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เร่ือง รายงานประจาํปี 2561 ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

รายงานประจาํปี 
 
ในขณะท่ีปี 2559 จะถูกจดจาํว่าเป็นปีท่ีย ํ่าแย่ท่ีสุดของตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองซ่ึงไดเ้ร่ิมตน้เม่ือกลุ่ม

บริษทัเลห์แมน บราเธอร์สประกาศลม้ละลายในเดือนกนัยายน 2551 สาํหรับปี 2560 ก็จะถูกจดจาํว่าเป็นปีแห่งการ
เร่ิมตน้ของการฟ้ืนตวัของตลาดหลงัจากการรอคอยมายาวนาน สาํหรับปี 2561 แมว้่าเป็นปีท่ีองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้ งระบบโลกาภิวัตน์ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าโดยมี
สหรัฐอเมริกาเป็นผูน้าํในการใชม้าตรการควํ่าบาตรทางการคา้ การจดัเก็บภาษีการคา้ แต่ก็ยงัคงเป็นปีท่ีผา่นไปไดด้ว้ยดี
ท่ามกลางปัจจยัเชิงลบต่างๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงการฟ้ืนตวัของตลาดอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น ดูเหมือนว่าตลาดได้
ผ่านจุดตํ่าสุดและไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัซ่ึงน่าจะเป็นเช่นน้ีต่อไปอีกสองสามปี หากเจา้ของเรือต่างๆ ไม่ทาํใหส้ถานการณ์แยล่ง
โดยการสัง่ต่อเรือใหม่เพิ่มจากอู่ต่อเรือต่างๆ ซ่ึงกาํลงัตอ้งการลูกคา้อยา่งส้ินหวงั 

มีสองปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ปัจจยัแรกคือปริมาณเรือ (ท่ีมากเกิน) ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ปัญหาน้ีไดบ้รรเทาลงอยา่งมาก และน่าจะหมดไปอนัจะเห็นไดจ้าก
การท่ีบริษทัเดินเรือต่างๆ สามารถทาํกาํไรไดใ้นปี 2561 ท่ามกลางความไม่แน่นอนอนัเกิดจากสหรัฐฯ และประเทศ
มหาอาํนาจอ่ืนๆ ของโลก ซ่ึงไดใ้ชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ อีกปัจจยัหน่ึงแน่นอนวา่คือภาคอุปสงค ์เศรษฐกิจมหภาค
อยูใ่นระดบัท่ีดี แต่ความถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีไดเ้ร่ิมเม่ือตน้ปี 2561 กลบัชดัเจนข้ึนในระหวา่งปี ธนาคารกลางสหรัฐได้
ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่ประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงความเห็นใหธ้นาคารกลางสหรัฐหยดุการกระทาํ
ดงักล่าวก็ตาม อยา่งไรก็ตาม ในปี 2562 การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียน่าจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ท่ีดีข้ึนจากการใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ก็ยงัคงมีปัจจยัเชิงลบจากความไม่
แน่นอนต่างๆ ท่ีสหรัฐฯ ไดก่้อข้ึน อนัไดแ้ก่ การบงัคบัใชม้าตราคว ํ่าบาตร การจดัเก็บภาษีทางการคา้ การกีดกนัทาง
การคา้ และการถอนตวัออกจากการเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าสหรัฐฯ ซ่ึงมี
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เศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของโลกยงัคงไม่สมดุลเท่าท่ีควรอนัส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐกงัวลท่ีจะปรับอตัรา
ดอกเบ้ียสูงกวา่อตัราเม่ือส้ินปี 2561 จากการท่ีราคานํ้ ามนักาํลงัตกตํ่าในปัจจุบนัและคาดว่าจะมีราคาตํ่าเช่นน้ีต่อไปอีก
ระยะหน่ึง ผูบ้ริโภคน่าจะมีเงินสําหรับจบัจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึนอยา่งน้อยไปอีกระยะหน่ึง แผนการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานมูลค่าลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ อนัจะช่วย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทาํให้การวพิากษว์ิจารณ์วา่เศรษฐกิจกาํลงัชะลอตวัลงไดห้ยดุหายไป และช่วยใหมี้การ
นาํเขา้ปูนซีเมนต ์เหลก็กลา้และสินคา้อ่ืนๆ เป็นจาํนวนมากจากประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชียและประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก ซ่ึง
จะเป็นแรงขบัเคล่ือนการคา้ใหเ้ป็นไปในทิศทางบวกมากข้ึน 

ดัชนี BDI เร่ิมตน้ปีดว้ยระดบั 1,230 จุด และค่อยๆลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํ่าสุดของปีท่ี 948 จุด เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 
2561 หลงัจากนั้น ดชันีไดป้รับตวัมาอยูท่ี่ 1,774 จุดในวนัท่ี 24 กรกฎาคม ก่อนท่ีจะค่อยๆ ปรับตวัลงมาแตะท่ี 1,003 จุด 
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายนและไดป้รับเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 1,271 จุด เม่ือส้ินปี ตามปกติแลว้ในฤดูร้อน กล่าวคือ ช่วงเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม เป็นช่วงท่ีดชันีตํ่าท่ีสุดของปี แต่เช่นเดียวกบัปี 2559 และปี 2560 ดชันีในปี 2561 
ไม่ได้เป็นไปตามปกติดังกล่าว ประเทศจีนเป็นผูส้นับสนุนหลกัซ่ึงช่วยให้ค่าระวางเรือปรับตวัสูงข้ึนในระหว่างปี 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนหลังจากท่ีประสบความสําเร็จในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศในปี 2560 ได้ใช้
มาตราการเขม้งวดมากข้ึนในการป้องกนัมลพิษและลดกาํลงัการผลิตต่างๆ ลงใน 14 มณฑล เม่ือเทียบกบัจาํนวน 4 
มณฑลเม่ือปี 2559 กล่าวคือ ลดการผลิตเหล็กลงร้อยละ 50 ลดการผลิตซีเมนตล์งร้อยละ 50 และลดการผลิตอะลูมิเนียม
ลงร้อยละ 30 ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี ช่วงตน้ปี 2561 ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็จาก
บราซิลไดเ้ร่ิมชะลอตวัลงเน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนซ่ึงเป็นไปตามปกติโดยส่งผลให้ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กจาก
บราซิลในช่วงไตรมาสแรกมีปริมาณน้อยท่ีสุดของปี ปริมาณแร่เหล็กท่ีส่งออกจากบราซิลท่ีลดลงในไตรมาสแรก ปี 
2561 ประกอบกบัความไม่แน่นอนจากกประเด็นทางการเมือง การบงัคบัใชม้าตรการควํ่าบาตร มาตรการจดัเก็บภาษี
การคา้ Brexit ประเด็นงบประมาณของสหภาพยโุรป รวมถึงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลใหอุ้ปสงคมี์ปริมาณลดลง และยิ่ง
เลวร้ายลงจากมาตรการการลดมลพิษของรัฐบาลจีนในช่วงฤดูหนาว ดชันี BDI ไดเ้ป็นไปตามฤดูกาลรูปแบบใหม่ ดู
เหมือนว่าดชันี BDI ในปีต่อๆ ไปจะแตะจุดสูงสุดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี และหลงัจากนั้นจะปรับตวัลดลง
เร่ือยๆ จนถึงส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปตวั V ต่อเน่ืองไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม 
ฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดชันี BDI ไดเ้กิดข้ึนแลว้ จากการท่ีรัฐบาลจีนสั่งลดกาํลงัการผลิตต่างๆใน 14 มณฑลจากช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมของปีถดัไป  

เป็นท่ีแน่นอนว่าอุปสงคแ์ข็งแกร่งกว่าท่ีหลายคนคาดการณ์ไวต้อนตน้ปี 2561 หากในปี 2561 ไม่มีปัญหาทาง
ภูมิศาสตร์การเมือง การบงัคบัใชม้าตรการควํ่าบาตร Brexit ประเด็นงบประมาณของสหภาพยโุรป และความตึงเครียด
ทางการคา้ อุปสงคใ์นปี 2561 ก็คงจะดีกวา่น้ีเน่ืองจากปัจจยัความไม่แน่นอนต่างๆ ดงักล่าวไดบ้ัน่ทอนการตดัสินใจซ้ือ
ขายสินคา้ในปีน้ี แมว้า่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆทางดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคดงักล่าว รวมการขยายตวัของกองเรือโลกท่ี
มากกว่าท่ีคาดการณ์ไวใ้นปีน้ี แต่ยงัเป็นปีท่ีเจา้ของเรือต่างๆ ยงัสามารถทาํกาํไรได ้แมว้่าจะไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว้
ตอนตน้ปีก็ตาม ในขณะน้ี บริษทัฯ มีความมัน่ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ในปี 2562 มากกว่าเม่ือสองสามสัปดาห์ท่ีแลว้ 
เน่ืองจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการคา้ไดก้าํลงัคล่ีคลายลงอยา่งถาวรจากการท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ไดห้ารือกบั
ประธานาธิบดี Xi Jinping เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ท่ี Buenos Aries เม่ือคร้ังประชุมของกลุ่มผูน้าํประเทศ G-20 ซ่ึง
น่าจะไดเ้ห็นความชดัเจนในอีก 90 วนัขา้งหนา้ 
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ในอดีตก่อนเขา้สู่ศตวรรษน้ี มีการคาดการณ์ว่าอุปสงคใ์นกลุ่มสินคา้แห้งเทกองอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1.2 ของ
ตวัเลขจีดีพีโลก ต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษน้ีประเทศจีนกลายเป็นผูน้าํในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
โลก และทาํใหอุ้ปสงคใ์นกลุ่มสินคา้แหง้เทกองเพิ่มมากข้ึนถึง 2 - 3 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก หลงัจากกลุ่มบริษทัเลห์แมน 
บราเธอร์สลม้ละลาย อุปสงคน้ี์ไดล้ดลงเหลือประมาณ 1.1 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก ในระหวา่งปี 2559 อุปสงคใ์นกลุ่ม
สินคา้แหง้เทกองไดล้ดลงจนนอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของตวัเลขจีดีพีโลก จึงไม่ไดเ้ห็นตวัเลขอุปสงคแ์บบเดิมท่ีมากกวา่ตวัเลขจี
ดีพีโลกเป็นเท่าตวัหรืออยา่งนอ้ยมากกวา่ร้อยละ 1.2 แมว้า่ดูเหมือนเป็นการคาดการณ์เกินจริงก็ตาม ในปี 2560 แนวโนม้
อุปสงคไ์ดเ้ปล่ียนกลบัไปเป็นแบบเดิมท่ีมากกวา่ตวัเลขจีดีพีโลกประมาณร้อยละ 1.1 - 1.2 บริษทัฯ ไดท้าํการวิเคราะห์
ตวัเลขการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมล ์(นาํขอ้มูลมาจาก Clarksons) เม่ือเทียบกบัตวัเลขจีดีพีโลก (นาํขอ้มูลมา
จาก IMF) จากเม่ือตน้ทศวรรษ ปรากฏวา่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลม์ากกวา่ตวัเลขจีดีพีโลกท่ี
ร้อยละ 1.15 จะเห็นไดว้า่การศึกษาภายในของบริษทัฯ นั้นไดรั้บการสนบัสนุนจากตวัเลขเชิงสถิติ 

จากประกาศล่าสุดของ IMF ไดบ่้งช้ีวา่ตวัเลขการขยายตวัของจีดีพีโลกสาํหรับปี 2562 จะอยูท่ี่ร้อยละ 3.5 และ
สาํหรับปี 2563 จะอยูท่ี่ร้อยละ 3.6 ดงันั้น หากเราใชห้ลกัการวเิคราะห์เช่นเดียวกนักบัขา้งตน้ การขยายตวัของปริมาณ
อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูท่ี่ประมาณกวา่ร้อยละ 4.5 ในแต่ละปี DNB Markets ไดร้ะบุในรายงานเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 
2562 วา่การขยายตวัของปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 ในปี 2562 

บริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์การขยายตวัของปริมาณอุปทาน โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก Clarksons ปรากฏว่าไดอ้ตัราการ
ขยายตวักองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 3.06 สาํหรับปี 2562 และร้อยละ 3.26 สาํหรับปี 2563 โปรดตระหนกัวา่บริษทัฯ ยงัไม่ได้
รวมปัจจยัท่ีจะมีผลกดดนัให้มีการรีไซเคิลเรือเน่ืองจากการบงัคบัติดตั้งระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือและกฎเกณฑ์การใช้
นํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า (IMO 2020) ในการวเิคราะห์ดงักล่าว 

ดงันั้น หากบทวเิคราะห์ของบริษทัฯ ทั้งสาํหรับภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานเป็นจริงตามท่ีคาดไว ้ปี 2562 และปี 
2563 น่าจะเป็นปีท่ีดี 

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึงการตกลงระหว่างสหรัฐฯกบัจีนในการยติุสงครามทางการคา้ ข่าวล่าสุดเก่ียวกบั
การตกลงยติุสงคราวทางการคา้จาก Bloomberg ระบุว่าจีนไดเ้สนอท่ีจะเพ่ิมการนาํเขา้สินคา้จากสหรัฐฯ  1 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 6 ปีขา้งหนา้จนถึงส้ินปี 2567 ในขณะท่ีสหรัฐฯ ตอ้งการใหล้ดเวลาเหลือเพียง 4 ปี หากมีการตก
ลงกนัไดร้ะหว่างสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมการนาํเขา้มูลค่า 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 4 หรือ 6 ปีก็ตาม 
แสดงใหเ้ห็นวา่จีนจะตอ้งซ้ือสินคา้จากสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนอีก 1.6 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ ถึง 2.5 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
ต่อปี ตลอดช่วง 4 หรือ 6 ปี โดยมีวตัถุดิบ 3 ประเภทท่ีจีนน่าจะเพิ่มการนาํเขา้จากสหรัฐฯ ไดอ้ย่างง่ายดาย กล่าวคือ 
ธญัพืช ถ่านหิน และนํ้ามนั/แก๊ส ในปี 2561 จีนนาํเขา้ถ่านหินจากอินโดนีเซียปริมาณ 120 ลา้นตนั โดยใชเ้วลาในการ
ขนส่งไปจีนประมาณ 6 วนั หากปริมาณ 120 ลา้นตนัน้ีถูกทดแทนดว้ยถ่านหินจากสหรัฐฯ จะเพิ่มระยะเวลาการขนส่ง
เป็น 42 วนั หรือคิดเป็น 7 เท่าในแง่ตนั-ไมลเ์ม่ือเทียบกบัการขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซีย    

มาตรการควํ่าบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ไม่สามารถทาํใหค้วามตอ้งการของตลาดหมดไปไดต้ราบ
ใดท่ีสินคา้โภคภณัฑภ์ายใตม้าตรการดงักล่าวยงัมีการผลิตในประเทศอ่ืนๆ หรือสามารถซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนในราคาท่ี
ใกลเ้คียงกนัโดยมีคุณลกัษณะท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั มาตรการคว ํา่บาตรและมาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้จะส่งผล
ใหก้ารขนส่งสินคา้โภคภณัฑเ์ป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการเปล่ียนประเทศผูข้ายสินคา้ก็จะส่งผลใหเ้กิดความ
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แออดั การขนถ่ายสินคา้ลงเรือชา้ลง (เม่ือเทียบกบัประเทศผูข้ายสินคา้เดิม) และปริมาณการขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมล์
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

การหารือระหวา่งประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯและประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนในระหวา่งการประชุม
ของกลุ่มผูน้าํประเทศ G-20 ท่ี Buenos Aries เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ไดส่้งผลใหมี้การรายงานข่าวแตกต่างกนัไป
ตั้งแต่มีการทาํความตกลงไดใ้นทุกประเด็นจนถึงข่าววา่ไม่มีประเด็นไหนท่ีตกลงกนัไดเ้ลยและข่าวกลางๆ ต่อมามีการ
จบักุม CFO ของ Huawei (และน่าจะมีการส่งตวัขา้มแดน) ในเมืองแวนคูเวอร์ ในขณะท่ีกาํลงัเปล่ียนเคร่ืองบิน ซ่ึงเป็น
ข่าวท่ีไดรั้บการจบัตาดูเป็นอยา่งมาก สุดทา้ย Ms. Meng Wanzhou บุตรสาวของเจา้ของ Huawei ไดรั้บการประกนัตวัใน
ระหวา่งการพิจารณาการส่งตวัขา้มแดนของศาล ในขณะท่ี ผูป้ระกอบธุรกิจบางรายและอดีตเจา้หนา้ท่ีรัฐชาวแคนาเดียน
ไดถู้กจบักมุตวัในประเทศจีน 

