการใชเ้ทคโนโลยีบลอ็คเชนเพ่ือช่วยใน
การเปล่ียนแปลงภาคอุปทานทัว่โลก โดยระบบน้ีจะช่วยในการจดัการและติดตามเส้นทางของเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ทัว่
โลก เป็นการป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากมนุษย ์ความล่าชา้ท่ีไม่พึงประสงค์และภยัคุกคามทางไซเบอร์ ความส าคญัของการ
รักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ไดเ้พ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากบริษทั Maersk ไดก้ลายเป็นข่าวพาดหวัในปีท่ี
แลว้ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในเหยื่อของการโจมตีเรียกค่าไถ่มลัแวร์ทัว่โลกซ่ึงก่อใหเ้กิดการหยุดชะงกัในระบบคอมพิวเตอร์ทัว่
โลกของบริษทัและท าใหบ้ริษทัสูญเสียก าไรจ านวน 300 ลา้นดอลลาร์ในไตรมาส 3 ปี 2560 

 ในเดือนกนัยายนปี 2560 บริษทัเอินส์ทแอนด์ยงัไดป้ระกาศแผนการท่ีจะเปิดตวัแพลตฟอร์มบล็อคเชนตวัแรก
ส าหรับการประกนัภยัทางทะเล รวมไปถึงบริษทัไมโครซอฟต์ บริษทั A.P Moller-Maersk และบริษทัอ่ืนๆ จะมีการ
รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือ ความเส่ียง และความรับผิด ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัต่างๆ ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นประกนัภยัและสร้างความมัน่ใจในความโปร่งใสระหวา่งลกูคา้ โบรกเกอร์ ผูป้ระกนัและบุคคลท่ีสามอ่ืนๆ 

 ในเดือนธนัวาคมปี 2560  Mitsui OSK Lines (MOL) ไดร่้วมกบั IBM ประเทศญ่ีปุ่น และบริษทัอ่ืน ๆ เพ่ือสาธิตว่า
เทคโนโลยีบลอ็คเชนสามารถด าเนินการขา้มพรมแดนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด นอกเหนือจาก MOL แลว้มีผูเ้ขา้ร่วม
อีก 5 ราย ไดแ้ก่ บริษทั Sumitomo Mitsui Financial Group ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation สถาบนั Japan 
Research Institute Limited บริษทั Mitsui & Co บริษทั Mitsui Sumitomo Insurance Company และบริษทั IBM Japan ได้
เขา้ร่วมการทดสอบน้ี 

 หน่วยงานทางภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปก าลงัให้ความสนใจกับเทคโนโลยีบล็อคเชน โดย
กระทรวงพาณิชยนาวีของประเทศเดนมาร์กก าลงับงัคบัใชแ้ผนการการดูแลการน าร่องโดยเทคโนโลยีบลอ็คเชนส าหรับเรือ
ท่ีจดทะเบียน รัฐท่าเรืออ่ืน เช่น ท่าเรือ Rotterdam และท่าเรือ Antwerp ไดเ้ร่ิมการใชง้านระบบการบริหารโดยใชเ้ทคโนโลยี
บลอ็คเชน (ขอ้มลูจาก Banchero Costa) 
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โครงการร่วมทุน 
สถานะของการลงทุนในบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ มีดงัต่อน้ี 
 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd.  บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียว

ของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด) และได้
ด าเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีต่อเน่ือง
และจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 3.47 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 170 ของเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - 2546  

 

