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ตลาดค่าระวางเรือและดัชนี BDI  
• โปรดดูวีดีโอท่ีน่าสนใจ beautiful video by BIMCO & ITN  ซ่ึงเก่ียวกบับทบาทของเรือและคนประจ าเรือ 

1.7 ลา้นคนท่ีท าหนา้ท่ีบนเรือเหล่าน้ี 
• ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงเผชิญปัญหาเร่ืองความไม่สมดุลกันระหว่างภาคอุปสงค์และภาค

อุปทาน โปรดดูส่วนถดัไปส าหรับค าอธิบายโดยละเอียดในเร่ืองน้ี 
• ปี 2563 แบ่งไดเ้ป็นสองช่วง ช่วงคร่ึงแรกของปีเกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายคร้ังส าคญั กล่าวคือ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อตลาดขนส่งสินคา้แห้งเท
กองส่งผลให้อุปสงค์ลดลงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกย  ่าแย่พอ ๆ กบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่
ในปี 2472 เหล่าผูเ้ช่ียวชาญไดอ้อกมาบอกวา่ตลาดสินคา้แหง้เทกองถูกท าลายโดยส้ินเชิง แต่ในขณะเดียวกนั 
จีนและแผนกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 667 พนัลา้นเหรียญสหรัฐท่ีประกาศเม่ือเดือนพฤษภาคมท าให้ตลาด
สินคา้แหง้เทกองและอุปสงคก์ลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง! 

• ค่าเฉล่ียของดัชนี BDI อยู่ท่ี 685 จุดในคร่ึงปีแรก และ 1,444 จุดในคร่ึงปีหลงั (เพิ่มขึ้นร้อยละ 110) โดย
เร่ิมตน้ปีอยูท่ี่ 976 จุดและ ณ ส้ินปีในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 อยูท่ี่ 1,366 จุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40) 

• เพื่อเป็นการเนน้ย  ้าถึงสถานการณ์ขา้งตน้ ในคร่ึงแรกของปีอตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียอยู่ท่ี 7,186 
เหรียญสหรัฐและ ในคร่ึงหลงัของปีเฉล่ียอยู่ท่ี 18,913 เหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 163!)  อตัราค่าระวาง
เรือขนาดเคปไซส์เร่ิมตน้ปีท่ี 11,976 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 2 มกราคมและลดลงเป็นระดบัต ่าท่ี 1,992 เหรียญ
สหรัฐในวนัท่ี 14 พฤษภาคม จากนั้นเพิ่มขึ้นสูงไปเป็น 34,896 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 6 ตุลาคมและส้ินสุดปี
ท่ี 16,633 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 24 ธันวาคม ในขณะท่ีอตัราเติบโตของกองเรือสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 ใน
ระหวา่งปี 2563! 

• จีนน าเขา้แร่เหล็กจากบราซิลในสัดส่วนร้อยละ 19.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และจากออสเตรเลียในสัดส่วนร้อย
ละ 62.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ในปี 2563 

• ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กของบราซิลลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกแร่เหล็กของ
ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากการท่ีปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมลท่ี์ไกลกวา่ถูกแทนท่ีดว้ยปริมาณการ
ขนส่งในแง่ตนัไมลท่ี์ใกลก้วา่  ปัจจยัน้ีไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในช่วงคร่ึงปีแรก 

P  ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ าปี  
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (รายงานประจ าปี 2563) 

https://www.bimco.org/sitecore%20modules/Web/EXM/RedirectUrlPage.aspx?ec_eq=MmBW91bZagXaXT9KMMpsLkCoRBwHrswAvnXhyLIY9XnVylvX%2fdRCeQjTsazbmcygvAuc0Iiv6XEa7GfPDyshFwooBZFDqkyn564epYz15pQJyJK8iuZr1T7wNO%2f7hxiy2b515t2UP4KVGZbs8w4KYFubkYb7JVwDC6jC3%2bdvkF2Z%2fstLtNYMLyfmpuRinJhIWmUc04QwCFYiWsl6LShblzPluiaUEO%2ffEyl6MGcxh%2bcqInygSysf%2f%2f%2biDg92BWJE%2flWW%2b3ByfiD%2fXT7PMLsayCTkxIOASmdO66B9Y0cFZRU72yDywkfWc9uaPbRH%2fP3ljYSYtBMaGCTzpKzIeHXAUg%3d%3d
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• เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดถู้กติดตั้งบนเรือกว่า 3,000 ล า ซ่ึง “ส้ินเปลือง” กว่า 6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐหรือ
มากกว่านั้น ซ่ึงเงินเหล่าน้ีสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาจริง ๆ เช่น การลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ไดม้ากกวา่น้ี 

• การเติบโตของอุปทานสุทธิท่ีร้อยละ 3.84 มากกว่าการเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตนัไมล์ซ่ึงประเมินโดย 
Clarksons Research ท่ีลดลงร้อยละ 2.19 และโดยนักวิเคราะห์ของ Clarksons Platou ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 
ในช่วงปี 2563 

• การส่งออกขา้วของอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.9 จากปีก่อนหนา้เป็นปริมาณ 14.4 ลา้นตนัในปี 2563 
• จ านวนสุกรของจีนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วหลงัจากการก าจดัโรคไขห้วดัหมูแอฟริกนัท าใหต้อ้งมีการน าเขา้ถัว่

เหลืองและขา้วโพดปริมาณมาก 
• ผูบ้ริโภคชาวอเมริกนัช าระหน้ีจ านวนมากในช่วง โควิด-19 เม่ือเทียบกบัช่วงวิกฤติการเงินโลก ดงันั้นอาจมี

การใชจ่้ายจ านวนมากเม่ือมีการฉีดวคัซีนอย่างแพร่หลาย การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 
ของตวัเลข GDP ของสหรัฐอเมริกา! 

• เจา้หนา้ท่ีธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์วา่ปี 2564 จะ "น่าประทบัใจ!" 
• ท่าเรือ LA รายงานการน าเขา้เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 ในเดือนตุลาคม 2563 เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม 2562 ซ่ึง

เป็นสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบ 114 ปี! 
• การน าเขา้และส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 และร้อยละ 9.9 ในเดือนกนัยายน 2563 เม่ือเทียบกบัเดือน

กนัยายน 2562 
• การส่งออกของจีนไปยงัสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เม่ือเทียบกับเดือน

พฤศจิกายน 2562 
• สหรัฐฯส่งออกถัว่เหลืองในปริมาณ 27.3 ลา้นตนัไปยงัจีนในปี 2563 
• สหรัฐฯส่งออกขา้วสาลีในปริมาณ 1.9 ลา้นตนัไปยงัจีนในปี 2563 
• จีนน าเขา้ขา้วสาลีในปริมาณ 8.5 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้ขา้วโพดในปริมาณ 11.3 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้แร่เหลก็ในปริมาณ 1,170 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 304.1 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้ถัว่เหลืองในปริมาณ 100.3 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนผลิตเหลก็ในปริมาณ 1,053 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนส่งออกเหลก็ในปริมาณ 53.7 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 16.5 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้เหลก็ในปริมาณ 20.23 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• ดชันี PMI ของจีนอยูท่ี่ 51.9 จุดในปี 2563 เน่ืองจากมาตรการกระตุน้ต่าง ๆ ของรัฐบาลจีน 
• การเติบโตของ GDP ในปี 2563 ของจีนอยู่ท่ีร้อยละ 2.3 ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจหลกัเพียงแห่งเดียวท่ีเติบโตในปี 

2563 รัฐบาลจีนไดก้ระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพิ่มความตอ้งการสินคา้แห้งเทกอง กองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) คาดวา่ GDP ของจีนจะเติบโตร้อยละ 8.1 ในปี 2564 
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• สหภาพยโุรปเห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเน่ืองจากโควิด-19 มูลค่า 2.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ! 
• รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ เร่งกระตุน้เศรษฐกิจและการคลงัมากกวา่ 17.9 ลา้นลา้นเหรียญ

สหรัฐซ่ึงน่าจะส่งผลใหป้ริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลเ์พิ่มขึ้นอยา่งมากในปี 2564 - ปี 2565 
• ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ไดเ้กิดขึ้นและอาจน าไปสู่การหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทานในคร่ึงแรกของ

ปี 2564 
• GDP ของสหราชอาณาจกัรลดลงอยา่งมากถึงร้อยละ 11.4 ในปี 2563 
• GDP ของญ่ีปุ่ นหดตวัร้อยละ 5.4 ในปี 2563 
• GDP ของอินเดียหดตวัร้อยละ12.2 ในปี 2563 
• GDP ของสิงคโปร์หดตวัร้อยละ 6.7 ในปี 2563 
• ในเดือนมกราคม 2564 กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ค านวณวา่ GDP โลกในปี 2563 ลดลงร้อยละ 

3.5 IMF แกไ้ขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2564 เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ในปี 2565 
การคาดการณ์ล่าสุดของ IMF ในเดือนมกราคมส าหรับอตัราการเติบโตของ GDP ปี 2564 มีดงัน้ี ประเทศ
ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศแคนาดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ประเทศ
ฝร่ังเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ประเทศเยอรมนัเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ประเทศ
อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ประเทศอิตาลีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ประเทศเน
เธอแลนด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ประเทศซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ประเทศเกาหลีใตเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 
ประเทศสเปนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ประเทศองักฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับการคาดการณ์ GDP ในปี 2564 
ส าหรับ ประเทศเดนมาร์กเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศกรีซเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ประเทศนิวซีแลนดเ์พิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.4 ประเทศนอร์เวยเ์พิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ประเทศสวีเดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ประเทศไตห้วนัเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 
จากการรายงานคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนตุลาคม 2563 

• โควิด-19 ยงัคงเป็นภยัคุกคามต่อแต่ละประเทศและต่อเศรษฐกิจโลก หากภยัคุกคามน้ีค่อย ๆ ลดลงไป
ภายในคร่ึงแรกของปี 2564 ซ่ึงดูเหมือนจะมีความเป็นไปไดท่ี้ชดัเจนเน่ืองจากมีวคัซีนมากกว่าสามชนิดท่ี
พฒันาเป็นผลส าเร็จก่อนส้ินปี 2563 หากเป็นเช่นนั้นการขนส่งจะกลบัสู่ภาวะปกติภายในคร่ึงหลงัของปี 
2564 

• ตลาดทุนยงัคงหยุดน่ิงในปี 2563 เราหวงัว่าตลาดตราสารหน้ี / ตราสารทุนจะเปิดอีกคร้ังในช่วงปี 2564 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอนน้ีท่ีเรามีวคัซีนพร้อมใชง้านแลว้ 

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมระดับภูมิภาค (RCEP) ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาการคา้เสรีท่ีลงนามใน
เดือนพฤศจิกายนโดย 15 ประเทศเศรษฐกิจหลกั (ซ่ึงมี GDP รวมทั้งส้ิน 26 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ซ่ึง
รวมถึงจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ 10 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะกระตุน้
การคา้ในภูมิภาคและลดความเส่ียงจากการต่อตา้นโลกาภิวตัน์ 
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• ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ค ามัน่ว่าจะใช้จ่ายเงิน 2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในการ
สร้างถนน สะพาน และจุดชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า 

• ในท่ีสุด Brexit ก็เสร็จส้ิน ซ่ึงถือไดว้า่ปัจจยัความไม่แน่นอนน้ีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตลาดไดห้มดไป! 
• สนธิสัญญา EU-China ไดล้งนามในเดือนพฤศจิกายนเพื่อใหส้หภาพยโุรปสามารถเขา้ถึงการลงทุนในจีนได ้
• อตัราการสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือในปัจจุบนั (ณ ส้ินปี 2563) อยูท่ี่ร้อยละ 6.07 (ปริมาณร้อยละ 4.39 

เป็นกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และปริมาณร้อยละ  6.99 เป็นกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้บนเรือ) หรือคิดเป็นปริมาณรายไตรมาสต ่าสุดในรอบกวา่ 20 ปี! 

• มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนั (ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ลา้นเดทเวทตนั) มากกวา่ปริมาณการ
สั่งต่อเรือใหม่ (13.87 ลา้นเดทเวทตนั) เกือบ 4 เท่าตวั ซ่ึงเคยเกิดขึ้นสองคร้ังในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาในปี 
2555 และปี 2559 ซ่ึงในทั้งสองคร้ังนั้น ดชันี BDI ไดเ้พิ่มขึ้นในปีถดัไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 
ปี 2560  

• การรีไซเคิลเรือเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 8.23 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2562 เป็น 15.1 ลา้นเดทเวทตนั (เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 83.5) ในปี 2563 แมว้า่การปิดเมืองอนัเน่ืองมาจาก โควิด-19 จะท าใหก้ารรีไซเคิลหยดุชะงกัอยูห่น่ึงไตร
มาส 

• โควิด-19 ท าใหเ้กิดการล่าชา้ในการขนส่งจากความแออดั การเปล่ียนเส้นทางเพื่อผลดัเปล่ียนลูกเรือเป็นการ
เพิ่มระยะทางในแง่ตนัไมล ์และความล่าชา้เน่ืองจากการกกักนัเรือเป็นเวลา 14 วนัส่งผลให้อุปทานของเรือ
ทุกกลุ่มลดลง 

• เจา้ของเรือยงัคงลดความเร็วในการแล่นเรือลงเพื่อช่วยลดภาคอุปทาน 
• การท่ีบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มเรือขนาดเล็กท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือนั่นหมายความว่าอตัราการเติบโต

สุทธิของภาคอุปทานจะอยูใ่นระดบัต ่าท่ีเพียงร้อยละ 0.84 ในปี 2564 
• การเติบโตสุทธิของอุปทานในปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 3.84 มากกว่าปริมาณการเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตนั

ไมล์ท่ีลดลงร้อยละ 2.19 ถึงเพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.5 (ซ่ึงความต่างเกิดจากการประมาณการของ Clarksons 
Research และ Analysts) คาดวา่อตัราน้ีจะกลบักนัในปี 2564 และ ปี 2565 โดยคาดการณ์วา่อุปสงคใ์นแง่ตนั
ไมลจ์ะมากกวา่การเติบโตของอุปทานสุทธิในแต่ละปีของทั้งสองปีน้ี 

• ณ ส้ินปี 2563 เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 56.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.2 ของ
กองเรือในปัจจุบนั (31.71 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ หรือร้อยละ 9.85 และ 
24.48 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ หรือร้อยละ 4.18) ซ่ึงเรือเหล่าน้ีจะเป็น
ตวัเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการรีไซเคิล เน่ืองจากจะตอ้งมีการลงทุนในการติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ 
การใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า ค่าใช้จ่ายในการตรวจเรือพิเศษ (Special Survey) ท่ีราคาสูง และอาจ
ตอ้งเผชิญกบักฎเกณฑอ่ื์น ๆ หลงัปี 2566 ท่ีจะบงัคบัใหต้อ้งรีไซเคิลเรือเก่าเหล่าน้ี  

• อีกวิธีหน่ึงในการมองแนวโน้มในอนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณเรือท่ีสั่งต่อใหม่ซ่ึงอยู่ท่ี
ปริมาณ 55.06 ลา้นเดทเวทตนั (จนถึงส้ินปี 2566) ว่าคิดเป็นปริมาณร้อยละ (ร้อยละ 6.07) ของกองเรือใน
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ปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2563 และพิจารณาว่าคร้ังสุดทา้ยท่ีมีตวัเลขต ่าเช่นน้ีเกิดขึ้นเม่ือใด ค าตอบคือในช่วงกลาง
ทศวรรษหรือปี 2528 ! 