หากมีการตกลงระงบัมาตรการควํ่าบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ภายใน 90 วนัซ่ึงจีนก็เห็นดว้ย โดย
จีนไดร้ะบุอยูเ่สมอวา่จีนพร้อมท่ีจะลดการขาดทุนทางการคา้ลง 2.0/2.5 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ น่าจะเป็นข่าวดีสาํหรับ
ธุรกิจเดินเรือ สินคา้ธญัพืช ถ่านหิน และนํ้ ามนั/แก๊ส เป็นวตัถุดิบ 3 ประเภทท่ีสหรัฐฯ สามารถส่งออกในปริมาณมาก
และจีนสามารถเพิ่มการนาํเขา้สินคา้เหล่าน้ีในปริมาณมากไดอ้ยา่งง่ายดาย ในขณะน้ี จีนนาํเขา้ถ่านหินจากอินโดนีเซีย
ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการขนส่งประมาณ 6 วนั เม่ือเทียบกบัระยะเวลาในการขนส่งจากสหรัฐท่ี 42 วนั และจะส่งผลให้
ปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลส์าํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก  

ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ในระดบัท่ีเกือบจะตํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ โดยมีอตัราส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือ
กองเรือปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2561 ท่ีร้อยละ 10.52 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในช่วงศตวรรษน้ี (ระดบัตํ่าสุดในปี 
2545 ท่ีร้อยละ 8.38) หากพิจารณาเฉพาะเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบักองเรือของบริษทัฯ 
จะเห็นไดว้า่อตัราส่วนปริมาณการสัง่ต่อเรือต่อกองเรือปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 5.75 ซ่ึงถือวา่ตํ่ากวา่อตัราส่วน
ของกองเรือโลกและตํ่าท่ีสุดในศตวรรษ ปริมาณการสั่งต่อเรือเฉล่ียต่อกองเรือปัจจุบนัในช่วง 18 ปีท่ีผ่านมาซ่ึงรวมถึง
ปริมาณตํ่าท่ีร้อยละ 10.52 ในช่วงปลายปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 28.91 แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกอง
เรือปัจจุบนัไดล้ดลงอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนของเรือท่ีมีอาย ุ20 ปี หรือมากกวา่ (ร้อยละ 6.95) 
ของกองเรือโลก และจาํนวนเรือท่ีจะมีอายคุรบ 20 ปี หรือมากกวา่ในส้ินปีของปีท่ีสั่งต่อ (ร้อยละ 13) โปรดระลึกไวว้า่มี
การเล่ือนรับมอบเรือสั่งต่อใหม่ทั้งหมดออกไปเน่ืองจากสถานการณ์ความกดดนัทางการเงินไม่ว่าทั้งต่อผูซ้ื้อหรืออู่ต่อ
เรือ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไดช่้วยลดแรงกดดนัจากภาคอุปทาน  

ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัใหเ้จา้ของเรือรีไซเคิลเรือของตน ยิง่ตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็จะถูกรี
ไซเคิลมากข้ึน ปี 2559 เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดโดยไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดโดยดชันี BDI สร้างสถิติตํ่าสุด
ทุกวนั จนกระทัง่แตะจุดตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 จุดในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ ในไตรมาสแรกเดียวกนัน้ีเองมีเรือถูกรี
ไซเคิลรวมทั้งหมด 14.22 ลา้นเดทเวทตนั แต่ต่อมาตลาดไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึน การรีไซเคิลเรือจึงมีปริมาณลดลงอยูท่ี่เพียง
แค่ 15.16 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับทั้งปี 2560 จากการท่ีตวัเลข BDI ไดฟ้ื้นตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้วัเลขการรีไซเคิล
เรือลดลงอยา่งมากเหลือเพียงแค่ 5.25 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับปี 2561 แมว้า่การรับมอบเรือใหม่จะมีปริมาณลดลงโดยมี
ปริมาณ 28.18 ลา้นเดทเวทตนั อยา่งไรก็ตาม อุปทานสุทธิขยายตวัร้อยละ 2.8 จาก 813.53 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 2561 
ไปเป็น 836.46 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2561 เน่ืองจากการชะลอตวัอยา่งมากในการรีไซเคิลเรือ ถึงแมว้า่มีการเพ่ิมข้ึน
ของอุปทานในปี 2559 ถึง ปี 2561 รวม 3 ปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 อตัราค่าระวางเรือยงัคงเพ่ิมข้ึนโดยอยูใ่นระดบัท่ีดี ณ ส้ิน
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ปี 2561 เหตุการณ์ดงักล่าวช้ีให้เห็นว่าสถานการณ์ปริมาณเรือท่ีมากเกินนั้นไดค้่อยๆ ถูกแทนท่ีดว้ยการเติบโตของภาค
อุปสงคอ์ยา่งชา้ๆ และจุดสมดุลของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานนั้นใกลเ้ขา้มาเตม็ที 

ด้านอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก ไดแ้สดงให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดย
คาดการณ์วา่อุปทานสุทธิเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 3.06 ในปี 2562 และร้อยละ 3.26 ในปี 2563 ขณะท่ีอุปสงคน่์าจะเพ่ิม
มากข้ึนระหวา่งร้อยละ 3.0 ถึงร้อยละ 4.0 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นปี 2561 ซ่ึงอุปทานไดเ้พิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.8 ความต่างระหวา่งการคาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับปี 2562 และปี 2563 นั้น
น่าจะทาํใหต้ลาดแข็งแกร่งมากข้ึน เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุลหรือใกลจุ้ดสมดุล ซ่ึงการฟ้ืนตวัน้ี
อาจมีลกัษณะผนัผวนอยา่งมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยไม่วา่ในอุปสงคห์รืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อ
ดชันี BDI อยา่งมาก  

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะทาํใหมี้เรือถูกปลดระวางมากข้ึนในปี 2562 และปี 2563 ตามอนุสัญญาการจดัการนํ้า
ถ่วงเรือ (Ballast Water Management) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 เรือต่อใหม่ท่ีมีการวางกระดูกงูเรือ
หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 จะตอ้งจดัใหมี้ระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือตามมาตรฐานท่ี IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํท่ีมีอยู่
จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการตรวจสอบระบบของเรือใหแ้ลว้เสร็จภายในคร้ังแรกของการต่อ
อายหุนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทางอากาศ (International Oil Pollution Prevention Certificate) หลงัจาก
วนัท่ี 8 กนัยายน 2562  ดงันั้น เรือท่ีอายมุากกวา่ 20 ปีอาจถูกปลดระวางเม่ือถึงกาํหนดต่ออายหุนงัสือรับรอง IOPP ใน
อีก 5 ปีต่อไป ณ ส้ินปี 2561 กองเรือขนส่งสินคา้เทกองโลกมีปริมาณ 38.5 ลา้นเดทเวทตนัท่ีจะมีอายคุรบ 20 ปี 25 ปี 
และ 30 ปี ในช่วงแปดไตรมาสนบัตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2562 และส้ินสุดท่ีไตรมาสส่ี ปี 2563  ซ่ึงเรือเหล่าน้ีนอกจาก
จะตอ้งผา่นการสาํรวจเรือพิเศษซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง รวมทั้งตอ้งหยดุแล่นเรือเป็นเวลานาน ยงัตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จดัการนํ้า
ถ่วงเรือซ่ึงมีราคาสูงเม่ือเทียบกบัมูลค่าของเรือเก่าเหล่าน้ี และยงัตอ้งจดัการให้เรือเก่าเหล่าน้ีซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใช้
เช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัสูงท่ีร้อยละ 3.5 (HSFO) ใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าท่ีร้อยละ 0.5 (LSFO) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 นอกจากนั้น ยงัมีความไม่แน่นอนจากการใชเ้คร่ืองยนตเ์ก่าสาํหรับเผาผลาญเช้ือเพลิงแบบใหม่ เรือต่างๆ
เหล่าน้ีอาจจะประสบกบัภาวะท่ีลูกคา้กงัวลท่ีจะใหข้นส่งสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงบนเรือท่ีอาจจะเสียไดอ้ยา่งง่ายดาย เน่ืองจาก
การเปล่ียนประเภทนํ้ามนัเช้ือเพลิง และอาจทาํใหเ้กิดปัญหาระยะยาวข้ึนได ้ความคุม้ค่าในการติดตั้งระบบจดัการนํ้ าถ่วง
เรือท่ีมีราคาสูงยงัคงมีความเส่ียงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเรือท่ีมีอายมุากกว่า 20 ปี หรือมากกว่า ซ่ึงมีมูลค่าเรือ
เทียบเท่ามูลค่าเศษเหลก็ ปัจจยัเหล่าน้ีเองจะทาํใหเ้จา้ของเรือตดัสินใจรีไซเคิลเรือของตนง่ายข้ึน 

IMO 2020 จะส่งผลใหมี้การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าบนเรือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ยกเวน้เจา้ของ
เรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ อนัจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปล่อยแก๊สเสียสู่ชั้น
บรรยากาศ ผลกระทบของ IMO 2020 หลกัๆ มีดงัต่อไปน้ี 

 เรือเก่าต่างๆ ตอ้งประสบปัญหาไม่ว่าจะเลือกติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงและตน้ทุนในการ
เดินเรือท่ีสูง หรือเลือกท่ีจะใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่ากบัเคร่ืองยนตเ์ก่าของเรือ เรือเก่าท่ีจะมีอายคุรบ 20 
ปี 25 ปี และ 30 ปี ในช่วงแปดไตรมาสเร่ิมตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2562 และส้ินสุดท่ีไตรมาสส่ี ปี 2563 จะตอ้ง
ประสบปัญหาจากตน้ทุนท่ีสูงมากไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนจากการทาํการสํารวจเรือพิเศษ ตน้ทุนจากการติดตั้ง
ระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือ และตน้ทุนจากการปฏิบติัตาม IMO 2020 ท่ีกาํลงัจะบงัคบัใชเ้ร็วๆ น้ี กองเรือโลกมีเรือ
เก่าประมาณ 38.5 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นเรือประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ กล่าวคือ เรือประเภทท่ีมี
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อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ประมาณ 14.6 ลา้นเดทเวทตนั แน่นอนว่าเรือเก่าบางลาํในจาํนวนน้ีตอ้งถูกรี
ไซเคิล ส่วนเรืออ่ืนๆ ก็คงจะตอ้งทดลองใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่า และนํ้ ามนัดีเซลกบัเคร่ืองยนตท่ี์ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูง การทดลองใชน้ํ้ ามนัแบบใหม่ดงักล่าวอาจทาํใหเ้รือเสียหรือ
เกิดความล่าชา้อยา่งมาก ดงันั้น ลูกคา้กจ็ะลงัเลท่ีจะเลือกใหเ้รือเก่าเหล่านั้นขนส่งสินคา้ของตน 

 เรือท่ีใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าจะแล่นไดอ้ยา่งประหยดัท่ีความเร็วตํ่า หากความแตกต่างระหว่างราคา
นํ้ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูง (HSFO) กบัราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่า (LSFO) นั้นสูงเท่ากบัราคาเคร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนั ประกอบกบัผลกระทบของ IMO 2020 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลใหภ้าคอุปทานหดตวัใน
ระดบัท่ีทาํใหค่้าระวางเรือเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ยงัคงตอ้งจบัตาดูวา่ค่าระวางเรือจะไต่ข้ึนไปถึงระดบัใดหรือจะคง
อยูไ่ดน้านเท่าใด 

 ขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 577 ลาํท่ีติดตั้งเคร่ืองดบัจบัเขม่าควนั โดยจาํนวน 471 ลาํเป็นการติดตั้งบนเรือ
เก่า และจาํนวน 106 ลาํเป็นการติดตั้งบนเรือสั่งต่อใหม่ ตามขอ้มูลของ Clarksons เม่ือส้ินปี 2561 จากจาํนวน
เรือขนส่งสินคา้เทกองของโลกทั้งหมด 12,234 ลาํ รวมเรือสั่งต่อใหม่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.71 สาํหรับเรือท่ี
ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั โดยจะมีปล่อยนํ้ าเสียท่ีอาจมีการปนเป้ือนจากการสกดักาํมะถนั ไนโตรเจน และ
ของเสียอ่ืนๆ ออกและท้ิงลงสู่ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการเปล่ียนจากการปล่อยของเสียทางอากาศเป็นการ
ปล่อยของเสียลงทะเลแทน 

 มีเรือจาํนวน 2,067 ลาํทัว่โลกท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ไม่ใช่เฉพาะเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเท่านั้น ซ่ึง
รวมถึงเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ จากเรือทั้งหมดจาํนวน 99,184 ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.08 ของกองเรือโลก คาํถามก็คือ 
บริษทักลัน่นํ้ ามนัรายใหญ่ของโลกจะผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูงเพื่อรองรับเรือส่วนนอ้ยหรือไม่ และ
หากผลิต บริษทักลัน่นํ้ ามนัเหล่านั้นจะตอ้งจดัหาและแยกโรงกลัน่ บ่อเก็บ ท่อส่ง และพาหนะขนส่ง (เรือ
ทอ้งแบน/เรือขนส่งนํ้ามนัขนาดเล็ก) เพ่ือรองรับเรือจาํนวนเพียงร้อยละ 2.08 ท่ีเลือกท่ีจะใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่า
กาํมะถนัสูง เม่ือคาํนึงตน้ทุนต่อประโยชน์ท่ีไดแ้ลว้นั้น บริษทักลัน่นํ้ ามนัเหล่านั้นคงอาจจะพิจารณากาํหนด
ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูงไม่ตํ่ากวา่ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่า และอาจจะสูงกวา่เล็กนอ้ยดว้ย
ซํ้ า 

 มีแผนหรือกาํลงัจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ กล่าวคือ การหา้มใชเ้คร่ืองดกั
จบัเขม่าควนัแบบระบบเปิด (open loop) ในขณะท่ีเทียบท่า การตรวจวดัแก๊สเสียท่ีปล่อยออกมาอยา่งเขม้งวด
เพื่อให้แน่ใจไดว้่าเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีใชซ่ึ้งยงัไม่มีมาตรฐานในการตรวจวดัแต่อยา่งใด สามารถปล่อย
กาํมะถันออกสู่ชั้นบรรยากาศได้น้อยท่ีสุด รวมถึงไม่กัดกร่อนระบบท่อไอเสีย และท่อไอเสียส่วนท้าย 
(Hydex.com ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญใตน้ํ้ าระบุวา่จะมีการออกกฎควบคุมเร่ืองท่อไอเสียใตน้ํ้ าของเรือท่ีติดตั้งเคร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนั) การติดตั้งเคร่ืองสูบขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงดนันํ้ าในระบบของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัทาํให้
ตอ้งใชเ้คร่ืองทาํไฟฟ้าถึงสองเคร่ืองในระหว่างท่ีอยูใ่นทะเลแทนท่ีจะใชเ้พียงแค่หน่ึงเคร่ืองตามปกติ อะไหล่ 
การซ่อมแซม และการบาํรุงรักษาของระบบเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั รวมไปถึงแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นการดูแล
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าว เป็นตน้ 

 ในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 เรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจาํนวนมากจะตอ้งเขา้อู่แห้งเพื่อตรวจสอบให้
แน่ใจว่าจะสามารถทาํตามกฎเร่ืองการปล่อยของเสียของ IMO 2020 ซ่ึงปัจจยัน้ีเองมีส่วนช่วยในการทาํให้
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จาํนวนเรือในตลาดลดลง มีหลากหลายรายงานระบุว่าปัจจยัดงักล่าวจะช่วยลดตวัเลขภาคอุปทานโดยรวมของ
กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลงถึงร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 การลดลงของภาคอุปทานดงักล่าวไม่น่าจะถือเป็น
ความทา้ทายแต่อยา่งใด หากแต่จะเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยใหต้ลาดค่าระวางเรือดีข้ึนมากกวา่ท่ีจะสร้างผลเชิงลบ 