บทสรุป 

 อุปสงค์ - บรรยากาศทางธุรกิจในปี 2561 ถึงปี 2563 จะยงัคงมีความผนัผวนอย่างมาก โดยมีปัจจยัเชิงลบต่างๆในปี 
2561 ถึงปี 2563 คือสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินและแร่เหล็กของจีนท่ี
ลดลง มาตรการการคุม้ครองทางการคา้ของประเทศท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึน จ านวนเรือท่ีมากเกินท่ียงัมีเกินความตอ้งการ และก าลงั
การผลิตท่ีอู่ต่อเรือสามารถรับรองการสัง่ต่อเรือใหม่ อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์อาจไม่ไดเ้ลวร้ายอย่างท่ีคิด ยงัคงมีปัจจยัเชิง
บวกต่างๆส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563  ซ่ึงรวมไปถึงแผนการเส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึงจีนไดเ้สนอท่ีจะ
สร้างทางเช่ือมระหว่าง 65 ประเทศ จากทวีปเอเชียสู่ทวีปยุโรป โดยคาดว่าจะใชง้บประมาณถึง 1.2 ถึง 20 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐ การท่ีจีนน าเข้าแร่เหล็กมากข้ึนเน่ืองจากต้องการลดมลพิษภายในประเทศและได้เปล่ียนไปผลิตเหล็กกลา้ท่ีมี
คุณภาพสูงข้ึนซ่ึงอาศยัแร่เหลก็น าเขา้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน การท่ีจีนน าเขา้ถ่านหินมากข้ึนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศและเพ่ือลด
อตัราการเสียชีวิตรายปีท่ีสูงในเหมืองถ่านหินซ่ึงมีการประทว้งจากญาติของผูท่ี้เสียชีวิต ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลดลง
สืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกต ่า อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีมากข้ึนสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกต ่า ปริมาณการปลดระวาง
เรือท่ีเพ่ิมข้ึนจากสภาพตลาดท่ีตกต ่า เศรษฐกิจสหรัฐท่ีดีกว่าคาดการณ์ ราคาน ้ามนัท่ีลดลงซ่ึงส่งผลใหต้วัเลขจีดีพีของโลก
เพ่ิมข้ึน ราคาน ้ามนัท่ีตกต ่าลงซ่ึงช่วยใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑต่์างๆลดลงท าใหมี้การขนส่งสินคา้เพ่ิมข้ึน ค่าเงินต่างๆในทวีป
ยโุรปและประเทศญ่ีปุ่นท่ีอ่อนตวัลงซ่ึงช่วยใหก้ารส่งออกฟ้ืนตวั เวลาเท่านั้นจะท่ีบอกไดว้า่ปี 2561 ถึงปี 2563 จะจบลงอย่าง
น่ายินดีหรือจะเป็นอีกปีหน่ึงท่ีสร้างความเจบ็ปวดใหแ้ก่เจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง  

 อุปทาน - ในสภาพตลาดปัจจุบนัน้ี มีเรือประมาณร้อยละ 23.8 ของกองเรือทั้งโลก (ขนาดระวางรวม 193.70 ลา้นเดท
เวทตนั) จะอายุเกิน 15 ปีในระหว่างปี 2561 ถึงส้ินปี 2564 เจา้ของเรือเหล่าน้ีจะตอ้งเผชิญความกดดนัทางการเงินอย่างมาก
เน่ืองจากตอ้งท าตามกฎเกณ์ใหม่ท่ีก าลงัจะถูกบงัคบัใช้ซ่ึงตอ้งใชเ้งินทุนท่ีสูง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความทา้ทายของตลาดการ
ขนส่งสินคา้ในช่วงปี 2561 ถึงปี 2564 เรือเหล่าน้ีจ านวนมากจะถกูบงัคบัใหต้อ้งขายเพ่ือรีไซเคิลในทวีปเอเชีย 

 มีเรือสั่งต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 9.3 (ขนาดระวางรวม 75.30 ลา้นเดทเวทตนั) ของกองเรือ
โลกมีก าหนดการส่งมอบภายในส้ินปี 2564 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกบัการท่ีอู่ต่อเรือส่งมอบเรือเหล่าน้ีล่าช้า 
อาจจะท าใหต้วัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีสูง (ในปี 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 33.7) ซ่ึงจะช่วย
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ชะลอเวลาส่งมอบเรือใหม่เขา้มาในตลาดระวางเรือ 