• ขอ้มูลจาก Clarksons แสดงใหเ้ห็นการเติบโตสุทธิของกองเรือท่ีร้อยละ 3.84 ในปี 2563 (จากปริมาณ 873.43 
ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณ 906.99 ลา้นเดทเวทตนั) มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของภาคอุปทาน
ภายในส้ินปี 2564 และปี 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 1.84 และร้อยละ 0.22 (จากปริมาณ 906.99 ลา้นเดทเวทตนั เป็น
ปริมาณ 923.66 ลา้นเดทเวทตนัภายในส้ินปี 2564 และจากนั้นเป็นปริมาณ 925.73 ลา้นเดทเวทตนัภายในส้ิน
ปี 2565) โดยคาดว่าจะมีการรีไซเคิลเรือปริมาณ 16 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และมีอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อย
ละ 15 ต่อปีในปี 2564 และปี 2565 

• หากการคาดการณ์ของบริษทัฯ ท่ีคาดวา่ภาคอุปทานจะเติบโตร้อยละ 1.84 เป็นไปตามคาด ปี 2564 ควรเป็น
ปีท่ีมีการเติบโตอย่างสมเหตุสมผลเม่ือพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของ GDP โลก ท่ีร้อยละ 5.5 ซ่ึงได้
คาดการณ์โดย IMF 

• หากภาคอุปทานไดรั้บผลจากการท่ีเรือเก่าหลายล าตอ้งถูกรีไซเคิล การลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดย
เจา้ของเรือท่ีเหลือท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และการตอ้งจอดเรือในอู่แห้งส าหรับเจา้ของเรือท่ีตอ้ง
น าเรือเขา้ตรวจเรือพิเศษขณะท่ีเรือมีอายุมากกว่า 20 ปี หากเป็นเช่นน้ีตลาดจะไดรั้บประโยชน์จากปริมาณ
เรือท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในดา้นอุปทาน 

 
คร้ังนีจ้ะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาจริงหรือไม่?  
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เพื่อใหเ้ขา้ใจการน าเสนอภาพดา้นบนไดดี้ขึ้น โปรดอ่านค าอธิบายดงัต่อไปน้ี: 
• บริษทัฯ ไดเ้ลือกปี 2552 (ปีท่ีถดัจากการเกิดเหตุการณ์วิกฤตการเงินโลก), ปี 2559 (ปีท่ีแยท่ี่สุดเท่าท่ีเคยมีมา

ส าหรับธุรกิจขนส่งทางทะเล) และปี 2563 (ปีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายคร้ังส าคญั กล่าวคือ โค
วิด-19) เพื่อน าเสนอภาพดา้นบน 

• ปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือในปี 2552 มีมากถึงร้อยละ 81 และตวัเลขน้ีอธิบายว่าเพราะเหตุ
ใดอุตสาหกรรมจึงอยู่ในภาวะถดถอยเป็นเวลา 12 ปีหลงัจากนั้น (ปี 2552 ถึง ปี 2563) เพียงแค่พยายาม
รองรับอุปทานส่วนเกินน้ี 

• จีนออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้หล็กมูลค่า 578 พนัลา้นเหรียญสหรัฐทนัทีหลงัจาก
วิกฤตการเงินโลก ส่งผลใหด้ชันี BDI ฟ้ืนตวัจาก 663 จุดในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2551 สู่ระดบัสูงท่ี 4,291 จุดใน
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 และแตะจุดสูงสุดท่ี 4,661 จุดในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 

• ปี 2559 เป็นปีท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์(ร้อยละ 2.4 เทียบกบัร้อยละ 2.1) ในขณะท่ี
ยงัคงด้ินรนกบัอุปทานส่วนเกินท่ีเกิดขึ้นหลงัจากวิกฤตการเงินโลก ในปี 2559 ยงัมีสัดส่วนปริมาณค าสั่งต่อ
เรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือสูงถึงร้อยละ 18 และไม่ไดรั้บประโยชน์จากแผนการกระตุน้เศรษฐกิจใด ๆ ของ
รัฐบาลจีน ท าใหเ้ป็นปีท่ีแยท่ี่สุดส าหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

• ในปี 2563 อุปสงคล์ดลงในคร่ึงแรกของปีแต่ไดป้รับตวัเพิ่มขึ้นในคร่ึงหลงัของปี ส าหรับตวัเลขการเติบโต
ของอุปสงค์ในแง่ตนัไมล์ในปีน้ีอยู่ระหว่างติดลบร้อยละ 2.19 (ขอ้มูลจากการวิจยัของ Clarksons) ถึงบวก
ร้อยละ 0.50 (ขอ้มูลจากนกัวิเคราะห์ของ Clarksons Platou) อตัราค่าเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลาของเรือขนาด
เคปไซส์เปล่ียนแปลงจากค่าเฉล่ียท่ี 7,186 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี เป็นค่าเฉล่ียท่ี 18,913 เหรียญ
สหรัฐในคร่ึงหลงัของปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 163) แมก้องเรือขนาดเคปไซส์จะเติบโตร้อยละ 3.73 ในระหว่างปี 
ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงความสมดุลของอุปทานและอุปสงค ์

• ท าไมปี 2564 ถึงแตกต่าง? สัดส่วนปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือ (ร้อยละ 6.07) อยูใ่นจุดต ่าสุด
ในรอบ 20 ปีหรือนานกว่านั้น ซ่ึงหมายความว่าแมว้่าจะมีการปลดระวางเรือในปริมาณน้อย แต่อุปทานเรือ
ใหม่ก็มีไม่มาก ซ่ึงส่งผลให้เจา้ของเรือต่าง ๆ สามารถท าเงินไดใ้นช่วงไม่ก่ีปีขา้งหน้าเน่ืองจากคาดว่าอุป
สงคจ์ะยงัคงขยายตวัต่อไป 

• มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนั (ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ลา้นเดทเวทตนั) มากกว่าปริมาณการ
สั่งต่อเรือใหม่ (13.87 ลา้นเดทเวทตนั) เกือบ 4 เท่าตวั ซ่ึงเคยเกิดขึ้นสองคร้ังในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาในปี 
2555 และปี 2559 ซ่ึงในทั้งสองคร้ังนั้น ดชันี BDI ไดเ้พิ่มขึ้นในปีถดัไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 
ปี 2560 

• เรือท่ีมีอายเุกิน 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของกองเรือในปัจจุบนัซ่ึงสูงกวา่สัดส่วนระหวา่งปริมาณค าสั่งต่อเรือ
ใหม่ตอ่ปริมาณกองเรือท่ีร้อยละ 6.07 ณ ส้ินปี 2563 

• ค าสั่งต่อเรือใหม่ในปี 2563 ถูกจ ากดัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยยาวนานถึง 12 ปี ธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้
แก่เจา้ของเรือ ตลาดทุนยงัคงหยุดน่ิง เรือขนาดอลัตราแมกซ์อาย ุ5 ปีขายในราคา 16 - 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ
เม่ือเทียบกบัเรือขนาดอลัตราแมกซ์สั่งต่อใหม่ขายอยูท่ี่ราคา 26 - 27 ลา้นเหรียญสหรัฐ แทบจะไม่ตอ้งคิดเลย
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ว่าควรซ้ือเรือมือสองมากกว่า และความไม่แน่นอนอย่างมากเก่ียวกับกฎระเบียบใหม่เก่ียวกับก๊าซเรือน
กระจกท่ีท าใหค้ าสั่งต่อเรือใหม่มีจ านวนลดลง 

• อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เร่ิมตน้ปีท่ี 16,656 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 มกราคมและเพิ่มสูงถึง 26,489 
เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 13 มกราคม และปิดท่ี 15,675 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ซ่ึงเป็นอตัราค่า
ระวางในเดือนมกราคมท่ีสูงท่ีสุดในรอบกวา่ทศวรรษ เรากลา้พูดไหมวา่ช่วงเวลาท่ีดีก าลงัจะมาถึง? 

• ปริมาณการขนส่งสินคา้ภายในปี 2593 จะอยู่ท่ี 3.5 เท่าของปริมาณการขนส่งในปี 2551 โดยต้องใช้เรือ
เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า แต่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดอ้อกกฎเกณฑ์ว่าก๊าซเรือนกระจกจะตอ้ง
ลดลงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัปี 2551! 

• เรือท่ีสร้างดว้ยเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในหลงัจากปี 2568 จะมีอายุการใชง้านลดลงเหลือเพียง 10 ปีถึง 15 ปี
ก่อนท่ีจะถูกแทนท่ีดว้ยเรือท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนยเ์พื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในอนาคต 

• กฎระเบียบใหม่ภายใตก้ารก าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  อาจบงัคบัให้เจา้ของเรือท่ีมีเรือ
อาย ุ20 ปีซ่ึงเป็นเรือท่ีใชก้ารเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งปลดระวางเรือเหล่านั้นซ่ึงจะท าใหภ้าคอุปทานมีการลดลง
มากขึ้นหลงัปี 2566 

• จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 667 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึง
มากกว่าท่ีเคยออกหลังวิกฤตการเงินโลกเกือบร้อยละ 16 เพื่อต่อสู้กบัโควิด-19 ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อตลาด
สินคา้แหง้เทกองในปี 2564 และหลงัจากนั้น 

• รัฐบาลและธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งกระตุน้เศรษฐกิจและการคลงั 17.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงน่าจะส่งผล
ใหอุ้ปสงคใ์นแง่ตนัไมลเ์พิ่มขึ้นอยา่งมากในปี 2564 / ปี 2565 

• ปี 2564 มีอตัราการเติบโตของอุปสงคท่ี์ร้อยละ 4.36 (ขอ้มูลจาก Clarksons) ถึงร้อยละ 6.7 (ขอ้มูลจาก DNB 
Markets) เทียบกับอัตราการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 1.7 (ข้อมูลจาก Clarksons) ถึงร้อยละ 1.5 
(ขอ้มูลจาก DNB Markets) ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการเช่าเหมาล าเป็นเวลามีอตัราท่ีแข็งแกร่งและปี 2564 จะ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของรายไดท่ี้แขง็แกร่งส าหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

 

เหตุการณ์ส าคัญของบริษัทฯ  ในปี 2563 
 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของบริษัทฯ กับ Sainty ไดส้ิ้นสุดลงดว้ยความสมคัรใจของทั้งสองฝ่าย โดยผลจาก
ระงบัขอ้พิพาทมีดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทจ านวน 40.50 ลา้นเหรียญสหรัฐในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563  
2. เม่ือเทียบกบัจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้ เงินจ านวน 67.90 ลา้นเหรียญสหรัฐไดเ้คยแสดงเป็น “เงินล่วงหน้า

ค่าต่อเรือ” ภายใตสิ้นทรัพยข์องงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ  
3. “เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ” ดังกล่าวได้ถูกล้างออกและแทนท่ีด้วยจ านวน  40.50 ล้านเหรียญสหรัฐภายใต้

รายการเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ  
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4. ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการขาดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดจ านวน 27.40 ลา้นเหรียญสหรัฐในงบก าไร
ขาดทุนของบริษทัฯ  

5. การขาดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดท าให้ส่วนของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ลดลงในจ านวนเดียวกัน  กล่าวคือ
จ านวน 27.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

6. บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินสดเขา้สู่บริษทัฯ โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ 

7. จากการระงบัขอ้พิพาทน้ี บริษทัฯ ไดป้ระหยดัค่าใชจ่้ายทางกฎหมายเพิ่มเติมเป็นจ านวนกว่า 3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐต่อปี และประหยดัเวลาในการจดัการ  

8. การขจดัความไม่แน่นอนจากคดีความออกไปจะช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 
 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม และ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประสบความส าเร็จในการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้
รุ่น PSL206A และรุ่น PSL211A  

1. บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูรุ่้น PSL206A บางส่วนจ านวน 392 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 จ านวน 627.2 
ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 จ านวน 282.24 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2564 และอีกจ านวน 329.28 
ลา้นบาท จะไถ่ถอนในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 ทั้งน้ี ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้นน้ีมีเงินตน้คงเหลือ
จ านวน 329.28 ลา้นบาทซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 

2. บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูรุ่้น PSL211A บางส่วนจ านวน 359 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยหลงัจาก
การไถ่ถอนหุน้กูรุ่้นน้ีอีกจ านวน 359 ลา้นบาทในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 หุน้กูรุ่้นน้ีมีเงินตน้คงเหลือ
จ านวน 2,872 ลา้นบาทซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

บริษทัฯ ยงัคงมีความตั้งใจท่ีจะไถ่ถอนหุน้กูท้ั้งสองรุ่นก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
 
บริษัทฯ ได้พยายามลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมผ่านการท ารายการรูปแบบใหม่กบัลูกคา้รายหน่ึงของบริษทัฯ การ
คิดนอกกรอบเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาและท าใหเ้กิดอีกหน่ึงประวติัศาสตร์แรกส าหรับ PSL 

1. PSL ด าเนินการให้ไดรั้บค่าเช่าเรือเหมาล าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหน่ึงปี ส าหรับสัญญาเช่าระยะยาวของเรือ 
5 ล า ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

2. ค่าเช่าเรือเหมาล าล่วงหนา้คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 26.55 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
3. PSL สามารถบรรลุเป้าหมายน้ีไดเ้น่ืองจากความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดอยา่งมากระหวา่งบริษทัฯ กบัลูกคา้ 
4. ส่ิงน้ีนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลและไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน! 
5. เม่ือพิจารณาถึงสถานะของตลาดทุน ธนาคารไม่เตม็ใจท่ีจะปล่อยเงินกู ้และเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

โรคระบาดทัว่โลก ส่ิงท่ีเกิดขึ้นน้ีเปรียบเหมือนเป็นส่ิงเหลือเช่ือ! 
6. PSL ใช้เงินท่ีได้มาจ านวน 4.85 ล้านเหรียญสหรัฐในการช าระเงินกู้ส าหรับเรือดังล่าวก่อนก าหนดเป็น

ระยะเวลาหน่ึงปีใหแ้ก่ธนาคารผูรั้บจ านอง  
7. ส่วนเงินท่ีไดม้าอีกจ านวน 19.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 627.20 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดใ้ชใ้นการไถ่

ถอนหุน้กูบ้างส่วนของหุน้กูรุ่้น PSL206A (ตามท่ีไดอ้ธิบายดา้นบน) 
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8. เงินท่ีเหลือจะถูกน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปของบริษทัฯ 
 

จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
ผลการด าเนินงานระหว่างปี รายไดร้วมของบริษทัฯ เป็นเงิน 3,751.06 ลา้นบาท (ปี 2562: 4,183.03 ลา้นบาท) และ
บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 1,294.85 ลา้นบาท รวมผลขาดทุนท่ีเกิดคร้ังเดียวจากการเขา้ท าสัญญาระงบัขอ้พิพาท
กบัอู่ต่อเรือ Sainty จ านวน 868.72 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิไม่รวมขาดทุนท่ีเกิดขึ้นคร้ังเดียวอยู่ท่ี 426.13 ลา้นบาท (ปี 
2562: ขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 228.49 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 10,134.29 ลา้นบาท (ปี 2562: 11,559.05 ลา้น
บาท) และสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ลดลงในระหวา่งปีเป็น 21,396.85 ลา้นบาท (ปี 2562: 25,060.55 ลา้นบาท) การ
ลดลงของสินทรัพยร์วมหลกัๆ มาจากการปิดสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและเงินต้นต่างสกุลเงิน การรับเงิน
ล่วงหน้าค่าต่อเรือคืนจากอู่ต่อเรือ Sainty และค่าเส่ือมราคาของเรือ บริษทัฯ มีเรือจ านวน 36 ล าทั้งในปี 2562 และปี 
2563 
 
ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจ านวน 1,275.67 ลา้นบาท (ปี 2562: ขาดทุนสุทธิจ านวน 219.74 ลา้นบาท) ก่อน
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 14.74 ลา้นบาท (ปี 2562: จ านวน 6.04 ลา้นบาท) และภาษีเงินไดจ้ านวน 4.44 
ลา้นบาท (ปี 2562: จ านวน 2.71 ลา้นบาท)  การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้รายไดล้ดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคมปี 2563 อย่างไรก็ตาม อตัราค่าระวางเรือไดฟ้ื้นตวัขึ้นหลงัจากท่ีหลาย
ประเทศทัว่โลกได้ยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากน้ี มาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจท่ีเนน้โครงสร้างพื้นฐานของจีนท าใหอ้ตัราค่าระวางปรับตวัดีขึ้นเน่ืองจากอุปสงคส์ าหรับสินคา้แห้ง
เทกองแข็งแกร่ง เรือของบริษัทฯ ท ารายได้เฉล่ียต่อวันต่อล าเรือคิดเป็น 8,332 เหรียญสหรัฐในปี 2563 เม่ือ
เปรียบเทียบกบั 9,622 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือในปี 2562 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือ
และน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ลดลงร้อยละ 12 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ 
(ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนั) ลดลงจาก 4,778 เหรียญสหรัฐในปีก่อน เป็น 4,705 เหรียญสหรัฐในปี 2563 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 1 ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเฉล่ียเพื่อการซ่อมบ ารุงของปีน้ีอยู่ท่ี 7.63 วนัต่อล า
เรือ (ในปี 2563 อายุเฉล่ียของกองเรืออยู่ท่ี 9.3 ปี) โดยมีเรือ 14 ล าเขา้รับการซ่อมแซมในอู่แห้งและส ารวจเรือใน
ระหวา่งปี 
 