 สาํหรับเจา้ของเรือต่างๆ ท่ีเลือกทางท่ีดูสมเหตุสมผลในการท่ีจะไม่ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัและเลือกท่ีจะ
เปล่ียนไปใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าแทน จะตอ้งกงัวลว่าจะมีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าเพียงพอต่อ
ความตอ้งการหรือไม่ (ผูผ้ลิตนํ้ามนัรายใหญ่เอกชนเกือบทุกรายและผูผ้ลิตนํ้ามนัภาครัฐในเกือบทุกประเทศได้
ยืนยนัว่าพวกเขาจะผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าไดม้ากเพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ/ท่าเรือท่ี
ใหบ้ริการเป็นประจาํ) การเขา้กนัไดข้องนํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าต่างประเภทท่ีนาํมาผสมเขา้ดว้ยกนั (ใน
ปัจจุบนั เจา้ของเรือต่างๆ ไม่ผสมนํ้ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูงใหม่กบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูงเก่าท่ีมีอยู่
บนเรือแต่ใชว้ิธีเติมนํ้ ามนัใหม่ในถงัเปล่าแทนและเร่ิมใชน้ํ้ ามนัใหม่เม่ือทางหอ้งแลบไดย้นืยนัว่านํ้ ามนัใหม่ท่ี
เติมลงไปนั้นเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงบนเรือของตน การลา้งถงันํ้ ามนัให้สะอาดโดยการเติมนํ้ ามนั
ดีเซลในปริมาณเล็กนอ้ยในถงัท่ีวา่งเพื่อทาํความสะอาดเศษนํ้ามนัเก่า การเติมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าจะ
เร่ิมมีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 (ช่วงไตรมาสสามหรือไตรมาสส่ี) สาํหรับถงันํ้ ามนัท่ีวา่งทั้งหมด และการ
มีแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพ่ือใหค้นประจาํเรือทราบถึงการจดัเก็บ การรับ และการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงค่า
กาํมะถนัตํ่า เป็นตน้ 

 บทความเร่ือง Deserts in the Ocean ซ่ึงเขียนข้ึนเม่ือปี 2551 แสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยไ์ดท้าํลายใตผื้นมหาสมุทร
อยา่งไรและทาํใหเ้กิดทะเลทรายในทอ้งทะเลโดยการสร้างมลพิษต่างๆ ซ่ึงมนุษยไ์ดท้ิ้งลงสู่ทะเลอยา่งตั้งใจ 

 หนงัสือสารคดีเร่ือง The Sixth Extinction - An Unnatural History ซ่ึงเขียนเม่ือปี 2557 โดย Elizabeth Kolbert 
ไดร้ะบุว่าการดาํเนินชีวิตของมนุษยไ์ดท้าํให้มหาสมุทรกลายเป็นกรดอนัเป็นภยัคุกคามอยา่งร้ายแรงต่อแนว
ปะการังของโลก แนวปะการังเป็นส่ิงมีชีวติในโลกตามธรรมชาติทางทะเล หากแนวประการังหมดไป ถือเป็น
การทาํลายระบบธรรมชาติทางทะเลของโลก 

 เม่ือถึงจุดหน่ึง การท้ิงของเสียหรือนํ้ าเสียท่ีมีกํามะถันปนเป้ือนจากเคร่ืองดักจับเขม่าควนัระบบเปิด สู่
มหาสมุทรจะกลบัมาหลอกหลอนเราเน่ืองจากเรือดงักล่าวจะถูกหา้มท้ิงนํ้ าเสียท่ีเป็นพิษลงสู่มหาสมุทร/ทะเล 
ทั้งน้ี Maritime and Port Authority (MPA) ของสิงคโปร์และจีนไดห้า้มการใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด
ในเขตน่านนํ้าของตนแลว้ ตามมาดว้ยประเทศอ่ืนๆ ตั้งแต่ยโุรปถึงสหรัฐฯ และจากเอเชียถึงตะวนัออกกลาง ไม่
รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเราจะตระหนกัไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะห้ามการท้ิงนํ้ าเสียจากเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัระบบเปิด ไม่วา่ในพ้ืนท่ีใดของมหาสมุทร/ทะเล เสมือนกบัการประกาศใหบ้างส่วนของเคร่ืองบิน 
(เปรียบเสมือนพื้นนํ้ าบางส่วนของบางประเทศหรือท่าเรือ) เป็นพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีในขณะท่ีส่วนอ่ืนๆ ของ
เคร่ืองบิน (เปรียบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบบุหร่ีได ้และเราก็ไดรู้้วา่บทสุดทา้ยจะลงเอยอยา่งไร! 

ธนาคารสําหรับธุรกิจเดินเรือต่างๆ ได้ปรับปรุงงบดุลของตนเองโดยการปรับโครงสร้างหรือการเพิ่มทุนซ่ึง
ธนาคารเหล่าน้ีก็ไดถู้กบงัคบัจากหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ อีกทอดหน่ึง หลงัจากนั้น ในขณะท่ีธนาคารบางแห่งเลิก
ปล่อยเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือ ธนาคารอีกหลายแห่งยงัคงปล่อยกูใ้หแ้ก่ธุรกิจน้ีแต่ใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างไปโดยคาํนึงถึง
คุณภาพของผูกู้ม้ากกวา่ปริมาณ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ธนาคารจะปล่อยกูใ้หแ้ก่เฉพาะลูกคา้ท่ีมีฐานะทางการเงินแขง็แกร่ง
ท่ีสุด อย่างน้อยก็จนกว่าบาดแผลท่ีธนาคารไดเ้ผชิญจะหายสนิท คาดว่าจะไม่มีธนาคารท่ีปล่อยกูแ้บบเดิมๆ โดยจะ
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เปล่ียนเป็นธนาคารท่ีคดัสรรผูกู้ท่ี้มีคุณภาพเท่านั้น นอกจากน้ี ผูท้าํธุรกิจเดินเรือยงัไดท้ราบว่าไม่เพียงแต่ท่ีธนาคาร
จะตอ้งเลือกเฟ้นผูกู้ ้ธนาคารจะยงัตอ้ง “มีเหตุผลท่ีเหมาะสม” (เป็นคาํสุภาพของคาํวา่ “เคร่งครัดและเขม้งวด”) ในแง่
ของวงเงินกูท่ี้เสนอและการกาํหนดราคา ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่เจา้ของเรือขนาดเลก็ท่ีไม่มีงบดุลท่ีแขง็แกร่ง และมีเงินสดท่ี
เป็นของเจา้ของท่ีจาํกัด เจา้ของเรือดงักล่าวน้ีจะตอ้งมองหาแหล่งเงินทุนอ่ืนเน่ืองจากธนาคารสําหรับธุรกิจเดินเรือ
แบบเดิมไม่น่าจะมีเวลาแมก้ระทัง่ใหเ้ขา้พบ 

สถานการณ์ของอู่ต่อเรือนั้นดูย ํา่แย ่โดยมีอู่ต่อเรือบางแห่งไดปิ้ดตวัลง ซ่ึงรวมถึงอู่ต่อเรือท่ีถือหุน้โดยภาครัฐของ
ประเทศจีน ซ่ึงในอดีตถือวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเป็นไปได ้อู่ต่อเรือท่ีสามารถบริหารใหร้อดพน้วิกฤตไดล้ดจาํนวนลงโดย
การควบรวมกิจการ บางแห่งไดก้ลบัไปใหบ้ริการซ่อมแซมตวัเรือแทน บางแห่งไดเ้ปลี่ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และหลายแห่งไดเ้ปล่ียนไปประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน 

ราคาน้ํามันกบัผลกระทบต่อการแล่นเรือที่ช้าลง ตามทฤษฎีแลว้ ราคานํ้ามนัท่ีลดลงจะส่งผลใหมี้การแล่นเรือท่ีเร็ว
ข้ึนแต่เฉพาะในกรณีท่ีอตัราค่าระวางเรือต่อวนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงพอ เม่ือมีการบงัคบัใชก้ฎการจาํกดัค่ากาํมะถนัท่ีไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนของนํ้ามนัค่ากาํมะถนัตํ่า สาํหรับเจา้ของเรือซ่ึงเลือกท่ีจะไม่
ติดตั้งระบบเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีมีราคาแพงและไม่เคยมีการใชม้าก่อนซ่ึงเป็นระบบท่ีจะทาํความสะอาดแก๊สเสียท่ีมี
ค่ากาํมะถนัสูงอนัมีสาเหตุมาจากการเผาไหมน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัสูง ปัจจยัน้ีน่าจะทาํใหก้ารแล่นเรือชา้กลายเป็น
ประเพณีปฏิบติัแมว้า่ค่าระวางเรือจะสูงข้ึนอยา่งมากกต็าม นกัวเิคราะห์ต่างๆ ไดค้าํนวณวา่ถา้ตน้ทุนนํ้ามนัเพิ่มข้ึนอาจจะ
ทาํใหอุ้ปทานเรือในกองเรือโลกลดลงประมาณร้อยละ 10 อนัเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อเจา้ของเรืออยา่งแน่นอน 

การปลดระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ในปี 2555 มีตวัเลขท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์อยูท่ี่ 35.97 ลา้นเดท
เวทตนั อยา่งไรกต็าม ตวัเลขการปลดระวางเรือในปี 2556 และปี 2557 กลบัเป็นท่ีน่าผิดหวงัอยูท่ี่เพียง 21.39 ลา้นเดทเวท
ตนั และ 16.72 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั ปี 2558 ตวัเลขการปลดระวางเรือดีข้ึนโดยมีปริมาณ 32.09 ลา้นเดทเวทตนัถูก
ปลดระวางแต่กไ็ม่ดีขนาดท่ีจะช่วยพยงุดชันี BDI ได ้โดยดชันี BDI ไดท้าํสถิติตกตํ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์มาอยูท่ี่ระดบั 
290 จุด ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 ตวัเลขการปลดระวางเรืออยูท่ี่ปริมาณ 29.74 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึง
เป็นการยนืยนัถึงความผกผนักบัดชันี BDI และในปี 2560 ตวัเลขการปลดระวางไดล้ดลงมาอยูท่ี่ 15.16 ลา้นเดทเวทตนั 
และร่วงลงเหลือ 5.25 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2561 ทั้งน้ี การปลดระวางเรือ ข้ึนอยูก่บัสองปัจจยัหลกั กล่าวคือ ตลาดค่า
ระวาง (ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกั) และราคาเศษเหลก็ (ปัจจยัขบัเคล่ือนรอง) ทั้งน้ี การปลดระวางเรือแทบไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ราคานํ้ามนั  

อีกส่ีปีขา้งหนา้ กล่าวคือ ก่อนส้ินปี 2565 จะมีเรือร้อยละ 13.01 ของกองเรือโลก (ขนาดระวางบรรทุกรวม 108.87 
ลา้นเดทเวทตนั) มีอายเุกิน 20 ปีและน่าจะถูกปลดระวาง เน่ืองจากกฎเกณฑท่ี์เขม้งวดข้ึนซ่ึงใชต้น้ทุนสูงในการปฏิบติั
ตาม แนวโนม้ดชันี BDI และราคาขายเรือเพื่อปลดระวาง 

อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือต่อใหม่ คือ ผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีสั่งต่อท่ีอู่ต่อ
เรือ ณ ตน้ปีกบัขนาดระวางบรรทุกของเรือต่อใหม่ท่ีมีการส่งมอบกนัจริง ณ ส้ินปี ของปีเดียวกนั สาํหรับปี 2561 อตัรา
ความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 18.15 ซ่ึงตํ่ากว่าค่าเฉล่ียในช่วงหา้ปีท่ีผ่านมาซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
36.15 ดงันั้น สาํหรับปี 2561 มีจาํนวนเรือเพิ่มข้ึนสุทธิคิดเป็นขนาดระวางรวม 22.93 ลา้นเดทเวทตนั ทาํให ้ณ ส้ินปี กอง
เรือโลกมีขนาด 836.46 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนสุทธิร้อยละ 2.82 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองโลก  
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จากการท่ีมีเรือประมาณ 87.83 ลา้นเดทเวทตนัของเรือสั่งต่อใหม่ (ร้อยละ 10.5) มีกาํหนดส่งมอบภายในส้ินปี 
2565 การขาดแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกบัความล่าชา้ในการส่งมอบเรือของอู่ต่อเรือจะทาํใหอ้ตัราความล่าชา้อยูใ่นระดบัท่ี
สูงข้ึน (ในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 18.15) ซ่ึงจะแปรผนัตรงขา้มกบัความแข็งแกร่งของดชันี BDI กล่าวคือ ยิง่ดชันี BDI 
แขง็แกร่งข้ึน อตัราการความล่าชา้ในการส่งมอบเรือต่อใหม่ก็จะตํ่าลง และเป็นไปในทางกลบักนั 

ภาคอุปทานในอนาคต มีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 295 ลาํหรือขนาด 28.18 ลา้นเดทเวทตนัเขา้สู่ภาค
อุปทานในปี 2561 ในขณะเดียวกนัอตัราการรีไซเคิลเรือในปีน้ีอยูท่ี่ 5.25 ลา้นเดทเวทตนั โดยเป็นเรือขนาดเคปไซส์ 
(Capesize) จาํนวน 16 ลาํ (2.76 ลา้นเดทเวทตนั) เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 13 ลาํ (0.95 ลา้นเดทเวทตนั) 
เรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax)/ซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 18 ลาํ (0.87 ลา้นเดทเวทตนั) และ เรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ (Handysize) จาํนวน 27 ลาํ (0.67 ลา้นเดทเวทตนั) ไดถู้กรีไซเคิล การรีไซเคิลเรือน้ีส่งผลใหก้องเรือบรรทุกสินคา้
แหง้เทกองทัว่โลกมีความแข็งแกร่งข้ึน ในช่วงตน้ปี 2562 มีจาํนวนถึง 836.46 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2562 และ 2563 เรือ
ใหม่ท่ีมีกาํหนดจะมีการรับมอบมีจาํนวนถึง 41.96 / 36.73 ลา้นเดทเวทตนั หากสมมติวา่มีอตัราการปลดระวางรายปีอยูท่ี่ 
8 ลา้นเดทเวทตนั (อยูท่ี่ 5.25 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2561) และใชอ้ตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ท่ีร้อยละ 20 (อยู่
ท่ีร้อยละ 18.15 ในปี 2561) ในการรับมอบเรือท่ีคาดไว ้ปี 2562 จะมีกองเรือโลกขนาดอยูท่ี่ 862.03 ลา้นเดทเวทตนัซ่ึงมี
อตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 3.06 ของทั้งปี ภายใตส้มมติฐานเดียวกนั ในปี 2563 จะมีกองเรือโลกอยูท่ี่ 890.13 ลา้นเดทเวท
ตนั ซ่ึงมีอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.26 เม่ือเทียบกบัช่วงส้ินปีของปี 2562  

คาํถามคือ เจ้าของเรือจะตอบสนองต่อสภาพตลาดในปี 2562 ถึงปี 2563 อย่างไร? หากตลาดแข็งแกร่งตามท่ีได้
คาดการณ์ไว ้การปลดระวางเรือจะชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากอุปทานการสั่งต่อเรือใหม่สุทธิไม่เพิ่มข้ึนมาก ใน
ปี 2562 และ ปี 2563 การเพิ่มข้ึนสุทธิของกองเรือโลกน่าจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3.21 ต่อปี ขณะท่ีคาดวา่ อุปสงคจ์ะ
เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 ต่อปี ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริงและมีการปลดระวางอนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัทางกฎเกณฑ์
ในปี 2562 ถึงปี 2563 ตลาดในอนาคตขา้งหนา้น้ีน่าจะสดใส!  