 ด้านการเงิน - จากท่ีบริษทัฯ ไดค้าดการณ์เม่ือปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีตลาดค่าระวางไดฟ้ื้นตวัในปี 2560 แต่สถานการณ์
ในการจดัหาแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเดินเรือกลบัยงัคงเลวร้าย โดยตลาดทุนยงัคงขาดแคลนในปี 2560 เน่ืองจากธนาคาร
ต่างๆไดเ้ลิกใชน้โยบาย “เพิกเฉยและขยายระยะเวลา” และไดเ้ลือกเฟ้นผูกู้ ้รวมทั้งค านึงถึงวงเงินท่ีสามารถปล่อยกูไ้ด ้ส่งผล
ให้เจา้ของเรือต่างๆตอ้งมองหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ดงันั้น จึงมีการแย่งชิงเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่
มากกว่าจากธนาคาร บริษทัลีสซ่ิงต่างๆจากจีน ซ่ึงไดเ้ร่ิมปล่อยกูใ้ห้กบัธุรกิจเดินเรือเม่ือไม่นานมาน้ียงัคงด าเนินอย่าง
ต่อเน่ืองดว้ยการปล่อยกูถึ้ง 1.2 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2559 อย่างไรก็ตาม ควรตระหนกัว่า
จ านวน 1.2 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐน้ีไม่ไดเ้ป็นเงินทุนท่ีเพ่ิมข้ึนส าหรับธุรกิจเดินเรือ เน่ืองจากบริษทัลีสซ่ิงหลายรายยงัคง
ตอ้งพ่ึงพิงธนาคารต่างๆทั้งในจีนและทวีปยุโรปซ่ึงไดป้ล่อยกูใ้หบ้ริษทัลีสซ่ิงแทนท่ีจะปล่อยกูใ้หแ้ก่บริษทัเดินเรือ ผูล้งทุน
ภาคเอกชนซ่ึงเคยให้เงินทุนแก่อุตสาหกรรมเดินเรือจ านวนมากในอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2554 ถึงปี 
2557 ยงัคงไม่มีความเคล่ือนไหว สัดส่วนของเงินทุนจากภาคเอกชนใหแ้ก่อุตสาหกรรมเดินเรือในปี 2560 อยู่เพียง 1,302 
ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีการเทเงินทุนใหแ้ก่อุตสาหกรรมน้ีเกือบ 7,500 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 5 เท่า
ของปี 2560 เงินทุนจากผูล้งทุนภาคมหาชนในฐานะแหล่งเงินทุนของธุรกิจเดินเรือมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยโดยมีการระดม
ทุนจ านวน 4,792 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2560 เม่ือเทียบกบัจ านวน 4,562 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เงิน
เพ่ิมทุนส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีมีอยู่ในตลาดและแทบจะไม่มีการออกหุ้นของบริษทัเขา้ตลาดใหม่ (IPO) 
ดงันั้น เงินทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหล่งดงักล่าวจึงไม่ควรเขา้ใจผิดว่าแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนนั้นสดใส และตามท่ีบริษทัฯ ได้
กล่าวในปีท่ีแลว้ ปัจจยัน้ีควรเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความส้ินหวงัของบริษทัเดินเรือต่างๆ ซ่ึงตอ้งจดัหาเงินสดไม่ว่าดว้ยวิธีใด
ก็ตามและไม่ว่าตน้ทุนเท่าใดก็ตาม แมว้่าเงินทุนนั้นจะส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้เดิมลดลงหรือในบางกรณีแทบไม่เหลือก็
ตาม แหล่งเงินทุนหลกัของอุตสาหกรรมเดินเรือในปี 2560 คือ ตลาดหุน้กู ้โดยในปี 2560 มีการระดมเงินทุนจากตลาดหุน้กู้
มากถึง 8,147 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีจ านวน 4,611 ลา้นเหรียญสหรัฐ และปี 2559 ท่ีจ านวน 4,541 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี เกือบร้อยละ 60 ของเงินทุนทั้งหมดของอุตสาหกรรมมาจากตลาดหุน้กู ้ตลาดทุนทั้งภาคเอกชนและภาค
มหาชน โดยมีการระดมทุนจากตลาดหุน้กูน้อรเวยถึ์ง 3,172 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2560 เม่ือเทียบกบัจ านวน 1,138 ลา้น
เหรียญสหรัฐในปี 2559 ซ่ึงจะยิ่งน่าประหลาดหากดูตวัเลขของเงินทุนท่ีระดมไดจ้ากตลาดหุ้นกูข้องสหรัฐฯ ซ่ึงมีจ านวน 
3,145 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัจ านวนเกือบ 4,000 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2559 หรือจ านวนสูงถึง 20,458 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2556 ในขณะท่ีปี 2560 ดูไม่ค่อยจะดีนกัในแง่แหล่งเงินทุนส าหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ แต่สถานการณ์การ
ระดมทุนอาจย  ่าแย่กว่าน้ีหากไม่มีตลาดหุน้กูน้อรเวย ์สรุปไดว้่าปี 2560 เป็นปีท่ีน่าทา้ทายเช่นเดียวกบัปี 2559 ในดา้นการ
จดัหาแหล่งเงินทุน (ตวัเลขต่างๆมาจากนิตยสาร Marine Money) 

