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ตลาดค่าระวางและดัชนี BDI 
 

ปี 2562 เป็นปีท่ีตลาดมีความผนัผวนอย่างรุนแรงอนัเป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีแปรปวน ภยัพิบติัจากการกระท า
ของมนุษย ์และสงครามทางการคา้ อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ ตลาดก็ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างมาก
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 ดงันั้น จึงดูเหมือนว่าการฟ้ืนตวัของตลาดท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในปี 2560 เกิดการสะดุดเลก็นอ้ย 
แต่ยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัต่อไปในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ หากเจา้ของเรือต่าง ๆ ไม่ท าพลาดซ ้ารอยส่ิงท่ีไดท้ าในอดีต
โดยการสัง่ต่อเรือใหม่เพ่ิมข้ึนจากอู่ต่อเรือท่ีตอ้งการลกูคา้อยา่งส้ินหวงั  
 
ปัจจยัสองประการท่ีช่วยขบัเคล่ือนดชันี BDI กล่าวคือ ภาคอุปทานของเรือและภาคอุปสงคใ์นการขนส่ง นบัตั้งแต่ปี 
2551 อุตสาหกรรมการเดินเรือไดเ้ผชิญกบัจ านวนเรือท่ีมากเกิน แต่หลงัจากปี 2559 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ได้
ลดลงอย่างมากและภายในส้ินปี 2562 มีปริมาณเพียงร้อยละ 9.31 (ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่จนถึงส้ินปี 2566) ของ
ปริมาณกองเรือโลก นอกจากน้ี แมจ้ะมีพาดหัวข่าวต่าง ๆ และความกงัวลเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย         
แต่สถานการณ์เศรษฐกิจเชิงมหภาคทัว่โลกยงัคงมีเสถียรภาพอยา่งน่าท่ึง ดว้ยปริมาณการขนส่งในแง่ตนั-ไมลข์องเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีขยายตวัร้อยละ 1.09 ในปี 2562 ตามขอ้มลูจาก Clarkson Research Services 
 

การลดลงของดชันี BDI ในคร่ึงแรกของปี 2562 แทบจะไม่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัพ้ืนฐาน แต่เกิดจากการรวมตวักนัของ
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตแร่เหลก็ของโลก ในเดือนมกราคม 2562 ความสามารถในการส่งออกแร่เหล็ก
ของบราซิลไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงจากภยัพิบติัท่ีเหมืองแร่เหลก็ Córrego do Feijão มีการคาดการณ์วา่ก าลงัการ
ส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลจะไดรั้บผลกระทบประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 ขณะเดียวกนัพายเุฮอริเคนสองลกูได้
เขา้โจมตีในภูมิภาคท่ีมีเหมืองแร่เหลก็ของออสเตรเลียท าใหก้ารผลิตตอ้งหยดุลงอยา่งมีนยัส าคญั ผลท่ีตามมาคือดชันี 
BDI ร่วงลงจาก 1,282 จุดเม่ือตน้เดือนมกราคมสู่ 595 จุด ในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2562 หลงัจากนั้นเจา้ของเรือขนาด
เคปไซส์ไดเ้ร่ิมชะลอความเร็วของการแล่นเรือลงและเพ่ิมปริมาณการรีไซเคิล ผลท่ีตามมาคือดชันี BDI เพ่ิมข้ึนแตะ 
1,354 จุดเม่ือส้ินไตรมาสสอง และเม่ือการผลิตและการส่งออกกลบัมาด าเนินการต่อดชันี BDI พุ่งข้ึนแตะ 2,518 จุด 
ในไตรมาสสาม อย่างไรก็ตาม เม่ือส้ินไตรมาสสาม เห็นไดช้ดัว่าการฟ้ืนฟูไดช้ะลอตวัลงเม่ือการรีไซเคิลเรือไดห้ยดุ
ลงและมีการเพ่ิมความเร็วในการแล่นเรือขนาดแคปไซส์ 

P  

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ าปี  
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 (รายงานประจ าปี 2562) 
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เพ่ือใหเ้ขา้ใจตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2562 บริษทั ฯ ไดพิ้จารณาอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียของ
เรือขนาดเคปไซส์ท่ีเร่ิมต้นปีเม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 ท่ีอตัรา 15,344 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ เม่ือวนัท่ี             
25 มกราคม 2562 วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัอนัเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนกบัเหมือง Brumandinho ทางตอนใตข้องประเทศ
บราซิล ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียอยู่ท่ี 13,288 เหรียญสหรัฐ เหตุการณ์คร้ังน้ีส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตมากกว่า      
250 ราย และมีผลใหเ้หมืองทุกแห่งทางตอนใตข้องประเทศบราซิลตอ้งหยดุด าเนินการ โดยเหมืองเหล่าน้ีส่งออกแร่
เหลก็ปริมาณ 90 ลา้นตนัต่อปีจากปริมาณการส่งออกแร่เหลก็ทั้งหมดประมาณ 390 ลา้นตนัต่อปี ในขณะเดียวกนัไดมี้
พายโุซนร้อนอีกสองลกูใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย คือ พายเุวโรนิกา (Veronica) และพายวุอลเลซ (Wallace) ซ่ึงเร่ิม
ก่อตวัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม และสงบลงในวนัท่ี 16 เมษายนส่งผลใหก้ารส่งออกแร่เหลก็ลดปริมาณลง ผลท่ีตามมา
คือ ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ร่วงลงมาอยู่ท่ี 3,460 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 2 เมษายน เจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ได้
ด าเนินการสองประการดงัน้ี ประการแรก คือ เจา้ของเรือไดป้ลดระวางเรือขนาดเคปไซส์มากข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของ
ปี 2562 (3.44 ลา้นเดทเวทตนั) โดยมีการปลดระวางมากกว่าการปลดระวางเรือขนาดเคปไซส์ทั้งหมดในปี 2561 
(2.76 ลา้นเดทเวทตนั) ประการท่ีสอง คือ เจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดอตัราความเร็วในการแล่นเรือลงร้อยละ 6 
โดยอยูท่ี่ประมาณ 10.3 น็อตต่อชัว่โมง ผลจากการด าเนินการดงักล่าว แมป้ริมาณการส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลหรือ
ออสเตรเลียจะยงัไม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ อุปทานของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดลงพอท่ีจะท าใหเ้รือขนาดเคปไซส์ท า
รายไดเ้ฉล่ีย 13,258 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือในวนัท่ี 3 มิถุนายน! อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยู่ท่ี 18,539 
เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 25 มิถุนายน ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีเหมือง Brumadinho ในประเทศบราซิลกลบัมาด าเนิน
กิจการตามปกติ และผลกระทบจากพายุในออสเตรเลียก็ไดห้มดไป หลงัจากนั้นอตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ต่อ
วนัต่อล าเรือไดพุ้่งสูงข้ึนถึง 38,012 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 4 กนัยายน! และแน่นอนว่าเจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ได้
เพ่ิมความเร็วในการแล่นเรือเป็น 11.4 น็อตต่อชัว่โมง หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.67 จากอตัราความเร็วในการแล่นเรือเม่ือ
วนัท่ี 2 เมษายน อนัเป็นการเพ่ิมอุปทานปริมาณมากใหก้บัตลาด ดงันั้น อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ไดเ้ร่ิมลดลง
อย่างช้า ๆ จนอยู่ท่ี 14,337 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 24 ธันวาคม ซ่ึงเป็นวนัแสดงการด าเนินงานวนัสุดท้ายของปี          
การเปล่ียนแปลงของอตัราค่าระวางเรือในคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นสองประเด็นท่ีชดัเจน กล่าวคือ ใกลถึ้งจุดสมดุลระหว่างอุป
สงค์และอุปทาน และการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยในปริมาณสินคา้หรือภาคอุปสงค์หรือการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยใน
อุปทานของเรือจากการรีไซเคิลเรือหรือการลดความเร็วในการแล่นเรือลง สามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออตัราค่า
เช่าเรือรายวนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                       3 | ห น้ า  

 

 

ภาคอปุสงค์ในอนาคต 
 

ขณะน้ีบริษทัฯ มีความมัน่ใจมากข้ึนเก่ียวกบัสถานการณ์ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัความมัน่ใจของบริษทัฯ ในช่วงเม่ือ
ไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมาเน่ืองจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีคล่ีคลายลง กล่าวคือ ชยัชนะคร้ัง
ยิ่งใหญ่ของพรรคอนุรักษ์นิยมในการขจดัความไม่แน่นอนของ Brexit การประกาศขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรก 
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน การท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่าธนาคารจะจดัสรรสภาพคล่องทางการเงินท่ี
เพียงพอเพ่ือจะท าให้แน่ใจว่าอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นจะไม่เพ่ิมข้ึน และรัฐบาลจีนไดป้ระกาศชดัเจนว่ารัฐบาลจะใช้
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมากเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาเศรษฐกิจของจีนใหฟ้ื้นตวัอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี ปัจจยัเลก็ ๆ ท่ีท า
ให้สถานการณ์แย่ลงคือการท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ลอบสังหารนายพลสุเลมานีชายผูมี้อิทธิพลเป็นอนัดบัสองของ
อิหร่าน ส่งผลใหค้วามตึงเครียดทางการเมืองพลิกกลบัมาใหม่ 
 
เม่ือเร็ว ๆ น้ี การระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนไดส่้งใหบ้ริษทัต่างๆจ าเป็นตอ้งขยายวนัหยดุช่วงเทศกาล
ตรุษจีนออกไปอยา่งกระทนัหนั ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทัว่โลก ซ่ึงคาดวา่จะกลบัเขา้สู่สภาวะปกติเม่ือผูค้น
กลบัไปท างานตามปกติอีกคร้ัง 
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ธนาคารกลางของสหรัฐฯ 
 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดด้ าเนินการเช่นเดียวกบัธนาคารกลางของประเทศอ่ืน ๆ  โดยไดเ้ร่ิมผ่อนคลายนโยบายการเงิน
มากข้ึนโดยการลดอตัราดอกเบ้ียและเพ่ิมกระแสเงินสดในระบบ ตามการรบเร้าของประธานาธิบดีโดนลัด ์ ทรัมป์ 
อตัราการวา่งงานและตวัช้ีวดัส าคญัอ่ืน ๆ ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มัน่คง ผลท่ีตามคือผูบ้ริโภคมีเงินส ารอง
ส าหรับการใชจ่้ายมากข้ึน และจากการประกาศขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกกบัจีน ความไม่แน่นอนท่ีเผชิญในปี 2561 
และ ปี 2562 ดูเหมือนวา่จะจางหายไปในปี 2563 
 

สงครามทางการค้าและภาษ ี
 

ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนจะส่งผลใหจี้นเพ่ิมการซ้ือสินคา้จากสหรัฐอเมริกาอีกมูลค่า 
2 แสนลา้นเหรียญสหรัฐในอีก 2 ปีขา้งหนา้ วตัถุดิบสามประเภทท่ีจีนสามารถน าเขา้จากสหรัฐฯ ไดอ้ย่างง่ายดาย
ไดแ้ก่ ธัญพืช ถ่านหิน และน ้ ามนัและก๊าซ ในปี 2562 จีนน าเขา้ถ่านหินปริมาณ 150.5 ลา้นตนัจากอินโดนีเซียซ่ึง
สามารถท าการขนส่งโดยใชเ้วลาเพียง 6 วนั หากมีการน าเขา้ถ่านหินปริมาณ 150.5 ลา้นตนัจากอเมริกาแทน จะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการขนส่งถึง 42 วนั หรือ คิดเป็นปริมาณตนัไมลท่ี์มากกวา่การน าเขา้จากอินโดนีเซียถึง 7 เท่า 

มีความเขา้ใจผิดมากมายเก่ียวกบัสงครามทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ มาตราการคว  ่าบาตรและการเกบ็
ภาษีทางการคา้ไม่สามารท าลายอุปสงคไ์ด ้ตราบใดท่ีสินคา้ท่ีถูกคว  ่าบาตรยงัสามารถหาไดจ้ากผูผ้ลิตรายอ่ืน/ประเทศ
อ่ืน หรือถูกแทนท่ีดว้ยสินคา้ท่ีมีราคาใกลเ้คียงกนัซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ยกนั/เหมือนกนั ส่ิงท่ีมาตราการคว  ่าบาตรและ
การเกบ็ภาษีทางการคา้ท าไดคื้อท าใหก้ารขนส่งสินคา้ดงักล่าวลดประสิทธิภาพลง หากการเปล่ียนผูผ้ลิต/ประเทศคู่คา้
น าไปสู่ความแออดัของท่าเรือ การโหลดของลงเรือท่ีชา้ลง (เม่ือเปรียบเทียบกบั ผูผ้ลิต/ประเทศคู่คา้เดิม) และการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมล ์ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 

ญี่ปุ่ น 
 

แมจ้ะมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนในปี 2561 เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นไดต้กต ่าลงอย่างมากในปี 2562 การส่งออกของญ่ีปุ่นลดลง
ทุก ๆ เดือนในปี 2562 และในเดือนพฤศจิกายนปี 2562 ตวัเลขการส่งออกลดลงร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ IMF คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศญ่ีปุ่น  จะมีการเติบโตร้อยละ 1.0 ในปี 2562 และ ร้อยละ 0.7 ในปี 
2563 ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองเชิงบวกต่าง ๆ ผูบ้ริโภคยงัไดรั้บผลกระทบเชิงลบในช่วงปลายปี 2562 
เน่ืองจากมีการประกาศข้ึนภาษีการบริโภค อย่างไรก็ตาม นกัเศรษฐศาสตร์ไม่แน่ใจว่าการข้ึนภาษีการบริโภคจะ
ส่งผลเสียต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคหรือไม่ รัฐบาลญ่ีปุ่นก าลงัออกมาตรการกระตุน้ทางการเงินมลูค่า 2.39 แสนลา้น
เหรียญสหรัฐในปี 2563 ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกระหวา่งจีนกบัสหรัฐช่วยคลายความตึงเครียดทางการคา้ทัว่โลก 
การสนบัสนุนทางการเงินภายในประเทศและอุปสงค์ของสินคา้ญ่ีปุ่นท่ีแข็งแกร่งทัว่โลกจะช่วยกระตุน้ให้มีความ
ตอ้งการในสินคา้วตัถุดิบ อนัจะช่วยกระตุน้อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ทางเรือ 
 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                       5 | ห น้ า  

 