บริษทัฯ ไดล้องค านวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นอีกคร้ังในปีน้ี ส าหรับ 27 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2563 ซ่ึงราคาหุน้บริษทัฯ มีราคาปิดอยูท่ี่ 4.32 บาทต่อหุน้ (บริษทัฯ เร่ิมซ้ือ
ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) และหากนกัลงทุนไดถื้อหุ้นไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจน
ครบ 27 ปี นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนถึง 8.23 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การค านวณน้ียงัไม่ได้ค านึงถึง
ผลตอบแทนจากการน าเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบ้ียรับ 
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เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีท่ีส าคญั จากงบการเงินของ
บริษทัฯ ในปีท่ีผา่น ๆ มาดงัต่อไปน้ี 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) 6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 1,353 1,066 

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) 

 
(40.80) 

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

 
(1.13) 

 
ในช่วงท่ีตลาดต ่าสุดในปี 2558 และในปี 2559 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย และเม่ือตน้ปี 2558 
บริษทัฯ เพิ่มทุนจ านวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มี
หลกัประกนั 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ออกหุ้นกู้
ไม่มีหลกัประกนัอีก 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 3.5 ปี ในเดือนธันวาคม 2559 
บริษทัฯ ไดช้ าระเงินคืนเงินกูก่้อนก าหนดส าหรับเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัซ่ึงจะครบก าหนดช าระในปี 2561 และปี 2562 
และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มเงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพื่อรีไซเคิลจ านวน 15 ล าในปี 
2558 - ปี 2559 และขายเรือเก่าเพื่อแล่นต่อในตลาดจ 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
เต็มจ านวนและถอนจ านองเรือเพิ่มอีกจ านวน 2 ล า เพื่อเป็นการลดผลกระทบทางลบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 
2563 บริษทัฯ ได้เล่ือนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สองรุ่น จ านวนเงินรวม 124 ล้านเหรียญสหรัฐ ออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปีคร่ึง บริษทัฯ ได้รับเงินจ านวน 40.50 ล้านเหรียญสหรัฐจากการระงับขอ้พิพาทกับอู่ต่อเรือ Sainty 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรั้บเงินค่าเช่าเรือล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 12 เดือนจ านวน 26.55 ลา้นเหรียญสหรัฐจากลูกคา้
รายหน่ึง 
 
กองเรือของบริษัทฯ : ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ มีเรือจ านวน 36 ล าในกองเรือ (ขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) จ านวน 
8 ล า ขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จ านวน 9 ล า และขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จ านวน 19 ล า) มีขนาดระวาง
บรรทุก รวม 1,585,805 เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 44,050 เดทเวทตนั ต่อล าโดยมีอายเุฉล่ียของกองเรือประมาณ 9.3 ปี  
ในธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรท่ีผนั
ผวนและคาดเดาไดย้าก จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว้า่เป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสุด 
 
รายได้ต่อวันต่อล าเรือ ในปี 2563 รายไดต้่อวนัต่อล าเรือของบริษทัฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 8,332 เหรียญสหรัฐ ส่วนของค่าใชจ่้าย
ในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยู่ท่ี 4,705 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไวเ้ล็กน้อยท่ี  4,650 เหรียญ
สหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการประสบปัญหาในการเปล่ียนถ่ายลูกเรือเน่ืองจากไม่มีเท่ียวบิน การ
ตรวจโควิด-19 ทั้งก่อนและหลงัขึ้นเคร่ืองบิน มาตรการกกัตวั 14 วนัในโรงแรมต่างๆ ซ่ึงมีราคาสูง เท่ียวบินส่วนตวัท่ี
มีราคาสูงมาก การเปล่ียนเส้นทางเดินเรือซ่ึงตอ้งใชต้น้ทุนสูง เพื่อเปล่ียนถ่ายลูกเรือ 
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การแบ่งส่วนตลาด / การเปรียบเทียบ : ในปี 2563 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 
445 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี  8,003 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2563 เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของ
บริษทัฯ ท ารายไดอ้ยูท่ี่ 8,214 เหรียญสหรัฐต่อวนั ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 2.64 ค่าเฉล่ียของ
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 744 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,189 เหรียญ
สหรัฐต่อวนั เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ ท่ี 8,464 เหรียญสหรัฐต่อ
วนั มากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 3.36 เป้าหมายของบริษทัฯ คือการท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าว
ทั้งสอง 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้่ามีการ
ท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอีกส่ีปีขา้งหน้าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 15 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะ
ไดรั้บประมาณ 137.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

จ านวนวันเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,140 13,176 13,140 
จ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว    2,190 1,992 1,825 1,830 1,825 
ร้อยละของจ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  17 15 14 14 14 
อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,577 14,062 14,550 14,550 14,550 

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

29.7 28.0 26.6 26.6 26.6 

 
การรีไซเคิลเรือ ด าเนินไปดว้ยดีโดยมีขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลปริมาณ  15.1 ลา้นเดทเวทตนั ใน
ระหว่างปี 2563 (แม้ว่าในอนุทวีปอินเดียมีการปิดเมืองในช่วงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนมีนาคมจนถึงส้ินเดือน
พฤษภาคม) รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ  8.23 ลา้นเดทเวทตนั
ในปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.5) อายุของกองเรือโลก ณ ส้ินปี 2563 มีปริมาณ 56.2 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณ 31.71 
ลา้นเดทเวทตนัของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และปริมาณ 24.48 ลา้นเดทเวทตนัของกลุ่มเรือท่ีไม่มี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือร้อยละ 6.2 (ร้อยละ 9.85 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 
4.18 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายคุรบ 20 ปีหรือมากกวา่ รวมถึงสัดส่วน
ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยู่ในระดบัต ่าท่ีร้อยละ 6.07 (ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2566 
เม่ือเทียบกบัปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ส้ินปี 2563) ท าใหก้องเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลกน่าจะขยายตวัชา้ลงมากขึ้น  
 

ทิศทางอุตสาหกรรม 
คาดว่าภาคอุปทานของเรือสั่งต่อใหม่จะลดลงในอีกสองสามปีขา้งหน้า โดยเร่ิมตน้ปี 2563 อุปทานเรืออยู่ท่ี 873.43 
ลา้นเดทเวทตนั และจนถึงส้ินปี เพิ่มขึ้นเป็น 906.99 ลา้นเดทเวทตนั ในระหวา่งปีเรือปริมาณ 15.1 ลา้นเดทเวทตนัได้
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ถูกรีไซเคิล และมีการส่งมอบเรือ 48.66 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลให้กองเรือขยายตวัร้อยละ 3.84 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ท่ี 55.06 ลา้นเดทเวทตนั (ก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566) หรือประมาณร้อยละ 
6.07 ของปริมาณกองเรือโลกในตน้ปี 2564 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือเติบโตสุทธิ
ร้อยละ 2.69 ในปี 2563 ส าหรับกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์/ซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ และปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่
ส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรืออยู่ท่ี 14.15 ลา้นเดทเวทตนั (ก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566) หรือ
ประมาณร้อยละ 4.39 ของกองเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือของโลกในตน้ปี 2564 ส่ิงน้ีจะช่วยลดแรงกดดนั
จากดา้นอุปทาน 
 
ในขณะท่ีดา้นอุปทานดูเหมือนจะน่าสนใจหากมองโดยผิวเผิน ขอ้เทจ็จริงขา้งตน้ท่ีกล่าวถึงก่อนหนา้น้ีไม่ไดค้  านึงถึง
ผลกระทบดา้นกฎระเบียบท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นหรืออายุปัจจุบนัของกองเรือ ในตน้ปี 2564 ร้อยละ 6.19 (56.2 ลา้นเดท
เวทตนั) ของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก (ร้อยละ 9.85 หรือปริมาณ 31.71 ลา้นเดทเวทตนัของกองเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) มีอายมุากกวา่ 20 ปี และร้อยละ 10.65 (96.62 ลา้นเดทเวทตนั) ของ
กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก (ร้อยละ 14.75 หรือ 47.49 ลา้นเดทเวทตนัของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) จะมีอายุมากกว่า 20 ปีภายในส้ินปี 2566 หากเรือเหล่าน้ีไม่ถูกรีไซเคิลก่อนถึงเวลานั้น 
ขอ้สรุปประการแรกท่ีไดจ้ากขอ้มูลขา้งตน้คือปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่เป็นปริมาณการทดแทนเรือเก่าและไม่ใช่เป็น
การเพิ่มปริมาณเรือ ประการท่ีสองเรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี ไดถู้กออกแบบ สร้าง และส่งมอบในขณะท่ีราคาน ้ามนั
เฉล่ียอยูท่ี่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่อมาราคาน ้ามนัไดร่้วงลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงวิกฤตการณ์
การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - ปี 2543 ดงันั้นเรือได้ถูกออกแบบโดยเน้นการใช้พลงังานมากกว่าการประหยดั
เช้ือเพลิง  เรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปีหรือเก่ากว่าจะพบว่าเป็นการยากท่ีจะแข่งขนักับเรือท่ีอายุน้อยกว่าท่ีมีการใช้
เช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ มีความเห็นว่าในปี 2564 การรีไซเคิลจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการสั่งต่อ
เรือใหม่จะลดลงเน่ืองจากกฎเกณฑ์ใหม่ไดมี้ผลใชบ้งัคบั เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือเก่ากว่ามีปริมาณ 56.2 ลา้นเดทเวทตนั 
หรือร้อยละ 6.19 ของกองเรือในปัจจุบนั (31.71 ลา้นเดทเวทตนัเป็นเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้บนเรือหรือร้อยละ 9.85 และ 24.48 ลา้นเดทเวทตนั เป็นเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
บนเรือหรือร้อยละ 4.18) ณ ส้ินปี 2563 จะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการรีไซเคิล เน่ืองจากเรือเก่าเหล่านั้น
ตอ้งลงทุนในระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ IMO2020 การส ารวจเรือพิเศษท่ีมีราคาแพง และตอ้งเผชิญกับการรีไซเคิล
เน่ืองจากกฎเกณฑก์ฎขอ้บงัคบัหลงัจากปี 2566 
 
เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจ านวน 2,154 ล า ขนาดระวางรวม 390.63 ลา้นเดทเวทตนั ณ 
ส้ินปี 2563) มีเรือจ านวน 135 ล า ขนาดระวางรวม 27.6 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 7.06 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ี
จะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 113 ล า ขนาดระวางรวม 18.96 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อย
ละ 4.85 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566  
 
เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจ านวน 2,451 ล า ขนาดระวางรวม 194.5 ลา้นเดทเวทตนั ณ 
ส้ินปี 2563) มีเรือจ านวน 161 ล า ขนาดระวางรวม 13.31 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 6.84 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ี



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                       13 | ห น้ า  

 

จะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 404 ล า ขนาดระวางรวม 30.17 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อย
ละ 15.51 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566  
เรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตนั – มีเรือจ านวน 3,777 ล า ขนาดระวางรวม 212.23 
ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2563) มีเรือจ านวน 180 ล า ขนาดระวางรวม 10.52 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 4.96 ของ
ขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2566 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 578 ล า ขนาดระวางรวม 28.83 ลา้น
เดทเวทตนัหรือร้อยละ 13.58 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566 
 
เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือ 4,029  ล า ขนาดระวางรวม 109.63  ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 
2563) มีเรือจ านวน 137 ล า ขนาดระวางรวม 3.64  ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 3.32 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูก
ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2567 ในเรือขนาดน้ี มีจ านวน 758 ล า ขนาดระวางรวม 18.66 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 17.02  
ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2566 และคาดวา่จะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566 
 
เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งต้น ควรตอ้งค านึงถึงอตัราความล่าช้าในการส่งมอบเรือซ่ึงในปี 
2563 อยู่ท่ีร้อยละ 11.79 และอตัราการรีไซเคิลเรืออยู่ท่ี 15.1 ลา้นเดทเวทตนั อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือเฉล่ีย
ในหา้ปีท่ีผา่นมาอยู่ท่ีร้อยละ 22.8 โดยประมาณและมีอตัราการรีไซเคิลเรืออยู่ท่ี 14.7 ลา้นเดทเวทตนัต่อปีในช่วง 5 ปี
ท่ีผ่านมา ซ่ึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือและอตัราการรีไซเคิลเรือนั้นจะสวนทางกบัดชันี BDI และปริมาณ
สินเช่ือในตลาด 
 
ขอ้มูลจาก Clarksons ระบุวา่ ในปี 2563 กองเรือโลกขยายตวัสุทธิร้อยละ 3.84 และคาดวา่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ขณะท่ี
ความตอ้งการในแง่ตนั-ไมล์ (ส าหรับการคา้ทางทะเลส าหรับสินคา้แห้งเทกอง) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 ในปี 2564 
ช่องวา่งระหวา่งการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปสงคแ์ละการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปทานในปี 2564 น่าจะท าให้
ตลาดเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่ก็มีความผนัผวนมากขึ้น เน่ืองจากจุดสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานไดม้าถึงหรือใกล้
จะถึงแลว้ ตลาดจะมีความผนัผวนอย่างรุนแรงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยของอุปสงคห์รือการเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ยของอุปทานยอ่มส่งผลกระทบอยา่งไม่เป็นสัดส่วนต่อดชันี BDI 
 
การรีไซเคิลเรือ: ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัในการรีไซเคิลเรือ ยิง่ตลาดการขนส่งสินคา้ซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณ
เรือท่ีถูกส่งไปอู่เพื่อรีไซเคิลก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในปี 2563 นั้นน้อยมากเม่ือเทียบกบัการ
ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่โดยเฉล่ียในทศวรรษน้ี โดยมีการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณ 48.66 ลา้นเดทเวทตนั  
 
ผลกระทบจากกฎเกณฑ์: ผลกระทบจากกฎเกณฑจ์ะท าใหมี้การรีไซเคิลเรือต่าง ๆ มากขึ้นในปี 2566 และหลงัจากนั้น 
IMO 2020 จะส่งผลให้มีการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงมีราคาสูงกว่าแต่ “สะอาดกว่า” นับตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และด้วยเหตุน้ีปริมาณของมลพิษทางอากาศรวมทั้งฝน “กรด” ท่ีเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเสีย
ดงักล่าวก็ไดล้ดลง 
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มุมมองมหภาค 
 
สหรัฐอเมริกา:  นายโจ ไบเดน ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าหมายท่ีจะบรรเทาความ
ทุกข์ยากภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เศรษฐกิจของสหรัฐก าลงัฟ้ืนตวัหลังจาก
ไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 คาดว่าตวัเลข GDP ท่ีแทจ้ริง คือ หดตวัร้อยละ 
3.7 ในปี 2563 ก่อนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ในปี 2565 โดยคาดว่าอตัราการว่างงาน
จะค่อย ๆ ลดลงแต่จะยงัคงสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัระดบัก่อนการระบาดเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองของผูติ้ดเช้ือโค
วิด-19 อยา่งไรก็ตาม การวา่งงานเป็นเวลานานท่ีหลายคนตอ้งเผชิญจะยงัคงกดดนัอุปสงคแ์ละน าไปสู่การผิดนดัช าระ
หน้ีท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต การเร่ิมฉีดวคัซีนจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดของธุรกิจขนาดเล็กต่าง ๆ ภาคครัวเรือนและ
ภาคบริการไดอ้ยา่งมาก 
 