 ดงันั้นเช่นเดียวกบัเม่ือตน้ปี 2560 ในขณะท่ีมีการคาดการณ์เชิงบวกต่อตลาดค่าระวางในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมอง
เชิงลบต่อสถานการณ์การจดัหาแหล่งเงินทุนในปี 2561 แมว้่าอาจจะไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเลวร้ายเน่ืองจากความยากล าบากในการ
หาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่าจะส่งผลใหป้ริมาณเรือใหม่ลดลงซ่ึงจะเป็นเคร่ืองยั้งไม่ใหมี้การสั่งต่อเรือใหม่จากเจา้ของเรือ
ซ่ึงส่วนมากมกัจะท าตามตลาดค่าระวางเรือท่ีฟ้ืนตวัหากมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ ดงันั้น ในปีขา้งหนา้น้ี เจา้ของเรือท่ีมี
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สถานการณ์การเงินท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดจะอยูร่อด และเจา้ของเรือท่ีแขง็แกร่งจะไดรั้บผลก าไร  

 
สุดท้ายนี ้เพ่ือเป็นการส่งทา้ยดว้ยขอ้ความเชิงบวก บริษทัฯ ขอกล่าวถึงความคิดเห็นล่าสุดจากเมืองดาวอสในประเด็นเร่ือง

เศรษฐกิจโลกโดย Allan Murray บรรณาธิการของ Fortune CEO Newsletter 

"ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในเมืองดาวอสมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว

และไม่เคยมีคร้ังไหนท่ีการประชุมจบลงด้วยการท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆมองแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นไปในทาง

ท่ีดีเหมือนในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยมีเหตผุลดังนี ้

 เศรษฐกิจโลกก าลงัประสบกับความบังเอิญท่ีไม่ปกติ โดยเศรษฐกิจของทุกภูมิภาคหลกัของโลกก าลงัขยายตัว

พร้อมๆ กัน แม้แต่ The New York Times ยังได้ยกประเดน็นีขึ้น้พาดหัวในสุดสัปดาห์นี ้

 เม่ืออัตราการว่างงานลดลงและอัตราเงินเฟ้อคงท่ี เราจะต้องเผชิญกับความกดดันท่ีสูงเป็นเวลาอีกหลายปีท่ีค่าจ้าง

และผลตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับคนงานจะเพ่ิมขึน้หลงัจากท่ีซบเซามาเป็นทศวรรษ โดยบริษัทบางแห่งได้จ่ายโบนัส