เม่ือช่วงเวลาเดียวกนัน้ีของปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดแ้สดงการคาดการณ์ท่ีเป็นบวกสาํหรับตลาดในปี 2561 และบริษทั
ฯ ยงัคงมีความเห็นเช่นเดียวกนัสาํหรับการคาดการณ์ของตลาดในปี 2562 และปีต่อๆไป เน่ืองมาจากมีช่องวา่งระหวา่งการ
คาดการณ์การเพิ่มข้ึนของอุปทานและอุปสงคใ์นช่วงสองสามปีขา้งหนา้น้ี รวมถึงแรงกดดนัทางกฎเกณฑต่์อภาคอุปทาน
จะทาํให้มีการรีไซเคิลเรือมากข้ึน หรือมีการแล่นเรือช้าลงซ่ึงช่วยลดอุปทานลงอย่างมาก เกินกว่าท่ีบริษทัฯ ได้เคย
คาดการณ์การเพิม่ข้ึนของตวัเลขอุปทานสุทธิไว ้

ณ ปัจจุบนัน้ี เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแลว้ท่ีตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยูใ่นภาวะวกิฤต แมก้ระทัง่ในพระคมัภีร์
ไบเบิลยงัระบุวา่ระยะเวลาท่ีขา้วยากหมากแพงนั้นมากสุด 7 ปี ดงันั้น จึงคาดวา่ปีน้ีจะเป็นปีสุดทา้ยของความตกตํ่าของ
ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

ประเทศจีนซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัสําหรับตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง มีตวัเลขจีดีพีอยู่ท่ีร้อยละ 6.6 
สาํหรับปี 2561 แมว้า่ตวัเลขจีดีพีในไตรมาสส่ีอยูท่ี่ร้อยละ 6.4 ซ่ึงเป็นตวัเลขจีดีพีท่ีต ํ่าท่ีสุดตั้งแต่ปี 2552 นอกเหนือจาก
ไตรมาสส่ี จีนยงัคงนาํเขา้สินคา้โภคภณัฑใ์นปริมาณมากและยงัคงมีความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศ จากขอ้มูล
ของ Platts จีนกาํลงัลดการผลิตแร่เหลก็ปริมาณ 40 ลา้นตนัสาํหรับช่วงฤดูหนาวปี 2561/2562 ซ่ึงคิดเป็นการลดกาํลงัการ
ผลิตลงร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ 50 โดยข้ึนกบัแต่มณฑล นอกจากนั้น การผลิตสินคา้อ่ืนๆ ก็มีการลดกาํลงัการผลิต
เช่นเดียวกัน เช่น  อะลูมิเนียมและซีเมนต์ ในช่วง 11 เดือนของปี 2561 จีนไดส้ั่งปรับผูฝ่้าฝืนรวม 2 พนัลา้นเหรียญ
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สหรัฐฯ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่รายงานตวัเลขจีดีพีไดล้ดลงและมีการลดกาํลงั
การผลิตลง จีนนาํเขา้แร่เหล็กปริมาณ 1,064 ลา้นตนัในช่วงปี 2561 ซ่ึงลดลงร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกบัปี 2560 นอกจากน้ี 
จีนยงันาํเขา้ถ่านหิน 281.5 ลา้นตนัในปี 2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัปี 2560 แมว้่าโดยปกติจะมีการห้ามการ
นาํเขา้ถ่านหินในช่วงสองเดือนสุดทา้ยของปี 

ในปี 2561 สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งดว้ยตวัเลขจีดีพีท่ีเติบโตร้อยละ 3.0 ท่ามกลางสภาพอากาศท่ี
แปรปรวน การปรับอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน และผลกระทบเชิงลบจากการใชม้าตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ มาตรการควํ่า
บาตร การกีดกนัทางการคา้ และการถอนตวัออกจากการเป็นภาคีสนธิสัญญาต่างๆ และภาวะการปิดหน่วยงานราชการ
ในสหรัฐฯ (government shut-down) ท่ียาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของประเทศ นอกจากนั้น การคาดการณ์อตัราการ
ว่างงานซ่ึงลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.9 เป็นอตัราตํ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี ผลกระทบของนโยบายต่างๆ ของประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรัมป์ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างภาษีมีแนวโนม้จะช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงมี
เศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะถดถอย ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่น่าจะปรับเพิ่มอตัรา
ดอกเบ้ียรายไตรมาสในปี 2562 การยติุการจดัเก็บภาษีทางการคา้และมาตรการควํ่าบาตรจะช่วยใหมี้การส่งออกเพิ่มข้ึน
อยา่งมากสาํหรับสินคา้ถ่านหิน นํ้ามนั/แก๊ส ฝ้าย ขา้วสาลี ขา้วโพดและถัว่เหลืองรวมถึงการนาํเขา้วตัถุดิบอ่ืนๆ เพ่ือการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานอาจส่งผลดีต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

ส่วนสหภาพยุโรปซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นหน่ึงในผูส่้งออกรายใหญ่
ท่ีสุดของโลกนั้น หลงัจากท่ีเศรษฐกิจไดเ้ติบโตดีข้ึนในปี 2560 ขอ้มูลทางเศรษฐกิจไดป้รับตวัลดลงเลก็นอ้ยในปี 2561 
โดยคาดวา่ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูท่ี่ร้อยละ 2.1 ในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2560 ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ี
สูงท่ีสุดในทศวรรษ เม่ือเศรษฐกิจไดก้าํลงัฟ้ืนตวั ธนาคารกลางยโุรป (ECB) กาํลงัค่อยๆ ลดการซ้ือพนัธบตัรแสดงให้
เห็นว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไดส้ิ้นสุดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจสหภาพยโุรปยงัคงขยายตวัในปี 2562 อุปสงคใ์น
สินคา้โภคภณัฑท่ี์ใชเ้พื่อผลิตสินคา้สาํเร็จรูปทัว่ทั้งสหภาพยโุรปจะเพิ่มข้ึน ส่งผลใหมี้ความตอ้งการการขนส่งทางเรือ
มากข้ึน 

ประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้สินคา้เทกองรายใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก คาดว่าจะยงัคงเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยมีรายงานตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีร้อยละ 1 ในปี 2561 เน่ืองจากกําไรของภาคเอกชนท่ีสูงเป็น
ประวติัการณ์และการขาดแคลนแรงงาน คาดว่าในไตรมาสแรก ปี 2562 การเติบโตทางเศรษฐกิจจะปรับตวัลดลง
เล็กนอ้ยเน่ืองจากการจดัเก็บภาษีการบริโภคซ่ึงกาํลงัจะมีผลบงัคบัใช ้แต่น่าจะชดเชยดว้ยการใชจ่้ายของทางภาครัฐใน
การจดัการแข่งขนัโอลิมปิกส์ปี 2563 การใชน้โยบายทางการเงินต่างๆ มากมายของนายกรัฐมนตรี อาเบะ รวมถึงการใช้
จ่ายของภาครัฐ และการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยให้เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นดีข้ึน นอกจากน้ี อุปสงค์ใน
สินคา้จากญ่ีปุ่นท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลกจะทาํใหอุ้ปสงคใ์นวตัถุดิบต่างๆ เพิ่มข้ึนซ่ึงก็จะทาํใหอุ้ปสงคใ์นการขนส่งทางเรือมาก
ข้ึนตามไปดว้ย 

ประเทศอนิเดีย ยงัคงมีตวัเลขจีดีพีท่ีแขง็แกร่งสาํหรับปี 2561 แมว้า่มีความกงัวลจากการเลิกใชธ้นบตัรของ
รัฐบาลและการริเร่ิมการใชภ้าษีสินคา้และบริการ (GST) ของรัฐบาล หากเศรษฐกิจของอินเดียยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวั
อยา่งต่อเน่ือง คาดวา่อินเดียจะกลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 5 ของโลกก่อนส้ินปี 2562 นโยบาย
ของรัฐบาล Modi ท่ีมุ่งเนน้ตลาดหลงัจากท่ีพรรคของตนไดแ้พก้ารเลือกตั้งทอ้งถ่ินประจาํรัฐจะช่วยกระตุน้การใชจ่้าย
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ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพือ่เอาใจผูมี้สิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งคร้ังหนา้ นอกจากน้ี อินเดียยงัมีปริมาณการนาํเขา้
ถ่านหินท่ีแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีท่าเรือมีร่องนํ้าต้ืนเขินและไม่มีประสิทธิภาพบวกกบัการเพิ่มข้ึนในการนาํเขา้
ถ่านหินและการใชจ่้ายในโครงสร้างพื้นฐาน อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ทางเรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือขนาดเลก็จะมี
ปริมาณเพิ่มข้ึน 

หน่ึงในสัญญาณที่น่าจะช่วยให้อุปสงค์เพิ่มขึน้ คือ แผนการเส้นทางสายไหม (One Belt One Road “OBOR”) 
หรือ การริเร่ิมแถบและเส้นทางเศรษฐกิจ (The Belt and Road Initiative (BRI)) ซ่ึงเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและการ
ต่างประเทศท่ีกวา้งไกลของผูน้าํจีน Xi Jinping ซ่ึงจะทาํใหอุ้ปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางเรือเพิ่มข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัก็ช่วยส่งเสริมการเช่ือมต่อเส้นทางการขนส่งระหว่างทวีปเอเชีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และยโุรป โดย
จะเป็นการเช่ือมโยงเส้นทางถนน ทางรถไฟ ท่อก๊าซและนํ้ ามนั ท่าเรือและโครงการโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ จากจีน 
เร่ิมตน้จากเมืองซีอานซ่ึงอยูใ่นตอนกลางของจีน ผา่นใจกลางทวปีเอเชีย ไปจนถึงเมืองมอสโก เมืองรอตเทอร์ดาม เมือง
ลอนดอน เมืองเวนิสและเมืองไพรีอสั เม่ือส้ินปี 2561 มีการทาํสัญญา การเร่ิมดาํเนินการ และการบรรลุโครงการต่างๆ 
ภายใตแ้ผนการ BRI รวมมูลค่าประมาณ 6.85 แสนลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แผนการน้ีเป็นหน่ึงในแผนการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์สมยัใหม่และจะตอ้งมีขนส่งสินคา้ประเภทแร่เหล็ก ถ่านหิน หินปูน 
ถ่านโคก้ ไมแ้ละแร่ธาตุอ่ืน ๆ เช่น แร่นิกเกิล อะลูมิเนียมออกไซต์ เป็นจาํนวนมากกว่าในปัจจุบนั โดยจะส่งผลดีต่อ
ตลาดสินคา้แหง้เทกองอยา่งมาก 

 
ขอ้สรุปของแผนการ BRI 

 วงเงินท่ีจะใชส้าํหรับแผนการ OBOR อยูร่ะหวา่ง 1.2 และ 20.0 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ! 
 แผนการน้ีครอบคลุม 70 ประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของประชากรโลก และประมาณหน่ึงในสามของ

ตวัเลขจีดีพีของโลก 
 เม่ือคาํนวณอตัราเงินเฟ้อ ณ ปัจจุบนัเป็นหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แผนการน้ีใหญ่กวา่แผนการมาร์แชลล ์
12 เท่า 

 เงินทุนจะมาจาก (1) ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment 
Bank) (2) กองทุนเส้นทางสายไหม (3) ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งใหม่หรือ BRICS (4) ธนาคารการพฒันา
แห่งชาติจีน (China Development Bank) 

 
ในปี 2561 จีนไดส่้งเสริมทางการคา้โดยการลงทุนในประเทศต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนการ BRI ท่ามกลางสงคราม

ทางการคา้กบัสหรัฐฯ มูลค่าการคา้ขายระหว่างประเทศ BRI เพ่ิมข้ึนเป็น 8.37 ลา้นลา้นหยวน (หรือ 1.24 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2561 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 13.3 แมว้่าในปี 2561 แผนการน้ีไดช้ะลอตวัลง แต่ยงัคงมี
ขยายตวัในเชิงกลยทุธ์ต่อไป แมว้า่จะมีเสียงต่อตา้นแผนการดงักล่าวก็ยงัคงมีความเคล่ือนไหวในการจดัหาแหล่งเงินทุน
สาํหรับโครงสร้างพื้นฐานบา้ง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศต่างๆ ไดพ้ยายามดาํเนินการตามแผนการ BRI อยา่งจริงจงั 
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เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอนาํเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปีที่สาํคญั จากงบ
การเงินของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นๆ มา ดงัต่อไปน้ี 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าเฉล่ียดชันีค่าระวางเรือ (BDI) 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  

(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 14.1 

จาํนวนเรือเฉล่ีย 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 36 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหน่ึงลาํ  

(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย และเม่ือตน้ปี 
2558 บริษทัฯ เพิ่มทุนจาํนวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) นอกจากนั้น บริษทัฯ ได้
ออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 5 ปี ในเดือน
มกราคม 2559 และบริษทัฯ ยงัออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัเพิ่มอีกจาํนวนประมาณ 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียง
คร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนด 3.5 ปี ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดช้าํระเงินคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับเงินกูท่ี้มี
หลกัประกนัซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระในปี 2561 และปี 2562 และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพือ่เพิม่เงิน
สด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพื่อรีไซเคิลจาํนวน 15 ลาํในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพื่อแล่นต่อในตลาดจาํนวน 2 
ลาํในปี 2559 - ปี 2560) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับสญัญากู ้1 ฉบบั และไดถ้อนจาํนองเรือ
จาํนวน 3 ลาํ 

 
รางวัลและเกยีรติยศ   
 บริษทัฯ มีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะแจง้ใหท้ราบวา่ บริษทัฯ เป็นหน่ึงในสิบบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลั
คณะกรรมการบริษทัแห่งปี 2561 สาํหรับกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดนอ้ยกวา่ 30,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะ
ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2562 

บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “Ship Owner/Operator” ในงาน Seatrade 
Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 11 ประจาํปี 2561 และบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั (GCSA) ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยท่ีบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” 
นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้ชิงรางวลั The Class NK Dry Bulk Operator of the Year ในงาน The 
Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2018 และ GCSA บริษทัยอ่ยบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อชิงรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน International Bulk Journal’s IBJ Awards ประจาํปี 2561 
บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั Bulk Ship Operator of the Year และ เรืออภิญญา นารี 
ของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อชิงรางวลั “Bulk Ship of the Year”  
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จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกลุเงนิบาท) และผลการดําเนินงานประจําปี 
ผลการดาํเนินงานระหว่างปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,970.12 ลา้นบาท (ปี 2560: 4,394.63 ลา้นบาท) 

และกาํไรสุทธิเป็นเงิน 456.20 ลา้นบาท (ปี 2560: ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 129.48 ลา้นบาท รวมกาํไรจากการขายเรือและ
อุปกรณ์ และดอกเบ้ียจ่ายของสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ 
Sanfu 80.36 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 12,695.46 ลา้นบาท (ปี 2560: 12,335.49 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของ
บริษทัฯ ลดลงในระหวา่งปีเป็น 27,836.91 ลา้นบาท (ปี 2560: 28,833.24 ลา้นบาท) การลดลงของสินทรัพยร์วมหลกัๆ 
มาจากค่าเส่ือมราคาของเรือ  

ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 463.70 ลา้นบาท (ปี 2560: ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 116.98 ลา้นบาท) ก่อน
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.36 ลา้นบาท (ปี 2560: จาํนวน 12.31 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้าํนวน 2.14 ลา้น
บาท (ปี 2560: จาํนวน 0.19 ลา้นบาท) ในดา้นของรายได ้จากความแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ืองของตลาดค่าระวางเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกอง ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํคิดเป็น 11,063 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 9,486 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํของปี 2560 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิมาจากจาํนวนเรือเฉล่ีย 36 ลาํในระหวา่งปี 2561 และปี 
2560 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สูงกวา่ปีท่ีแลว้ร้อย
ละ 12 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 3 เน่ืองมาจากการแข็งตวัของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเพิ่มข้ึนจาก 4,355 เหรียญสหรัฐ ในปี
ก่อน เป็น 4,621 เหรียญสหรัฐ ในปี 2561 ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเพื่อการซ่อมบาํรุงของปีน้ีลดลงมาอยูท่ี่เฉล่ีย
ประมาณ 6.54 วนัต่อลาํเรือ (อายเุฉล่ียของกองเรืออยูท่ี่ 7.3 ปีในปี 2561) โดยมีเรือจาํนวนเพียง 10 ลาํท่ีถึงกาํหนด
ซ่อมแซมและสาํรวจเรือในระหวา่งปี 

บริษทัฯ ไดล้องคาํนวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี สาํหรับ 25 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2561 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 12.30 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ เร่ิม
ซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจนครบ 
25 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 13.86 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การคาํนวณน้ียงัไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทน
จากการนาํเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 