จีน:  หลงัจากการลดลงรายไตรมาสท่ีลงต ่าท่ีสุดและการเพิ่มขึ้นอยา่งมากท่ีตามมาอยา่งเป็นประวติัการณ์ในไตรมาส
แรกและไตรมาสสองของปี 2563 ตามล าดบั และการทรงตวัในไตรมาสสาม คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลบัสู่
ระดบัก่อนการมีการแพร่ระบาดโดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.9 ในปี 2565 การลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหน้ีและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางพลงังานท่ีกระตุ้น
เศรษฐกิจไดก้ระตุน้การเติบโตในปี 2563 การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยย์งัคงแข็งแกร่ง การส่งออกไดเ้พิ่มขึ้นจาก
ความตอ้งการหน้ากากอนามยัและวสัดุและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 รวมถึงสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานทางไกล ภาคการบริโภคยงัคงฟ้ืนตวัจากผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาด มาตรการกระตุ้นทางการเงินซ่ึง
จ าเป็นในระหว่างการระบาดก าลงัถูกยกเลิกเน่ืองจากแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจทางการ
เงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Shadow Banking) ไดมี้ปริมาณเพิ่มขึ้นหลงัจากไดล้ดลงในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา การเพิ่มขึ้นของ
บริษทัท่ีผิดนดัช าระหน้ีท าให้ความเส่ียงดา้นราคาเพิ่มสูงขึ้น นโยบายการคลงัจะยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนุน โดยการ
ลดภาษีหลายคร้ังและการขยายสิทธิประโยชน์ทางสังคมท่ีส่งเสริมการบริโภคท่ามกลางความเช่ือมัน่ท่ีลดลงของ
ผูบ้ริโภค 
 
สหภาพยุโรป:  กลุ่มการคา้ของสหภาพยุโรปเร่ิมต้นปี 2563 ด้วยความไม่แน่นอนอย่างมากเก่ียวกับผลการเจรจา 
Brexit แต่กลบัไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสแรกของปี 2563 OECD 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะหดตวัร้อยละ 7.5 ในปี 2563 และจะเป็นระยะเวลาถึง 2 ปีเต็มก่อนท่ีเศรษฐกิจจะกลบัมาสู่
ระดบัก่อนการระบาด สหภาพยุโรปเป็นหน่ึงในประเทศเศรษฐกิจหลกักลุ่มแรกท่ีเร่ิมการฉีดวคัซีนให้กบัประชากร 
การฉีดวคัซีนจะช่วยให้สภาพธุรกิจฟ้ืนตวั ช่วยลดความไม่แน่นอน และกระตุน้การบริโภคท่ีลดลงเน่ืองจากการแพร่
ระบาด เพื่อหลีกเล่ียงการตึงตวัทางเศรษฐกิจก่อนเวลาอนัควรซ่ึงอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวั ยงัคงมีนโยบายการคลงัของ
ประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนในอีกสองปีขา้งหน้า ใช้ประโยชน์จากอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ามาก และการจดัหาเงินทุน
จ านวนมากภายใตแ้ผนการฟ้ืนฟูของสหภาพยโุรป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการระบาดของโรคมีแนวโน้มท่ีจะส่งผล
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กระทบเชิงลบอยา่งยาวนานต่อบางภาคส่วน องคป์ระกอบของมาตรการทางการคลงัจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนจากการเน้น
การสนบัสนุนรายไดไ้ปสู่การส่งเสริมแรงงานและการจดัสรรเงินทุนใหม่ 
 
ญ่ีปุ่ น:  การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นอย่างหนักส่งผลให้ GDP ลดลงร้อยละ 5.25 
ในขณะท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั แต่การเติบโตยงัคงซบเซาและเศรษฐกิจยงัคงขึ้นอยู่กบัระดบัความรุนแรงไวรัสโคโร
นาจนกวา่จะสามารถกระจายวคัซีนไดอ้ยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากมีการยกเลิกขอ้จ ากดัต่างๆ การบริโภคคาดวา่จะฟ้ืนตวัขึ้น
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเงินอุดหนุนและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล นอกจากน้ี เน่ืองจากประเทศคู่คา้ต่าง ๆ ได้
มีแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น การขยายตวัของภาคส่งออกจะยงัคงแข็งแกร่งขึ้น รัฐบาลญ่ีปุ่นด าเนินการอย่าง
เหมาะสมเพื่อรักษาเศรษฐกิจดว้ยการกระตุน้ทางการคลงัท่ีแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
นอกเหนือจากมาตรการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอาจชะลอตวัลง การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ียืดหยุ่น
แลยัง่ยนืจะตอ้งมีการสนบัสนุนเชิงนโยบายและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพิ่มเติม  
 
อินเดีย:  อินเดียเป็นหน่ึงในประเทศท่ีประสบกบัการปิดเมืองท่ีรุนแรงท่ีสุดในบรรดาการปิดเมืองทัว่โลก การปิด
เมืองบงัคบัให้ประชากรหลายลา้นคนตอ้งเดินหลายพนัไมลก์ลบับา้นและประสบปัญหา GDP หดตวัรุนแรงท่ีสุดใน
กลุ่มประเทศ G20 ในขณะท่ีเกษตรกรรมไดรั้บประโยชน์จากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย ภาคการผลิตและภาคบริการ
ไดรั้บผลเสียจากมาตรการกกักนัและความไม่แน่นอน ความยากล าบากทางสังคมอย่างมากยงัคงมีอยู่และการลดลง
ของอตัราการวา่งงานเป็นผลมาจากอตัราก าลงัแรงงานท่ีลดลง โควิด-19 ก าลงัท าให้จุดอ่อนในดา้นความยากจน การ
เขา้ไม่ถึงสวสัดิการมีจ านวนมาก ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม และการขาดโอกาสในการจา้งงาน ท่ีมีอยู่ก่อน
หน้าการระบาดทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น รัฐบาลไดต้อบสนองดว้ยมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสาม
มาตรการ แต่จ าเป็นตอ้งมีมาตรการทางการคลงัเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเสียหายพร้อมกบัแผนองคร์วมระยะกลางท่ี
น่าเช่ือถือ 
 

งาน PSL Maritime Day Run ประจ าปี 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ฉลองวนัเดินเรือโลกเพื่อมุ่งเน้นความส าคญัของความปลอดภยัในการ
เดินเรือและส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ธีมส าหรับปี 2563 คือ “การขนส่งทางทะเลท่ีย ัง่ยืนเพื่อโลกท่ีย ัง่ยืน” องคก์ารทาง
ทะเลระหวา่งประเทศไดเ้ปิดโอกาสใหผู้น้ าจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งสินคา้ทางทะเลไดไ้ตร่ตรองถึงงานท่ี
ท าและเสนอขั้นตอนเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการเพื่อน าไปสู่อนาคตท่ีย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้สร้างความ
ตระหนกัรู้ถึงเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDSs) ของสหประชาชาติ และจดัแสดงผลงานท่ีองคก์ารทางทะเลระหว่าง
ประเทศและประเทศสมาชิกด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษทัฯ เช่ือมัน่อย่างยิ่งในการแบ่งปันอุดมคติและ
ค่านิยมของบริษทัฯ เน่ืองจากส่ิงน้ีเป็นแนวทางในการตดัสินใจขององค์กรและเข็มทิศทางจริยธรรมส าหรับการ
ด าเนินการ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เป็นเวลาหลายปีท่ีบริษทัฯ ไดใ้ชโ้อกาสน้ีและจดังาน “PSL Maritime Day Run” 
ประจ าปี โดยงานดงักล่าวนั้นมีความส าคญัและดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมจ านวนมากจากภายในองค์กรตลอดจนนักเรียนจาก
ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักรู้ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการขนส่งแล้ว 
บริษทัฯ ยงัใช้โอกาสน้ีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและส่งเสริมการออกก าลงักาย 
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ี บริษทัฯ ไม่สามารถจดังานว่ิงน้ีไดเ้น่ืองจากมีปัญหาทางดา้นขั้นตอนการขอ
อนุญาตต่างๆ และในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 แต่เป็นความตั้งใจของบริษทัฯ ท่ีจะจดังานว่ิงน้ีอีกคร้ัง
เม่ือหน่วยงานราชการอนุญาตใหส้ามารถจดัไดแ้ละสถานการณ์กลบัเขา้สู่สภาวะปกติ 
 

ศูนย์ฝึกอบรมคนประจ าเรือ (Maritime Training Center)  
 
ตามท่ีเคยไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯ ไดก่้อตั้งศูนยฝึ์กอบรมคนประจ าเรือเต็มรูปแบบขึ้นภายในส านกังานใหญ่ของ
บริษทัฯ ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม ปี 2551 โดยภายในศูนยฝึ์กอบรมน้ี ไดมี้การติดตั้งห้องฝึกจ าลองการ
เดินเรือท่ีทนัสมยัท่ีสุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อใช้ส าหรับฝึกคนประจ าเรือโดยเฉพาะ โดยมีเคร่ืองฝึก
จ าลองการเดินเรือเสมือนจริงและมีการจ าลองสะพานเดินเรือจริง และสามารถฝึกการเดินเรือเขา้เมืองท่าส าคญัได้
อย่างเสมือนจริงซ่ึงจะท าให้คนประจ าเรือไดมี้โอกาสลงมือฝึกปฏิบติัการเดินเรือจริง ๆ ในรูปแบบและสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรประจ าเรือ ทกัษะในการเดินเรือและบงัคบัเรือ ส่ิงน้ี
ถือว่าเป็นก้าวย่างส าคัญของบริษัทฯ ในการท่ีจะฝึกฝนและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรประจ าเรือให้สามารถ
ปฏิบติังานดูแลเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภยัของคนประจ าเรือ สินคา้ และตวัเรือ จากอุบติัเหตุทางทะเลและเป็นการ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการขาดแคลนคนประจ าเรือท่ีมีทกัษะความสามารถ 
และส่งผลใหก้ารไดเ้ล่ือนต าแหน่งบนเรือเกิดขึ้นเร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัจึงมีวิธีการท่ีจะช่วยฝึก
ทกัษะความสามารถให้กบัคนเรือเพื่อทดแทนกบัการฝึกปฏิบติับนเรือท่ีลดน้อยลงดงักล่าว ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
ห้องฝึกจ าลองการเดินเรือไดรั้บการปรับปรุงระบบเป็นรุ่นล่าสุด การปรับปรุงในคร้ังน้ีรวมถึงการเปล่ียนโปรเจ็ก
เตอร์ทั้งหมด รวมทั้งแผงควบคุม คอนโซล และซอฟตแ์วร์ท่ีอปัเดตตามความตอ้งการของกองเรือของบริษทัฯ  
 
อนุสัญญาระหว่างประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองคุณสมบติัคนประจ าเรือ และการเขา้ยามของคน
ประจ าเรือ 1978 ซ่ึงก าหนดขอ้ก าหนดขั้นพื้นฐานส าหรับคนเดินเรือ ถูกแกไ้ขในปี 2538 และถูกแกไ้ขอีกคร้ังในเดือน
มิถุนายนปี 2553 ในการประชุมในกรุงมะนิลา โดยมีการแกไ้ขท่ีส าคญัรู้จกักนัในนาม The Manila Amendments ท่ี
ก าหนดให้ข้อก าหนดต่าง ๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเป็นการเพิ่มความสามารถของคนเดินเรือให้ตรงตาม
มาตรฐานระดบัโลก The Manila Amendments มีผลบงัคบัใช้เม่ือ 1 มกราคม 2560 ศูนยฝึ์กอบรม PSL และฝ่ายกอง
เรือไดมี้การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้คนเดินเรือทุกคนไดรั้บการฝึกและมีใบรับรองตามท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนวนัท่ี
อนุสัญญาน้ีจะถูกบงัคบัใช ้
 
หลักสูตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”): เป็นหลกัสูตร
ส าหรับฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีประจ าเรือ นายช่าง ลูกเรือ และพนักงานประจ าส านักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน
เดินเรือท่ีท างานบนฝ่ัง ให้มีความรู้ความเขา้ใจถึงขีดความสามารถและขีดจ ากดัของมนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างใหเ้กิด
ทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการท างานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีไดมี้การยอมรับกนัอย่างกวา้งขวางว่า
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพิ่มทกัษะและพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัภยั
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ทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากรและการท างานเป็น
ทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร MRM น้ีไดรั้บการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นสมาชิก the 
International Group of P&I Clubs  และหน่ึงในผูรั้บประกนัภยัเพียงไม่ก่ีรายท่ีให้การประกนัภยัทั้งตวัเรือ และ P&I  
นอกจากหลกัสูตร MRM แลว้ ภายในศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัมีหอ้งฝึกอบรมต่าง ๆ ส าหรับโปรแกรมการฝึกต่าง 
ๆ เช่นโปรแกรมการฝึกโดยใชว้ีดีทศัน์ (Video-Based Training “VBT”)  และคอมพิวเตอร์ (Computer based training 
“CBT”) ส าหรับคนเรือ การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) 
หลกัสูตรทกัษะการเดินเรือและบงัคบัเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหน้าท่ีเวรยาม 
(Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏิบติังานต าแหน่งตน้เรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการ
เป็นกัปตันเรือ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ (Shipboard Safety Course 
“SSC”) หลกัสูตรแนะน าแกไ้ขปัญหาการท างานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลกัสูตรอบรม
การใชภ้าษาองักฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั) ส าหรับความปลอดภยัและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการ
เดินเรือ เป็นต้น การฝึกอบรมของบริษัทฯ ยงัมีการบรรยายเร่ือง VTS (Vessel Traffic Separation) และ SMCP 
(Standard Marine Communication Phrases) ในหลกัสูตร BTM and MRM โดยคาดหวงัวา่จะพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ของเจา้หน้าท่ีประจ าเรือในการส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ี VTS โดยใช้ถอ้ยค าท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐาน หลกัสูตรต่างๆ เหล่าน้ีถูกปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอและไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการอบรมของบริษทัฯ ซ่ึงจะปู
พื้นฐานท่ีแข็งแรงให้กบันายประจ าเรือ และยงัท าให้นายประจ าเรือและวิศวกรของบริษทัฯ ตามการพฒันาการล่าสุด
ในการบริหารจดัการเรือไดท้นั 
 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรท่ีผ่านการฝึกอบรมเพื่อท าหน้าท่ีในเรือใหม่ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนต์หลกัรุ่นใหม่
จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ มีการท างานร่วมกนักบัฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ 
และผูผ้ลิตเคร่ืองยนตอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซ่ึงมีการอบรมเป็นคร้ังแรกก่อนท่ีไดรั้บ
มอบเรือใหม่ หลกัสูตรการฝึกอบรมอ่ืน ๆ ท่ีวิศวกรเขา้ร่วมก่อนท่ีจะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะและการบริหาร
จัดการห้องเคร่ือง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) ส าหรับนายช่างกลเรือ
ระดบัสูง หลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) ส าหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ 
หลกัสูตรส าหรับ “ระบบการท างานของซีลเพลาใบจกัร” “การท างานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไฮ
ดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พิ่มการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ซ่ึงสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้เน่ืองจากเรือใหม่ของบริษทัฯ นั้นมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัพลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหน้ายช่างกลระดบับริหาร นายช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการ
อบรมส าหรับการใช้งานเคร่ืองยนต์เหล่าน้ีจากผูผ้ลิตโดยตรงเพื่อความเขา้ใจท่ีดีขึ้นในการเดินเรือและสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการอบรมในศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของ
บริษัทฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบัติบนเรือ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้คนประจ าเรือได้ฝึกอบรมเพื่อ
ตอบสนองความทา้ทายต่าง ๆ ในอนาคตขา้งหน้าในเร่ืองของกฎเกณฑ์การใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ เพื่อให้จา้หน้าท่ีประจ าเรือมีความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
ใหม่ๆ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัหลกัสูตรเฉพาะขึ้นโดยท าการสอนโดยอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
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การใช้อุปกรณ์การเดินเรือท่ีให้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and 
Information System “ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีต่อเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2556 เป็นตน้ไป เรือ
ทุกล าในกองเรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์บนเรือรุ่นล่าสุด เจา้หนา้ท่ีประจ าเรือของบริษทั
ฯ จะตอ้งผา่นการฝึกอบรมเฉพาะทางส าหรับการใชอุ้ปกรณ์ ECDIS I เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของใบรับรองความสามารถ 
บริษทัฯ มัน่ใจว่าเจา้หน้าท่ีประจ าเรือของเราสามารถใช้งาน ECDIS ไดเ้ป็นอย่างดีก่อนจะประจ าการบนเรือ โดย
เจา้หน้าท่ีประจ าเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าการ
ไดรั้บใบรับรองเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ท าให้เจา้หน้าท่ีประจ าเรือคุน้เคยและใช้งาน  ECDIS ไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น 
ศูนยฝึ์กอบรมของบริษัทฯ จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เพื่อให้เกิด
ความคุน้เคยในการใช้อุปกรณ์โดยหลงัจากท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตรทัว่ไปของ ECDIS แลว้ เจา้หน้าท่ีประจ าเรือ
จะตอ้งเขา้รับการอบรมภายในบริษทัฯ ส าหรับการใชง้าน ECDIS จริงอีกดว้ย  
 
ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจ าเรือเก่ียวกบัความเส่ียงต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ีกลายสภาพ
เป็นของเหลวได ้เช่น แร่เหล็กละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีท่ีผ่านมามีลูกเรือ
กว่าร้อยคนตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกคว ่าและจมลงเน่ืองจากการท่ีสินคา้ดังกล่าวเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว สินคา้
ของแข็งล่าสุดซ่ึงสามารถเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวไดอ้ย่างรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดหายนะ คือ “แร่บ็อกไซต”์ 
โดยเม่ือมีการขนยา้ยแร่ บ็อกไซต์เน้ือละเอียดท่ีเปียกชุ่ม การเคล่ือนไหวในระหว่างขนส่งอาจท าให้แร่บ็อกไซต์
เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวซ่ึงอาจส่งผลต่อการทรงตวัของเรือโดยอาจท าให้เรือพลิกคว  ่าได้ คณะอนุกรรมการเร่ือง
การขนส่งสินคา้และตูบ้รรทุกสินคา้ของ IMOไดอ้อกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บ็อกไซต์โดยก าหนดให้ต้องมี
มาตรการป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพียงพอในการขนส่งสินคา้ประเภทน้ี 
 
ในปี 2563 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 การอบรมหลกัสูตรน้ีไดด้ าเนินการผ่านระบบออนไลน์และมีการ
หยุดชะงกัเพียงเล็กน้อย มีเจา้หน้าท่ีประจ าเรือและลูกเรือของเราทั้งหมด 626 คนเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรทั้งหมด 14 
หลกัสูตรท่ีด าเนินการอบรมในระหวา่งปี ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีมีต่อการฝึกอบรมลูกเรือของ
เราและมาตรฐานท่ีสูงของเรา 
 
มีการออกแบบจ าลองต่าง ๆ ส าหรับเรือขนาดเล็กเพื่อท่ีจะขจดัหรือลดการใชม้นุษยบ์นเรือ ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการใช้
แรงงานเคร่ืองจักรบางรายมองว่าในอีกประมาณยี่สิบปีขา้งหน้า เรือจะแล่นดว้ยเคร่ืองจักรทั้งหมดโดยปราศจาก
มนุษยบ์นเรือ โดยแล่นดว้ยระบบเซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอลอจัฉริยะและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมจากสถานีบนบก ซ่ึงจะช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท างานของคนบนเรือทั้งหมดลงไปได ้แมว้่าใน
ตอนแรกแนวคิดเร่ืองเรืออตัโนมติัเหมือนวา่ไม่สามารถเป็นจริงได ้แต่ไดมี้บางขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นชดัเจนแลว้ในปี 2560 
ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมและหน่วยงานก ากับดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั Yara และ Kongsberg ได้
เปิดตวัเรือคอนเทนเนอร์อตัโนมติั มีค่าการปล่อยมลพิษเป็นศูนยข์นาดระวางบรรทุก 120 TEU ช่ือ Yara Birkeland 
โดยเรือดงักล่าวไดถู้กส่งมอบให้แก่เจา้ของในเดือนพฤศจิกายน 2563 และในขณะน้ีอยู่ในระหว่างการทดสอบเพื่อ
น ามาใชง้านจริง ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัโรลส์รอยซ์ร่วมกบับริษทักูเกิลเปิดตวัซอฟตแ์วร์ Augmented Reality 
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เพื่อใช้กบัการควบคุมระยะไกลส าหรับเรืออตัโนมติั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการความปลอดภยัทางทะเลของ 
IMO ได้ตกลงท่ีจะเร่ิมก าหนดกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเร่ืองความปลอดภัยของการเดินเรือ
อตัโนมติั เน่ืองจากไม่มีคนประจ าเรือรับผิดชอบบนเรือซ่ึงจะท าให้เกิดประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ มากมาย ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในการขนส่งสินคา้ทางเรือจ าเป็นตอ้งติดตามความคืบหนา้ในเร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถ
น าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะมีความเช่ือว่าอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ขอ้ผิดพลาดของมนุษย ์แต่อุบติัเหตุเหล่านั้นท่ีก็สามารถป้องกนัไดโ้ดยมนุษย ์
 

ปัญหาท่ีอุตสาหกรรมเผชิญอยู่ 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือของบริษัทฯ  ส าหรับปี 2563 อยู่ท่ี 4,705 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และต ่ากว่าในปี 2562 
ซ่ึงอยูท่ี่ 4,778 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงโดยหลกัเป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกเรือท่ีลดลงในช่วงสามไตรมาสแรก
ของปี 2563 ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้การผลดัเปล่ียนลูกเรือนั้นไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นการเดินทางใน
หลายประเทศอนัเป็นผลมาจากโควิด-19 ในไตรมาสส่ีของปี 2563 มีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีเร่ิมอนุญาตใหลู้กเรือเดินทาง
ไดแ้มว้า่จะมีขอ้จ ากดัหลายประการรวมถึงขอ้ก าหนดท่ีให้ลูกเรือตอ้งกกัตวัเม่ือเดินทางมาถึงประเทศบา้นเกิดของตน 
ดว้ยเหตุน้ีค่าใชจ่้ายในการผลดัเปล่ียนลูกเรือจึงเพิ่มขึ้นอยา่งมากในช่วงไตรมาสสุดทา้ย ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นส าหรับการ
ผลดัเปล่ียนลูกเรือดูเหมือนจะมีแนวโน้มท่ีจะเป็นเช่นน้ีต่อไปในปี 2564 และจนกว่าสถานการณ์ทัว่โลกจะกลบัสู่
ระดบัก่อนเกิดโควิด-19 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท่ีหวัหนา้ช่างเทคนิคตอ้งเดินทางไปทัว่โลกเพื่อตรวจสอบเรือไดล้ดลง
ในปี 2563 เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายส าคญัอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ยงัคงเหมือนเดิมโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีนัยส าคญั นอกจากน้ี ส่ิงท่ีเราให้ความส าคญัคือการมุ่งเน้นมาตรฐานการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรระดับสูงท่ี
จ าเป็นในการปฏิบติัการในกองเรือท่ีทนัสมยัและใชเ้ทคโนโลยีล ้าสมยัของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง ค่าใช้จ่ายในการ
ประกนัภยัอยูภ่ายใตก้ารควบคุม เน่ืองจากมีบนัทึกการเรียกเอาประกนัท่ีดีของบริษทัฯ และเน่ืองจากความสัมพนัธ์อนั
ยาวนานและเป็นประโยชน์ร่วมกนัของบริษทัฯ กบับริษทัประกนัและนายหนา้ 
 
อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้ากยิ่งขึ้น 'IMO 2020' ในฐานะ
กฎขอ้บงัคบัท่ีรู้จกักันโดยทัว่ไปว่าเป็นขอ้บงัคบัท่ีก าหนดขีดจ ากดัของปริมาณการปล่อยก ามะถนัทัว่โลกซ่ึงมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กฎระเบียบดงักล่าวก าหนดค่าก ามะถนัในน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเรือใชน้อกพื้นท่ีควบคุม
การปล่อยมลพิษไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยมวล (เรียกว่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามาก หรือ VLSFO) ในขณะท่ีมี
ความกงัวลในตอนแรกในอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางทะเลเก่ียวกบัความเพียงพอของปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิง
ค่าก ามะถนัต ่าท่ีรองรับการใชง้านทัว่โลก แต่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมน ้ามนัก็ไดต่้อสู้กบัความทา้ทายและท าให้
ผลิตภณัฑ์มีจ าหน่ายเพียงพอทัว่โลก อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีขอ้กงัวลบางประการเก่ียวกบัคุณภาพของน ้ามนัเช้ือเพลิง
ค่าก ามะถนัต ่ามากท่ีจดัหาไดท่ี้ท่าเรือหลายแห่งและความเหมาะสมส าหรับการใชง้านกบัอุปกรณ์ของเรือซ่ึงไดรั้บ
การออกแบบมาเพื่อใชก้บัน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัสูงเป็นหลกัซ่ึงมีส่วนช่วยในการหล่อล่ืนและความหนืดท่ี
เหมาะสม 
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ทางเลือกอ่ืนแทนการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามากคือการติดตั้งระบบท าความสะอาดไอเสียซ่ึงเรียกอีกอยา่ง
ว่าเคร่ืองกรองก๊าซไอเสียหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ซ่ึงในกรณีน้ีเรือสามารถใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมี
ก ามะถนัสูงต่อไปได ้(น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง; ปริมาณก ามะถนัมากถึงร้อยละ 3.5) และเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั
ถูกคาดว่าจะลา้งและ 'ดกัจบั' ก๊าซไอเสียเพื่อลดปริมาณค่าก ามะถนัให้ต ่ากว่าระดบัร้อยละ 0.5 ขอ้เสียโดยธรรมชาติ
ของระบบดงักล่าวคือน ้าเสียซ่ึงจะตอ้งถูกปล่อยออกสู่ทะเลจะมีการปนเป้ือนก ามะถนัเพิ่มขึ้นในรูปของกรดซลัฟิวริก 
และกรดซัลฟิวรัส จึงท าให้ทะเลเป็นมลพิษแทน! หลายประเทศทัว่โลกไดส้ั่งห้ามปล่อยน ้าเสียท่ีมีการปนเป้ือนใน
น่านน ้าของตนแลว้ ดว้ยเหตุน้ีจึงก าหนดให้เจา้ของเรือท่ีเลือกติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนันอกจากการส ารองน ้ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงแลว้ ควรส ารองปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามากให้เพียงพอ นอกจากค่าใชจ่้ายท่ีสูง
ในการจดัซ้ือรวมทั้งการติดตั้งของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัและการหยดุด าเนินการระหวา่งสองถึงสามเดือนส าหรับการ
ติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ยงัมีความท้าทายทางเทคนิคในการออกแบบระบบเคร่ืองดักจับเขม่าควนัท่ีไม่ปลอดภยั จาก
เหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นเห็นไดช้ดัว่าเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัหลายเคร่ืองท่ีติดตั้งบนเรือมีการใช้งานท่ีลม้เหลวภายใน
ไม่ก่ีเดือนหลงัการติดตั้งและตอ้งการการซ่อมแซมซ่ึงมีราคาสูงในการลากจูงเรือไปยงัท่าเรือท่ีใกลท่ี้สุดเน่ืองจาก
เคร่ืองยนตห์ลกัพงัลงอนัเป็นผลมาจากการท่ีเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัขดัขอ้ง เป็นตน้ 
 
เรือจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าถ่วงเรือซ่ึงโดยพื้นฐานแลว้เป็นน ้าทะเล ในถงัส าหรับบรรจุน ้าถ่วงเรือบนเรือเพื่อใหเ้รือยงัคงทรง
ตวัเม่ือไม่มีสินคา้บนเรือและเพื่อให้ใบพดัของเรือจมอยู่ใต้น ้ า ผูบ้ริหารของประเทศส่วนใหญ่ในโลกยืนยนัแนว
ปฏิบติัท่ีเขม้งวดในการจดัการน ้าถ่วงเรือบนเรือเพื่อไม่ให้ส่ิงมีชีวิตในน ้า ณ ส่วนหน่ึงของโลกท่ีอยู่ในน ้าถ่วงเรือถูก
แพร่กระจายไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของโลกผ่านการปล่อยน ้ าถ่วงเรือซ่ึงส่งกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถ่ิน ดังนั้นจึง
จ าเป็นตอ้งมีกฎขอ้บงัคบัท่ีก าหนดให้เรือตอ้งบ าบดัน ้าถ่วงเรือท่ีบรรจุลงในถงัดว้ยระบบบ าบดัน ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการ
รับรองซ่ึงจ าเป็นตอ้งติดตั้งบนเรือ อนุสัญญาการจดัการน ้าถ่วงเรือของ IMO มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 
12 เดือนหลงัจากท่ีมีรัฐใหส้ัตยาบนัจ านวน 30 รัฐซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของระวางบรรทุกการขนส่งทางทะเลของโลก 
เรือทุกล าตอ้งมีใบรับรองการจดัการน ้าถ่วงเรือ เรือใหม่ท่ีสร้างขึ้น (วนัท่ีวางกระดูกงู) หลงัจากวนัท่ีขา้งตน้จ าเป็นตอ้ง
ติดตั้งระบบการจดัการน ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองโดย IMO และเรือเก่าท่ีมีอยู่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งระบบดงักล่าวทีละ
ขั้นตอนในขณะท่ีท าการตรวจสภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออาย ุIOPP คร้ังแรก (International Oil Pollution Prevention) 
หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 ปัจจุบนัมีระบบบ าบดัท่ีไดรั้บการรับรองจาก IMO ไม่ก่ีระบบในตลาดท่ียงัไม่ผา่นการ
อนุมติัจากขอ้ก าหนดท่ีเขม้งวดมากขึ้นของหน่วยยามฝ่ังสหรัฐ (USCG) นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดท่ีแยกต่างหากท่ี
จดัท าโดยหน่วยยามฝ่ังสหรัฐส าหรับการติดตั้งระบบบ าบดัน ้าถ่วงเรือซ่ึงโดยหลกัแลว้ก าหนดจากจ านวนระบบบ าบดั
น ้ าถ่วงเรือท่ีผ่านการรับรองจาก  USCG ท่ีมีอยู่ในตลาด ระบบบ าบดัน ้ าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองจาก USCG และ 
IMO ไดรั้บการติดตั้งบนเรือ 28 ล าในกองเรือของพีเอสแอล เรือท่ีเหลืออีก 8 ล า ท่ีปัจจุบนัตอ้งเปล่ียนถ่ายน ้าถ่วงเรือท่ี
ไดรั้บจากท่าเรือในระยะ 200 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ังใด ๆ เพื่อท่ีจะไดรั้บการอนุญาตให้เปล่ียนถ่ายน ้าถ่วงเรือในท่าเรือ
ถดัไป เรือเหล่านั้นจะไดรั้บการติดตั้งระบบบ าบดัน ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองก่อนวนัท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของ  USCG / IMO  
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ผลจากการริเร่ิมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การท างานและสภาพความเป็นอยู่ของลูกเรือบนเรือ
ได้รับความส าคญัเพิ่มขึ้น เพื่อท่ีจะท าให้ความส าคญัท่ีเพิ่มขึ้นน้ีเป็นทางการและรับรองว่ามีการปฏิบติัตามอย่าง
สม ่าเสมอ ILO ไดรั้บรองอนุสัญญาแรงงานทางทะเล 2006 (MLC 2006) เรือทุกล าท่ีมีน ้ าหนักเกิน 500 ตนัในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องมีใบรับรองแรงงานทางทะเล (MLC) และปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดา้นแรงงานทางทะเล (DMLC) บนเรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามอนุสัญญา ใบรับรองเหล่าน้ีจะ
ไดรั้บจากรัฐเจา้ของธงและองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับหลงัจากการตรวจสอบและส ารวจบนเรือแต่ละล าอยา่งละเอียด 
อนุสัญญา MLC 2006 ได้บรรลุจ านวนรัฐสมาชิกท่ีให้สัตยาบนัในเดือนสิงหาคม 2555 เรือทุกล าต้องปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและมีใบรับรองท่ีถูกตอ้งส าหรับการปฏิบติัตามอนุสัญญา MLC ก่อนวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 นอกจากน้ี 
ในเดือนเมษายน 2557 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตกลงท่ีจะแกไ้ข MLC หลายคร้ังเพื่อน าหลกัการท่ีได้
ตกลงกนัเม่ือปี 2552 โดยคณะท างานดา้นความมัน่คงทางการเงินของ IMO / ILO ร่วมกนักลบัมาใช ้การแกไ้ขเหล่าน้ี
มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 18 มกราคม 2560 ประเทศไทยให้สัตยาบนัอนุสัญญา MLC 2006 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 
และผลท่ีตามมา MLC 2006 มีผลบงัคบัใชส้ าหรับเรือท่ีชกัธงไทยตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2560  ใบรับรองดา้นแรงงาน
ทางทะเล (Statement Of Compliance: SOC) ของ MLC 2006 ซ่ึงจนถึงปัจจุบันได้ออกให้กับเรือท่ีชักธงไทยของ
บริษทัฯ ไดถู้กแทนท่ีดว้ยใบรับรองแรงงานทางทะเล (Marine Labor Certificate: MLC) น่ีเป็นการพฒันาท่ีน่ายินดี
และอ านวยความสะดวกในการแล่นเรือธงไทยทัว่โลกอย่างราบร่ืนเน่ืองจากช่วยลดความเส่ียงท่ี SOC จะไม่เป็นท่ี
ยอมรับในบางประเทศ สิงคโปร์ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา MLC 2006 ก่อนหน้าน้ี ดังนั้นเรือของบริษัทฯ ท่ีจด
ทะเบียนในสิงคโปร์จึงได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานมาโดยตลอด เรือท่ีอยู่ภายใต้ MLC 2006 จะต้องแสดง
ใบรับรองท่ีออกโดยบริษทัประกนัหรือผูใ้ห้บริการความปลอดภยัทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อยืนยนัว่ามีการประกนัหรือ
การประกันด้านความมั่นคงทางการเงินอ่ืน ๆ ส าหรับค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการส่งตัวลูกเรือกลับประเทศ
ตลอดจนสิทธิตามสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาส่ีเดือนและสิทธิประโยชน์ในกรณีท่ีเรือถูกท้ิง (ระเบียบข้อ 2.5) 
นอกจากน้ี จ าเป็นตอ้งมีใบรับรองเพิ่มเติมส าหรับความรับผิดส าหรับการเรียกร้องตามสัญญาท่ีเกิดจากการบาดเจ็บ
ส่วนบุคคลของลูกเรือ การทุพพลภาพหรือการเสียชีวิต (ระเบียบขอ้ 4.2) P + I Clubs ของเรือแต่ละล าไดจ้ดัเตรียม
ใบรับรองดงักล่าวใหก้บัเรือทุกล าในกองเรือของเรา 
  