ให้แก่คนงานในขณะท่ีมีการใช้มาตรการภาษีใหม่ 

 วาระทางการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ีกล่าวว่า “อเมริกาต้องมาก่อน” ได้ถูกปรับปรุงท่ีเมืองดาวอสให้

สมเหตสุมผลมากขึน้เป็น “อเมริกาต้องมาก่อนแต่ไม่ใช่แค่อเมริกาโดยล าพัง” แต่ยังคงต้องรอดูในทางปฏิบัติ  โดย 

Greg Ip แห่งนิตยสาร Wall Street Jornal ได้เขียนไว้เม่ือสุดสัปดาห์นีว่้า  ค ากล่าวดังกล่าวของประธานาธิบดี

ทรัมป์ได้ช่วยลดความกังวลทางการค้า  

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและโดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลดิจิตอลท่ี

เพ่ิมมากขึน้และท าให้กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านผลผลิตทางธุรกิจอย่าง

มหาศาลรวมไปถึงการแก้ปัญหาทางสังคมท่ียากล าบาก รัฐมนตรี Philip Hammond แห่งสหราชอาณาจักร ได้กล่าว

ในเมืองดาวอสว่า AI สามารถ "เพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นสองเท่าในเศรษฐกิจยคุใหม่

ก่อนปี 2578" 

 ผู้น าทางธุรกิจระดับโลกยคุใหม่ก าลงัทบทวนความรับผิดชอบของบริษัทของตนต่อสังคม โดยการเปล่ียนแปลงนี้

ได้รับแรงกระตุ้นจากประชานิยม ความเช่ือมัน่ท่ีลดลง ความล้มเหลวของรัฐบาลและการท่ีคนท างานรุ่นใหม่ท่ี

ต้องการนายจ้างท่ีท าส่ิงดีๆให้แก่โลก 

 อเมริกาเป็นประเทศท่ีน่าสนใจในการลงทุนท่ีสุดในโลก หลงัจากสูญเสียต าแหน่งให้แก่จีนไปในช่วงทศวรรษท่ี

ผ่านมา โดยกฎหมายภาษีฉบับใหม่จะส่งเสริมให้อเมริกาน่าลงทุนย่ิงขึน้ 
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ท่ีกล่าวมาท้ังหมดไม่สามารถลดลดภัยคุกคามทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีโลกก าลงัเผชิญได้ และคงไม่สามารถเพิกเฉย

ความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่ในการเตรียมบคุลากรท่ัวโลกให้พร้อมรับมือโลกแห่งเทคโนโลยีสมยัใหม่ไปได้ 

อย่างไรกต็าม เป็นช่วงเวลาท่ีน่าจดจ า ถึงแม้ท้ังหมดท่ีกล่าวมากอาจไม่เป็นความจริงแต่ท้ังหมดเหล่านีก้ไ็ม่ได้แย่  จริงๆแล้ว 

ประเดน็ทางเศรษฐกิจเชิงลบต่างๆท่ีมีการถกเถียงกันในในเมืองดาวอสล้วนแต่เป็นข่าวท่ีดีท้ังหมดซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจ ดังท่ี 

Larry Summers เขียนไว้ในคอลมัน์เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วว่าหากเปรียบเทียบเศรษฐกิจในปัจจุบันกับเศรษฐกิจในช่วงปี 2533 ถึง

ปี 2549 แล้วน้ัน "ส่ิงเดียวท่ีเราต้องกลวัคือการไม่มีความกลวั" 

 

บทส่งท้าย  

 เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯ ไดก้ าลงัไขว่ควา้โอกาสดีๆ ท่ีมีอยู่
ในตลาดโดยบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะมอบสญัญาแห่งความส าเร็จสู่อนาคตน้ี แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน ดว้ยการท างาน
อย่างทุ่มเทและเสียสละของพนกังานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ ทั้งท่ีประจ าในส านกังานและท่ีประจ าการบนเรือของ
บริษทัฯ ทุกคน  

   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
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