 
กองเรือของบริษัทฯ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 36 ลาํในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จาํนวน 8 ลาํ ขนาดซุปรา
แมกซ์ (Supramax) จาํนวน 9 ลาํ และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 19 ลาํ) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,585,805 
เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 44,050 เดทเวทตนัต่อลาํ โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 7.3 ปี  

ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรข้ึน
ลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 
ในปี 2561 รายได้ต่อวันต่อลําเรือของบริษัทฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 11,063 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ

ต่อวนัต่อลาํเฉล่ียอยูท่ี่ 4,621 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีวางไวท่ี้ 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ 
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การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทียบ ในปี 2561 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่
ระดบั 597 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,700 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 10,355 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 19.02 ค่าเฉล่ีย
ของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 1,031 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 
11,198 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 11,038 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่า
กวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 1.43 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 12,772 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 14.06 (เน่ืองมาจากไม่มีดชันีสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์ บริษทัฯ จึง
เปรียบเทียบกบัดชันี BSI) เป้าหมายของบริษทัฯ คือการทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีทั้งสองดงักล่าว 

 
ทิศทางอุตสาหกรรม  

คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจาํนวนปกติ ในอีกสองปีขา้งหนา้ กล่าวคือ  
เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 2,031 ลํา ขนาดระวางรวม 363.62 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน 220 ลาํ ขนาดระวางรวม 50.63 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 13.9 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ี
จะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2565 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 165 ลาํ ขนาดระวางรวม 31.87 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 
8.8 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565  

เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 2,191 ลํา ขนาดระวางรวม 173.16 ล้านเดทเวท
ตัน ณ ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน 243 ลาํ ขนาดระวางรวม 19.97 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 11.5 ของขนาดระวาง
ทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2565 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 392 ลาํ ขนาดระวางรวม 29.23 ลา้นเดทเวทตนั 
หรือร้อยละ 16.9 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565  

เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 3,559 ลํา ขนาดระวางรวม 
198.11 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน 213 ลาํ ขนาดระวางรวม 13 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.56 ของ
ขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2565 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจาํนวน 578 ลาํ ขนาดระวางรวม 28.67 ลา้น
เดทเวทตนั หรือร้อยละ 14.47 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565 

เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 3,650 ลํา ขนาดระวางรวม 101.57 ล้านเดทเวทตัน ณ 
ต้นปี 2562) มีเรือจาํนวน 127 ลาํ ขนาดระวางรวม 4.23 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 4.16 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะ
ถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2565 ในเรือขนาดน้ี มีจาํนวน 778 ลาํ ขนาดระวางรวม 19.1 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 18.8 ท่ี
จะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565 

เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งคาํนึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึงในปี 
2561 อยูท่ี่ร้อยละ 18.15 และเฉล่ียในห้าปีท่ีผ่านมาอยูท่ี่ร้อยละ 36.15 โดยประมาณ ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI และ
ปริมาณสินเช่ือในตลาด 

ค่าระวางเรือสถานภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีเรือในปัจจุบนั 36 ลาํ ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึง
ในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ในตลาด และเน่ืองจากเจา้ของเรือในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเลก็ๆ อยูก่ระจดั
กระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ว่าเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการทาํธุรกิจกบั
บริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการจากเจา้ของเรือรายยอ่ยอ่ืนๆ 
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นอกจากน้ี จากแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาเรือท่ีใหม่กว่า ใหญ่กว่า ทนัสมยักว่า และประหยดักว่าจาก
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ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ของบริษทัฯ ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายจาํนวนมากสาํหรับการ
เขา้อู่แหง้และการสาํรวจใตท้อ้งเรือ ค่าใชจ่้ายบางรายการเป็นการเขา้อู่แหง้ตามรอบปกติ ในขณะท่ีบางรายการเป็นการ
เขา้อู่แหง้เพื่อการปรับเปล่ียนรูปแบบถงันํ้ามนั (โดยการแบ่งถงันํ้ ามนัขนาดใหญ่ใหก้ลายเป็นถงันํ้ามนัขนาดเล็ก) ซ่ึงเป็น
การเตรียมตวัเพ่ือรองรับกฎเกณฑ์การบงัคบัใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าซ่ึงจะใช้บงัคบัในเดือนมกราคม 2563 
เช่นเดียวกนั ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนหน่ึงมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือเหล่าน้ี
ระหว่างซ่อมบาํรุงเพื่อเตรียมเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองจกัรใหญ่และเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองผลิตไฟฟ้าใหร้องรับการใชน้ํ้ามนั
เช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่าหลงัจากท่ีกฎเกณฑใ์หม่มีผลใชบ้งัคบัในเดือนมกราคม 2563 คาดวา่บริษทัฯ จะยงัคงมีค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวในปี 2562 อยา่งไรก็ตาม ในปี  2561 ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีลดลงนั้นมาจากค่าจา้งคนประจาํเรือท่ียงัคงท่ีและไม่ปรับ
เพิ่มข้ึน  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การเพิ่มมาตรฐานของการฝึกอบรมคนประจาํเรือสาํหรับตาํแหน่งอาวุโสท่ี
ตอ้งปฎิบติังานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัต่างๆบนเรือ บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยัไดดี้เน่ืองจากมี
ประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดี และเน่ืองจากผูรั้บประกนัภยัมีสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูรั้บ
ประกนัภยั P&I Clubs ซ่ึงเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหวา่งประเทศนั้น ไดรั้บการเรียกร้องค่าสินไหมเพียงเลก็นอ้ยและ
มีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีเองส่งผลใหผู้รั้บประกนัภยั P&I Clubs สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือ
ซ่ึงเป็นสมาชิกในช่วงเวลาท่ีตลาดค่าระวางซบเซาเช่นน้ีได ้

อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
อยูเ่สมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 

จากกฎระเบียบหลากหลายฉบบั มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจกัร (Engine exhaust emission standards) 
อยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) นอกเหนือจากเขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษซ่ึงกาํหนดใหเ้รือจาํเป็นตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 และจะมีการบงัคบัใช้
กฎเกณฑใ์หม่ในเดือนมกราคม 2563 โดยจาํกดัค่ากาํมะถนัในเช้ือเพลิงทัว่โลกไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 ซ่ึงเป็นความทา้ทาย
ท่ีมากข้ึนเน่ืองจากความไม่แน่นอนในความเพยีงพอและราคาของนํ้ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าว อีกทางเลือกหน่ึงคือการติดตั้ง
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ ซ่ึงนอกจากจะเป็นความทา้ทายทั้งในทางเทคนิคและทางการเงินสาํหรับเจา้ของเรือต่างๆ 
ยงัคงมีความกงัวลว่าเป็นทางออกท่ีเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากเป็นการลดการปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศแต่กลบั
ปล่อยของเสียลงสู่ทะเลแทน หลายประเทศยนืยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าถ่วงเรือท่ีเขม้งวดข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัมีกฎขอ้บงัคบัใหม่ไดก้าํหนดใหเ้รือตอ้งมีการบาํบดันํ้ าถ่วงเรือ ท่ีมีอยูใ่นถงัต่างๆ บนเรือดว้ยการใชร้ะบบ
การบาํบดันํ้ าถ่วงเรือท่ีไดผ้่านการรับรองแลว้ โดยจะตอ้งติดตั้งระบบน้ีบนเรือทุกลาํ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ย
การควบคุมและการจดัการนํ้ าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 12 เดือนนับแต่วนัท่ีมี 30 
ประเทศเขา้ร่วมรับรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก  เรือทุกลาํจะตอ้งมีใบรับรองสาํหรับ
การจดัการนํ้ าถ่วงเรือ (Ballast Water Management certificate) เรือต่อใหม่ท่ีมีการวางกระดูกงูเรือหลงัจากวนัท่ี 8 
กนัยายน 2560 จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือตามมาตรฐานท่ี IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํท่ีมีอยูจ่ะตอ้งติดตั้ง
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อุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการตรวจสอบระบบของเรือให้แลว้เสร็จภายในคร้ังแรกของการต่ออายหุนงัสือ
รับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทางอากาศนบัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 อุปกรณ์จดัการนํ้ าถ่วงเรือทั้งหมดตามท่ี IMO 
ไดอ้นุมติัไปแลว้และมีอยู่ในทอ้งตลาดในปัจจุบนัน้ียงัไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์อนัเขม้งวดของหน่วยงานป้องกัน
ชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (USCG)  USCG ไดก้าํหนดระยะเวลาสาํหรับการติดตั้งระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือท่ีแตกต่างไป
จากอนุสัญญาขา้งตน้ โดยข้ึนอยูก่บัจาํนวนระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือในตลาดท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก USCG  ณ ส้ินเดือน
ธนัวาคม 2561 มีระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือประมาณ 13 แบบท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก USCG แลว้ เรือของบริษทัฯ จาํนวน 
19 ลาํไดมี้การติดตั้งระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือท่ีผ่านการอนุมติัจาก USCG โดยบริษทัฯ จะทาํการติดตั้งระบบจดัการนํ้ า
ถ่วงเรือท่ีผา่นการอนุมติัจาก USCG / IMO สาํหรับเรือจาํนวนท่ีเหลือก่อนถึงวนัท่ีกาํหนดของ USCG / IMO 

จากการผลกัดนัขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทาํใหม้าตรฐาน
ความเป็นอยูต่่างๆ บนเรือของคนประจาํเรือไดรั้บความสาํคญัเพ่ิมมากข้ึน โดย ILOไดอ้อกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล 
ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทาํงานและ
ความเป็นอยูข่องคนประจาํเรือ โดยเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศทุกลาํท่ีมีขนาดมากกวา่ 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บการตรวจ
เพื่อออกใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบติั
ดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของธงหรือโดย
สถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐนั้นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการใหส้ัตยาบนัจากรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกลาํจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาน้ี และจะตอ้งไดรั้บใบรับรอง
ดงักล่าวก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 ประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัอนุสัญญา MLC เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 และส่งผล
ให ้MLC 2006 มีผลบงัคบัใชส้าํหรับเรือชกัธงไทยในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ทนท่ีใบรับรองการ
ปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC 2006 (Statement of Compliance “SOC”) ท่ีไดเ้คยออกมาใหแ้ก่เรือของบริษทัฯ ท่ีชกัธงไทย
ดว้ยใบรับรองแรงงานทางทะเล ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันาและส่งเสริมการเดินเรือสากลภายใตธ้งไทยเน่ืองจากเป็นการ
ขจดัความเส่ียงของ SOC ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในบางประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสัญญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชักธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาฯ อยา่งครบถว้น 

ในเดือนเมษายนปี 2557 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดร่้วมตกลงแกไ้ขอนุสัญญา MLC บางประการ
เพื่อเป็นการบงัคบัใชห้ลกัการต่างๆ ท่ีเคยไดร่้วมตกลงเม่ือปี 2552 ระหว่าง IMO และคณะทาํงานดา้นความมัน่คง
ทางการเงินของ ILO การแกไ้ขดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 เรือท่ีอยูภ่ายใตอ้นุสัญญา MLC จะตอ้ง
แสดงใบรับรองท่ีออกโดยผูรั้บประกนัหรือผูใ้หห้ลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อยนืยนัวา่เรือดงักล่าวมีการประกนัภยั
หรือหลกัประกนัทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการส่งลูกเรือกลบัประเทศ รวมไปถึงครอบคลุมเงินค่าจา้ง
สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีคา้งชาํระตามสัญญาสูงสุดเป็นเวลาส่ีเดือนหากมีการละท้ิงการจา้ง (กฎขอ้ 2.5) นอกจากนั้น ยงั
ตอ้งมีใบรับรองสาํหรับความรับผิดท่ีเกิดจากการเรียกร้องทางสัญญาท่ีมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือการ
เสียชีวติของคนประจาํเรือ (กฎขอ้ 4.2) ทั้งน้ี P&I Clubs ไดอ้อกใบรับรองดงักล่าวสาํหรับเรือทุกลาํในกองเรือของบริษทั
ฯ  

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเด็นท่ีสําคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงว่า
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ “เพื่อโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่างๆทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆให้
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บริษทัของตนเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่างๆ มีการคาดว่า 
IMO และ ICS จะมีบทบาทสาํคญัในการผลกัดนักฎระเบียบในเร่ืองดงักล่าวสาํหรับธุรกิจขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ 
ซ่ึงหน่ึงในกฎเหล่าน้ีน่าจะเป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (วดัหน่วยกรัมต่อตนั-ไมล)์ ของเท่ียว
เดินเรือ คลา้ยกบักฎของ European Union MRV (การเฝ้าดู (Monitoring) การรายงาน (Reporting) การตรวจสอบ 
(Vertification) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ ซ่ึงใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 สาํหรับเรือทุกลาํท่ีแล่นผา่น
น่านนํ้ าในสหภาพยโุรปเช่นเดียวกนั IMO กาํหนดใหเ้รือทุกลาํดาํเนินการติดตั้งระบบรวบรวมขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิง 
(DSC) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซ่ึงจะบงัคบัใหเ้รือตอ้งรายงานการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกรายปีไปยงั IMO ผา่นทาง
รัฐเจา้ของธง นอกจากน้ี กฎเกณฑด์งักล่าวยงัระบุใหมี้การปรับปรุงแผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ของเรือ (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)) และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รท่ี
มีอาํนาจ ธุรกิจขนส่งทางเรือระดบัโลกไดใ้หค้าํมัน่ว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณร้อยละ 20 
ภายในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2548 กฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีจะทาํใหเ้รือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพหลายลาํตอ้งออกไปจาก
ตลาด  บริษัทฯ  ได้เตรียมการรับมือกฎระเบียบต่างๆเหล่าน้ีโดยการเฝ้าดูและบันทึกตัวเลขการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดข์องเรือในกองเรือของบริษทัฯ นอกจากนั้น บริษทัฯ ใหเ้รือทุกลาํรายงานการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงต่อ
องคก์รท่ีกาํหนด (Recognised Organisation (RO)) ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากรัฐเจา้ของธง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มราคม 2562 เป็น
ตน้ไป ทั้งน้ี เรือของบริษทัฯ จะมีตวัเรือท่ีสะอาดอยูเ่สมอ (โดยการใชสี้ป้องกนัคราบและมีการทาํความสะอาดตวัเรือเม่ือ
จาํเป็น) อนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง ยิง่ไปกว่านั้น บริษทัฯ ได้
คาํนึงถึงคุณสมบติัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเรือท่ีไดซ้ื้อเขา้มาเพ่ิม การเดินเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นไป
ไดด้ว้ยระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนและเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิง รวมถึงการใชพ้ลงังานความร้อนจากเคร่ืองยนต ์บริษทั
ฯ มุ่งมัน่ท่ีจะใหเ้รือท่ีสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิงและมีความร้อนจากเคร่ืองยนตท่ี์ลดลง (รวมถึง
ก๊าซจากเคร่ืองยนตส์นบัสนุนจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีใชบ้นเรือ) เรือสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีซ่ึงมีระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึน
น่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ (เน่ืองจากการคา้ขายรอบโลกฟ้ืนตวัข้ึน) เท่ียวเรือท่ีมีการขนสินคา้
เต็มระวาง นอกจากน้ี ยงัมีอนุสัญญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศเพ่ือใชใ้นการควบคุมการปล่อย
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่างๆท่ีมีส่วนทาํ
ให้เกิดภาวะเรือนกระจก ขอ้บงัคบัต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี รัฐบางรัฐใน
สหรัฐอเมริกายงัมีขอ้บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะ
นอ้ยกว่าเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช“้BONNET” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็น
ตวัรับและช่วยบาํบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากน้ีปฏิญญา “Tony de Brum” ซ่ึงลง
นามเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 โดย 35 รัฐรวมทั้ง สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส เดนมาร์ก เยอรมนี แคนาดา สาธารณรัฐ
หมู่เกาะมาร์แชล ชิลีและนิวซีแลนด์ ไดก้าํหนดให้ธุรกิจเดินเรือมีการจาํกดัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยตั้งเป้าไวท่ี้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนยภ์ายในช่วงกลางศตวรรษ ปฏิญญา “Tony de Brum” ยงั
ตอ้งการความร่วมมือจาก IMO ในการวางกลยทุธ์ในเดือนเมษายน 2561 เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในการเดินเรือ ซ่ึงจะมี
การปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังในปี 2566 มาตรการเหล่าน้ียงัคงอยูใ่นขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรือ รวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บัเจา้ของเรือ/ผูบ้ริหารเรือ  
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เพื่อปฏิบติัตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะดาํรงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ได้ให้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 
14001:2015 จากองคก์รตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2015 น้ีเป็นระบบท่ีกาํหนด
กรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวธีิการใหก้บัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพื่อส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิม
ใช ้“แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency Management Plan 
“SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือเหล่าน้ียงัไดมี้การเตรียมความ
พร้อมในการกาํจดัส่ิงปฏิกลูท่ีเขม้งวดมากข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กฎเกณฑข์อง
สหภาพยโุรปท่ีเก่ียวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชก้บัเรือต่างชาติท่ีแล่นในน่านนํ้ าสหภาพยโุรป โดยเรือจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัสินคา้วตัถุอนัตราย (Inventory of Hazardous Material (IHM)) ซ่ึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
น้ีคาดวา่จะใชเ้วลามากและมีตน้ทุนสูง บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเตรียมตวัในเร่ืองน้ีโดยการส่งพนกังานอาวโุสทางดา้นเทคนิคเขา้
อบรมการจดัการกบัวตัถุอนัตรายซ่ึงจดัโดยสมาคมจดัชั้นเรือ เพ่ือให้เขา้ใจถึงขั้นตอนในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวกบัสินคา้วตัถุอนัตรายสาํหรับเรือทุกลาํของบริษทัฯ  