สหภาพยุโรป 
 

สหภาพยุโรปมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเป็นหน่ึงในกลุ่มส่งออกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก แมจ้ะเร่ิมตน้ปี 2562 อยา่งสดใส ในช่วงท่ีเหลือของปีสหภาพยโุรปยงัคงเห็นภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาเป็น
ส่วนใหญ่ นโยบายทางการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางยโุรปไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อผูฝ้ากเงินในขณะท่ีไม่สามารถ
เพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได ้เยอรมนีซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาค พิจารณาจากดชันี PMI ของ
ปี 2562 มีการเติบโตของ GDP ท่ีร้อยละ 0.6 (ซ่ึงนับเป็นตัวเลขท่ีต ่าท่ีสุดนับตั้ งแต่ปี 2556) เศรษฐกิจได้รับการ
สนบัสนุนจากอุปสงคภ์ายในประเทศท่ีแข็งแกร่งและรัฐบาลยงัคงมีงบประมาณทางการคลงัเกินดุลท่ีสามารถพ่ึงพา
ได ้หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยงัคงแย่ต่อไป โดยรวมแลว้ขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการคา้อยา่งสหภาพยโุรป และน าไปสู่ความตอ้งการสินคา้โภคภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึนส าหรับการผลิตสินคา้
ส าเร็จรูป ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความตอ้งการในการขนส่งทางเรือ 
 

จีน 
 

ตวัเลข GDP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 ในปีงบประมาณ 2562  แมว้่ามีขอ้พิพาททางการคา้กบัสหรัฐอเมริกา จีนยงัคงน าเขา้
ถ่านหินจ านวนมหาศาล (299.7 ลา้นตนั) และแร่เหล็ก (1,070 ลา้นตนั) และไดส้ร้างสถิติใหม่อย่างต่อเน่ืองส าหรับ
การผลิตเหลก็ (996.3 ลา้นตนั) ขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนน่าจะส่งผลใหมี้การเพ่ิมข้ึนของ
การน าเขา้สินคา้เกษตรและสินคา้ส าหรับผลิตพลงังานอยา่งมากจากสหรัฐอเมริกา อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึนอย่าง
มีนยัส าคญัส าหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 

สหรัฐอเมริกา 
 

สหรัฐอเมริกาส้ินสุดปี 2562 ดว้ยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง ดว้ยการคาดการณ์การเติบโตของตวัเลข GDP ท่ีร้อย
ละ 2.3 แมจ้ะมีความไม่แน่นอนของนโยบายและขอ้พิพาททางการคา้กบัจีน ประกอบกบัการสร้างงานท่ีแข็งแกร่ง
อตัราการว่างงานยงัคงอยู่ท่ีระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ การผ่อนคลายมาตราการทางเศรษฐกิจของธนาคารกลาง
สหรัฐน่าจะกระตุน้ใหเ้ศรษษฐกิจเติบโตในอนาคต การลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีนจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการคา้และน าไปสู่การส่งออกสินคา้โภคภณัฑไ์ปยงัประเทศจีนใหเ้พ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั การส่งออกเหล่าน้ีจะเพ่ิมอุปสงคข์องการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางเรือ การท่ีประธานาธิบดีทรัมป์
ลอบสงัหารนายพลสุเลมานีส่งผลใหค้วามตึงเครียดทางการเมืองพลิกกลบัข้ึนมาใหม่ 
 

อนิเดีย 
 

แมว้า่ไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งคร้ังส าคญัและค าสัง่ท่ีชดัเจนส าหรับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ในการท่ีจะตอ้ง
ท าใหเ้ศรษฐกิจเติบโตข้ึน เศรษฐกิจของอินเดียยงัคงไดรั้บผลกระทบจากความซบเซาและความไร้ประสิทธิภาพของ
รัฐบาล IMF คาดการณ์ว่า GDP ของอินเดียจะเติบโตร้อยละ 4.8 ในปี 2562 และร้อยละ 5.8 ในปี 2563 ตน้เหตุของ
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ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าของอินเดียนั้นเกิดจากการขาดความเช่ือมัน่ในภาคการเงินของประเทศ การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ
และการปฏิรูปท่ีอ่อนแอ การพ่ึงพาแหล่งเงินทุนท่ีไม่ไดม้าจากธนาคารส าหรับภาคธุรกิจ และการก ากบัดูแลท่ีไม่ดี
ของธนาคารของรัฐ ปริมาณการผลิตเหลก็ท่ีแขง็แกร่งควรน าไปสู่อุปสงคใ์นแร่เหลก็ ถ่านหิน และถ่านหินโคก้ ซ่ึงจะ
เป็นการเพ่ิมอุปสงคใ์นภาคการขนส่งสินคา้ทางเรือ 
 

ภาคอปุทานของเรือในอนาคต 
 

ภาคอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้เทกอง เร่ิมตน้ปี 2562 อุปทานเรืออยู่ท่ี 840.82 ลา้นเดทเวทตนั และจนถึงส้ินปี 
เพ่ิมข้ึนเป็น 873.43 ลา้นเดทเวทตนั ในระหวา่งปีเรือปริมาณ 8.23 ลา้นเดทเวทตนัไดถ้กูรีไซเคิล และมีการส่งมอบเรือ 
40.82 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลใหก้องเรือขยายตวัร้อยละ 3.88 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่อยู่ท่ี 
81.3 ลา้นเดทเวทตนั (ก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566) หรือประมาณร้อยละ 9.31 ของปริมาณกองเรือโลกในตน้ปี 
2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือเติบโตสุทธิร้อยละ 2.96 ในปี 2562 ส าหรับกลุ่ม
เรือขนาดแฮนด้ี/ซุปรา/อลัตร้า ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรืออยู่ท่ี 17.70 
ลา้นเดทเวทตนั (ก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566) หรือประมาณร้อยละ 5.65 ของกองเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
บนเรือของโลกในตน้ปี 2563 ส่ิงน้ีจะช่วยลดแรงกดดนัจากดา้นอุปทาน 

ในขณะท่ีด้านอุปทานดูเหมือนจะน่าสนใจหากมองโดยผิวเผิน ข้อเท็จจริงท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ีไม่ได้ค านึงถึง
ผลกระทบดา้นกฎระเบียบท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนหรืออายุปัจจุบนัของกองเรือ ในตน้ปี 2563 ร้อยละ 6.94 (60.62 ลา้นเดท
เวทตนั) ของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก และร้อยละ 10.13 (31.75 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือขนส่งสินคา้แหง้
เทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือของโลก มีอายุมากกว่า 20 ปี และร้อยละ 12.72 (111.24 ลา้นเดทเวทตนั) ของ
กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก และร้อยละ 16.11 (50.51 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือของโลก จะมีอายุมากกว่า 20 ปีภายในส้ินปี 2566 หากเรือเหล่าน้ีไม่ถูกรีไซเคิลก่อนถึง
เวลานั้น ขอ้สรุปประการแรกท่ีไดจ้ากขา้งตน้คือปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่เป็นปริมาณการทดแทนเรือเก่าและไม่ใช่
เป็นการเพ่ิมปริมาณเรือ ประการท่ีสองเรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี ไดถู้กออกแบบและสร้าง  เม่ือราคาน ้ามนัเฉล่ียใน
ขณะนั้นอยูท่ี่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่อมาราคาน ้ามนัไดร่้วงลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลช่วงวิกฤตการณ์
การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - 2543 ดงันั้นเรือได้ถูกออกแบบโดยเน้นการใช้พลงังานมากกว่าการประหยดั
เช้ือเพลิง  ดว้ยกฎเกณฑก์ารใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เรือท่ีมีอายุ
มากกว่า 20 ปีหรือเก่ากว่าจะพบว่าเป็นการยากท่ีจะแข่งขันกับเรือท่ีอายุน้อยกว่าท่ีมีการใช้เช้ือเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษทัฯ สรุปว่าในปี 2563 การรีไซเคิลจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และการสั่งต่อเรือใหม่จะลดลง
เน่ืองจากกฎเกณฑใ์หม่ท่ีบงัคบัใช ้

เพ่ือเป็นการอธิบายให้เห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีท่ีส าคญั จากงบการเงินของ
บริษทัฯ ในปีท่ีผา่น ๆ มาดงัต่อไปน้ี 
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ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

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

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 148.1 88.1 35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 14.1 (7.25) 

จ านวนเรือเฉลีย่ 44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 36 36 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรือหน่ึงล า  

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 3.36 2.69 1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39 (0.20) 

 
ในช่วงท่ีตลาดต ่าสุดในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย และเม่ือตน้ปี 2558 

บริษทัฯ เพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่มี
หลกัประกนั 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ออกหุน้กู้
ไม่มีหลกัประกนัอีก 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 3.5 ปี ในเดือนธันวาคม 2559 
บริษทัฯ ไดช้ าระเงินคืนเงินกูก่้อนก าหนดส าหรับเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัซ่ึงจะครบก าหนดช าระในปี 2561 และปี 2562 
และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมเงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลจ านวน 15 ล าในปี 
2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพ่ือแล่นต่อในตลาดจ านวน 2 ล าในปี 2559 - ปี 2560) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดช้ าระคืน
เงินกูก่้อนก าหนดส าหรับสัญญากู ้1 ฉบบั และไดถ้อนจ านองเรือจ านวน 3 ล า ในปี 2562 บริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินกู้
เตม็จ านวนและถอนจ านองเรือเพ่ิมอีกจ านวน 2 ล า 

 

รางวลัและเกยีรติยศ 
 

 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในสิบบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับรางวลัคณะกรรมการบริษทัแห่งปี 2561 ส าหรับกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดนอ้ยกวา่ 30,000 ลา้นบาท 

ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั “Ship Owner/Operator” และบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั (GCSA) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยท่ีบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยส าหรับรางวลั “ผูจ้ดัการ
เรือแห่งปี” นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้ชิงรางวลั The Class NK Dry Bulk Operator of the Year 
ในงาน The Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2018 และ GCSA ได้รับการเสนอช่ือเป็นผูเ้ข้ารอบสุดท้ายเพ่ือชิง
รางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน International Bulk Journal’s IBJ Awards ประจ าปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือเขา้ชิงรางวลั Bulk Ship Operator of the Year และ เรือซีเมนต์ของบริษทัฯ เรืออภิญญา 
นารี ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือชิงรางวลั “Bulk Ship of the Year”  
 

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกลุเงินบาท) และผลการด าเนินงานประจ าปี 

 

ผลการด าเนินงานระหว่างปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 4,183.03 ลา้นบาท (ปี 2561: 4,970.12 ลา้น
บาท) และบริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 228.49 ลา้นบาท (ปี 2561: ก าไรสุทธิเป็นเงิน 456.20 ลา้นบาท) ส่วนของผู ้
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ถือหุ้นอยู่ท่ี 11,559.05 ลา้นบาท (ปี 2561: 12,695.46 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงในระหว่างปี
เป็น 25,060.55 ลา้นบาท (ปี 2561: 27,836.91 ลา้นบาท) การลดลงของสินทรัพยร์วมหลกั ๆ มาจากค่าเส่ือมราคาของ
เรือ บริษทัฯ มีเรือจ านวน 36 ล าในปี 2561 และปี 2562 

ในระหว่างปี บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจ านวน 219.74 ลา้นบาท (ปี 2561: ก าไรสุทธิจ านวน 463.70 ลา้น
บาท) ก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 6.04 ลา้นบาท (ปี 2561: จ านวน 5.36 ลา้นบาท) และภาษีเงินได้
จ านวน 2.71 ลา้นบาท (ปี 2561: จ านวน 2.14 ลา้นบาท) รายไดใ้นช่วงคร่ึงปีแรกต ่ากว่าช่วงเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึง
เป็นผลมาจากการท่ีปริมาณการขนส่งสินคา้ต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีเหมืองแร่ Vale ในบราซิล 
สภาพอากาศท่ีเลวร้ายในออสเตรเลียและโรคไขห้วดัหมูในประเทศจีน ในปี 2562 เรือของบริษทัฯ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
วนัต่อเรือล าคิดเป็น 9,622 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั 11,063 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือในปี 2561  รายได้
จากการเดินเรือสุทธิ (รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ลดลงร้อยละ 17 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 3 เน่ืองมาจากการแขง็ตวัของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบั
เงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเพ่ิมข้ึน
จาก 4,621 เหรียญสหรัฐในปีก่อน เป็น 4,778 เหรียญสหรัฐในปี 2562 ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเฉล่ียเพ่ือการซ่อม
บ ารุงของปีน้ีอยู่ท่ี 10.98 วนัต่อล าเรือ (อายุเฉล่ียของกองเรืออยู่ท่ี 8.3 ปีในปี 2562) โดยมีเรือ 17 ล าเข้ารับการ
ซ่อมแซมและส ารวจเรือในระหวา่งปี 

บริษทัฯ ไดล้องค านวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อีกคร้ังในปีน้ี ส าหรับ 26 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2562 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 9.25 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ 
เร่ิมซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) หากนกัลงทุนไดถื้อหุน้ไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรก
จนครบ 26 ปี นกัลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนถึง 11.71 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การค านวณน้ียงัไม่ไดค้  านึงถึง
ผลตอบแทนจากการน าเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุน้หรือดอกเบ้ียรับ 

 
กองเรือของบริษทัฯ 
 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีเรือจ านวน 36 ล าในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จ านวน 8 ล า ขนาด
ซุปราแมกซ์ (Supramax) จ านวน 9 ล า และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จ านวน 19 ล า) มีขนาดระวางบรรทุก
รวม 1,585,805 เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 44,050 เดทเวทตนัต่อล า โดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 8.3 ปี  

ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏั
จกัรข้ึนลงท่ีกวา้งและคาดเดาไดย้ากนั้น จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีส าคญั
ท่ีสุด 

ในปี 2562 รายได้ต่อวันต่อล าเรือของบริษทัฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 9,622 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ
ต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,778 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีวางไวเ้ลก็นอ้ยท่ี 4,750 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ 
 
การแบ่งส่วนตลาดและการเปรียบเทยีบ ในปี 2562 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่
ท่ีระดบั 491 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,189 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ท ารายไดอ้ยู่ท่ี 9,002 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 25.22 
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ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 880 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อ
วนัท่ี 9,948 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ท่ีท ารายไดอ้ยู่ท่ี 9,961 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 0.13 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ท ารายไดอ้ยูท่ี่ 10,712 เหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 7.68 (เน่ืองมาจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์ 
บริษทัฯ จึงเปรียบเทียบกบัดชันี BSI) บริษทัฯ บรรลเุป้าหมายในการท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีทั้งสองดงักล่าว 