การให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมมีความส าคญัมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ค าพูดตามสมยันิยมอีกต่อไปท่ีจะบอกว่าบริษทัฯ 
นั้นได ้“อนุรักษแ์ละใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” (Going Green); องคก์รต่าง ๆ ทัว่โลกก าลงัไดรั้บการผลกัดนัจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียให้หันมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นโดยไดรั้บค าแนะน าจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบใหม่ ๆ IMO ร่วมกบั 
ICS ก าลงัมีบทบาทเชิงรุกในการวางกฎระเบียบท่ีจะบงัคบัใชก้บัการขนส่งทางทะเลในระดบัโลก หน่ึงในนั้นคือการ
รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์จ าเป็น (วดัเป็นกรัมต่อตนั - ไมล)์ ในการเดินทาง ซ่ึงคลา้ยกบักฎ MRV 
ของสหภาพยโุรป (ตรวจสอบ รายงานผล และประเมินผล: Measuring, Reporting and Verification: MRV) ซ่ึงไดเ้ร่ิม
ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ส าหรับเรือทั้งหมดท่ีด าเนินงานในภูมิภาคสหภาพยุโรป ในทิศทางเดียวกัน IMO 
ก าหนดใหเ้รือทั้งหมดติดตั้งระบบรวบรวมขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิง (DCS) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้เรือ
ต้องรายงานปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกประจ าปีต่อ IMO ผ่านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในรัฐเจ้าของธง 
กฎระเบียบน้ียงัก าหนดให้การพฒันาการวางแผนบริหารการใช้พลังงานของเรือ (Shipboard Energy Efficiency 
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Management plans: SEEMP) ท่ีมีอยู่ต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและได้รับการรับรองโดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในรัฐเจา้ของธงหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับ ในเดือนเมษายน 2561 IMO ไดมี้มติเก่ียวกบักลยุทธ์ใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เม่ือเทียบกบัระดบัการปล่อยก๊าซในปี 2551 กฎระเบียบ
เหล่าน้ีจะยติุการใชเ้รือรุ่นเก่าท่ีมีประสิทธิภาพน้อยกวา่ บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมในการเตรียมการล่วงหนา้ส าหรับกฎระเบียบ
เหล่าน้ีโดยการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนเรือทั้งหมดในกองเรือของบริษทั
ฯ บริษทัฯ จดัให้เรือทุกล ารายงานการรวบรวมขอ้มูลการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าวไปยงัองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ 
(RO) ท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยรัฐเจา้ของธงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป นอกจากน้ีเรือยงัท างานดว้ยตวัเรือท่ี
สะอาดเสมอ (โดยใชสี้ป้องกนัเพรียงท่ีมีประสิทธิภาพและโดยการท าความสะอาดตวัเรือเม่ือจ าเป็น) เน่ืองจากช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ (ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน) ท่ีส าคญักวา่นั้นการซ้ือเรือใหม่ส าหรับกองเรือไดรั้บการคดัเลือก
โดยค านึงถึงลักษณะการปฏิบัติงานท่ี "เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม" เป็นหลัก การด าเนินงานอย่าง ‘เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม’ จะเป็นไปไดด้ว้ยระวางบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองยนต์ท่ีประหยดัน ้ามนัมากและมีการใช้ความร้อน
เหลือท้ิงจากเคร่ืองยนตอ์ยา่งเหมาะสม (แมแ้ต่ก๊าซไอเสียจากเคร่ืองยนตเ์สริมจะถูกเปล่ียนผา่นหมอ้ไอน ้าเพื่อใชค้วาม
ร้อนท่ีเหลืออยู่) เรือขนาดอลัตราแมกซ์รุ่นใหม่ท่ีมีระวางบรรทุกสินคา้ท่ีมีปริมาณมากขึ้นท างานโดยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมาก นอกจากน้ียงัมีอนุสัญญา IMO และขอ้บงัคบัท่ีก าหนดโดยแต่ละประเทศเพื่อ
ควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฮาลอน และสารซีเอฟซีจากเรือ กฎระเบียบเหล่าน้ีคาดว่าจะเขม้งวดมาก
ขึ้นในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า นอกจากน้ีบางรัฐในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มท่ีจะก าหนดให้เรือท่ีมีก าหนดเทียบท่าเรือของ
พวกเขาใชพ้ลงังานชายฝ่ังซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่พลงังานท่ีสร้างขึ้นบนเรือ เทคโนโลย ี‘Bonnet’ เป็นอีก
แนวคิดหน่ึงซ่ึงปัจจุบนัมีให้บริการเฉพาะในบางท่าเรือซ่ึงสามารถรับก๊าซไอเสียจากเรือเพื่อบ าบดัก่อนปล่อยสู่ชั้น
บรรยากาศ 
 
เพื่อเป็นการตอกย  ้ าความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ บริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบเพื่อรับการรับรอง ISO 14001 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 และ
ไดรั้บใบรับรองใหม่ ISO 14001: 2015 จาก Class NK ของประเทศญ่ีปุ่น ก่อนไดรั้บใบรับรองดังกล่าวบริษทัฯ มี
ใบรับรอง ISO 14001: 2004 ซ่ึงออกใหเ้ม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 ISO 14001: 2015 เป็นกรอบส าหรับแนวทางแบบ
องคร์วมและเชิงกลยทุธ์ส าหรับนโยบายแผนและการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ และจะแสดงให้เห็นวา่
บริษทัฯ เป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรือของพีเอสแอสไดใ้ช ้“การวางแผนบริหารการใช้พลงังานของ
เรือ” (Shipboard Energy Efficiency Management plans: SEEMP) ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั MARPOL Annex VI 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 นอกจากน้ีเรือยงัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบการก าจดัขยะท่ีเขม้งวดมากขึ้นตามท่ี MARPOL 
Annex V ก าหนดซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2556 
 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กฎระเบียบของสหภาพยโุรปวา่ดว้ยการรีไซเคิลเรือมีผลบงัคบัใชก้บัเรือต่างประเทศ
ในน่านน ้าของสหภาพยโุรป เรือตอ้งมีใบรับรอง Inventory of Hazardous Material (IHM) ซ่ึงออกโดยองคก์รท่ีไดรั้บ
การยอมรับ โดยทัว่ไปใบรับรองดงักล่าวจะแสดงทั้งปริมาณและต าแหน่งของวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่บนเรือ แมว้่าจะใชเ้วลานานและมีราคาแพง แต่บริษทัฯ ก็เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติั
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ตามกฎระเบียบล่วงหนา้เป็นอยา่งดี ช่างเทคนิคอาวุโสของบริษทัฯ ไดรั้บการฝึกอบรมจากสมาคมการจดัล าดบัชั้นเรือ
เพื่อใหมี้ความสามารถในการปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อใหเ้รือทั้งหมดของบริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของ IHM ในขณะน้ีเรือทั้งหมดของบริษทัฯ ปฏิบติัตามตามขอ้ก าหนดอยา่งครบถว้นและไดรั้บการรับรอง
ก่อนท่ีกฎระเบียบของสหภาพยโุรปมีการบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) อาจมีการแกไ้ขหลายประการในอนาคต 
เหตุการณ์น้ีได้รับแรงหนุนจากหน่ึงในภยัพิบติัทางทะเลท่ีเลวร้ายท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ นั่นคือการ
สูญเสียเรือ El Faro ซ่ึงเป็นเรือขนส่งแบบ Ro-Ro ชกัธงสหรัฐฯ และลูกเรือ 33 คนซ่ึงจมลงในบาฮามาสเม่ือเดือน
ตุลาคม 2558 ขณะพยายามเดินเรือผ่านพายุเฮอริเคน Joaquin รายงานการสอบสวนของ USCG ซ่ึงตีพิมพใ์นเดือน
กันยายน 2560 ได้เน้นถึงขอ้ผิดพลาดหลายประการโดยหลกัเป็นขอ้ผิดพลาดมาจาก Master ของเรือและรวมถึง
ค าแนะน า 36 ขอ้เก่ียวกบัความปลอดภยัและการพยายามแกไ้ขบทบญัญติัในอนุสัญญา SOLAS  
 
ดว้ยการละลายของปริมาณน ้าแขง็ขั้วโลกอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน และผลท่ีตามมาคือการเพิ่มความสามารถใน
การเดินเรือในเส้นทางภาคเหนือ ในวนัท่ี 1 มกราคม 2560 IMO ไดรั้บหลกัการมาตรการดา้นความปลอดภยัส าหรับ
เรือท่ี ปฏิบติัการในน่านน ้ าขั้วโลก (Polar Code) และการแก้ไขท่ีเก่ียวขอ้งในปี 2557 - ปี 2558 มาใช้เพื่อให้เป็น
ขอ้บงัคบัหลกัภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล   (SOLAS) และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกนัมลพิษจากเรือ (MARPOL) โดยมาตรการดงักล่าวน้ีมุ่งเน้นไปท่ีความปลอดภยัของ
เรือ ลูกเรือและผูโ้ดยสารท่ีอยู่บนเรือในสภาพแวดล้อมขั้วโลกท่ีรุนแรงและกฎระเบียบในการป้องกันการปล่อย
น ้ ามัน สารเหลวท่ีเป็นพิษในปริมาณมาก ส่ิงปฏิกูลและขยะ คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันมลพิษและการ
ตอบสนองของ IMO ได้ตกลงกันในหลกัการในปี 2563 เพื่อร่างการแก้ไขท่ีก าหนดให้เรือท่ีเดินเรือผ่านน่านน ้ า
อาร์กติกต้องไม่บรรทุกน ้ ามันเช้ือเพลิงหนักทุกเกรด โดยคาดว่ากฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2567 
 

อุปกรณ์ประหยัดเช้ือเพลงิ 
 
อุตสาหกรรมการเดินเรือมีความกงัวลเก่ียวกบัการลดการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอน ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยแีละการปรับเปล่ียนการออกแบบถูกน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อแกไ้ขขอ้กงัวลเหล่าน้ี ผูบ้ริหารของบริษทั
ฯ เขา้ใจถึงผลกระทบทางธุรกิจ จึงไดป้ระเมินประสิทธิภาพของการออกแบบท่ีมีศักยภาพ และไดด้ าเนินการเพื่อกา้ว
ไปข้างหน้า เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เรือบางล าได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโดยติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง (ESDs) เช่น อุปกรณ์ Mewis Duct ซ่ึงเป็นระบบอุโมงครีบ
ซ่ึงจะสร้างเกลียวหมุนวนของน ้าก่อนจะเขา้ไปท่ีใบจกัรเรือ เพื่อความสูญเสียในการไหลของกระแสน ้าของใบจักร
เรือ , Pre-Shrouded Vanes ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ช่วยลดความสูญเสียพลงังานหมุนวนของกระแสน ้าของใบจกัรเรือโดยการ
สร้างการไหลแบบเกลียวหมุนวนของกระแสน ้าล่วงหน้าก่อนจะเขา้ไปท่ีใบจกัรเรือ เพื่อช่วยประหยดัพลงังาน และ 
Hub Vortex Absorbed Fins  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของครีบดูดซับเกลียวหมุนวนของกระแสน ้า ซ่ึงติดอยู่ท่ีดา้นทา้ยของ
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ใบจกัรเรือเพื่อลดการสูญเสียพลงังาน จากการวิเคราะห์พบว่าช่วยลดการใชเ้ช้ือเพลิงประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 
นอกจากน้ี เรือท่ีมีอายมุากกวา่ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงมากกวา่ไดถู้กแทนท่ีโดยเรือท่ี “เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ในช่วงปี 2556 
ถึงปี 2560 ซ่ึงเรือเหล่าน้ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ประหยดัเช้ือเพลิงกวา่ โดยเป็นเคร่ืองยนตท่ี์ควบคุมดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
มีประสิทธิภาพมากกว่า น ้ าหนักเรือเบากกว่า รูปแบบตัวเรือท่ีดีกว่า และใช้พลังงานความร้อนจากไอเสียจาก
เคร่ืองยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงและก าลงั
ติดตามความคืบหนา้ในดา้นต่อไปน้ี 
 
ระบบหล่อล่ืนด้วยอากาศ ไดมี้การใช ้ “Bubble technology” เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างตวัเรือกบัน ้ าโดยการจ่าย
อากาศไปท่ีทอ้งเรือส่วนล่างเพื่อสร้างพรมฟองอากาศขนาดเล็กท่ีเคลือบทอ้งเรือส่วนล่างในแนวราบทั้งหมดของตวั
เรือ เทคโนโลยน้ีีท างานไดใ้นทุกสภาวะการเดินเรือโดยไม่ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ และไม่มีขอ้จ ากดัหรือส่งผลเสียต่อ
รูปแบบการปฏิบติังานตามปกติของเรือ หากมีการออกแบบตวัเรือท่ีเหมาะสม ระบบหล่อล่ืนดว้ยอากาศคาดว่าจะ
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 อีกทั้งยงัช่วยประหยดัน ้ ามนั
เช้ือเพลิงอย่างมีนยัส าคญั การหล่อล่ืนดว้ยอากาศเป็นเทคโนโลยีการออกแบบการใชพ้ลงังานท่ีไดรั้บการรับรองอีก
แบบหน่ึง และส าหรับบางภาคส่วนของกองเรือพาณิชย์ท่ีก าลงัด้ินรนเพื่อเพิ่มคะแนนด้านประสิทธิภาพการใช้
พลงังานดูเหมือนวา่ระบบหล่อล่ืนดว้ยอากาศนั้นน่าจะเป็นทางแกปั้ญหาท่ีดี 
 