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวติในทะเล (SOLAS) อาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหลายคร้ัง
ในอนาคต ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากภยัภิบติัท่ีเลวร้ายท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรือชกัธงสหรัฐฯ 
ช่ือ El Faro กบัคนประจาํเรือจาํนวน 33 คนไดจ้มในบาฮามาสในเดือนตุลาคม 2558 ในขณะท่ีพยายามจะฝ่าพายเุฮอริ
เคน Joaquin รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก USCG ซ่ึงตีพิมพใ์นเดือนกนัยายน 2560 ไดแ้สดงใหเ้ห็นขอ้ผิดพลาด
หลายประการ โดยสาเหตุหลกัมาจากกปัตนัเรือและยงัระบุ 36 ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัความปลอดภยั และไดพ้ยายามแกไ้ข
เพิ่มเติม อนุสญัญา SOLAS ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

จากการท่ีนํ้ าแข็งขั้วโลกกาํลงัละลายเน่ืองจากภาวะโลกร้อนและมีการเพิ่มข้ึนของการเดินเรือแถบขั้วโลกเหนือ 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 IMO ไดบ้งัคบัใชอ้นุสัญญาระหวา่งประเทศสาํหรับการเดินเรือในน่านนํ้ าบริเวณขั้วโลก 
(Polar Code) ซ่ึงมีการแกไ้ขในปี 2557 – ปี 2558 เพื่อใหใ้ชบ้งัคบัทั้งอนุสัญญาระหวา่งประเทศเพ่ือความปลอดภยัแห่ง
ชีวิตในทะเล (SOLAS) และอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) อนุสัญญาน้ีเนน้ท่ี
ความปลอดภยัของเรือ ลูกเรือและผูโ้ดยสารท่ีอยูบ่นเรือซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มแถบขั้วโลกท่ีรุนแรงและยงัรวมไปถึง
กฎเกณฑ์เพื่อป้องกันการปล่อยนํ้ ามนั สารพิษท่ีเป็นของเหลวในสินค้า ส่ิงปฏิกูลและขยะ มีการคาดการณ์ว่าจะมี
กฎเกณฑท่ี์กาํหนดเร่ืองการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าตามมา 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้งศูนย์
ฝึกอบรมคนประจาํเรือเต็มรูปแบบข้ึนภายในสํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม 2551 
โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งหอ้งฝึกจาํลองการเดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อ
ใชส้าํหรับฝึกคนประจาํเรือโดยเฉพาะ โดยมีเคร่ืองฝึกจาํลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจาํลองสะพานเดินเรือจริง 
และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าสาํคญัไดอ้ยา่งเสมือนจริงซ่ึงจะทาํใหค้นประจาํเรือไดมี้โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการ
เดินเรือจริงๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทาํงานเป็นทีมของกปัตนัเรือและนัก
เดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ีถือวา่เป็นกา้วยา่งสาํคญัของบริษทัฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพิ่มศกัยภาพ
ให้กบับุคลากรประจาํเรือให้สามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภยัของคนประจาํเรือ สินคา้ และตวัเรือ 
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จากอุบติัเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคน
ประจาํเรือท่ีมีทกัษะความสามารถ และส่งผลใหก้ารไดเ้ล่ือนตาํแหน่งบนเรือเกิดข้ึนเร็วกว่าท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรม
ของบริษทัจึงมีวิธีการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถให้กบัคนเรือเพื่อทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดน้อยลง
ดงักล่าว 

อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบติัคนประจาํเรือ และการเขา้ยามของ
คนประจาํ เรือ 1978 ซ่ึงกาํหนดขอ้กาํหนดขั้นพื้นฐานสาํหรับคนเดินเรือ ถูกแกไ้ขในปี 2538 และถูกแกไ้ขอีกคร้ังใน
เดือนมิถุนายน 2553 ในการประชุมในกรุงมะนิลา โดยมีการแกไ้ขท่ีสาํคญัรู้จกักนัในนาม the Manila amendments ท่ี
กาํหนดให้ขอ้กาํหนดต่างๆมีความเขม้งวดมากข้ึน โดยเป็นการเพ่ิมความสามารถของคนเดินเรือให้ตรงตามมาตรฐาน
ระดบัโลก the Manila amendments มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2560 ศูนยฝึ์กอบรม PSL และฝ่ายกองเรือไดมี้การ
เตรียมการล่วงหนา้เพื่อใหค้นเดินเรือทุกคนไดรั้บการฝึกและมีใบรับรองดงัตามท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนท่ีอนุสัญญาน้ีจะถูก
บงัคบัใช ้

หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็น
หลกัสูตรสาํหรับฝึกอบรมนายประจาํเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจาํสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารงานเรือ ให้มีความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจาํกดัของมนุษย ์และเพื่อเสริมสร้างให้เกิด
ทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการทาํงานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็น
วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพิ่มทกัษะและพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัภยัทาง
ทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากรและการทาํงานเป็นทีมท่ีไม่
มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หป้ระกนัภยั
ทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการนาํหลกัสูตรน้ีมาเป็นตน้แบบในการฝึกคนประจาํเรือ
ของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่างๆสาํหรับโปรแกรม
การฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based 
Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) 
หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม 
(Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏิบติังานตาํแหน่งตน้เรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการ
เป็นกปัตนัเรือ (Command Course) หลกัสูตรความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) 
หลกัสูตรแนะนาํแกไ้ขปัญหาการทาํงานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใช้
ภาษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่างๆเหล่าน้ีไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือวา่เป็นการ
วางรากฐานท่ีสาํคญัต่อคุณภาพของคนประจาํเรือและการเรียนรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานเรือ การฝึกอบรมของบริษทัฯ 
ยงัมีการบรรยายเร่ือง VTS (Vessel Traffic Separation) และ SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ใน
หลกัสูตร BTM and MRM โดยคาดหวงัว่าจะพฒันาทกัษะการส่ือสารของนายประจาํเรือในการส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี 
VTS โดยใชถ้อ้ยคาํท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือต่างๆท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัสูตรถูกปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอและไดจ้ดัให้
มีกิจกรรมการอบรมของบริษทัฯซ่ึงจะปูพื้นฐานท่ีแข็งแรงใหก้บันายประจาํเรือ และยงัทาํใหน้ายประจาํเรือและวิศวกร
ของบริษทัฯ ตามทนักบัการพฒันาล่าสุดในการบริหารจดัการเรือ 
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เพื่อตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรท่ีผ่านการฝึกอบรมเพื่อทาํหนา้ท่ีในเรือใหม่ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนตห์ลกัรุ่น
ใหม่จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ มีการทาํงานร่วมกนักบัฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ 
และผูผ้ลิตเคร่ืองยนตอ์ยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซ่ึงมีการอบรมเป็นคร้ังแรกก่อนท่ีไดรั้บมอบ
เรือใหม่ หลกัสูตรการฝึกอบรมอ่ืนๆ ท่ีวิศวกรเขา้ร่วมก่อนท่ีจะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการ
หอ้งเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัสูง 
หลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สาํหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ หลกัสูตร
สาํหรับ “ระบบการทาํงานของซีลเพลาใบจกัร” “การทาํงานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ 
“ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พิ่มการเรียนรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงสามารถนาํไป
ปฏิบติัจริงได ้เน่ืองจากเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้นมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัพลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดบบริษทั
ฯ ไดจ้ดัใหน้ายช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมสาํหรับการใช้
งานเคร่ืองยนต์เหล่าน้ีจากผูผ้ลิตโดยตรงเพื่อความเข้าใจท่ีดีข้ึนในการเดินเรือและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมในศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวธีิการ
ปฏิบติับนเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรใหม่ๆ เพื่อให้คนประจาํเรือไดฝึ้กอบรมเพื่อตอบสนองความทา้ทายต่างๆ ใน
อนาคตขา้งหน้าในเร่ืองของกฎเกณฑ์การใช้เช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และระบบ
จดัการนํ้าถ่วงเรือ  

การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System “ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป เรือทุกลาํ
ในกองเรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์บนเรือรุ่นล่าสุด การใชง้านอุปกรณ์ ECDIS น้ีจาํตอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การทาํงานของระบบทัว่ๆไป รวมถึงการใชง้านอุปกรณ์แต่ละยีห่อ้ท่ีอาจมีรูปแบบการใช้
งานแตกต่างกนัไปตามโรงงานผูผ้ลิต  

บริษทัฯ มัน่ใจว่านักเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดีก่อนจะประจาํการบนเรือ โดยนัก
เดินเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น นกัเดินเรือดงักล่าวยงัไดรั้บ
การฝึกอบรมจากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่การไดรั้บใบรับรองอยา่งเดียวอาจจะไม่ทาํให้
นกัเดินเรือคุน้เคยและใชง้าน ECDISไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั้งอุปกรณ์และพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS โดยหลงัจากท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร ECDIS น้ีแลว้ นกัเดินเรือจะตอ้งเขา้
อบรมการใชง้าน ECDIS จริงอีกดว้ย  

ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจาํเรือเก่ียวกบัความเส่ียงต่างๆอนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ีกลาย
สภาพเป็นของเหลวได ้เช่น แร่เหล็กละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีท่ีผ่านมามี
ลูกเรือกวา่ร้อยคนตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกควํ่าและจมลงเน่ืองจากการท่ีสินคา้ดงักล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว สินคา้
ของแขง็ล่าสุดซ่ึงสามารถเปล่ียนสภาพเป็นของเหลวไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดหายนะ คือ “แร่บอ็กไซต”์ โดย
เม่ือมีการขนยา้ยแร่บ็อกไซตเ์น้ือละเอียดท่ีเปียกชุ่ม การเคล่ือนไหวในระหว่างขนส่งอาจทาํใหแ้ร่บ็อกไซตก์ลายสภาพ
เป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อการทรงตวัของเรือ โดยอาจทาํใหเ้รือพลิกคว ํ่าได ้คณะอนุกรรมการเร่ืองการขนส่งสินคา้
และตูบ้รรทุกสินคา้ของ IMOไดอ้อกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บอ็กไซตโ์ดยกาํหนดใหต้อ้งมีมาตรการป้องกนัความ
ปลอดภยัอยา่งเพียงพอในการขนส่งสินคา้ประเภทน้ี 
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มีการออกแบบจาํลองต่างๆ สาํหรับเรือขนาดเล็กเพื่อท่ีจะขจดัหรือลดการใชม้นุษยบ์นเรือ ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการ
ใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรบางรายมองว่าในอีกประมาณยี่สิบปีขา้งหน้า เรือจะแล่นดว้ยเคร่ืองจกัรทั้งหมดโดยปราศจาก
มนุษยบ์นเรือ โดยแล่นดว้ยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอจัฉริยะและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมจากสถานีบนบก ซ่ึงจะช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการทาํงานของคนบนเรือทั้งหมดลงไปได ้แมว้า่ในตอน
แรกแนวคิดเร่ืองเรืออตัโนมติัเหมือนว่าไม่สามารถเป็นจริงได ้แต่ไดมี้บางขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนชดัเจนแลว้ในปี 2560 ทั้ง
ทางดา้นอุตสาหกรรมและหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั Yara และ Kongsberg ไดเ้ปิดตวัเรือ
คอนเทนเนอร์อตัโนมติัช่ือ Yara Birkeland โดยมีกาํหนดปล่อยลงนํ้าในปีน้ีและจะเร่ิมเดินเรือภายในปี 2563 ในเดือน
ตุลาคม บริษทัโรลส์รอยซ์ร่วมกบับริษทักูเกิลเปิดตวัซอฟตแ์วร์ Augmented Reality เพ่ือใชก้บัการควบคุมระยะไกล
สาํหรับเรืออตัโนมติั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเลของ IMO ยงัไดต้กลงท่ีจะเร่ิมกาํหนด
กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเร่ืองความปลอดภยัของการเดินเรืออตัโนมติั เน่ืองจากไม่มีคนประจาํเรือ
รับผิดชอบบนเรือซ่ึงจะทาํให้เกิดประเด็นทางกฎหมายต่างๆมากมาย อยา่งไรก็ตาม มีการกล่าวว่า “อุบติัเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากขอ้ผิดพลาดของมนุษยแ์ต่ไม่เคยมีการนบัจาํนวนอุบติัเหตุท่ีหลีกเล่ียงไดโ้ดยมนุษย ์การปลดคนออกจากเรือโดย
เขา้หาส่ิงใหม่ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการขนส่งสินคา้ทางเรือจาํเป็นตอ้งติดตามความคืบหนา้ในเร่ืองน้ี
อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สามารถนาํเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด” 

ภัยจากโจรสลัด ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจ แมว้่ารายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดัได้
ลดลงอยา่งมาก International Maritime Bureau รายงานวา่ในปี 2561 มีรายงานเหตุการณ์ภยัจากโจรสลดัเพิ่มข้ึนเป็น 201 
คร้ัง (จากจาํนวน 180 คร้ัง ในปี 2560) อยา่งไรก็ตาม ในปี 2561 ในพื้นท่ีท่ีเคยมีความเส่ียงสูงเช่นแถบโซมาเลีย ไม่มี
รายงานการปลน้เรือแต่อยา่งใดแมว้า่จะมีรายงานเหตุการณ์ 3 คร้ังท่ีโจรสลดัโจมตีเรือ ทั้งน้ี เรือทุกลาํของบริษทัฯ แล่น
ห่างจากชายฝ่ังโซมาเลียอยา่งนอ้ย 250 ไมลท์ะเล และปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP4 อยา่งเคร่งครัดและจดัใหมี้
ผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวุธบนเรือในขณะท่ีแล่นผ่านอ่าวเอเดน มาตรการเหล่าน้ีจะช่วยป้องกนัการโจมตีเรือของ
บริษทัฯ  

จากการท่ีมีกองทพัเรือระหว่างประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความ
ปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 เหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดัไดเ้พิ่มข้ึนแถบอ่าวกินี โดยเฉพาะชายฝ่ังไนจีเรีย 
และชายฝ่ังตั้งแต่ ไอวอรีโคสต ์ จนถึงคองโก ซ่ึงมีรายงานถึงการปลน้เรือ 6 คร้ัง และการโจมตี 13 คร้ัง โดยมีการลกัพา
ตวัคนประจาํเรือ 78 คนเพือ่เรียกเงินค่าไถ่ อยา่งไรก็ตาม พื้นท่ีบริเวณเหล่าน้ีกบัพื้นท่ีบริเวณโซมาเลียมีความแตกต่างกนั
ตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านนํ้าของตน ซ่ึงไดช่้วยกาํจดั
ภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้อย่างไรก็ตาม เรือของบริษทัฯ ท่ีเดินเรือในน่านนํ้ าดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามแนวทางการ
ปฏิบติั BMP ทั้งหมดเพื่อลดความเส่ียงทางโจรสลดั อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวุธบนเรือใน
ขณะท่ีแล่นผา่นบริเวณดงักล่าวเม่ือมีความจาํเป็น 

การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไดมี้จาํนวนเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยแถบชายฝ่ังมาเลเซียตะวนัออก แมว้า่การ
เพิ่มการลาดตระเวนของกองทพัเรือไดช่้วยใหก้ารโจมตีลดลงในแถบประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ บริษทัฯ ไดมี้
บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความ
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เคล่ือนไหวของเรือต่างๆในน่านนํ้าบริเวณน้ี โดยองคก์ร IFC นั้นมีสํานกังานใหญ่อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอด
ข่าวสารต่างๆใหแ้ก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยัจากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 

ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์ 
ในเดือนมิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงต่อการเจาะเขา้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์อยา่งผิดกฎหมายและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั เม่ือบริษทัเจา้ของเรือคอนเทนเนอร์รายใหญ่ 
Maersk ตกเป็นเหยือ่ของการโจมตีจากไซเบอร์ระหว่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจากมลัแวร์เรียกค่าไถ่ช่ือ NotPetya มีการ
รายงานวา่มลัแวร์เรียกค่าไถ่น้ีถูกซ่อนไวใ้นเอกสารท่ีช่ือว่า แบบแสดงรายการภาษีในยเูครน เหตุการณ์น้ีทาํใหร้ะบบไอ
ทีของ Maersk ปิดตวัลงและคาดวา่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายถึง 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่ีน่าแปลกใจคือ เหตุการณ์ดงักล่าวเกิด
ข้ึนกบับริษทั Maersk ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีพลตฟอร์มบลอ็คเชนจาก IBM เพื่อการคา้แบบดิจิตอลและยงัไดด้าํเนินการเพื่อ
วางประกนัทางทะเลบนบลอ็คเชนซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรม 

ไม่ก่ีเดือนต่อมาในเดือนตุลาคม ยงัมีการพบอีก 2 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ กล่าวคือ 
กลุ่มบริษทั BW ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัขนส่งทางเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เปิดเผยว่าเป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีแฮกเกอร์
คอมพวิเตอร์พุง่เป้า และช่องโหวด่า้นความปลอดภยัส่งผลต่อแพลตฟอร์มการส่ือสารบนเรือ AmosConnect ของ Stratos 
Global ถูกเปิดเผยโดยบริษทัวจิยั IOActive 

เน่ืองมาจากกรณีขา้งตน้ ประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัคือในขณะท่ีเรือรุ่นใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงท่ีทนัสมยัมี
การเช่ือมต่อกนัไดง่้ายข้ึนและตอ้งพึ่งพาซอฟตแ์วร์ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์จะ
กลายเป็นประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเพ่ือควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานและความปลอดภยับนเรือเหล่าน้ี 
โดยถือวา่เป็นประเด็นสาํคญัท่ีบริษทัต่างๆทัว่โลกต่างหยบิยกมาพดูคุยเพื่อหาทางรับมือ 

ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองว่าเป็นภยัระดบัโลกและคาดว่าจะมีการขยายตวัและมีความซับซ้อนเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
ความเส่ียงน้ีบางส่วนถูกทาํกระตุน้โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศต่างๆ กล่าวคือ การโจมตีทางการเมือง
อาจกระตุน้ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีแรงจูงใจทางการเงิน ความเส่ียงทางไซเบอร์เพิ่มมากข้ึนในบริษทัต่างๆ 
เน่ืองจากมีการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่างๆเพิ่มข้ึนจากการท่ีมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ต่างๆมาใชบ้นเรือและการใช้ระบบ
คอมพวิเตอร์แทนแรงงานมนุษย ์

แมว้่าความเส่ียงทางไซเบอร์จะเห็นชดัมากข้ึนในปัจจุบนั แต่ความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดงักล่าวยงัคงมีไม่
มากเท่าท่ีควร แมว้า่การโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอยา่งมหาศาล กล่าวกนัวา่อาจมากกวา่
ภยัพิบติัทางธรรมชาติและมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม 

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อภาคธุรกิจไดส้ร้างสถิติโดยเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวัภายในหา้ปีและคาดวา่ในปี 2561 ตน้ทุน
ทางการเงินจากการโจมตีทางไซเบอร์จะเพ่ิมสูงข้ึน  

ประเด็นหลกัของอุตสาหกรรมจะอยูท่ี่ความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน 

ในปี 2560 IMO ไดรั้บรองมติ MSC.428(98) ในเร่ืองการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีของระบบ
การจดัการทางดา้นความปลอดภยั โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุวา่ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัท่ีไดรั้บการอนุมติั
จะตอ้งรวมการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้กาํหนดของกฎระเบียบ
ของ ISM Code ซ่ึงเป็นการจดัการเพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัมีการประเมินความเส่ียง
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อย่างเหมาะสมและมีมาตรการในการป้องกนัเรือจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ มติดงักล่าวยงักาํหนดให้บงัคบัใช้
มาตรการดงักล่าวก่อนการออกใบรับรองการปฏิบติัตาม (Document of Compliance) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็น
ตน้ไป 

แมว้า่ไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดข้ึนกบับริษทัฯ จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์ร
อยา่งสมํ่าเสมอและพบวา่ 

 ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงใชใ้นสํานักงานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจาก
บริษทัฯ เช่ือว่าทั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยภีาคปฏิบติัการ 
(Operational Technology) ต่างตอ้งอยูภ่ายใตค้วามปลอดภยัทางไซเบอร์  

 บริษทัฯ มีระบบ Firewall สาํหรับตรวจสอบเม่ือมีการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นสาํนกังาน โดยกาํหนดใหส้ามารถเขา้
เวบ็ไซตท่ี์เช่ือถือไดเ้ท่านั้น ส่วนบนเรือใชร้ะบบดาวเทียมส่ือสาร (Inmarsat) ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงอนั
เน่ืองมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ 

 กรณีท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS 
และระบบบนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซ่ึงจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการระบบสะพานเรือ 
(Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการตั้งค่าเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มี
การส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์เหล่าน้ีออกไปออนไลน์โดยตรง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่อนุญาตใหบ้นเรือสามารถใช้
ระบบออนไลน์ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

 อยา่งไรกต็าม เพือ่ลดช่องโหวท่ี่อาจเกิดข้ึนจากการความผดิพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และ
เพื่อให้แน่ใจว่ากองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและ
ดาํเนินการในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์  

 จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีอยูส่าํนกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มีส่วน
ร่วมในวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือแต่ละลาํ 

 กาํหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยูต่าม 
ISPS และ ISM Code ในการจดัการกบัความเส่ียงทางไซเบอร์ และ 

 รวบรวมขอ้กาํหนดใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และสําหรับการเดินเรือ 
รวมถึงการบาํรุงรักษาระบบไซเบอร์ท่ีสาํคญัท่ีอาจมีอยูบ่นเรือ 

 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีสุดในยุคน้ีก็คือ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงกาํลงัเกิดข้ึนรอบตวัเราอย่างรวดเร็ว 

ปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงน้ีไดแ้ก่การเช่ือมต่อท่ีมากข้ึนของขอ้มูลจาํนวนมากในราคาท่ีเขา้ถึงได ้
ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลจาํนวนมหาศาลไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที การใชร้ะบบเคร่ืองมืออจัฉริยะ และ
การส่ือสารระหวา่งเคร่ืองยนต ์ซ่ึงเรียกกนัในนาม “Internet of Things” โลกของเรากาํลงัถูกปรับเปล่ียนในเชิงดิจิทลั 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารส่ือสารและขอ้มูลกาํลงัผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา
ก่อนในทุกอุตสาหกรรมและในชีวิตประจาํวนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต ์
สายการบิน การธนาคาร เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลระหว่างประเทศนั้นมีการเปล่ียนแปลง
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ทางเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีค่อนขา้งชา้ โดยมีธุรกิจเดินเรือประเภทเรือคอนเทนเนอร์เป็นผูน้าํในเทคโนโลยน้ีี แต่ในปัจจุบนั 
ธุรกิจเดินเรือประเภทเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองซ่ึงเป็นธุรกิจเดียวกบับริษทัฯ นั้นก็กาํลงัมีการเปล่ียนแปลงมากมาย
เช่นกนั 

ภายในทศวรรษหน้า เราจะได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในเรือท่ีขับเคล่ือนอัตโนมัติโดยเคร่ืองจักร 
ระบบปฏิบติัการทางการคา้โดยเคร่ืองจกัร การรวมเทคโนโลยบีล็อกเชน การวิเคราะห์ผลการดาํเนินการ การพิมพส์าม
มิติ เป็นตน้ ซ่ึงจะเปล่ียนอุตสาหกรรมของเรา บริษทัฯ เราเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีควรจะมองว่าเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ ยกตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัจะช่วยส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเจา้ของ
เรือ นายหน้า และลูกค้า ลดความเส่ียงจากคู่สัญญา ช่วยเพิ่มประโยชน์ทางด้านเทคนิค เช่น การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนํ้ามนั เพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน ลดการเสียของเรือ ลดปริมาณสินคา้ท่ีจดัเก็บ เป็นตน้   

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ กาํลงัศึกษาวิเคราะห์หลากหลายดา้นท่ีบริษทัฯ จะสามารถเปล่ียนแปลงให้ทนัยุค
ดิจิทลั ซ่ึงบางอยา่งก็ไดมี้การเร่ิมทาํบา้งแลว้ ตวัอยา่งเช่น การติดตั้ง ERP รุ่นล่าสุด เพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่รายการทางฝ่าย
พาณิชย ์ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายบญัชีมีขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกนัและลดขอ้ผิดพลาดท่ีมาจากมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด จากการท่ีบริษทั
ฯ มีเรือแล่นอยูร่อบโลก เรากาํลงัดาํเนินการเพื่อใหมี้การเช่ือมโยงทางดิจิทลัของเรือทุกลาํตลอดเวลาโดยบนเรือมีการ
ติดตั้งศูนยก์ารส่ือสารกบัชายฝ่ังซ่ึงมีการรับและส่งสัญญาณตลอดเวลาผ่านดาวเทียม ในอนาคต การเช่ือมโยงระหว่าง
เคร่ืองยนตบ์นเรือและอุปกรณ์นาํทาง ขอ้มูลจากดาวเทียมจะสามารถส่งโดยตรงไปท่ีระบบ ERP เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล
และสามารถเตือนอยา่งทนัทีทนัใด โดยไม่ตอ้งใชม้นุษยเ์ลย 

 
บริษทัฯ ตระหนกัวา่เน่ืองจากมีการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั ความปลอดภยัทางไซเบอร์จึงกลายเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น และ

บริษทัฯ เช่ือว่าอุตสาหกรรมเดินเรือจะกาํหนดให้มาตรการจดัการกับภยัคุกคามทางไซเบอร์อยู่ในระบบการจดัการ
ทางดา้นความปลอดภยั บริษทัฯ จะยงัคงประเมินความเส่ียงจากภยัคุกคามน้ีเพื่อท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างทางดา้นความ 
ปลอดภยัภายในบริษทัฯ และสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและลดภยัจากการโจมตีทางความปลอดภยั
ของขอ้มูลใหน้อ้ยท่ีสุด นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงักาํลงัเปล่ียนระบบจากโปรแกรมเดิมเป็นคลาวดซ่ึ์งมีรูปแบบการทาํงาน
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ท่ีหลากหลายและมีความปลอดภยัท่ีมากข้ึน อนัจะช่วยส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถกาํหนดกรอบทิศทางดิจิทลัไดว้า่ขอ้มูล
ใดบา้งท่ีสามารถหรือควรมีการแลกเปล่ียนระหวา่งหลากหลายฝ่ายในอนาคต  

บริษทัฯ เช่ือว่าทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบติัการ 
(Operational Technology) ต่างตอ้งอยูภ่ายใตค้วามปลอดภยัทางไซเบอร์ ดงันั้น การสามารถรับรู้ถึงจุดอ่อนของระบบ
บนเรือ เช่น ระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งเรือ ECDIS ระบบการควบคุมเคร่ืองยนต ์GMDSS เป็นตน้ และจดัใหมี้ 
firewalls สําหรับระบบเหล่าน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการอบรมให้แก่ลูกเรือเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดใน
ระบบการคน้พบและการป้องกนัการโจมตีทางไซเบอร์ 

การจดัอบรมอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหพ้นกังานและลูกเรือสามารถทนัต่อเทคโนโลยี
สมยัใหม่ได ้ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงัโดยการลงทุนในเทคโนโลยแีละซอฟทแ์วร์ล่าสุดสาํหรับ
ศูนยก์ารฝึกอบรมพาณิชยนาวีของบริษทัฯ ในปีน้ีบริษทัฯ กาํลงัจะเปล่ียนซอฟทแ์วร์สาํหรับหอ้งจาํลองการเดินเรือเป็น
รุ่นล่าสุดพร้อมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอ้งเพื่อใหลู้กเรือไดรั้บการอบรมท่ีดีท่ีสุดและมีความพร้อมท่ีจะเดินเรืออยา่ง
มัน่ใจและอยา่งปลอดภยั เช่นเดียวกนัน้ี พนกังานท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ ก็ไดรั้บขอ้มูล ความคืบหนา้ต่างๆ ผา่นการ
อบรมสมัมนา เวร์ิคชอป รายงานต่างๆ และการเขา้ร่วมประชุมของฝ่ายบริหาร   
ส่ิงที่คาดหวังในปี 2562 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนปี 2560 - 2561 

ในขณะท่ีปี 2560 และปี 2561 เป็นปีท่ีเห็นความกา้วหนา้ในการเปล่ียนแปลงทางดิจิตอลของภาคอุตสาหกรรม
การเดินเรือโดยมีการใชดิ้จิตอลและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มข้ึน มีการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เช่น บล็อคเชน (Blockchain) 
สภาพแวดลอ้มจริงกบัวตัถุเสมือน (Augmented Reality) เรือท่ีแล่นโดยอุปกรณ์อตัโนมติั (Autonomous Vessels) โดรน 
(Drones) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of 
Things) เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีท่ีสวมใส่ได ้(Robotics and 
Wearable Technologies) (“Cyborg Crew”) จะส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือในปี 2562 และใน
อนาคตขา้งหนา้ เทคโนโลยส่ีวนใหญ่เหล่าน้ีมีการใชง้านอยูแ่ลว้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และตอ้งการมีการส่งเสริมใหมี้
การนาํเทคโนโลยดีงักล่าวมาปรับใชก้บัอุตสาหกรรมการเดินเรือ 
บลอ็คเชน (Blockchain) – เป็นการปฏวัิติใหม่ในการขนส่งสินค้าทางเรือจริงหรือ? 

แต่เดิมอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือเป็นอุตสาหกรรมอนุรักษ์นิยมและไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง 
อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือมกัจะอยูใ่นกลุ่มทา้ยๆ ท่ีจะมีการใชม้าตรฐานใหม่และเทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่งไรก็
ตาม มีความพยายามท่ีจะใชเ้ทคโนโลยบีลอ็คเชนในอุตสาหกรรมเดินเรือ แมว้า่จะยงัคงอยูใ่นขั้นทดลองใชใ้นปัจจุบนัก็
ตาม 
เทคโนโลย ีบลอ็คเชน (Blockchain) คอือะไร? 

บลอ็คเชน มกัถูกอธิบายวา่เป็นระบบการบนัทึกแบบดิจิตอลท่ีเปิดเผยและสามารถใชร่้วมกนัได ้ซ่ึงระบบดงักล่าว
สามารถตั้งโปรแกรมใหบ้นัทึกธุรกรรมทางการเงินหรือขอ้มูลท่ีสาํคญัอ่ืนๆได ้ขอ้มูลท่ีเก็บรักษาไวใ้นบล็อคเชนอยูใ่น
ฐานขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัซ่ึงใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่งสัญญาณ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล จะมีการบนัทึกว่า
อะไรเปล่ียนแปลง เม่ือใดและอยา่งไร เม่ือเทียบกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นท่ีเดียว ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นบล็อคเชนจึงเป็นแบบ
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สาธารณะและตรวจสอบไดง่้าย เน่ืองจากไม่มีฐานขอ้มูลส่วนกลางท่ีสามารถถูกแทรกแซงได ้และยงัสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้ายผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยบีล็อคเชนส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้อย่างไร? 