 

ทศิทางอตุสาหกรรม 
 

คาดวา่จะมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดจ านวนปกติ ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ กล่าวคือ  

เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มเีรือจ านวน 2,085 ล า ขนาดระวางรวม 376.58 ล้านเดทเวท
ตัน ณ ส้ินปี 2562) มีเรือจ านวน 211 ล า ขนาดระวางรวม 44.93 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 11.93 ของขนาดระวาง
ทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 162 ล า ขนาดระวางรวม 30.17 ลา้นเดทเวทตนั 
หรือร้อยละ 8.01 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถกูรีไซเคิลในช่วงปี 2563 ถึงปี 2566  

เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มเีรือจ านวน 2,316 ล า ขนาดระวางรวม 183.43 ล้านเดท
เวทตัน ณ ส้ินปี 2562) มีเรือจ านวน 227 ล า ขนาดระวางรวม 18.71 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 10.20 ของขนาด
ระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 409 ล า ขนาดระวางรวม 30.55 ลา้นเดท
เวทตนั หรือร้อยละ 16.65 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถกูรีไซเคิลในช่วงปี 2563 ถึงปี 2566  

เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ านวน 3,668 ล า ขนาดระวางรวม 
205.08 ล้านเดทเวทตัน ณ ส้ินปี 2562) มีเรือจ านวน 217 ล า ขนาดระวางรวม 13.06 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.36 
ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 617 ล า ขนาดระวางรวม 30.75 
ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 14.99 ท่ีจะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2563 ถึง      
ปี 2566 

เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 3,989 ล า ขนาดระวางรวม 108.34 ล้านเดทเวทตัน 
ณ ส้ินปี 2562) มีเรือจ านวน 155 ล า ขนาดระวางรวม 4.64 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 4.28 ของขนาดระวางทั้งหมด
ท่ีจะถกูส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีจ านวน 801 ล า ขนาดระวางรวม 19.76 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 
18.23 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถกูรีไซเคิลในช่วงปี 2563 ถึงปี 2566 

เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งค านึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือซ่ึงใน
ปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 2.72 และเฉล่ียในห้าปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ีร้อยละ 29.8 โดยประมาณ ซ่ึงสวนทางกบัดชันี BDI และ
ปริมาณสินเช่ือในตลาด 

ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัในการส่งเรือไปรีไซเคิล ยิ่งตลาดการขนส่งสินคา้ซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณเรือ
ท่ีถูกส่งไปอู่เพ่ือรีไซเคิลก็ยิ่งมีเพ่ิมมากข้ึน การส่งมอบเรือใหม่ในปี 2562 นั้นคงท่ีเม่ือเทียบกบัการส่งมอบเรือใหม่
เฉล่ียในช่วงทศวรรษ โดยมีการส่งมอบเรือใหม่เพ่ิมขนาดระวางรวม 40.82 ลา้นเดทเวทตนั 

ขอ้มูลจาก Clarksons ระบุว่า ในปี 2562 กองเรือโลกขยายตวัสุทธิร้อยละ 3.88 และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
4.07 ขณะท่ีความตอ้งการในแง่ตนั-ไมล ์(ส าหรับการคา้ทางทะเลส าหรับสินคา้แห้งเทกอง) จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7      
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ในปี 2563 ช่องว่างระหว่างการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปสงคแ์ละการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปทานในปี 2563 
น่าจะท าให้ตลาดมีความผนัผวนมากข้ึน เน่ืองจากจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานไดม้าถึงหรือใกลจ้ะถึงแลว้    
ตลาดจะมีความผนัผวนอยา่งรุนแรงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยของอุปสงคห์รือการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยของ
อุปทานยอ่มส่งผลกระทบอยา่งไม่เป็นสดัส่วนต่อดชันี BDI 

ผลกระทบจากกฎเกณฑจ์ะท าใหมี้การรีไซเคิลเรือต่าง ๆ มากข้ึนในปี 2563 IMO 2020 จะส่งผลใหมี้การใช้
น ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงมีราคาสูงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ยกเวน้เจา้ของเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั
บนเรืออนัจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปล่อยก๊าซเสียสู่ชั้นบรรยากาศ  
 
 
 

ราคาน า้มนักบัผลกระทบต่อการแล่นเรือที่ช้าลง 
 

ตามทฤษฎีแลว้ ราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนจะส่งผลให้มีการแล่นเรือท่ีชา้ลง เม่ือมีการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์จ ากดัค่า
ก ามะถนัท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และตน้ทุนของน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าส าหรับเจา้ของ
เรือสูงกว่าตน้ทุนของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงถึง 300 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือมากกว่า เราน่าจะไดเ้ห็นเรือ
จ านวนมากแล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีลดลงเพ่ือลดการเผาไหมน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีมีราคาแพง ปัจจยัน้ีน่าจะ
ท าให้การแล่นเรือด้วยความเร็วท่ีช้าลงกลายเป็นประเพณีปฏิบัติแม้ว่าค่าระวางเรือจะสูงข้ึนอย่างมากก็ตาม 
นักวิเคราะห์ต่าง ๆ ไดค้  านวณว่าถา้ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนอาจจะท าให้อุปทานเรือในกองเรือโลกลดลง
ประมาณร้อยละ 10 อนัเป็นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของเรืออย่าง
แน่นอน 
 

ผลกระทบของ IMO 2020 หลกั ๆ มีดังต่อไปนี ้
 

➢ เรือเก่าต่าง ๆ ตอ้งประสบปัญหาไม่ว่าจะเลือกติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงและตน้ทุนในการ
เดินเรือท่ีสูง หรือเลือกท่ีจะใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ากบัเคร่ืองยนตเ์ก่าของเรือ เรือเก่าท่ีจะมีอายคุรบ 
20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ในปี 2563 จะตอ้งประสบปัญหาจากตน้ทุนท่ีสูงมากไม่วา่จะเป็นตน้ทุนจากการท าการ
ส ารวจเรือพิเศษ ตน้ทุนจากการติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ และตน้ทุนจากการปฏิบติัตาม IMO 2020      
ให้ทนัตามก าหนด กองเรือโลกมีเรือเก่าประมาณ 69.78 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นเรือประเภท
เดียวกบัของบริษทัฯ กล่าวคือ เรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ประมาณ 34.63 ลา้นเดทเวทตนั 
แน่นอนวา่เรือเก่าบางล าในจ านวนน้ีหรือทั้งหมดตอ้งถูกรีไซเคิล ส่วนเรืออ่ืน ๆ กค็งจะตอ้งทดลอง ใชน้ ้ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และน ้ามนัดีเซลกบัเคร่ืองยนตท่ี์ถูกออกแบบมาเพ่ือใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง 
การทดลองใชน้ ้ ามนัแบบใหม่ดงักล่าวอาจท าใหเ้รือเสียหรือเกิดความล่าชา้อย่างมาก ดงันั้น ลูกคา้ก็อาจจะ
ลงัเลท่ีจะเลือกใชเ้รือเก่าเหล่านั้นขนส่งสินคา้ของตน 

➢ เรือท่ีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าจะแล่นไดอ้ยา่งประหยดัท่ีความเร็วต ่า เน่ืองจากความแตกต่างระหว่าง
ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง (HSFO) กบัราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (LSFO) นั้นอยู่ท่ี 300 
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เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือมากกวา่ ประกอบกบัผลกระทบของ IMO 2020 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลใหภ้าค
อุปทานหดตวัในระดบัท่ีท าใหค่้าระวางเรือเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ยงัคงตอ้งจบัตาดูวา่ค่าระวางเรือจะไต่ข้ึนไปถึง
ระดบัใดหรือจะคงอยูไ่ดน้านเท่าใด 

➢ มีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจ านวน 1,254 ล าคิดเป็นปริมาณ 191.34 ลา้นเดทเวทตนัท่ีติดตั้งเคร่ืองดบัจบั
เขม่าควนั โดยจ านวน 1,068 ล าคิดเป็นปริมาณ 159.51 ลา้นเดทเวทตนัเป็นการติดตั้งบนเรือท่ีมีอยู่ และ
จ านวน 186 ล าคิดเป็นปริมาณ 31.83 ลา้นเดทเวทตันเป็นการติดตั้ งบนเรือสั่งต่อใหม่ ตามข้อมูลของ 
Clarksons เม่ือส้ินปี 2562 จากจ านวนเรือขนส่งสินคา้เทกองของโลกทั้งหมด 12,868 ล า หรือปริมาณ 954.77 
ลา้นเดทเวทตนั รวมเรือสั่งต่อใหม่จนถึงส้ินปี 2566 ปริมาณ 191.34 ลา้นเดทเวทตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 
20.04 ส าหรับเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะมีการปล่อยน ้ าเสียท่ีอาจมีการปนเป้ือนจากการสกัด
ก ามะถนั ไนโตรเจน และของเสียอ่ืน ๆ ออกและท้ิงลงสู่ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการเปล่ียนจากการ
ปล่อยของเสียออกสู่อากาศเป็นการปล่อยของเสียลงทะเลแทน 

➢ ค าถามคือ บริษทักลัน่น ้ ามนัรายใหญ่ของโลกจะผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงเพ่ือรองรับเรือส่วนนอ้ย
หรือไม่ และหากผลิต บริษทักลัน่น ้ ามนัเหล่านั้นจะตอ้งจดัหาและแยกโรงกลัน่ บ่อเก็บ ท่อส่ง และพาหนะ
ขนส่ง (เรือทอ้งแบน/เรือขนส่งน ้ ามนัขนาดเล็ก) เพ่ือรองรับเจา้ของเรือเลือกท่ีจะใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่า
ก ามะถนัสูง เม่ือค านึงตน้ทุนต่อประโยชน์ท่ีไดแ้ลว้นั้น บริษทักลัน่น ้ ามนัเหล่านั้นอาจจะพิจารณาก าหนด
ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงไม่ต ่ากว่าราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และอาจจะสูงกว่าเลก็นอ้ย
ดว้ยซ ้า ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 

➢ เรือท่ีมีแผนหรือก าลงัจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่าง ๆ กล่าวคือ การหา้มใช้
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัแบบระบบเปิด (open loop) ในขณะท่ีเทียบท่า การตรวจวดัแก๊สเสียท่ีปล่อยออกมา
อย่างเขม้งวดเพ่ือให้แน่ใจไดว้่าเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีใชซ่ึ้งยงัไม่มีมาตรฐานในการตรวจวดัแต่อย่างใด 
สามารถปล่อยก ามะถนัออกสู่ชั้นบรรยากาศไดน้อ้ยท่ีสุด รวมถึงไม่กดักร่อนระบบท่อไอเสีย และท่อไอเสีย
ส่วนทา้ย (Hydex.com ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญใตน้ ้ าระบุว่าจะมีการออกกฎควบคุมเร่ืองท่อไอเสียใตน้ ้าของเรือท่ี
ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั) การติดตั้งเคร่ืองสูบขนาดใหญ่เพ่ือสร้างแรงดนัน ้าในระบบของเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองท าไฟฟ้าถึงสองเคร่ืองในระหว่างท่ีอยู่ในทะเลแทนท่ีจะใชเ้พียงแค่หน่ึงเคร่ือง
ตามปกติ อะไหล่ การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาของระบบเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั รวมไปถึงแรงงานท่ี
ตอ้งใชใ้นการดูแลเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าว รวมไปถึงเหตุการณ์ท่ีการท างานของระบบเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัลม้เหลวเม่ือเดือนกนัยายน 2561 เป็นตน้ 

➢ เรือท่ีจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจ านวนมากจะตอ้งเขา้อู่แหง้เพ่ือท าการติดตั้งเพ่ือใหส้ามารถท าตามกฎ
เร่ืองการปล่อยของเสียของ IMO 2020 ซ่ึงปัจจยัน้ีเองมีส่วนช่วยในการท าให้จ านวนเรือในตลาดลดลง          
มีหลากหลายรายงานระบุว่าปัจจยัดงักล่าวจะช่วยลดตวัเลขภาคอุปทานโดยรวมของกองเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกองลงถึงร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 การลดลงของภาคอุปทานดงักล่าวจะ
เป็นปัจจยัท่ีจะช่วยใหต้ลาดค่าระวางเรือดีข้ึน 

➢ ส าหรับเจา้ของเรือต่าง ๆ  ท่ีเลือกทางท่ีดูสมเหตุสมผลในการท่ีจะไม่ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัและเลือกท่ี
จะเปล่ียนไปใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าแทน จะตอ้งกงัวลวา่จะมีน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าเพียงพอ
ต่อความตอ้งการหรือไม่ รวมถึงการเขา้กนัไดข้องน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าต่างประเภทท่ีน ามาผสมเขา้



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                       12 | ห น้ า  

 

ดว้ยกนั การท าความสะอาดถงัน ้ามนัโดยการเก็บน ้ามนั MGO เพียงเลก็นอ้ยไวใ้นถงัน ้ามนัท่ีว่างเพ่ือใชใ้น
การก าจดัเศษน ้ามนัท่ีตกคา้งของน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง และเตรียมการโดยท าการเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง
ค่าก ามะถนัต ่าในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562) ลงในถงัน ้ ามนัท่ีว่างอยู่ รวมไปถึงการมีแนวทางการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพ่ือใหค้นประจ าเรือทราบถึงการจดัเก็บ การรับ และการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนั
ต ่า เป็นตน้ 

➢ เม่ือถึงจุดหน่ึง การท้ิงของเสียหรือน ้ าเสียท่ีมีก ามะถนัปนเป้ือนจากเคร่ืองดักจับเขม่าควนัระบบเปิดสู่
มหาสมุทรจะกลบัมาหลอกหลอนเราเน่ืองจากเรือดงักล่าวจะถูกห้ามท้ิงน ้ าเสียท่ีเป็นพิษลงสู่มหาสมุทร/
ทะเล สิงคโปร์ จีน รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ตั้งแต่ยุโรปถึงสหรัฐฯ และจากเอเชียถึงตะวนัออกกลาง   ไดห้า้ม
การใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดในเขตน่านน ้าของตนแลว้ ไม่รู้วา่อีกนานแค่ไหนกวา่เราจะตระหนกั
ไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะหา้มการท้ิงน ้าเสียจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด ไม่ว่าในพ้ืนท่ีใด
ของมหาสมุทร/ทะเล เสมือนกบัการประกาศใหพ้ื้นท่ีส่วนเลก็ ๆ บางส่วนของเคร่ืองบิน (เปรียบเสมือนพ้ืน
น ้ าบางส่วนของบางประเทศหรือบางท่าเรือ) เป็นพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีในขณะท่ีส่วนอ่ืน ๆ ของเคร่ืองบิน 
(เปรียบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบบุหร่ีได ้และเรากไ็ดรู้้วา่บทสุดทา้ยจะลงเอยอยา่งไร! 