การบ าบัดเช้ือเพลิงแบบนาโนเทคโนโลยี ใชส้ารเติมแต่งเช้ือเพลิงอเนกประสงคซ่ึ์งประกอบดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยาระดบั
โมเลกุลท่ีท าให้มัน่ใจไดถึ้งการใช้เช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สารเติมแต่งยงัสามารถลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนตซ่ึ์งหมายความวา่สามารถยดืระยะเวลาในการบ ารุงรักษา โดยอนุภาคจะท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนท่ีสะสมอยู่
ภายในเคร่ืองยนตเ์พื่อก าจดัส่ิงตกคา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ NanOx™ ของบริษทั Martek Marine เป็นหน่ึงในการ
บ าบดัเช้ือแบบเพลิงนาโนเทคโนโลยีท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดในการเขา้สู่ตลาด Nanoclusters ช่วยเพิ่มความหนืดได้
มากกวา่ร้อยละ 30 ในการผสมของเช้ือเพลิง / อากาศท่ีดีขึ้น ซ่ึงช่วยเพิ่มก าลงัเคร่ืองยนตไ์ดม้ากกวา่ร้อยละ 10 การเติม
สารท่ีถงัเช้ือเพลิงท าให้เช้ือเพลิงฉีดเป็นละอองมากขึ้นท่ีหัวฉีดจึงช่วยประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิงไดม้ากกว่าร้อยละ 7 
และการแตกตวัท่ีมีอนุภาคเล็กในกระบอกสูบช่วยให้การเผาไหมส้มบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 25 
และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดด์ว้ย ตวัเร่งปฏิกิริยานาโนจะขจดัคราบคาร์บอนและป้องกนัการสะสม
ของคราบคาร์บอน ลดการสึกหรอของเคร่ืองยนตใ์นอนาคตซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและค่าอะไหล่ 
 
การออกแบบกระเปาะหัวเรือ (Bulbous bow) รุ่นใหม่ ช่วยลดความตา้นทานท่ีเกิดจากคล่ืนโดยการสร้างระบบคล่ืน
ของตวัเองท่ีไม่อยู่ในเกลียวคล่ืนเดียวกบัคล่ืนท่ีเกิดจากตวัเรือท าให้สามารถลดความตา้นทานท่ีเกิดจากคล่ืน โดย
องค์ประกอบทั้งหมดท่ีใชพ้ิจารณาในการออกแบบประกอบไปดว้ย ปริมาตร ส่วนขยายตามแนวตั้งของศูนยก์ลาง
ของปริมาตร ส่วนขยายตามยาว และรูปร่าง ลกัษณะของส่วนกระเปาะหัวเรือตอ้งสมดุลกบัรูปทรงดา้นหน้าและการ
ทอดยาวผา่นทางดา้นขา้งและทอ้งเรือ ส่วนหวัหนุ่ยของเรือจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในอตัราส่วนความเร็ว - ความยาว
เฉพาะและอตัราการกินน ้าลึก การเปล่ียนแปลงความเร็วและอตัราการกินน ้าลึกเปล่ียนรูปแบบในการสร้างคล่ืนอย่าง
มีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่าการลดลงของอตัราการกินน ้าลึกหรือความเร็วอาจน าไปสู่การเพิ่มแรงเสียดทานและใน
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กรณีน้ี ความเป็นกลางในการออกแบบส่วนกระเปาะหัวเรือจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพท่ีดีในแต่ละช่วง
ท่ีคาดการณ์ไวข้องอตัราการกินน ้าลึกและความเร็ว  
 
Onboard DC Grid  ระบบการจดัการระบบไฟฟ้ากระแสตรงบนเรือท่ีถูกพฒันาโดยบริษทั ABB ช่วยให้เรือลดการ
ใช้เช้ือเพลิง ลดเสียงรบกวน และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยการจ่ายก าลงัไฟฟ้าในอตัราท่ีเหมาะสมกับท่ี
เคร่ืองยนตต์อ้งการ โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนตท์ างานดว้ยความเร็วท่ีแตกต่างกนัเพื่อประสิทธิภาพการ
ใชเ้ช้ือเพลิงสูงสุดในแต่ละระดบัของปริมาณการบรรทุกสินคา้ การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจะลดลงอยา่งมาก การทดสอบ
ล่าสุดโดยใช้การกระจายก าลงัไฟฟ้าแบบ DC Grid บนแท่นจ่ายพบว่าสามารถลดการใช้เช้ือเพลิงไดถึ้งร้อยละ 27 
นอกจากน้ียงัช่วยลดเสียงรบกวนในหอ้งเคร่ืองร้อยละ 30 ซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุงสภาวะการท างานบนเรือ 
 
ระบบ Low Loss Hybrid Energy System (LLH) ของบริษทั Wartsila เป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ซ่ึงใช้
แหล่งพลังงานหลายแห่งท่ีมีท่ีมาแตกต่างกันมาใช้ร่วมกันในการขับเคล่ือนตัวเรือให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
คุณสมบติัท่ีส าคญัของระบบคือความสามารถในการลดภาระเคร่ืองยนต์ท่ีท าให้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้นและเพิ่ม
การปล่อยมลพิษลงชัว่คราว ดว้ยการเพิ่มการใชซ้ ้ าของพลงังาน ระบบจะช่วยให้เคร่ืองยนตท์ างานไดใ้กลเ้คียงกบัจุด
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงสุดและปล่อยมลพิษน้อยท่ีสุด ประโยชน์อีกขอ้ของระบบน้ี คือช่วยลดการ
บ ารุงรักษาลงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขึ้นผ่านการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากระบบกักเก็บพลงังาน การ
ควบคุมระบบทั้งหมดดว้ยการควบคุมแบบไฮบริดเป็นองค์ประกอบหลกัในการควบคุมทั้งหมดรวมถึงการควบคุม
ความเสถียรของระบบไฟฟ้าของเรือและการไหลของพลงังาน นอกเหนือจากการประหยดัเช้ือเพลิงไดถึ้งร้อยละ 15 
ต่อปี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทและรูปแบบของเคร่ืองยนตแ์ละรูปแบบการเดินเรือ LLH ยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษได้
อยา่งมาก 
 
Fuel Oil Emulsion (FOE) technology (FOE) เทคโนโลยกีารผสมน ้ามนัให้เขา้กนัไดดี้ ช่วยใหเ้ช้ือเพลิงนั้นสามารถ
เผาไหมไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์มากกวา่เช้ือเพลิงท่ีไม่มีการผสมไดดี้ ดงันั้น จึงใชเ้ช้ือเพลิงน้อยลดลง ลดการปล่อยก๊าซ และ
เคร่ืองยนต์จะเดินไดเ้ยน็ลงและตอ้งการการบ ารุงรักษาน้อยลง ส่ิงน้ีจะช่วยลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและระดบัการ
ปล่อยมลพิษท าใหป้ระหยดัเงินไดอ้ยา่งมาก 
 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์ห้ไดม้ากขึ้น โดยไดพ้ฒันาระบบต่างๆ ของกอง
เรือ วิเคราะห์การเดินเรือโดยท าให้มีระยะแล่นเรือเปล่าท่ีสั้นลง ขนาดระวางบรรทุกสินคา้ท่ีใหญ่ขึ้น และการลด
ความเร็วในการแล่นเรือลง 
 

Getting to Zero Coalition 
กลุ่มพนัธมิตร Getting to Zero Coalition เป็นความร่วมมือระหว่าง Global Maritime Forum กลุ่ม Friends of Ocean 
action และ World Economic Forum สร้างขึ้นตามค าเรียกร้องเพื่อให้ด าเนินการเพื่อสนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน ซ่ึงไดเ้ปิดตวัในเดือนตุลาคม 2561 และลงนามโดยผูน้ าต่างๆ มากกว่า 70 รายจากทัว่ทั้งอุตสาหกรรมการ
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เดินเรือ สถาบนัการเงิน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ตลอดจนหลกัการโพไซดอน (the Poseidon Principles) ซ่ึงเป็น
กรอบการท างานระดับโลกส าหรับการปรับพอร์ตสินเช่ืออุตสาหกรรมการเดินเรือของสถาบันการเงินท่ีให้
ความส าคญักบัสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเปิดตวัในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Getting to Zero 
Coalition และจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางทะเล จุดเร่ิมตน้ส าคญัในการบรรลุเป้าหมายน้ีคือการมีเรือท่ีมีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย ์(ZEVs) ในเชิง
พาณิชย์ได้ในเส้นทางการค้าในทะเลลึกภายในปี 2573 ส่ิงน้ีจะต้องอาศัยทั้ งการพฒันาเรือและห่วงโซ่อุปทาน
เช้ือเพลิงในอนาคต ซ่ึงจะสามารถท าไดผ้่านการท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดและการด าเนินการร่วมกนัอย่างมุ่งมัน่
ระหว่างอุตสาหกรรมการเดินเรือ ภาคพลงังาน ภาคการเงิน รัฐบาล และ IGOs เท่านั้น งานวิจยัท่ีน าเสนอในช่วง
ทดสอบการท างานแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายระยะสั้น ซ่ึงถูกน ามาใชโ้ดยประเทศสมาชิกของ IMO ในเดือนเมษายน 
2561 คือ การลดการปล่อยก๊าซส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศต่อการขนส่งต่อเท่ียวอยา่งน้อยร้อยละ 40 ภายในปี 
2573 คงจะไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนัผลกระทบทางลบต่อสภาพภูมิอากาศจากการขนส่งทางทะเล ส่ิงน้ีเองแสดงให้
เห็นถึงความจ าเป็นในการพฒันานโยบายต่างๆ แรงขบัเคล่ือนจากอุปสงค ์และกลไกการระดมทุนเพื่อกระตุน้และลด
ความเส่ียงของผูล้งทุนรายแรกๆ การใช้เคร่ืองมือด้านนโยบาย และมาตรการท่ีอา้งอิงตลาดเพื่อปิดช่องว่างของ
ความสามารถในการแข่งขนัระหวา่งเช้ือเพลิงธรรมดาและเช้ือเพลิงท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การส ารวจและคิดคน้เทคโนโลยี เส้นทางการเปล่ียนถ่ายและเช้ือเพลิงทางเลือก การระบุและใช้
โอกาสระดบัโลกส าหรับโครงการพลงังานสีเขียวท่ีสามารถขบัเคล่ือนการลดคาร์บอนของการขนส่งทางทะเล และ
น าไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและครอบคลุมในประเทศก าลงัพฒันา ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ไม่มีประเทศ
ใดถูกท้ิงไวข้า้งหลงั ขณะน้ีสมาชิกกลุ่มพนัธมิตร Getting to Zero Coalition ได้เตรียมพร้อมท่ีจะก้าวไปขา้งหน้า
มากกว่าท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดก้ าหนด เพื่อพฒันาเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
การลดคาร์บอน กลุ่มแรกของอุตสาหกรรมการเดินเรือท่ีมุ่งมัน่อย่างแน่วแน่ท่ีจะด าเนินการต่างๆ เพื่อการพฒันา 
ทดสอบ และปรับใชเ้ทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งระหว่างประเทศ 
ภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือมุ่งเน้นไปท่ีวิธีการก าจัดการปล่อยมลพิษและพยายามท่ีจะน าเสนอเช้ือเพลิงและ
เทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าเพื่อหลีกเล่ียงการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยส้ินเชิง เช้ือเพลิงส าหรับการเดินเรือรูปแบบใหม่
ซ่ึงไดม้าจากทรัพยากรทางเลือกท่ียงัไม่เคยถูกน ามาใช ้อาจน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างมีนยัส าคญั แต่จ าเป็นตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากในทั้งตวัเรือ ท่าเรือ และการเดินเรือ 
 

เช้ือเพลงิแห่งอนาคต 
 
เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuels) จะมีบทบาทส าคญัในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งทาง
ทะเลในช่วงอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า ในมุมมองทางเทคนิคแลว้ เช้ือเพลิงชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงท่ีง่ายท่ีสุดท่ีสามารถน ามาใช้
ได้เน่ืองจากสามารถผสมผสานกับเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่และท่ีใช้อยู่บนเรือได้ เช้ือเพลิงชีวภาพไม่ต้องมีการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นท่ีท่ีเก่ียวกบัการขนส่งเช้ือเพลิงน้ี อย่างไรก็ตาม เช้ือเพลิงชีวภาพน่าจะเป็นท่ีตอ้งการส าหรับภาคการ
ขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางบกเน่ืองจากพลงังานต่อหน่วยสูงเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงสะอาดอ่ืน ดงันั้นจึงอาจมี
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ปริมาณไม่เพียงพอส าหรับภาคการขนส่งทางทะเลในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คาดว่าการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพมี
แนวโน้มท่ีจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้าเน่ืองจากเป็นวิธีแกปั้ญหาระยะสั้นท่ีง่ายท่ีสุดในการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคการขนส่งทางทะเล 
 
ไฮโดรเจน (Hydrogen) เป็นเช้ือเพลิงมีความน่าสนใจเพราะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือสารก่อมลพิษอ่ืน ๆ ออกมา
เม่ือเผาไหม ้ผูผ้ลิตไฮโดรเจนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถผลิตไฮโดรเจน “สีน ้าเงิน” หรือไฮโดรเจนคาร์บอนต ่าไดโ้ดย
การดกัจบัและกกัเก็บคาร์บอนท่ีปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ยงัอยู่ระหว่างการวิจยัเพื่อ
พฒันากระบวนการประหยดัพลงังานในการผลิตไฮโดรเจน “สีเขียว” จากน ้ าผ่านกระบวนการทางเคมีความร้อน 
(Thermochemical Processes) โดยใช้พลังงานหมุนเวียน  อีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถท าได้ในการผลิตเช้ือเพลิง
คาร์บอนท่ีเป็นกลางคือการแปรรูปไฮโดรเจนสีเขียวร่วมกบัคาร์บอนหรือไนโตรเจนเพื่อผลิตเช้ือเพลิงท่ีเป็นก๊าซหรือ
ของเหลว พลงังานต่อหน่วยของก๊าซไฮโดรเจนค่อนขา้งต ่าและจ าเป็นตอ้งท าให้เป็นของเหลว และเก็บไวภ้ายใต้
ความกดดนัเพื่อให้สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้ท าให้เกิดความทา้ทายในการขนส่งและการจดัเก็บ ไฮโดรเจนเหลว
หน่ึงหน่วยมีพลงังานน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของพลงังานจากน ้ามนัดีเซลและตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการกกัเก็บมากกว่าสองเท่า 
นอกจากน้ี จ าเป็นตอ้งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมากเพื่อจดัเก็บและขนส่งของเหลวท่ีมีอุณหภูมิสูงซ่ึงมี
จุดเดือดท่ีลบ 253 องศาเซลเซียส ดว้ยขอ้จ ากดัเหล่าน้ีไฮโดรเจนจึงไม่น่าจะไดรั้บความสนใจในแบบท่ีเคยเห็นกบั
แอมโมเนีย 
 