ในปี 2557 บริษทั Maersk พบวา่เพียงแค่การขนส่งสินคา้แช่เยน็จากแอฟริกาตะวนัออกไปยงัยโุรปจะตอ้งใชค้น
และบริษทัเกือบ 30 ราย รวมถึงตอ้งใชก้ารส่ือสารต่างๆกว่า 200 คร้ัง IBM ประเมินค่าใชจ่้ายจากเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารคิดเป็นถึงหน่ึงในหา้ของค่าใชจ่้ายในการขนส่ง นอกจากน้ี งานเอกสารยงั
อาจมีความล่าชา้การวางเอกสารผดิท่ี และการแกไ้ขท่ีเป็นการฉอ้ฉล ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาและค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน 

เทคโนโลยีบล็อคเชนอาจสามารถกาํจดัอุปสรรคเหล่าน้ีไดโ้ดยทาํให้ลดระยะเวลาในการดาํเนินการ เพิ่มความ
แม่นยาํ เพิ่มความโปร่งใส่เน่ืองจากเป็นบนัทึกสาธารณะและง่ายต่อการเขา้ถึง เพิ่มความปลอดภยั และลดค่าใช้จ่าย
เน่ืองจากลดการใชห้รือไม่มีการใชเ้อกสารในรูปกระดาษและลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยบีลอ็คเชนน่าจะกาํจดัขอ้กาํจดับางอยา่งได ้อนัรวมไปถึงการ
ปรับระบบให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสัญญาโดยเฉพาะสัญญาการขนส่งทางเรือ ความยดืหยุน่ในขณะท่ียงัมีการ
เจรจาเง่ือนไขสญัญา รวมถึงความร่วมมือและการนาํไปใชโ้ดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตัวอย่างของการใช้งานในปัจจุบันในการขนส่งสินค้าทางเรือ 

ในเดือนมิถุนายน 2560 IBM และ Maersk ไดป้ระกาศความร่วมมือกนัในการใชเ้ทคโนโลยบีล็อคเชนเพ่ือช่วยใน
การเปล่ียนแปลงภาคอุปทานทัว่โลก โดยระบบน้ีจะช่วยในการจดัการและติดตามเส้นทางของเรือขนส่งคอนเทนเนอร์
ทัว่โลก เป็นการป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากมนุษย ์ความล่าชา้ท่ีไม่พึงประสงคแ์ละภยัคุกคามทางไซเบอร์ ความสาํคญัของ
การรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ไดเ้พิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากบริษทั Maersk ไดก้ลายเป็นข่าวพาดหวั
ในปีท่ีแลว้ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในเหยื่อของการโจมตีเรียกค่าไถ่มลัแวร์ทัว่โลกซ่ึงก่อให้เกิดการหยดุชะงกัในระบบ
คอมพิวเตอร์ทัว่โลกของบริษทัและทาํให้บริษทัสูญเสียกาํไรจาํนวน 300 ลา้นดอลลาร์ในไตรมาส 3 ปี 2560 

ในเดือนกนัยายนปี 2560 บริษทัเอินส์ทแอนด์ยงัไดป้ระกาศแผนการท่ีจะเปิดตวัแพลตฟอร์มบล็อคเชนตวั
แรกสาํหรับการประกนัภยัทางทะเล รวมไปถึงบริษทัไมโครซอฟต ์บริษทั A.P Moller-Maersk และบริษทัอ่ืนๆ จะมีการ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือ ความเส่ียง และความรับผิด ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัต่างๆ ในการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นประกนัภยัและสร้างความมัน่ใจในความโปร่งใสระหว่างลูกคา้ โบรกเกอร์ ผูป้ระกนัและบุคคลท่ีสาม
อ่ืนๆ 

ในเดือนธนัวาคมปี 2560 Mitsui OSK Lines (MOL) ไดร่้วมกบั IBM ประเทศญ่ีปุ่น และบริษทัอ่ืน ๆ เพื่อสาธิตวา่
เทคโนโลยีบล็อคเชนสามารถดาํเนินการขา้มพรมแดนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด นอกเหนือจาก MOL แลว้มี
ผูเ้ขา้ร่วมอีก 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 และ
บริษทั IBM Japan ไดเ้ขา้ร่วมการทดสอบน้ี 

หน่วยงานทางภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปกาํลงัให้ความสนใจกบัเทคโนโลยีบล็อคเชน โดย
กระทรวงพาณิชยนาวขีองประเทศเดนมาร์กกาํลงับงัคบัใชแ้ผนการการดูแลการนาํร่องโดยเทคโนโลยบีลอ็คเชนสาํหรับ
เรือท่ีจดทะเบียน รัฐท่าเรืออ่ืน เช่น ท่าเรือ Rotterdam และท่าเรือ Antwerp ไดเ้ร่ิมการใชง้านระบบการบริหารโดยใช้
เทคโนโลยบีลอ็คเชน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
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บริษทัฯ ไดร่้วมกบับริษทัอ่ืนในการพยายามนาํเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชก้บัระบบการจดัหานํ้ ามนัสาํหรับเรือ
ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูใ้ชบ้ริการขั้นสุดทา้ย แมว้่า บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะสนบัสนุนเทคโนโลยน้ีี แต่การท่ีจะ
ประสบความสําเร็จได้นั้นต้องข้ึนอยู่กับความร่วมมือจากบริษทัอ่ืนๆ เช่น บริษทักลั่นนํ้ ามัน ท่าเรือจัดเก็บนํ้ ามัน 
นายหน้า และผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ ามนั ทั้งน้ี คาดว่าในปีต่อๆ ไป อุตสาหกรรมนํ้ ามนัสําหรับเรือเดินทะเล รวมทั้งธุรกิจ
พาณิชยนาวอ่ืีนๆ จะนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชม้ากข้ึน 
 
โครงการร่วมทุน 
International Seaports (Haldia) Pvt Ltd.  บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของ
บริษทัฯ ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีเมืองท่าฮัลเดีย (โดยบริษทัฯ ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด) และได้
ดาํเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและ
จนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 3.99 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 196 ของเงินลงทุนเร่ิมแรก
เม่ือปี 2545 - 2546  
 
บทสรุป 

อุปสงค์ - บรรยากาศทางธุรกิจในปี 2562 ถึงปี 2563 จะยงัคงมีความผนัผวนอยา่งมาก โดยมีปัจจยัเชิงลบต่างๆ ใน
ปี 2562 ถึงปี 2563 คือสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินและแร่เหลก็ของจีน
ท่ีลดลง มาตรการการกีดกนัทางการคา้ท่ีกาํลงัเพิ่มข้ึน จาํนวนเรือท่ีมากเกินความตอ้งการ และกาํลงัการผลิตท่ีอู่ต่อเรือ
สามารถรับรองการสั่งต่อเรือใหม่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจไม่ไดเ้ลวร้ายอย่างท่ีคิด ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวกต่างๆ
สาํหรับปี 2562 ถึงปี 2563 ซ่ึงรวมไปถึงแผนการเส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึงจีนไดเ้สนอท่ีจะสร้างทาง
เช่ือมระหว่าง 65 ประเทศ จากทวีปเอเชียเร่ิมจากจีนสู่ทวีปยโุรป โดยคาดวา่จะใชง้บประมาณถึง 1.2 ถึง 20 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐ การท่ีจีนนาํเขา้แร่เหล็กมากข้ึนเน่ืองจากตอ้งการลดมลพิษภายในประเทศและไดเ้ปล่ียนไปผลิตเหล็กกลา้
ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนซ่ึงตอ้งอาศยัแร่เหล็กนาํเขา้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน การท่ีจีนนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
และเพื่อลดอตัราการเสียชีวติรายปีท่ีสูงในเหมืองถ่านหินซ่ึงมีการประทว้งจากญาติของผูท่ี้เสียชีวิต ปริมาณการสั่งต่อเรือ
ใหม่ท่ีลดลงสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกตํ่าและขาดแคลนแหล่งเงินทุน อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีเพ่ิมข้ึนสืบเน่ือง
จากสภาพตลาดท่ีตกตํ่า อตัราการรีไซเคิลเรือท่ีเพิ่มข้ึนจากสภาพตลาดท่ีตกตํ่าและความกดดนัทางกฎเกณฑ์ เศรษฐกิจ
สหรัฐยงัคงดีกว่าท่ีคาดการณ์ ราคานํ้ ามนัท่ีลดลงซ่ึงส่งผลใหต้วัเลขจีดีพีของโลกเพิ่มข้ึน ค่าเงินต่างๆในทวีปยโุรปและ
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีอ่อนตวัลงซ่ึงช่วยให้การส่งออกฟ้ืนตวั ส่ิงสําคญัท่ีสุด หากทางปัญหาความตึงเครียดจากภูมิศาสตร์
การเมือง การใชม้าตรการควํ่าบาตร Brexit ปัญหางบประมาณของสหภาพยโุรป และการจดัเก็บภาษีทางการคา้ได้
คล่ีคลายในปี 2562 จะช่วยใหอุ้ปสงคดี์ข้ึนเน่ืองจากไม่มีปัจจยัจากความไม่แน่นอนซ่ึงไดบ้ัน่ทอนการตดัสินใจซ้ือขาย
สินคา้ ในขณะน้ี บริษทัฯ มีความมัน่ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ในปี 2562 มากกว่าเม่ือสองสามสัปดาห์ท่ีแลว้ เน่ืองจาก
สถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าได้กาํลังคล่ีคลายลงอย่างถาวรจากการท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับ
ประธานาธิบดี Xi Jinping เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ท่ี Buenos Aries เม่ือคร้ังประชุมของกลุ่มผูน้าํประเทศ G-20 ซ่ึง
น่าจะไดเ้ห็นความชดัเจนในอีก 90 วนัขา้งหนา้  
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อุปทาน - ในสภาพตลาดปัจจุบนัน้ี มีเรือประมาณร้อยละ 13.01 ของกองเรือโลก (ขนาดระวางรวม 108.87 ลา้น
เดทเวทตนั) จะอายเุกิน 20 ปีในระหวา่งปี 2562 ถึงส้ินปี 2565 เจา้ของเรือเหล่าน้ีจะตอ้งเผชิญความกดดนัทางการเงิน
อยา่งมากเน่ืองจากตอ้งทาํตามกฎเกณ์ใหม่ท่ีกาํลงัจะถูกบงัคบัใชซ่ึ้งตอ้งใชเ้งินทุนสูง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความทา้ทายของ
ตลาดการขนส่งสินคา้ในช่วงปี 2562 ถึงปี 2565 เรือเหล่าน้ีจาํนวนมากจะถูกบงัคบัใหต้อ้งขายเพื่อรีไซเคิลในทวปีเอเชีย 

มีเรือสั่งต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 10.5 (ขนาดระวางรวม 87.83 ลา้นเดทเวทตนั) ของกอง
เรือโลก มีกาํหนดการส่งมอบภายในส้ินปี 2565 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกบัการท่ีอู่ต่อเรือส่งมอบเรือเหล่าน้ี
ล่าชา้ อาจจะทาํให้ตวัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีสูง (ในปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 
18.15) ซ่ึงจะช่วยชะลอเวลาส่งมอบเรือใหม่เขา้มาในตลาดระวางเรือ 

ด้านการเงิน - บริษทัฯ ไดก้ล่าวสรุปในรายงานประจาํปีฉบบัท่ีแลว้วา่แมว้่าตลาดค่าระวางอาจจะฟ้ืนตวัในปีหนา้ 
(ปี 2561) บริษทัฯ ยงัคงมองเชิงลบต่อสถานการณ์ในการจดัหาแหล่งเงินทุนสาํหรับธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
สาํหรับปี 2561 และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ! แมว้า่ตลาดค่าระวางไดฟ้ื้นตวัข้ึนบา้ง แต่แหล่งเงินทุนในตลาดยงัคงขาดแคลน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ซ่ึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบเงินกูธ้นาคารนั้นยงัคงมีอยูไ่ม่
มากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา อุตสาหกรรมเดินเรือโดยรวมไดเ้งินทุนจากตลาดทุนจาํนวน 2 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ ในปีท่ี
แลว้ (ปี 2560) เม่ือเทียบกบัจาํนวนเงินเพียง 16.64 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในปีน้ี (ปี 2561) โดยจากจาํนวน 16.64 พนัลา้น
เหรียญดงักล่าวนั้น จาํนวน 12.12 พนัลา้นเหรียญสหรัฐมาจากหุ้นกู ้และจาํนวน 4.24 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ มาจากผู ้
ลงทุนภาคมหาชน และเพียงจาํนวน 0.27 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ มาจากผูล้งทุนภาคเอกชน ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีตํ่ากวา่เม่ือ
ปีก่อนๆ โดยเฉพาะเม่ือปี 2556 ท่ีมีการระดมทุนจากผูล้งทุนภาคเอกชนมากท่ีสุดถึง 7.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเป็น
แหล่งเงินทุนหลกัของอุตสาหกรรมเดินเรือในช่วงเวลานั้น นอกจากนั้น เงินทุนท่ีระดมไดป้ระมาณ 9 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐนั้นเป็นเงินทุนสาํหรับธุรกิจนอกชายฝ่ังทะเล โดยเพียงแค่จาํนวน 7.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐสาํหรับธุรกิจเดินเรือ
จากเงินทุนทั้งหมดในปี 2561 ซ่ึงมาจากหุน้กูป้ระมาณกวา่ 4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และมาจากผูล้งทุนภาคมหาชนกวา่ 3 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ความมัน่ใจของตลาดทุนต่อธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองนั้นยงัอยูใ่นระดบัตํ่าอนัเห็นได้
จากจาํนวนเงินทั้งหมด 7.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐท่ีระดมไดใ้นตลาดทุนสาํหรับธุรกิจเดินเรือในปี 2561 ซ่ึงในจาํนวนน้ีมี
แค่เพียงจาํนวน 346 ลา้นเหรียญสหรัฐท่ีเป็นเงินทุนสาํหรับธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ซ่ึงคิดเป็นตํ่ากวา่ร้อยละ 
5 ของเงินทุนสาํหรับธุรกิจเดินเรือทั้งหมด เน่ืองจากแหล่งเงินทุนในรูปแบบเงินกูธ้นาคารซ่ึงมีขอ้สัญญาท่ีสมเหตุสมผล
นั้นยงัดูจะขาดแคลน บริษทัลีสซ่ิงต่างๆ จากจีนจึงเป็นผูส้นบัสนุนเงินทุนหลกัสาํหรับเจา้ของเรือท่ีไม่ประสงคร์ะดมทุน
จากตลาดทุนไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม อยา่งไรก็ตาม การท่ีแหล่งเงินทุนนั้นขาดแคลนถือเป็นเร่ืองท่ีดี เน่ืองจากแมว้า่จะ
มีการลดการรีไซเคิลเรือ แต่ตวัเลขภาคอุปทาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายบนเรือ) ก็
ไม่ไดข้ยายตวัมากอยา่งท่ีน่าจะเป็นหากเทียบกบัการท่ียงัมีแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่าอยู่ในตลาด (ตวัเลขต่างๆ มาจาก
นิตยสาร Marine Money) 

ดงันั้น แมว้่าอาจจะเห็นว่าธนาคารต่างๆ กลบัมาปล่อยกูใ้ห้แก่บริษทัในธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกองบา้ง แต่
บริษทัฯ ยงัคาดวา่ปี 2562 จะเป็นอีกหน่ึงปีท่ีแหล่งเงินทุนสาํหรับธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกองซ่ึงมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม
ยงัคงมีไม่มากไปอีกระยะหน่ึง 
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บทส่งท้าย 
เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ ไดก้าํลงัไขวค่วา้โอกาสดีๆ ท่ีมี

อยูใ่นตลาดโดยบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะมอบสัญญาแห่งความสาํเร็จสู่อนาคตน้ี แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน ดว้ยการ
ทาํงานอยา่งทุ่มเทและเสียสละของพนกังานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ ทั้งท่ีประจาํในสํานกังานและท่ีประจาํการบน
เรือของบริษทัฯ ทุกคน  
  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
 

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