 

กลุ่มพนัธมติร Getting to Zero Coalition 
 

บริษทัฯ เป็นสมาชิกของกลุ่มพนัธมิตร Getting to Zero Coalition, ซ่ึงกลุ่มพนัธมิตรดงักล่าวมีจ านวนมากกวา่ 90 แห่ง
ในภาคพาณิชยนาวี พลงังาน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการเงิน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนบัสนุนการใชเ้รือพาณิชยท่ี์ปล่อย
มลพิษเป็นศูนยภ์ายในปี 2573 ในฐานะสมาชิกของกลุ่มพนัธมิตร บริษทัฯจะช่วยสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางทะเลในอนาคตโดยประเมินแหล่งพลงังานท่ีมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนยแ์ละห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยี
ด้านเคร่ืองยนต์และด้านความปลอดภัย แมว้่าแหล่งพลงังานทางเลือกส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนการวิจัย แต่
นวตักรรมท่ีมาแรงท่ีสุดในปัจจุบนัก็คือพลงังานชีวมวล (เช้ือเพลิงชีวภาพ, ก๊าซชีวภาพ) เช้ือเพลิงท่ีมีไฮโดรเจนเป็น
พ้ืนฐาน (แอมโมเนีย) เช้ือเพลิงฟอสซิลสังเคราะห์ (อีเมทานอล, อีมีเทน) เช้ือเพลิงท่ีไดม้าจากชีวมวลโดยทัว่ไปถูก
อธิบายวา่ “เป็นศูนย”์ เพราะถึงแมว้า่การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงชีวมวลจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์การผลิตของ
ก๊าซชีวมวลไดน้ าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศในปริมาณท่ีเท่ากนั เช้ือเพลิงท่ีมีไฮโดรเจนเป็น
พ้ืนฐาน สามารถถือไดว้่ามีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนยข์ณะใช ้อย่างไรก็ตามแหล่งท่ีมาในเชิงพาณิชยส่์วนใหญ่ของ
เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ฮโดรเจนมีการปล่อยคาร์บอนในระหว่างการผลิต เช้ือเพลิงฟอสซิลสังเคราะห์มีการปล่อยคาร์บอน
เป็นศูนยแ์ละมีอนาคตท่ีสดใส อย่างไรก็ตามมีแนวโนม้ท่ีจะใชเ้วลานานกว่าท่ีจะพร้อมใชง้านในเชิงพาณิชย ์ดว้ย
ขอ้จ ากดัทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และไฟฟ้าขบัเคล่ือนมีแนวโนม้ท่ีจะกลายเป็น
แหล่งพลงังานเสริมแทนท่ีจะกลายเป็นแหล่งพลงังานหลกัส าหรับเรือขนาดใหญ่ท่ีแล่นในมหาสมุทร ก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) มีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บการพิจารณาให้เป็นพลงังานทางเลือกท่ีมีความสะอาดขณะเผาไหม ้แทบจะไม่มี
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SOx)  และมีไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) ในปริมาณต ่ามาก และเม่ือเทียบกบัน ้ามนัเตาจะมี
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กือบร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติเหลวส่วนใหญ่ประกอบดว้ย
มีเทน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากและเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ การใชก๊้าธรรมชาติเหลวจากมาตราการ “Well to Wake” มีส่วนในการร่ัวไหลของก๊าซมีเทน
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หรือถูกเรียกว่า “Methane Slip” คาดกนัว่าในปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีเท่ากนั ก๊าซมีเทนท าให้โลกอุ่นข้ึน 30 เท่าใน
ระยะเวลา 12 ปีท่ีผา่นมาในขณะท่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์อ้งใชเ้วลาถึงหน่ึงร้อยปี ดงันั้นจนกวา่จะพบวิธีแกปั้ญหา
การร่ัวไกลของมีเทนหรือท าใหก้ารร่ัวไหลของมีเทนลดลงในขั้นตอนการผลิต ก๊าซธรรมชาติเหลวจะไม่สามารถเป็น
ตวัเลือกของพลงังานท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ 

หลกัฐานของการพิจารณาขา้งตน้ถูกรายงานในวนัท่ี 16 มกราคม 2563 โดย Lloyd’s List ทั้งน้ี Lloyd’s Register 
บริษทั Samsung Heavy Industries, MISC และ MAN Energy Solutions ไดป้ระกาศว่าจะร่วมกนัพฒันาโครงการเรือ
บรรทุกน ้ามนัท่ีใชเ้ช้ือเพลิงแอมโมเนียในการขบัเคล่ือน การศึกษาถึงอนัตรายส าหรับเรือบรรทุกน ้ามนัท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
แอมโมเนียในการขบัเคล่ือนจะแลว้เสร็จในเดือนเมษายนโดยหวงัว่าจะไดรั้บการรับรองตามขอ้ก าหนดในปี 2564 
และจะสามารถน ามาใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2567 

ค ามัน่ของบริษทัฯ ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มน าไปสู่การเปิดตวัเรือท่ี “เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” และคาดว่าเม่ือมีการเปิดตวั
เรือรุ่นใหม่ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและปลอดมลภาวะ เพ่ือเป็นทางเลือกในการใชง้าน แน่นอนวา่เรือเหล่านั้นจะขา้
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกองเรือของบริษทัฯ 
 

ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก (GHG) และกฎเกณฑ์ IMO 
 

การรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายจากภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไดสู้งถึง
ระดบัท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนและการใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มถือว่าเป็นส่ิงส าคญัยิ่งกว่าเดิม องคก์รต่าง ๆ ทัว่โลก
ได้หันมาตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มมากข้ึนกว่าเดิม และธุรกิจการขนส่งสินค้าก็ไม่ได้เป็นข้อยกเวน้ IMO ได้
ด าเนินการในเชิงบวกในเร่ืองน้ี โดยบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีผลผูกพนัตามกฎหมายหลายประการ เพ่ือน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมการขนส่ง  

นอกเหนือจากการควบคุมการปล่อยมลพิษในบางพ้ืนท่ีซ่ึงก าหนดใหเ้รือเผาเช้ือเพลิงซ่ึงมีค่าก ามะถนัไม่เกินร้อยละ 
0.1 กฎเกณฑใ์หม่จะมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงจะส่งผลให้การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและหมอ้น ้ าในการ
เดินเรือทัว่โลกมีค่าก าหนดในการปล่อยก ามะถนัไม่เกินร้อยละ 0.5  ความพร้อมใช้งานและคุณภาพของน ้ ามนั
เช้ือเพลิงก ามะถนัต ่า หรือเช้ือเพลิงท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน เป็นหน่ึงในความทา้ทายท่ีอุตสาหกรรมตอ้งเผชิญ
นบัตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป อีกทางเลือกหน่ึงคือการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ นอกจากความทา้ทายทั้งใน
เชิงเทคนิคและดา้นการเงิน ยงัคงมีขอ้สงสัยว่าเป็นทางออกท่ีเหมาะสมจริงหรือ เน่ืองจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัถูก
ออกแบบมาเพ่ือก าจดัการปล่อยมลพิษจากก ามะถนัข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศแต่ปล่อยมลพิษลงสู่ทะเลแทน  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินมาตรการเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว และไดเ้ลือกใช้น ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีค่าก าหนตตามมาตราฐานในการด าเนินงาน กองเรือของบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมการส าหรับการใชน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีค่าก าหนดตามมาตราฐานโดยการลา้งถงัน ้ามนั แบ่งถงัน ้ามนัเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ใหเ้ป็นถงัเลก็ ๆ หลาย
ถงัเพ่ือป้องกนัการผสมกนัของน ้ ามนั ใชส้ารเติมแต่งและสารหล่อล่ืนท่ีเหมาะสมและจดัให้มีการปฐมนิเทศและ
ฝึกอบรมงานส าหรับลกูเรือเพ่ือตอบสนองความทา้ทายเหล่าน้ี  
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ในเดือนเมษายนปี 2561 IMO ไดมี้มติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปริมาณการปล่อยก๊าซดงักล่าวในในปี 2551 เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี เช่นเดียวกบัการตรวจสอบ การรายงานและการ
ตรวจสอบกฎการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องสหภาพยโุรป (EU MRV) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม
ปี 2561 ส าหรับเรือทุกล าท่ีด าเนินการในสหภาพยุโรป ในขณะท่ี IMO ไดมี้มติบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ดงักล่าวนบัตั้งแต่
เดือนมกราคมปี 2562 ส าหรับเรือทุกล า เพ่ือน าขอ้มลูไปใชใ้นระบบการเกบ็ขอ้มูลการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง (IMO DCS) 
กฎเกณฑ์ข้างต้นก าหนดให้เรือทั่วโลกต้องรายงานปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีไปยงั IMO ผ่านทาง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในประเทศท่ีเรือชักธง นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดให้มีการปรับปรุงการพฒันาการวางแผน
บริหารการใชพ้ลงังานของเรือ (SEEMP) และใหมี้การรับรองจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในประเทศท่ีเรือชกัธง หรือ
จากองค์กรท่ีได้รับการยอมรับ (RO) ระบบน้ีคาดว่าจะสร้างข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพ่ือตรวจสอบและประเมิน
ความกา้วหน้าของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรือของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันาการ
วางแผนบริหารการใชพ้ลงังานของเรือตามท่ีก าหนดไวใ้นอนุสัญญา MARPOL ภาคผนวก 6 ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 
2556 เรือทุกล าไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด EU MRV และ IMO DCS และบริษทัฯ ไดว้างแผนเพ่ือใหเ้รือทุกล ารายงาน
การรวบรวมขอ้มูลการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าวต่อองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศท่ีเรือชกัธง เพ่ือด าเนินการ
ตามพนัธสญัญาของบริษทัฯ ในการรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์บริษทัฯ
ไดรั้บมาตราฐาน ISO 14001:2015 โดยมาตราฐาน ISO 14001:2015 เป็นตวัก าหนดแนวทางแบบองคร์วมและกลยุทธ์
ในขอ้ก าหนดการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ รวมทั้งแผนการด าเนินงานและการปฏิบติั และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นว่าบริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินงานทั้งหมดของบริษทัฯ จะด าเนินการไปใน
ลกัษณะท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน นบัตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในค ามัน่สัญญาของบริษทัฯ ท่ีจะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรือทั้งหมดของบริษทัฯ ไดเ้กบ็ขอ้มลูการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยา่งต่อเน่ือง
จากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลในเคร่ืองยนตแ์ละหมอ้ไอน ้า ความเขม้ขน้ของคาร์บอนเฉล่ียในการขนส่ง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเฉล่ีย เม่ือวดัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในหน่วยกรัมต่อตัน-ไมล์ทะเล           
มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ฉล่ียอยู่ท่ี 50 กรัม ในปี 2557 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาตวัเลขน้ีไดมี้การพฒันาข้ึน 
โดยตวัเลขในปีน้ีมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 14 กรัม ตวัเลขน้ีคือค่าเฉล่ียของกองเรือและบริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการโดยเรือท่ีใชเ้ช้ือเพลิงท่ี “เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์น
ปริมาณ 7 ถึง 10 กรัม ต่อตนั-ไมลท์ะเล! การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการด าเนินการเป็นผล
มาจากหลายปัจจยัการท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ ปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ การปรับปรุงแผนการเดินเรือโดยลดระยะเวลาว่ิง
เรือเปล่าและการจอดรอท่ีท่าเรือ รักษาความเร็วในการแล่นเรือให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเรือจะเดินทางตรงตาม
ตารางเวลา พิจารณาถึงสภาพอากาศในเส้นทางท่ีจะเดินเรือเพ่ือใชป้ระโยชน์จากกระแสน ้าในมหาสมุทรและเดินเรือ
ในเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีมีสภาพอากาศท่ีเลวร้าย แล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีมีประสิทธิภาพ
และแล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเม่ือท าได ้รักษาระดบัการทรงตวัของเรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
บ ารุงรักษาตวัเรือดา้นนอกท่ีอยูใ่ตน้ ้ าและใบพดัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสะอาดเพ่ือลดการสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานกบั
น ้าใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าสุด ใชก้ารเคลือบผิวเรือท่ีมีประสิทธิภาพ (สีกนัเพรียง) ซ่ึงท าใหแ้น่ใจวา่ตวัเรือนั้นอยูใ่นสภาพท่ี
สะอาด หลีกเล่ียงการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลืองบนเรือ บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซลและอุปกรณ์การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
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อ่ืน ๆ ให้อยู่ในสถานะท่ีมีประสิทธิภาพและก าจดักากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนการท าให้เช้ือเพลิงบริสุทธ์ิผ่าน
หน่วยงานจดัการท่ีท่าเรือแมจ้ะมีค่าใชจ่้ายมากกวา่การใชเ้ตาเผาบนเรือ 

 

อปุกรณ์ประหยดัเช้ือเพลงิ 
 

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเชิงกลยุทธ์ เรือบางล าไดรั้บการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยติดตั้ง
อุปกรณ์ช่วยประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงเช่น อุปกรณ์ Mewis Duct, Pre-Shrouded Vanes และ Hub Vortex Absorbed 
Fins นอกจากน้ีเรือท่ีมีอายมุากกวา่และเรือท่ีมีประสิทธิภาพในการใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ยกวา่ในกองเรือไดถ้กูแทนท่ีในช่วง
ปี 2556 - ปี 2560 โดยเรือท่ี “เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” เรือขนส่ิงสินคา้ขนาดใหญ่ก็สามารถมีการด าเนินการท่ี      
“เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ไดโ้ดยลดการใชเ้ช้ือเพลิงในตวัเรือ ลดความสว่างของสัญญาณไฟเตือน ควบคุมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองยนต์ให้มีประสิทธิภาพ และใชพ้ลงังานความร้อนจากเคร่ืองยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(รวมถึงก๊าซจากเคร่ืองยนตส์นบัสนุนจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีใชบ้นเรือ) เรือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มรุ่นใหม่ของ
บริษทัฯ นั้นมีประสิทธิภาพมากและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเดินเรือไดถึ้งร้อยละ 50 ต่อเท่ียว
เม่ือเทียบกบัเรือเก่าในกองเรือ หากเปรียบเทียบโดยวดัการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตนัของเรือท่ีบรรทุกสินคา้ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีบนัทึกไดใ้นปี 2561 นั้นลดลงประมาณร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัปริมาณในปี 2551 บริษทัฯ   
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งอยา่งมาก และคาดวา่จะปรับปรุงต่อไป การโดยลดระยะการว่ิงเรือเปล่าและ
การจอดรอท่ีท่าเรือ ระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนและแล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีชา้ลง 
 

สถานภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ  
 

ในปัจจุบนับริษทัฯ มีเรือจ านวน 36 ล า ท าให้บริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัเจา้ของเรือท่ีใหญ่ในตลาด และเน่ืองจาก
เจา้ของเรือในธุรกิจเรือประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัเลก็ ๆ อยู่กระจดักระจาย ช่ือของบริษทัฯ จึงไดรั้บการยอมรับ
จากลูกคา้ว่าเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยลูกคา้หลายรายตอ้งการท าธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะไปใช้
บริการจากเจา้ของเรือรายย่อยอ่ืน ๆ นอกจากน้ี จากแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีปรับปรุงกองเรือให้เป็นเรือใหม่ท่ีมี
อายุนอ้ย มีขนาดใหญ่ข้ึน มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ท่ีดีข้ึน และเป็นเรือท่ีประหยดัน ้ ามนักว่าช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการ
แข่งขันให้แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป โดยเฉพาะในภาวะท่ีตอ้งใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามีราคาสูงตาม
กฎเกณฑ ์IMO2020 
 

งาน PSL Maritime Day Run ประจ าปี  
 

บริษทัฯ เช่ือว่าสุขภาพของพนกังานของเราเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของเรา ค่ารักษาพยาบาลทัว่โลกคาดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงมากเกินร้อยละ 5 ต่อปีในอนาคตอนัใกล ้โดยสาเหตุหลกัมาจากวิถีชีวิตประจ าวนัและการเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนประชากรผูสู้งอายใุนโลก เป็นท่ีทราบดีว่าการว่ิงหรือการเดินเร็วเป็นการออกก าลงักายท่ีมีประโยชน์ ผูท่ี้
ว่ิงเป็นประจ ากล่าวว่านอกเหนือจากประโยชน์ดา้นสุขภาพกายแลว้กิจกรรมน้ียงัช่วยยกระดบัอารมณ์และวิญญาณ
ของผูค้นเน่ืองจากการปล่อยสารเอน็ดอร์ฟิน ซ่ึงช่วยลดความเครียดและช่วยจดัการความรู้สึกดา้นลบ เช่น ความโกรธ
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และความหดหู่ การตั้งเป้าว่าจะพิชิตเป้าหมายในการว่ิงให้ไดร้ะยะทางมากข้ึนก่อให้เกิดแรงจูงใจ วินยัและรู้สึกถึง
ความส าเร็จของตนเอง นอกจากน้ียงัเช่ือว่าการว่ิงจะช่วยเพ่ิมพลงังานและความคิดสร้างสรรค์ อนัเป็นผลตาม
ธรรมชาติของความสงบสุข การนอนหลบัท่ีเพียงพอ และการทานอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นระยะเวลาหลายปีท่ีบริษทัฯ 
ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการว่ิงและเดินเร็ว ณ สวนลุมพินีซ่ึงเป็นท่ีท่ีสะดวกต่อการด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างกวา้งขวาง งาน PSL Maritime Day Run ประจ าปี ของบริษทัฯ ไดมี้ข้ึนกว่าสิบปีท่ีแลว้ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งงดการจดังานในช่วงสามปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากสวมลุมพินีไดมี้ปรับปรุงและติดกิจกรรมอ่ืน ๆ แต่
บริษทัฯ คาดวา่น่าจะกลบัมาจดักิจกรรมยอดนิยมประจ าปีข้ึนอีกคร้ังในไม่ชา้น้ี 
 
ปัญหาทีอ่ตุสาหกรรมเผชิญอยู่ 
 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือของบริษทัฯ ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายจ านวนมากส าหรับการเขา้อู่
แหง้และการส ารวจใตท้อ้งเรือ ค่าใชจ่้ายบางรายการเป็นการเขา้อู่แหง้ตามรอบปกติ ในขณะท่ีบางรายการเป็นการเขา้
อู่แหง้เพ่ือท าการปรับเปล่ียนรูปแบบถงัน ้ามนั (โดยการแบ่งถงัน ้ามนัขนาดใหญ่ใหก้ลายเป็นถงัน ้ามนัขนาดเลก็) ซ่ึง
เป็นการเตรียมตวัเพ่ือรองรับกฎเกณฑก์ารบงัคบัใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคมปี 2563 
หรือเพ่ือท าการติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ เช่นเดียวกนั ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงของเรือเหล่าน้ีระหว่างซ่อมบ ารุงเพ่ือเตรียมเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองจกัรใหญ่และ
เคร่ืองยนตข์องเคร่ืองผลิตไฟฟ้าใหร้องรับการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าหลงัจากท่ีกฎเกณฑใ์หม่มีผลใชบ้งัคบั
ในเดือนมกราคมปี 2563 คาดว่าบริษทัฯ จะยงัคงมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวในปี 2563 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ยงัคงท่ีโดยไม่ได้
เพ่ิมข้ึนมากนกั  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การเพ่ิมมาตรฐานของการฝึกอบรมคนประจ าเรือส าหรับต าแหน่ง
อาวุโสท่ีตอ้งปฎิบติังานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่าง ๆ บนเรือ บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายประกนัภยั
ได้ดีเน่ืองจากมีประวติัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดี และเน่ืองจากผูรั้บประกันภัยมีสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs ซ่ึงเป็นของกลุ่ม P&I Clubs ระหวา่งประเทศนั้น ไดรั้บการเรียกร้องค่า
สินไหมเพียงเล็กนอ้ยและมีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีเองส่งผลให้ผูรั้บประกนัภยั P&I Clubs 
สามารถสนบัสนุนเจา้ของเรือซ่ึงเป็นสมาชิกในช่วงเวลาท่ีตลาดค่าระวางซบเซาเช่นน้ีได ้
 

อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นไดมี้การ
ปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน 

จากกฎระเบียบหลากหลายฉบับ มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเคร่ืองจักร (Engine exhaust emission 
standards) อยู่ภายใต้ข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) 
นอกเหนือจากเขตควบคุมการปล่อยมลพิษซ่ึงก าหนดใหเ้รือจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัไม่เกินร้อย
ละ 0.1 และกฎเกณฑใ์หม่ไดมี้การบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยจ ากดัค่าก ามะถนัในเช้ือเพลิงทัว่โลกไม่ให้
เกินร้อยละ 0.5 เพ่ือใชใ้นเคร่ืองยนตแ์ละหมอ้ไอน ้าของเรือ เรือทั้งหมดของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงส าเร็จ
ภายในปลายปี 2562 โดยการท าความสะอาดระบบน ้ ามนัเช้ือเพลิงบนเรือและใชง้านเคร่ืองยนต์ / หมอ้ไอน ้ าดว้ย
เช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัร้อยละ 0.5 (หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือเช้ือเพลิงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ)์ คาดการณ์ว่าจนถึงกลางปี 
2563 ความทา้ทายเน่ืองจากความไม่แน่นอนในความเพียงพอและราคาของน ้ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าว มีแนวโนม้ท่ีจะ
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ก่อใหเ้กิดความทา้ทายในการด าเนินการของเรือทัว่โลก อีกทางเลือกหน่ึงคือการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นความทา้ทายทั้งในทางเทคนิคและทางการเงินส าหรับเจา้ของเรือต่าง ๆ ยงัคงมีความกงัวลว่าเป็น
ทางออกท่ีเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากเป็นการลดการปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศแต่กลบัปล่อยของเสียลงสู่ทะเล
แทน หลายประเทศยืนยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการจดัการน ้าถ่วงเรือท่ีเขม้งวดข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีกฎ
ขอ้บงัคบัใหม่ไดก้ าหนดใหเ้รือตอ้งมีการบ าบดัน ้าถ่วงเรือท่ีมีอยูใ่นถงัต่าง ๆ บนเรือดว้ยการใชร้ะบบการบ าบดัน ้าถ่วง
เรือท่ีไดผ้า่นการรับรองแลว้ โดยจะตอ้งติดตั้งระบบน้ีบนเรือทุกล า อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและ
การจดัการน ้าถ่วงเรือและตะกอนมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 30 ประเทศเขา้ร่วม
รับรอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรือของกองเรือโลก  เรือทุกล าจะตอ้งมีใบรับรองส าหรับการจดัการน ้า
ถ่วงเรือ (Ballast Water Management certificate) เรือต่อใหม่ท่ีมีการวางกระดูกงูเรือหลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 
จะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์จดัการน ้าถ่วงเรือตามมาตรฐานท่ี IMO ก าหนด เรือเก่าทุกล าท่ีมีอยูจ่ะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จดัการ
น ้าถ่วงเรือพร้อมกบัท าการตรวจสอบระบบของเรือใหแ้ลว้เสร็จภายในคร้ังแรกของการต่ออายุหนงัสือรับรองดา้น
การป้องกนัมลภาวะทางอากาศนบัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 อุปกรณ์จดัการน ้าถ่วงเรือทั้งหมดตามท่ี IMO ไดอ้นุมติั
ไปแลว้และมีอยู่ในทอ้งตลาดในปัจจุบนัน้ียงัไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎเกณฑอ์นัเขม้งวดของหน่วยงานป้องกนัชายฝ่ังของ
สหรัฐอเมริกา (USCG)  USCG ไดก้ าหนดระยะเวลาส าหรับการติดตั้ งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือท่ีแตกต่างไปจาก
อนุสัญญาขา้งตน้ โดยข้ึนอยู่กบัจ านวนระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือในตลาดท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก USCG  ณ ส้ินเดือน
ธนัวาคม 2562 มีระบบจดัการน ้าถ่วงเรือประมาณ 21 แบบท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก USCG แลว้ เรือของบริษทัฯ จ านวน 
27 ล  าไดมี้การติดตั้งระบบจดัการน ้าถ่วงเรือท่ีผา่นการอนุมติัจาก USCG และ IMO โดยบริษทัฯ จะท าการติดตั้งระบบ
จดัการน ้าถ่วงเรือท่ีผา่นการอนุมติัจาก USCG / IMO ส าหรับเรือจ านวนท่ีเหลือก่อนถึงวนัท่ีก าหนดของ USCG / IMO 
จากการผลกัดนัขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ท าให้มาตรฐาน
ความเป็นอยู่ต่าง ๆ บนเรือของคนประจ าเรือไดรั้บความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน โดย ILOไดอ้อกอนุสัญญาแรงงานทาง
ทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการท างาน
และความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือ โดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศทุกล าท่ีมีขนาดมากกว่า 500 ตนัจะตอ้งไดรั้บ
การตรวจเพ่ือออกใบรับรองดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศ
การปฏิบติัดา้นแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจา้ของ
ธงหรือโดยสถาบนัตรวจเรือท่ีรัฐนั้นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบบัน้ี ไดรั้บการใหส้ัตยาบนัจากรัฐสมาชิกตาม
ขอ้ตกลงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนสิงหาคม 2555 อนัมีผลใหเ้รือทุกล าจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาน้ี และจะตอ้ง
ได้รับใบรับรองดังกล่าวก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา MLC เม่ือวนัท่ี 7 
มิถุนายน 2559 และส่งผลให ้MLC 2006 มีผลบงัคบัใชส้ าหรับเรือชกัธงไทยในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดแ้ทนท่ีใบรับรองการปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC 2006 (Statement of Compliance “SOC”) ท่ีไดเ้คยออกมาให้แก่
เรือของบริษทัฯ ท่ีชกัธงไทยดว้ยใบรับรองแรงงานทางทะเล ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันาและส่งเสริมการเดินเรือสากล
ภายใตธ้งไทยเน่ืองจากเป็นการขจดัความเส่ียงของ SOC ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในบางประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมรับรองอนุสัญญา MLC ดงันั้น เรือของบริษทัฯท่ีชักธงสิงคโปร์ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในอนุสญัญาฯ อยา่งครบถว้น 

ในเดือนเมษายนปี 2557 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ร่วมตกลงแก้ไขอนุสัญญา MLC             
บางประการเพ่ือเป็นการบงัคบัใชห้ลกัการต่าง ๆ ท่ีเคยไดร่้วมตกลงเม่ือปี 2552 ระหว่าง IMO และคณะท างานดา้น
ความมัน่คงทางการเงินของ ILO การแกไ้ขดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 เรือท่ีอยูภ่ายใตอ้นุสญัญา 
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MLC จะตอ้งแสดงใบรับรองท่ีออกโดยผูรั้บประกนัหรือผูใ้หห้ลกัประกนัทางการเงินอ่ืน ๆ เพ่ือยืนยนัว่าเรือดงักล่าว
มีการประกนัภยัหรือหลกัประกนัทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการส่งลูกเรือกลบัประเทศ รวมไปถึง
ครอบคลุมเงินค่าจา้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีคา้งช าระตามสัญญาสูงสุดเป็นเวลาส่ีเดือนหากมีการละท้ิงการจา้ง     
(กฎขอ้ 2.5) นอกจากนั้น ยงัตอ้งมีใบรับรองส าหรับความรับผิดท่ีเกิดจากการเรียกร้องทางสัญญาท่ีมีสาเหตุมาจากการ
บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตของคนประจ าเรือ (กฎขอ้ 4.2) ทั้งน้ี P&I Clubs ไดอ้อกใบรับรองดงักล่าว
ส าหรับเรือทุกล าในกองเรือของบริษทัฯ  

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเด็นท่ีส าคญั คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปท่ีบริษทัฯ จะกล่าวแต่เพียงวา่
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ “เพ่ือโลกสีเขียว” (Going Green) บริษทัต่าง ๆ ทัว่โลกไดถู้กกดดนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ 
ให้บริษทัของตนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัใหม่ต่าง ๆ มีการ
คาดว่า IMO และ ICS จะมีบทบาทส าคญัในการผลกัดันกฎระเบียบในเร่ืองดงักล่าวส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงหน่ึงในกฎเหล่าน้ีน่าจะเป็นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(วดัหน่วยกรัมต่อตนั-
ไมล)์ ของเท่ียวเดินเรือ คลา้ยกบักฎของ European Union MRV (การเฝ้าดู (Monitoring) การรายงาน (Reporting) การ
ตรวจสอบ (Vertification) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ ซ่ึงใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2561 ส าหรับเรือ
ทุกล าท่ีแล่นผ่านน่านน ้ าในสหภาพยุโรป เช่นเดียวกนั IMO ก าหนดให้เรือทุกล าด าเนินการติดตั้งระบบรวบรวม
ขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิง (DSC) ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2562 ซ่ึงจะบงัคบัให้เรือตอ้งรายงานการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่
โลกรายปีไปยงั IMO ผา่นทางรัฐเจา้ของธง นอกจากน้ี กฎเกณฑด์งักล่าวยงัระบุใหมี้การปรับปรุงแผนการบริหารการ
ใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)) และใหมี้การรับรอง
โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐเจา้ของธงหรือองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ ในเดือนเมษายนปี 2561 องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศไดมี้มติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีปล่อย
ในปี 2551 กฎระเบียบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าใหเ้รือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพหลายล าตอ้งออกไปจากตลาด บริษทัฯ ไดมี้
การรับมือกฎระเบียบต่าง ๆ เหล่าน้ีโดยการเฝ้าดูและบนัทึกตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องเรือในกอง
เรือของบริษทัฯ นอกจากนั้น บริษทัฯ ให้เรือทุกล ารายงานการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงต่อองค์กรท่ีไดรั้บการยอมรับ 
(Recognised Organisation (RO)) ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากรัฐเจา้ของธงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมปี 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 
เรือของบริษทัฯ จะมีตวัเรือท่ีสะอาดอยู่เสมอ (โดยการใชสี้ป้องกนัเพรียงและมีการท าความสะอาดตวัเรือเม่ือจ าเป็น) 
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของเรือ อนัช่วยส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซคาร์บอนฯลดลง ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัฯ ไดค้ านึงถึง
คุณสมบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเรือท่ีไดซ้ื้อเขา้มาเพ่ิม การเดินเรือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเป็นไปได้
ดว้ยระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนและเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิง รวมถึงการใชพ้ลงังานความร้อนจากเคร่ืองยนต์อย่าง
เหมาะสม บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะให้เรือท่ีสั่งต่อใหม่เหล่าน้ีมีเคร่ืองยนต์ท่ีประหยดัเช้ือเพลิงและมีความร้อนจาก
เคร่ืองยนตท่ี์ลดลง (รวมถึงก๊าซจากเคร่ืองยนตส์นบัสนุนจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานท่ีใชบ้นเรือ) เรือสัง่ต่อใหม่เหล่าน้ี
ซ่ึงมีระวางสินคา้ท่ีใหญ่ข้ึนน่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (เน่ืองจากการคา้ขายรอบโลกฟ้ืนตวั
ข้ึน) เท่ียวเรือท่ีมีการขนสินคา้เต็มระวาง นอกจากน้ี ยงัมีอนุสัญญาของ IMO และขอ้บงัคบัท่ีออกโดยแต่ละประเทศ
เพ่ือใชใ้นการควบคุมการปล่อย ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์บอน จากเรือต่าง ๆ 
ข้อบังคับต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีความเขม้งวดมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกายงัมี
ขอ้บงัคบัใหเ้รือท่ีเขา้มายงัเมืองท่าของตนตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้าของทางเมืองท่าซ่ึงจะสร้างมลภาวะนอ้ยกว่าเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าของเรือ อาจมีการบงัคบัใช ้“BONNET”  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีใชใ้นบางเมืองท่าในการเป็นตวัรับและ
ช่วยบ าบดัก๊าซเสียจากเรือก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ   
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เพ่ือปฏิบติัตามพนัธสัญญาของบริษทัฯ ในการท่ีจะด ารงรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนฯให้เป็นแบบแผน ทางบริษทัฯ ไดใ้ห้มีการตรวจสอบและไดรั้บใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 
14001:2015 จากองค์กรตรวจชั้นเรือ (CLASS NK) ของประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2015 น้ีเป็นระบบท่ี
ก าหนดกรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการให้กบัการวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบติังานเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม     
เรือของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใช ้“แผนการบริหารการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของเรือ” (Ship Energy Efficiency 
Management Plan “SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรือเหล่าน้ียงั
ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการก าจดัส่ิงปฏิกูลท่ีเข้มงวดมากข้ึนตั้ งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี          
31 ธันวาคมปี 2563 กฎเกณฑข์องสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวกบัการรีไซเคิลเรือจะมีผลบงัคบัใชก้บัเรือต่างชาติท่ีแล่นใน
น่านน ้ าสหภาพยุโรป โดยเรือจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัสินคา้วตัถุอนัตราย (Inventory of Hazardous 
Material (IHM)) ซ่ึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑน้ี์คาดว่าจะใชเ้วลามากและมีตน้ทุนสูง บริษทัฯ ไดเ้ตรียมตวัในเร่ืองน้ี
โดยการส่งพนกังานอาวุโสทางดา้นเทคนิคเขา้อบรมการจดัการกบัสินคา้วตัถุอนัตรายซ่ึงจดัโดยสมาคมจดัชั้นเรือ 
เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนในการปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัสินคา้วตัถุอนัตรายและน ามาปฏิบติัใชส้ าหรับเรือทุกล า
ของบริษทัฯ  เม่ือจบหลกัสูตรและไดรั้บวุฒิการศึกษาท่ีจ าเป็นจากสมาคมการจดัล าดับชั้นเรือ การตรวจสอบ / 
วิเคราะห์วสัดุ / การรวบรวมขอ้มลูจะเร่ิมตน้ข้ึน และส่งผลท่ีไดไ้ปยงัสมาคมการจดัล าดบัชั้นเรือท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอรับ
การรับรองว่าไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัสินคา้วตัถุอนัตราย จนถึงตอนน้ี บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
IHM ส าหรับเรือ 15 ล าและก าลงัจะไดรั้บการรับรองส าหรับเรืออีก 9 ล า บริษทัฯ คาดวา่เรือทุกล าจะไดรั้บการรับรอง
ก่อนถึงก าหนดเวลาของสหภาพยโุรปในส้ินปี 2563 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหลาย
คร้ังในอนาคต ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากภยัพิบติัท่ีเลวร้ายท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรือชกัธง
สหรัฐฯ ช่ือ El Faro กบัคนประจ าเรือจ านวน 33 คนไดล่้มในบาฮามาสเม่ือเดือนตุลาคมปี 2558 ในขณะท่ีพยายามจะ
ฝ่าพายุเฮอริเคน Joaquin รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก USCG ซ่ึงตีพิมพใ์นเดือนกนัยายนปี 2560 ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นขอ้ผิดพลาดหลายประการ โดยสาเหตุหลกัมาจากกปัตนัเรือและรวมถึง 36 ขอ้แนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยั 
และไดพ้ยายามแกไ้ขเพ่ิมเติมอนุสญัญา SOLAS ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

จากการท่ีน ้ าแข็งขั้วโลกก าลงัละลายเน่ืองจากภาวะโลกร้อนและมีการเพ่ิมข้ึนของการเดินเรือแถบขั้วโลก
เหนือ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 IMO ไดบ้งัคบัใชอ้นุสัญญาระหวา่งประเทศส าหรับการเดินเรือในน่านน ้าบริเวณขั้ว
โลก (Polar Code) ซ่ึงมีการแก้ไขในปี 2557 - ปี 2558 เพ่ือให้ใช้บังคับทั้ งอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือความ
ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) 
อนุสัญญาน้ีเน้นท่ีความปลอดภยัของเรือ ลูกเรือและผูโ้ดยสารท่ีอยู่บนเรือซ่ึงอยู่ในสภาพแวดลอ้มแถบขั้วโลกท่ี
รุนแรงและยงัรวมไปถึงกฎเกณฑเ์พ่ือป้องกนัการปล่อยน ้ ามนั สารพิษท่ีเป็นของเหลวในสินคา้ ส่ิงปฏิกูลและขยะ      
มีการคาดการณ์วา่จะมีกฎเกณฑท่ี์ก าหนดเร่ืองการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าตามมา 

 
ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ าเรือ (Maritime Training Center) ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้ง

ศูนยฝึ์กอบรมคนประจ าเรือเต็มรูปแบบข้ึนภายในส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม ปี 
2551 โดยภายในศูนย์ฝึกอบรมน้ี ได้มีการติดตั้ งห้องฝึกจ าลองการเดินเรือท่ีทันสมัยท่ีสุด (Bridge Navigation 
Simulator) เพ่ือใชส้ าหรับฝึกคนประจ าเรือโดยเฉพาะ โดยมีเคร่ืองฝึกจ าลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจ าลอง
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สะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าส าคญัไดอ้ย่างเสมือนจริงซ่ึงจะท าให้คนประจ าเรือไดมี้
โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือจริง ๆ ในรูปแบบและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการท างาน
เป็นทีมของกปัตนัเรือและนกัเดินเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ีถือว่าเป็นกา้วย่างส าคญัของบริษทัฯ   
ในการท่ีจะฝึกฝนและเพ่ิมศกัยภาพใหก้บับุคลากรประจ าเรือใหส้ามารถปฏิบติังานดูแลเรือเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั
ของคนประจ าเรือ สินคา้ และตวัเรือ จากอุบติัเหตุทางทะเลและเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคนประจ าเรือท่ีมีทกัษะความสามารถ และส่งผลให้การไดเ้ล่ือนต าแหน่งบนเรือ
เกิดข้ึนเร็วกว่าท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะความสามารถให้กบัคนเรือเพ่ือ
ทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดนอ้ยลงดงักล่าว ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ได้
ปรับปรุงหอ้งฝึกจ าลองการเดินเรือใหท้นัสมยัท่ีสุด การปรับปรุงคร้ังน้ีส่งผลใหมี้การปรับปรุงเคร่ืองฉายภาพทั้งหมด 
แผงหนา้ปัด แผงควบคุม และระบบปฏิบติัการตามความตอ้งการของกองเรือ การปรับปรุงน้ีเป็นไปในระยะเวลาท่ี
ก าหนดและคาดวา่การปรับปรุงหอ้งฝึกจ าลองการเดินเรือจะแลว้เสร็จและจะสามารถใชด้ าเนินการฝึกไดใ้นอีกไม่ชา้ 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบติัคนประจ าเรือ และการเขา้ยาม
ของคนประจ าเรือ 1978 ซ่ึงก าหนดขอ้ก าหนดขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนเดินเรือ ถกูแกไ้ขในปี 2538 และถกูแกไ้ขอีกคร้ัง
ในเดือนมิถุนายนปี 2553 ในการประชุมในกรุงมะนิลา  โดยมีการแก้ไขท่ีส าคัญรู้จักกันในนาม the Manila 
amendments ท่ีก าหนดใหข้อ้ก าหนดต่าง ๆ มีความเขม้งวดมากข้ึน โดยเป็นการเพ่ิมความสามารถของคนเดินเรือให้
ตรงตามมาตรฐานระดบัโลก the Manila amendments มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 มกราคม 2560 ศูนยฝึ์กอบรม PSL และฝ่าย
กองเรือไดมี้การเตรียมการล่วงหนา้เพ่ือให้คนเดินเรือทุกคนไดรั้บการฝึกและมีใบรับรองตามท่ีไดก้ าหนดไวก่้อน
วนัท่ีอนุสญัญาน้ีจะถกูบงัคบัใช ้

 
หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) 

เป็นหลกัสูตรส าหรับฝึกอบรมนายประจ าเรือทั้งนกัเดินเรือและนายช่างกลเรือ รวมถึงพนกังานประจ าส านกังานท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงานเรือ ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจ ากัดของมนุษย์ และเพ่ือ
เสริมสร้างให้เกิดทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการท างานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนั
อย่างกวา้งขวางว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพ่ิมทกัษะและพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียง
ของการเกิดอุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย ์(Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากร
และการท างานเป็นทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้ประกนัภยัทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตในการน าหลกัสูตรน้ีมา
เป็นตน้แบบในการฝึกคนประจ าเรือของบริษทัฯ นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมี
ห้องฝึกอบรมต่าง ๆ ส าหรับโปรแกรมการฝึกต่าง ๆ เช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชค้อมพิวเตอร์ (Computer based 
training “CBT”) และวีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”) การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็น
ทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลักสูตรทักษะการเดินเรือและบังคับเรือ  (Bridge Team Competency 
“BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหนา้ท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏิบติังานต าแหน่งตน้เรือ 
(Chief Mate Course “CMC”) หลักสูตรการเป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะน าแก้ไขปัญหาการท างานบนเรือ (Maritime 
Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรมการใชภ้าษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) เป็นตน้ หลกัสูตรต่าง ๆ
เหล่าน้ีไดมี้การพฒันาปรับปรุงตลอดเวลา และถือว่าเป็นการวางรากฐานท่ีส าคญัต่อคุณภาพของคนประจ าเรือและ
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การเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเรือ การฝึกอบรมของบริษัทฯ ยงัมีการบรรยายเร่ือง VTS (Vessel Traffic 
Separation) และ SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ในหลกัสูตร BTM and MRM โดยคาดหวงัว่า
จะพฒันาทกัษะการส่ือสารของนายประจ าเรือในการส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี VTS โดยใชถ้อ้ยค าท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัสูตรถูกปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอและไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการอบรมของบริษทัฯ    
ซ่ึงจะปูพ้ืนฐานท่ีแข็งแรงให้กบันายประจ าเรือ และยงัท าให้นายประจ าเรือและวิศวกรของบริษทัฯ ตามทนักบัการ
พฒันาล่าสุดในการบริหารจดัการเรือ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรท่ีผา่นการฝึกอบรมเพ่ือท าหนา้ท่ีในเรือใหม่ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนตห์ลกัรุ่น
ใหม่จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ มีการท างานร่วมกนักบัฝ่ายเทคนิคของ
บริษทัฯ และผูผ้ลิตเคร่ืองยนตอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซ่ึงมีการอบรมเป็นคร้ังแรกก่อนท่ี
ไดรั้บมอบเรือใหม่ หลกัสูตรการฝึกอบรมอ่ืน ๆ ท่ีวิศวกรเขา้ร่วมก่อนท่ีจะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะและการ
บริหารจดัการห้องเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) ส าหรับนายช่างกล
เรือระดับสูง หลกัสูตรการปฏิบัติหน้าท่ีเข้าเวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) ส าหรับนายช่างกลเรือระดับ
ปฏิบติัการ หลกัสูตรส าหรับ “ระบบการท างานของซีลเพลาใบจกัร” “การท างานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะ
ระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีซ่ึงสามารถน าไปปฏิบติัจริงได้ เน่ืองจากเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้นมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัพลงังานโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้นายช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของ
บริษทัฯ เขา้รับการอบรมส าหรับการใชง้านเคร่ืองยนตเ์หล่าน้ีจากผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ือความเขา้ใจท่ีดีข้ึนในการเดินเรือ
และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมในศูนยฝึ์กพาณิชย
นาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรใหม่ ๆ เพ่ือใหค้นประจ าเรือไดฝึ้กอบรมเพ่ือ
ตอบสนองความทา้ทายต่าง ๆ ในอนาคตขา้งหนา้ในเร่ืองของกฎเกณฑก์ารใชเ้ช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการพฒันาใหม่ ๆ บริษทัฯ ได้
ด าเนินการจดัหลกัสูตรเฉพาะข้ึนโดยท าการสอนอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 

การใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีให้ขอ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Chart Display and 
Information System “ECDIS”) ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้ งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2556 เป็นต้นไป       
เรือทุกล าในกองเรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านดว้ยซอฟต์แวร์บนเรือรุ่นล่าสุด นกัเดินเรือของบริษทัฯ 
จะตอ้งผา่นการฝึกอบรมเฉพาะทางส าหรับการใชอุ้ปกรณ์ ECDIS I เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของใบรับรองความสามารถ 

บริษทัฯ มัน่ใจว่านกัเดินเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอย่างดีก่อนจะประจ าการบนเรือ โดยนกั
เดินเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง นอกจากนั้น นกัเดินเรือดงักล่าวยงั
ไดรั้บการฝึกอบรมจากบริษทัผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าการไดรั้บใบรับรองอย่างเดียวอาจจะ
ไม่ท าใหน้กัเดินเรือคุน้เคยและใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงไดติ้ดตั้งอุปกรณ์
และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS เพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์โดยหลงัจากท่ีผา่นการ
อบรมหลกัสูตรทัว่ไปของ ECDIS แลว้ นกัเดินเรือจะตอ้งเขา้รับการอบรมภายในบริษทัฯ ส าหรับการใชง้าน ECDIS 
จริงอีกดว้ย  

ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจ าเรือเก่ียวกบัความเส่ียงต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ี
กลายสภาพเป็นของเหลวได ้เช่น แร่เหลก็ละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีท่ีผ่าน
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มามีลูกเรือกว่าร้อยคนตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกคว ่าและจมลงเน่ืองจากการท่ีสินคา้ดงักล่าวกลายสภาพเป็นของเหลว 
สินคา้ของแข็งล่าสุดซ่ึงสามารถเปล่ียนสภาพเป็นของเหลวไดอ้ย่างรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดหายนะ คือ “แร่บ็อก
ไซต”์ โดยเม่ือมีการขนยา้ยแร่บ็อกไซตเ์น้ือละเอียดท่ีเปียกชุ่ม การเคล่ือนไหวในระหวา่งขนส่งอาจท าใหแ้ร่บ็อกไซต์
กลายสภาพเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อการทรงตวัของเรือ โดยอาจท าให้เรือพลิกคว ่าได ้คณะอนุกรรมการเร่ือง
การขนส่งสินคา้และตูบ้รรทุกสินคา้ของ IMOไดอ้อกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บ็อกไซต์โดยก าหนดให้ตอ้งมี
มาตรการป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพียงพอในการขนส่งสินคา้ประเภทน้ี 

มีการออกแบบจ าลองต่าง ๆ ส าหรับเรือขนาดเลก็เพ่ือท่ีจะขจดัหรือลดการใชม้นุษยบ์นเรือ ผูเ้ช่ียวชาญในดา้น
การใช้แรงงานเคร่ืองจักรบางรายมองว่าในอีกประมาณยี่สิบปีขา้งหน้า เรือจะแล่นด้วยเคร่ืองจักรทั้ งหมดโดย
ปราศจากมนุษย์บนเรือ โดยแล่นด้วยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอจัฉริยะและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมจากสถานีบนบก ซ่ึงจะช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท างานของคนบนเรือทั้งหมดลงไป
ได ้แมว้่าในตอนแรกแนวคิดเร่ืองเรืออตัโนมติัเหมือนว่าไม่สามารถเป็นจริงได ้แต่ไดมี้บางขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนชดัเจน
แลว้ในปี 2560 ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมและหน่วยงานก ากบัดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั Yara และ 
Kongsberg ได้เปิดตัวเรือคอนเทนเนอร์อตัโนมติัช่ือ Yara Birkeland โดยมีก าหนดปล่อยลงน ้ าในปีน้ีและจะเร่ิม
เดินเรือภายในปี 2563 ในเดือนตุลาคม บริษทัโรลส์รอยซ์ร่วมกบับริษทักูเกิลเปิดตวัซอฟต์แวร์ Augmented Reality 
เพ่ือใชก้บัการควบคุมระยะไกลส าหรับเรืออตัโนมติั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเลของ 
IMO ยงัไดต้กลงท่ีจะเร่ิมก าหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเร่ืองความปลอดภยัของการเดินเรือ
อตัโนมติั เน่ืองจากไม่มีคนประจ าเรือรับผิดชอบบนเรือซ่ึงจะท าใหเ้กิดประเดน็ทางกฎหมายต่าง ๆ มากมาย อย่างไร  
กต็าม มีการกล่าววา่ “อุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของมนุษยแ์ต่ไม่เคยมีการนบัจ านวนอุบติัเหตุท่ีหลีกเล่ียง
ไดโ้ดยมนุษย ์การปลดคนออกจากเรือโดยเขา้หาส่ิงใหม่ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการขนส่งสินคา้ทาง
เรือจ าเป็นตอ้งติดตามความคืบหนา้ในเร่ืองน้ีอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าสามารถน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชนสู์งสุด” 

 
ภัยจากโจรสลดั ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจ แมว้า่รายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดั

ไดล้ดลงอยา่งมาก International Maritime Bureau รายงานวา่ในปี 2562 มีรายงานเหตุการณ์ภยัจากโจรสลดัลดลงเป็น 
162 คร้ัง (จากจ านวน 201 คร้ัง ในปี 2561) ในพ้ืนท่ีท่ีเคยมีความเส่ียงสูงบริเวณอ่าวเอเดนและแถบโซมาเลีย ไม่มี
รายงานการปลน้เรือแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเรือทุกล าของบริษทัฯ ไดแ้ล่นห่างจากชายฝ่ังโซมาเลียอย่างนอ้ย 250 
ไมลท์ะเล ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP4 อย่างเคร่งครัดและจดัให้มีผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวุธบนเรือ  
ในขณะท่ีแล่นผ่านอ่าวเอเดน บริเวณเหล่าน้ียงัคงจดัเป็นพ้ืนท่ีมีความเส่ียงสูง (ส านกังานทางทะเลระหว่างประเทศ  
ไดร้ายงานวา่โจรสลดัโซมาเลียยงัคงสามารถโจมตีเรือได)้ 

จากการท่ีมีกองทพัเรือระหว่างประเทศซ่ึงลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความ
ปลอดภยับนเรือ ไดส่้งผลใหโ้จรสลดัโซมาเลียมีรายไดล้ดลง 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 เหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลดัยงัคงเพ่ิมข้ึนแถบอ่าวกินี โดยเฉพาะชายฝ่ัง
ไนจีเรีย และชายฝ่ังตั้งแต่ ไอวอรีโคสต ์จนถึงคองโก ซ่ึงมีรายงานถึงการปลน้เรือ 4 คร้ัง และการโจมตี 23 คร้ัง โดยมี
การลกัพาตวัคนประจ าเรือ 121 คนเพ่ือเรียกเงินค่าไถ่ อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีบริเวณเหล่าน้ีกบัพ้ืนท่ีบริเวณโซมาเลียมี
ความแตกต่างกนัตรงท่ีประเทศไนจีเรียมีรัฐบาลและนโยบายท่ีชดัเจนในการจดัการกบัปัญหาโจรสลดัในน่านน ้าของ
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ตน ซ่ึงไดช่้วยก าจดัภยัโจรสลดัในบริเวณนั้นได ้อยา่งไรกต็าม เรือของบริษทัฯ ท่ีเดินเรือในน่านน ้าดงักล่าวไดป้ฏิบติั
ตามแนวทางการปฏิบติั BMP ทั้งหมดเพ่ือลดความเส่ียงทางโจรสลดั อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ผูรั้กษาความปลอดภยั
ติดอาวธุบนเรือในขณะท่ีแล่นผา่นบริเวณดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็น 

การโจมตีบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไดมี้จ านวนลดลงเลก็นอ้ยแถบ โดยมีรายงานการโจมตี 53 คร้ังซ่ึง
มากกว่าคร่ึงของจ านวนดงักล่าวเกิดข้ึนในน่านน ้ าอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้การเพ่ิมการ
ลาดตระเวนของกองทพัเรือไดช่้วยให้การโจมตีลดลงในแถบประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย บริษทัฯ   
ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความ
เคล่ือนไหวของเรือต่าง ๆ ในน่านน ้าบริเวณน้ี โดยองคก์ร IFC นั้นมีส านกังานใหญ่อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอด
ข่าวสารต่าง ๆ ใหแ้ก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยัจากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 
 
ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์ 

 

ในขณะท่ีเรือรุ่นใหม่ไดเ้ร่ิมใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงท่ีทนัสมยัมีการเช่ือมต่อกนัไดง่้ายข้ึนและตอ้งพ่ึงพาซอฟตแ์วร์
ในการปฏิบติังานในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์ไดก้ลายเป็นประเด็นส าคญัท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเพ่ือ
ควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานและความปลอดภยับนเรือเหล่าน้ี โดยถือว่าเป็นประเด็นส าคญัท่ีบริษทัต่าง ๆ    
ทัว่โลกต่างหยบิยกมาพดูคุยเพ่ือหาทางรับมือ บริษทัฯ ก าลงัประเมินภยัคุกคามน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัโครงสร้าง
พ้ืนฐานความปลอดภยัโดยรวมของบริษทัฯ และเพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้มภายในท่ีปลอดภยั เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถ
ท างานไดแ้ละลดความเส่ียงของการละเมิดความปลอดภยั 

ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองว่าเป็นภยัระดบัโลกและคาดว่าจะมีการขยายตวัและมีความซับซ้อนเพ่ิมข้ึน     
ซ่ึงความเส่ียงน้ีบางส่วนถูกกระตุน้โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ กล่าวคือ การโจมตีทาง
การเมืองอาจกระตุน้ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีแรงจูงใจทางการเงิน ความเส่ียงทางไซเบอร์เพ่ิมมากข้ึนใน
บริษทัต่าง ๆ เน่ืองจากมีการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีการน าเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ มาใชบ้นเรือ
และการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย ์

แมว้่าความเส่ียงทางไซเบอร์จะเห็นชดัมากข้ึนในปัจจุบนั แต่ความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงดงักล่าวยงัคงมี
ไม่มากเท่าท่ีควร แมว้่าการโจมตีทางไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมหาศาล กล่าวกนัว่าอาจ
มากกวา่ภยัพิบติัทางธรรมชาติและมลูค่าโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม 

ประเด็นหลกัของอุตสาหกรรมจะอยู่ท่ีความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่าง ๆ ท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 

ในปี 2560 IMO ไดรั้บรองมติ MSC.428(98) ในเร่ืองการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีของ
ระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยั โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุว่าระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัท่ีไดรั้บ
การอนุมติัจะตอ้งรวมการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวี ท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้ก าหนด
ของกฎระเบียบของ ISM Code ซ่ึงเป็นการจดัการเพ่ือให้แน่ใจไดว้่าระบบการจดัการทางดา้นความปลอดภยัมีการ
ประเมินความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีมาตรการในการป้องกนัเรือจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ มติดงักล่าวยงั
ก าหนดใหบ้งัคบัใชม้าตรการดงักล่าวก่อนการออกใบรับรองการปฏิบติัตาม (Document of Compliance) ตั้งแต่วนัท่ี 
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1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตราการดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการและบริษทัฯ หวงัว่าจะด าเนินการตา
มาตราการไดก่้อนวนัท่ีก าหนด 

แมว้่าไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดข้ึนกบับริษทัฯ จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์ร
อยา่งสม ่าเสมอและพบวา่ 

• ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงใชใ้นส านกังานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจาก
บริษทัฯ เช่ือวา่ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบติัการ 
(Operational Technology) ต่างตอ้งอยูภ่ายใตค้วามปลอดภยัทางไซเบอร์  

• บริษทัฯ อยู่ระหว่างการทดสอบเพ่ือหาช่องโหว่ในการเขา้ถึงระบบและทดสอบการเจาะระบบโดยบริษทั 
Nettitude ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Lloyds Register สมาชิกระดับสูงของ  CREST ซ่ึงได้รับการ
ยอมรับทัว่โลกในฐานะหน่วยงานการใหก้ารรับรองทางดา้นไซเบอร์ส าหรับอุตสาหกรรมความปลอดภยั
ทางเทคนิค โดยการทดสอบดงักล่าวจะด าเนินการทั้งในส านกังานและโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นไอทีบนเรือ 

• นอกจากน้ี ความสมบูรณ์และความเปราะบางของฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเงินและบญัชีของบริษทัฯ
ไดรั้บการตรวจสอบโดยบริษทัส านกังาน EY ปีละหน่ึงคร้ัง 

• บริษทัฯ มีระบบ Firewall ส าหรับตรวจสอบเม่ือมีการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์นส านกังาน และก าหนดใหส้ามารถ
เขา้เวบ็ไซตท่ี์เช่ือถือไดเ้ท่านั้นบนเรือ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรือ 

• กรณีท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัการโจมตีไซเบอร์บนเรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS 
และระบบบันทึกข้อมูลบนเรือ (VDR) ซ่ึงจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการระบบสะพานเรือ 
(Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการตั้งค่าเพ่ือให้แน่ใจว่า 
ระบบดงักล่าวนั้นไม่มีการเช่ือมต่อโดยตรงกบัอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และไม่มีการส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์
เหล่าน้ีออกไปออนไลนโ์ดยตรง  

• อยา่งไรกต็าม เพ่ือลดช่องโหว่ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และ
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่กองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและ
ด าเนินการในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์  

• จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีอยูส่ านกังานจนถึงลกูเรือบนเรือ) มีส่วน
ร่วมในวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือแต่ละล า 

• ก าหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่ตาม 
ISPS และ ISM Code ในการจดัการกบัความเส่ียงทางไซเบอร์ และ 

• รวบรวมขอ้ก าหนดใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และส าหรับการเดินเรือ 
รวมถึงการบ ารุงรักษาระบบไซเบอร์ท่ีส าคญัท่ีอาจมีอยูบ่นเรือ 

 

การใช้เทคโนโลยดีิจิทลั 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่อยา่งเต็มท่ีในการจะใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน์
และเพ่ือบรรลุเป้าหมายบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการหาวิธีต่าง ๆ เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัของ
บริษทัฯ ในปี 2562 เราไดเ้ปล่ียนวิธีการด าเนินงานของ Chartering และ Postfixให้อยู่ในรูปแบบของ Cloud Based  
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บนระบบ IMOS ดว้ยคุณสมบติัขั้นสูงล่าสุดซ่ึงท าให้บริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือและการตรวจสอบประสิทธิภาพสูง 
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัตามค ามัน่สญัญาท่ีบริษทัฯ ไดใ้หไ้วก้บัลกูคา้ของเรา  

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้
พนกังานและนกัเดินเรือได้เพ่ิมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปี 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนเงินกอ้น
ใหญ่ในการปรับปรุงหอ้งฝึกจ าลองการเดินเรือในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ขณะน้ีหอ้งฝึกจ าลองการเดินเรือไดถู้ก
ติดตั้งเคร่ืองฉายภาพเลเซอร์เทคโนโลยีระดบัสูงและซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดและเรือรุ่นท่ีพฒันาแลว้ของกองเรือของ
บริษทัฯ โครงการน้ีคาดว่าจะแลว้เสร็จในสัปดาห์ท่ีสองของเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2563 และระบบน้ีจะท าใหก้ปัตนัเรือ
และตน้หนเรือไดรั้บความรู้สึกเสมือนจริงในการจดัการการน าทางของเรือในเรือท่ีพวกเขาจะตอ้งออกไปปฏิบติั
หนา้ท่ี 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงการด าเนินงานของ Chartering และการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้อยู่ในรูปแบบของ 
Cloud Based ซ่ึงเป็นระบบการท างานท่ีกวา้งข้ึนพร้อมกบัระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก รูปแบบ
ดงักล่าวน้ีจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถก าหนดกรอบดิจิทลัรูปแบบใหม่ของค าถามท่ีว่าเราสามารถหรือจะสามารถ
แลกเปล่ียนขอ้มลูระหวา่งคู่สญัญาท่ีแตกต่างกนัในอนาคตไดอ้ยา่งไร 
 

โครงการร่วมทุน 

 

International Seaports (Haldia) Pvt Ltd.  บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของ
บริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมืองท่าฮลัเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด) และได้
ด าเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและ
จนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 4.48 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 220 ของเงินลงทุน
เร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - ปี 2546  
 
บทสรุป 
 

อปุสงค์ 

บรรยากาศทางธุรกิจส าหรับปี 2563 จะยงัคงมีความผนัผวนอย่างมาก ปัจจยัเชิงลบในปี 2563 คือสถานการณ์
ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ตวัอย่างเช่น เหตุการณ์ท่ีทรัมป์ลอบสังหารนายพลสุไลมานีของอิหร่าน 
ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินและแร่เหลก็ของจีนท่ีลดลง มาตรการการกีดกนัทางการคา้ท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึน จ านวนเรือท่ีมาก
เกินความตอ้งการ และก าลงัการผลิตท่ีอู่ต่อเรือสามารถรับรองการสัง่ต่อเรือใหม่ อยา่งไรกต็าม สถานการณ์อาจไม่ได้
เลวร้ายอย่างท่ีคิด ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวกต่าง ๆ ส าหรับปี 2563 ซ่ึงรวมไปถึง การปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงร้อยละ 2.8 
ในปี 2562โดยธนาคารกลางกว่า 40 แห่ง ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัให้อตัราการเติบโตของตวัเลข GDP โลกเป็นไปใน          
ทิศทางบวก แผนการเส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึงจีนไดเ้สนอท่ีจะสร้างทางเช่ือมระหว่าง 65 ประเทศ 
จากทวีปเอเชียเร่ิมจากจีนสู่ทวีปยุโรป โดยคาดว่าจะใชง้บประมาณถึง 1.2 ถึง 20 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ การท่ีจีน
น าเขา้แร่เหล็กคุณภาพสูงมากข้ึนเน่ืองจากตอ้งการลดมลพิษภายในประเทศและไดเ้ปล่ียนไปผลิตเหล็กกลา้ท่ีมี
คุณภาพสูงข้ึนซ่ึงตอ้งอาศยัแร่เหลก็น าเขา้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน การท่ีจีนน าเขา้ถ่านหินมากข้ึนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ
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และเพ่ือลดอตัราการเสียชีวิตรายปีท่ีสูงในเหมืองถ่านหินซ่ึงมีการประทว้งจากญาติของผูท่ี้เสียชีวิต ปริมาณการสัง่ต่อ
เรือใหม่ท่ีลดลงสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกต ่าและขาดแคลนแหล่งเงินทุน และการเปล่ียนแปลงดา้นกฎเกณฑท่ี์อาจ
ส่งผลให้เรือใหม่เหล่านั้นลา้สมยัก่อนก าหนด อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีเพ่ิมข้ึนสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกต ่า 
อตัราการรีไซเคิลเรือท่ีเพ่ิมข้ึนจากสภาพตลาดท่ีตกต ่าและความกดดนัทางกฎเกณฑ ์เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงดีกว่าท่ี
คาดการณ์ ราคาน ้ามนัท่ีลดลงซ่ึงส่งผลใหต้วัเลขจีดีพีของโลกเพ่ิมข้ึน ค่าเงินต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและประเทศญ่ีปุ่นท่ี
อ่อนตวัลงซ่ึงช่วยใหก้ารส่งออกฟ้ืนตวั ส่ิงส าคญัท่ีสุด จากปัญหาความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองท่ีคล่ีคลายลง 
การลงนามขอ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ฉบบัใหม่ การลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกระหวา่ง
สหรัฐอเมริกากบัประเทศจีน การท่ีพรรคอนุรักษนิ์ยมท่ีชนะเสียงขา้งมากในรัฐสภาสหราชอาณาจกัรส่งผลให ้Brexit 
มีความแน่นอนข้ึน การท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดเ้พ่ิมสภาพคล่องตามความจ าเป็น และรัฐบาลจีนไดเ้พ่ิมมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจมากข้ึนเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ศรษฐกิจของจีนอยู่ในสภาวะเติบโต เหตุการณ์เหล่าน้ีจะช่วยใหอุ้ปสงคดี์
ข้ึนเน่ืองจากไม่มีปัจจยัจากความไม่แน่นอนซ่ึงไดบ้ัน่ทอนการตดัสินใจซ้ือขายสินคา้ในช่วงปี 2561/ ปี 2562 
 

อปุทาน  
 ในสภาพตลาดปัจจุบนัน้ี มีเรือประมาณร้อยละ 12.77 ของกองเรือโลก (ขนาดระวางรวม 111.24 ลา้นเดทเวท

ตนั) จะอายุเกิน 20 ปีในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566 หากไม่มีการรีไซเคิลเรือจนถึงส้ินปี 2566 เจา้ของเรือเหล่าน้ี
จะตอ้งเผชิญความกดดนัทางการเงินอย่างมากเน่ืองจากตอ้งท าตามกฎเกณ์ใหม่ท่ีก าลงัจะถูกบังคบัใช้ซ่ึงตอ้งใช้
เงินทุนสูง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความทา้ทายของตลาดการขนส่งสินคา้ในช่วงปี 2563 ถึงปี 2566 เรือเหล่าน้ีจ านวนมากจะ
ถกูบงัคบัใหต้อ้งขายเพ่ือรีไซเคิลในทวีปเอเชีย 

มีเรือสั่งต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 9.31 (ขนาดระวางรวม 81.34 ลา้นเดทเวทตัน)            
มีก าหนดการส่งมอบภายในส้ินปี 2566 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกบัการท่ีอู่ต่อเรือส่งมอบเรือเหล่าน้ีล่าชา้ 
อาจจะท าให้ตวัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีสูง (ในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 2.72)    
ซ่ึงจะช่วยชะลอเวลาส่งมอบเรือใหม่เขา้มาในตลาดระวางเรือ 

 
ด้านการเงิน 
ในปี 2562 ผูใ้หเ้งินทุนแก่บริษทัเดินเรือต่าง ๆ ยงัคงเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีเป็น

การจดัหาเงินทุนใหก้บับริษทัเดินเรือขนาดเลก็และไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งไรกต็ามเป็นท่ีน่าโชคดี
ท่ีผูใ้หเ้งินทุนส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในการจดัหาเงินทุนใหก้บับริษทัฯ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บ
ประโยชน์จากความโปร่งใสโดยไดรั้บเง่ือนไขส าหรับเงินทุนท่ีดีกว่าเม่ือเทียบกบับริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เม่ือมีการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ ์Basel IV ดูเหมือนช่องว่างเหล่านั้นจะกวา้งข้ึนอีก ดงันั้น เรายงัคงไดเ้ห็น
“แผนการเงินทางเลือก” อยูใ่นวาระการประชุมทางการเงินของบริษทัเดินเรือทัว่โลก ผูร่้วมอภิปรายต่างคร ่ าครวญถึง
การหายไปของธนาคารเพ่ือธุรกิจเดินเรือหลายแห่งในขณะท่ีมีการเสนอสินเช่ือราคาสูงให้แก่เจา้ของเรือขนาดเล็ก 
และธนาคารเหล่านั้นกไ็ม่เคยขาดแคลนผูกู้เ้ลย!  

การถอนตวัของธนาคารเพ่ือธุรกิจเดินเรือโดยหลกัเป็นธนาคารในยุโรปไดรั้บการทดแทนโดยบริษทัลีสซ่ิง
ต่าง ๆ จากจีน และรวมไปถึงบางส่วนจากบริษทัให้เงินทุนจากญ่ีปุ่น บริษทัลีสซ่ิงของจีนไดข้ยายพอร์ตการลงทุน
ของตนอยา่งรวดเร็ว ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากกความสามารถในการใหเ้งินลงทุนกอ้นใหญ่ได ้ 
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กลุ่มสถาบนัการเงินไดเ้ร่ิมให้ความส าคญักบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และ
เป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (SDG) ของสหประชาชาติ บริษทัต่าง ๆ ท่ีเคยไดรั้บการประเมินจากธนาคารและ     
นกัลงทุนก่อนหนา้น้ีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวนั้น ในขณะน้ีตอ้งถูกประเมินจากผลกระทบ
ภาพรวมของบริษทัตามกรอบ SGD กล่าวคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม ทรัพยากรบุคคล และเงินทุน บริษทัฯ คาดว่า
การมุ่งเนน้การประเมินภาพรวมดงักล่าวจะเพ่ิมมากข้ึนในทศวรรษหนา้ กลุ่มธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ
เป็นกลุ่มบุกเบิกในการน าหลกัการเหล่าน้ีมาใช ้อย่างไรก็ตาม เราจะไดเ้ห็นธนาคารพาณิชยน์ าหลกัการขา้งตน้มาใช้
มากข้ึน ในปี 2562 ธนาคารพาณิชยช์ั้นน าหลายแห่งไดมี้บทบาทในการสนับสนุนเงินทุนส าหรับธุรกิจเดินเรือ         
โดยไดเ้ปิดตวัหลกัเกณฑท่ี์ช่ือวา่ หลกัการโพไซดอน (Poseidon Principles) โดยสถาบนัการเงินต่าง ๆ จะค านึงถึงการ
พิจารณาดา้นการรักษาสภาพภูมิอากาศมาใช้ในการอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงนับเป็นกา้วแรกท่ีส าคญัของอุตสาหกรรม
เดินเรือในการต่อสูก้บัประเดน็การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ!  

ขอ้มูลจาก Marine Money ระบุว่า อุตสาหกรรมการเดินเรือโดยรวม (ไม่รวมอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง) มีการ
ระดมทุน 6.70 พนัลา้นเหรียญสหรัฐจากตลาดทุนในปี 2562 เม่ือเทียบกบั 7.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปีก่อนหนา้    
(ปี 2561) โดยจ านวน 3.71 พนัลา้นเหรียญสหรัฐมาจากตลาดตราสารหน้ี และจ านวน 2.99 พนัลา้นเหรียญสหรัฐมา
จากตลาดทุน โดยมีการระดมทุนไดเ้พียง 15 ลา้นเหรียญสหรัฐเท่านั้นในตลาดหุน้หลกัและส่วนท่ีเหลือเป็นการระดม
ทุนผ่านตลาดหุ้นรอง อนัแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นยงัคงไม่เปิดส าหรับบริษทัใหม่ ๆ เม่ือเทียบยอดรวม 823 ลา้น
เหรียญสหรัฐท่ีไดจ้ากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์8 รายในปี 2560! กิจกรรมในตลาดทุนของธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้    
เทกองนัน่ค่อนขา้งเงียบ จากเงินทุนทั้งหมด 6.70 พนัลา้นเหรียญสหรัฐท่ีไดจ้ากตลาดทุนส าหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ 
ในปี 2562 มีเพียง 455 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือนอ้ยกวา่ร้อยละ 7 เป็นเงินทุนส าหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

 
บทส่งท้าย 

เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ ไดก้ าลงัไขวค่วา้โอกาสดี ๆ 
ท่ีมีอยู่ในตลาดโดยบริษทัฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมอบสัญญาแห่งความส าเร็จสู่อนาคตน้ีแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน 
ด้วยการท างานอย่างทุ่มเทและเสียสละของพนักงานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ ทั้ งท่ีประจ าในส านักงานและ             
ท่ีประจ าการบนเรือของบริษทัฯ ทุกคน  

 
 

 