แอมโมเนีย (Ammonia) ในขณะท่ีอาจใชเ้วลาหลายปีก่อนท่ีจะสามารถน ามาใชไ้ด ้แต่แอมโมเนียไดรั้บความสนใจ
เป็นพิเศษส าหรับใช้ในโครงการเรือตน้แบบของเรือท่ีมีค่าการปล่อยมลพิษเป็นศูนยท์ัว่โลก สูตรทางโมเลกุลของ
แอมโมเนีย (NH3) ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ท่ีปราศจากคาร์บอนและก ามะถนั ปัจจุบนัแอมโมเนียท่ีมีจ าหน่ายใน
ท้องตลาดส่วนใหญ่ได้มาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าแอมโมเนียบริสุทธ์ิ ซ่ึงจะ
เปล่ียนไปเม่ือมีการผลิตแอมโมเนียในระดบัท่ีเหมาะสมผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของพลงังานหมุนเวียนซ่ึง
เป็นการพฒันาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงคร่ึงหลงัของทศวรรษน้ี การใช้แอมโมเนียเป็นเช้ือเพลิงในระยะแรกมี
แนวโน้มท่ีจะใช้ในเรือเฉพาะกลุ่มท่ีปฏิบัติงานในภูมิภาคท่ีมีการควบคุมการปล่อยมลพิษอย่างเข้มงวดและใน
เส้นทางท่ีก าหนดไวต้ายตวั เรือบรรทุกแอมโมเนียและเรือบรรทุกก๊าซ LPG สามารถใชข้นส่งแอมโมเนียได้ ความ
ตอ้งการแอมโมเนียจะเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผูใ้ชพ้ลงังานในปริมาณมาก เช่น เรือส าราญและเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ใน
เส้นทางท่ีเช้ือเพลิงแอมโมเนียสามารถหาไดง่้าย เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองซ่ึงมีปริมาณการบริโภคเช้ือเพลิงทาง
ทะเลร้อยละ 5 ของการบริโภคทัว่โลกไม่น่าจะเป็นกลุ่มแรกท่ีใช้เช้ือเพลิงแอมโมเนียเน่ืองจากมีเส้นทางการคา้ท่ี
หลากหลาย กุญแจส าคญัในการน าเรือท่ีขบัเคล่ือนดว้ยแอมโมเนียมาใชค้ือการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัและ
การฝึกอบรมซ่ึงอาจใชเ้วลาหลายปีเน่ืองจากลกัษณะของเช้ือเพลิงท่ีซบัซอ้นมากขึ้น 
 
เมทานอล (Methanol) เป็นเช้ือเพลิงทางทะเลท่ีปลอดภยั ประหยดัตน้ทุน และมีจ าหน่ายทัว่โลก โดยมีปริมาณการ
ผลิตทัว่โลก 110 ลา้นตนั วตัถุดิบหลกัในการผลิตคือก๊าซธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม เมทานอลสามารถหมุนเวียนไดร้้อย
ละ 100 เน่ืองจากสามารถผลิตไดจ้ากวตัถุดิบหมุนเวียนไดห้รือจากเช้ือเพลิงไฟฟ้า เช้ือเพลิงเมทานอลไม่ก่อให้เกิด
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การปล่อยก ามะถนั ปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ในระดบัต ่ามาก และสามารถย่อยสลายไดท้างชีวภาพ นอกจากน้ี ยงั
สามารถผสมกบัเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีอยู่ได ้เคร่ืองยนตเ์มทานอลเช้ือเพลิงคู่ในปัจจุบนัท างานไดดี้ และเทคโนโลยีท่ี
จะเกิดขึ้นจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพน้ีต่อไป เช่นเดียวกบัเช้ือเพลิงทางทะเลท่ีมีอยูเ่ช่นน ้ามนัเช้ือเพลิงหนกั (HFO) 
เมทานอลเป็นของเหลวท่ีมีอุณหภูมิตามสภาพแวดลอ้มดงันั้นจึงจดัเก็บและขนส่งไดค้่อนขา้งง่าย 
 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูป้ระกอบการเดินเรือท่ีมีการพิสูจน์แลว้และมีจ าหน่ายใน
เชิงพาณิชย ์ปัจจุบนัมีเรือประมาณ 120 ล าท่ีใชร้ะบบเคร่ืองยนต ์2 ประเภท LNG ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยก๊าซมีเทนซ่ึง
เป็นก๊าซเรือนกระจกร้ายแรงและเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่คาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซมีเทนดกัจบัความร้อน
ในบรรยากาศได้มากกว่าถึง 86 เท่าเม่ือเทียบกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณเท่ากันส าหรับ
ระยะเวลา 20 ปี LNG นั้นได้รับความนิยมลดลงหลงัจากท่ีมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้เร่ิมเผยแพร่รายงานผล
การศึกษาท่ีมีการตรวจพบว่าการใช ้LNG แบบ "well to wake" นั้นอาจมีการร่ัวไหลของก๊าซมีเทนส่งผลให้เกิดการ
ปล่อยมลพิษ ซ่ึงเรียกว่า “Methane slip”  Methane Slip นั้นหลกัๆ จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเผาไหมใ้นระหว่างการ
ผลิต แต่ก็เกิดขึ้นในระหวา่งการใชง้านดว้ย 
 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นการรวมกนัของโพรเพน (C3H8) และบิวเทน (C4H10) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสามารถ
หาไดง่้ายทัว่โลกและไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาด ประหยดัพลงังาน และขนส่งไดส้ะดวกและราคาไม่
แพง ปัจจุบนัมีแหล่งท่ีมาของก๊าซชนิดน้ีมาจากกิจกรรมการผลิตก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม 
ดว้ยเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ก๊าซ LPG สามารถผลิตไดจ้ากพลงังานหมุนเวียน มีสถานท่ีจดัเก็บก๊าซ LPG กว่า 
1,000 แห่งทัว่โลกท่ีสามารถใชเ้ป็นสถานท่ีจดัเก็บของก๊าซ LPG และเรือท่ีให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ขนาดเล็กอีก
กวา่ 700 ล าท่ีสามารถใชจ้ดัส่งและเติมน ้ามนัให้กบัเรือต่าง ๆ ได ้ก๊าซ LPG เป็นแหล่งพลงังานท่ีน่าสนใจเช่นเดียวกบั
ก๊าซ LNG โดยมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่า ตน้ทุนการลงทุนท่ีต ่ากว่า และความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ราคาน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีน้อยกวา่ จนถึงขณะน้ีก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงทางทะเลไดรั้บการทดลองใชก้บัผูใ้หบ้ริการขนส่งก๊าซ LPG 
เท่านั้น ไม่น่าเป็นไปไดท่ี้เจา้ของเรือในภาคส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่เรือ LPG จะใชเ้ช้ือเพลิงชนิดน้ีอย่างแพร่หลายเน่ืองจาก
ตน้ทุนดา้นเงินทุนท่ีเพิ่มขึ้นและความซบัซอ้นเม่ือเทียบกบัการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของเรือท่ีมีอยู่ในขณะน้ี 
 
การดักจับและจัดเก็บคาร์บอน วิธีการท่ีซบัซอ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดกัจบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีแหล่ง
ผลิตหรือโดยตรงจากอากาศและการเคล่ือนยา้ยไปยงัสถานท่ีจดัเก็บซ่ึงโดยปกติคือชั้นถ่านหิน ชั้นหินอุม้น ้า แหล่งกกั
เก็บน ้ามนัและก๊าซท่ีว่างเปล่า และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ลึกลงไปใตพ้ื้นผิวโลก ความสามารถในเชิงพาณิชยเ์ป็นความทา้
ทายท่ีส าคญัในปัจจุบนั บริษทัน ้ ามนัหลกั ๆ รวมถึงบริษทัขนส่งหลายแห่งก าลงัคน้ควา้วิธีแกปั้ญหาเพื่อลดตน้ทุน 
หากพวกเขาประสบความส าเร็จในการด าเนินการดังกล่าวเทคโนโลยีน้ีมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะกลายเป็นบทบาท
ส าคญั เน่ืองจากหมายความวา่เช้ือเพลิงท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีจะยงัคงสามารถใชต่้อไปได ้
 
การใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า (Electrification) เรือท่ีใชพ้ลงังานก่ึงไฟฟ้าและเรือท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ก าลงัไดรั้บการผลกัดนั การกกัเก็บพลงังานในแบตเตอร่ีและการควบคุมพลงังานท่ีเหมาะสมสามารถช่วยลดการใช้



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                       29 | ห น้ า  

 

เช้ือเพลิง ลดการบ ารุงรักษา และลดการปล่อยมลพิษไดอ้ย่างมีนัยส าคญั ในขณะท่ีการพฒันาเทคโนโลยีแบตเตอร่ี
ช่วยให้เรือท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าของผูพ้ฒันาในยุโรปสามารถลอยน ้ าได้ ทั้งน้ีเรือท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าหรือไฮบริดจ์
ต้องการแบตเตอรีท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและน ้ าหนักเบาลงเพื่อการพฒันา พลงังานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมาอย่างไรก็ตามพลงังานเหล่านั้นยงัไม่เพียงพอส าหรับอุปทานของเรือขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้
พลงังานส าหรับการเดินทางในระยะไกล การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอร่ีเพื่อให้
ชาร์จแบตเตอร่ีไดเ้ร็วขึ้นก็มีความส าคญัเช่นกนัและดว้ยเหตุน้ีเรือเดินทะเลจึงไม่น่าจะเปล่ียนมาใช้พลงังานไฟฟ้า
อยา่งสมบูรณ์ในอนาคตอนัใกล ้
 

ภาวะโลกร้อน และก๊าซเรือนกระจก (GHG)  
การขนส่งสินคา้ทางทะเลอาจเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีสะอาดท่ีสุด เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และประหยดัน ้ามนัท่ีสุด 
แต่ก็เป็นแหล่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั เม่ือพูดถึงเร่ืองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือจะตอ้งมีบทบาทมากขึ้นในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเน่ืองจากเป็น
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัทั้งเร่ืองของสาเหตุและแนวทางแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาน้ี 
 
การตระหนักถึงผลกระทบท่ีเป็นอันตรายของภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก และมลพิษจากก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ไดก้ลายเป็นประเด็นท่ีแพร่หลายและประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อมกลายเป็นจุดสนใจ องค์กรต่างๆ ทัว่โลก
รวมทั้งอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือหนัมาใส่ใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นกวา่เดิม  
 
จากการเผยแพร่โดย Bloomberg ใน The Washington Post เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้
ทางทะเลเติบโตขึ้นโดยเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปีในช่วงสามทศวรรษท่ีผา่นมาและมีเรือเดินทะเลจ านวน 90,000 ล า รองรับ
การขนสินคา้มากกวา่ร้อยละ 90 ของการซ้ือขายสินคา้ขา้มมหาสมุทรของโลก กองเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลของโลก
มีส่วนในการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปริมาณการผลิตโดยมนุษยท์ัว่โลกถึงร้อยละ 3 และเผาไหม้
เช้ือเพลิงฟอสซิลประมาณ 5 ลา้นบาร์เรลต่อวนั นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แลว้เรือยงัปล่อยมลพิษอนัมีส่วน
ช่วยให้เกิดภาวะโลกร้อนอ่ืน ๆ อีกจ านวนหน่ึงเช่น Black Carbon (BC) และ Nitrous Oxide (N2O) ซ่ึงท าให้การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกรุนแรงขึ้นและน ้าในมหาสมุทรเกิดภาวะเป็นกรด มลพิษเหล่าน้ีมีส่วนท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทั้งทางตรงโดยท าหนา้ท่ีเป็นตวัดกัจบัความร้อนในชั้นบรรยากาศหรือทางออ้มโดย
การช่วยสร้างก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม  
 
ในเดือนสิงหาคม 2563  องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศไดเ้ปิดตวัโครงการ “Fourth IMO Greenhouse Gas Study” 
ท่ีรอคอยมานาน ในมุมมองเชิงบวก ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2561 ดชันีการเกิดคาร์บอนของการขนส่งทางทะเลระหวา่ง
ประเทศดีขึ้นประมาณร้อยละ 30 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากการขนส่งทางเรือลดลงร้อยละ 7 แมว้่า
การคา้ทางทะเลจะเติบโตร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี  2555 ถึงปี 2561 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจาก
อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือเพิ่มขึ้นจาก 977 ลา้นตนัเป็น 1,076 ลา้นตนั ในขณะท่ีมลพิษทางอากาศท่ีมีอายุ
สั้นเช่น Black Carbon (BC) และก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 150 ตามล าดบั 
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ในปี 2563 พบว่าการปล่อยมลพิษทั่วโลกลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถึงร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมชัว่คราวเพื่อตอบสนองต่อการหยุดชะงกัทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาและมาตรการท่ีใชเ้พื่อควบคุมการแพร่ระบาด ดชันีการเกิดคาร์บอนในการขนส่งทางเรือดีขึ้นร้อยละ 
11 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัตวัเลขในปี 2561 
 
การขนส่งสินคา้ทางทะเลคิดเป็นสัดส่วนการขนส่งประมาณร้อยละ 90 ของสินคา้ทั้งหมดในโลกในแง่ปริมาณและ
ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ในทางกลบักนัอุตสาหกรรมปศุสัตวก่์อใหเ้กิดก๊าซเรือน
กระจกร้อยละ 9.9 ตามรายงานของส านกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา แต่ในขณะน้ีอุตสาหกรรมขนส่ง
สินคา้ทางทะเลตอ้งท าใหเ้รือมีค่ามลพิษเป็นศูนย ์(Zero Emission Vessels) ในขณะท่ีไม่มีใครพูดถึงค่ามลพิษเป็นศูนย์
หรือลดการปล่อยมลพิษจากธุรกิจปศุสัตว ์โลกของเราน้ีช่างแปลกประหลาด! 
 
เพื่อด า เนินการตามพันธสัญญาของบริษัทฯ ในการรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในปี 2551 การขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ  916 ล้านตนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.85 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท์ัว่โลก ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 32,822 ลา้นตนั  
 
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศใช้ปี 2551 เป็นพื้นฐานในการวางแผนและพฒันาแผนงานส าหรับกลยุทธ์ท่ี
ครอบคลุมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากเรือต่างๆ ในท านองเดียวกัน บริษทัฯ ไดใ้ช้ปี 2551 เป็นพื้นฐานในการ
ตรวจสอบการลดลงโดยเฉล่ียของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นกองเรือของบริษทัฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ท่ีประมาณ 554,145 ตนัในปี 2551 และ 477,061 ตนัในปี 2563 ซ่ึงคิดเป็นการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดล์ดลงร้อยละ 13.9 (77,084 ตนั)  
 
การเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการก าหนดจุดหมายและเป้าหมายในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาท าให้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดโ์ดยรวมลดลงอยา่งต่อเน่ืองและมีการปรับปรุงการด าเนินงานท่ีท าใหเ้กิดคาร์บอนนั้นดีขึ้น   
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ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดรั้กษาระดบัและประเมินบนัทึกการปล่อยก๊าซเสียของกองเรือของบริษทัฯ ซ่ึง
เป็นพื้นฐานท่ีน่าเช่ือถือในการประเมินความคืบหนา้ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เรือรุ่นเก่าถูกปลดระวางและถูกทดแทน
ดว้ยเรือ“เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2557 ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนต่อ
เท่ียวการขนส่งอยู่ท่ีประมาณ 12.884 กรัมต่อตนัไมล์ และในปี 2563 คาดว่าค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนต่อเท่ียวการ
ขนส่งอยู่ท่ีประมาณ 9.941 กรัมต่อตนัไมล ์หากใชปี้ 2557 เป็นพื้นฐาน จะเห็นไดว้่าค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนลดลง
ร้อยละ 22.84 ส าหรับกองเรือทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์ดลงปริมาณ 2.943 กรัมต่อตนั
ไมล์ในปี 2563 หากเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2563 ส าหรับกองเรือเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดล์ดลง 49,022 ตนั (ร้อยละ 9.32) และค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนลดลงร้อยละ 1.68 หรือคิดเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดล์ดลง 0.17 กรัมต่อตนัไมล ์
 
ภัยจากโจรสลัด ยงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความกงัวลใจอย่างมากต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้ของเรือ ลูกเรือท่ีปฏิบติังานบนเรือและครอบครัวของพวกเขา เพื่อช่วยใหเ้ห็นภาพชดัเจนยิ่งขึ้น 
โปรดจินตนาการว่าคุณถูกท้ิงร้างบนเกาะเล็ก ๆ ท่ีซ่ึงไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะว่ิงหนีหรือหลบหนี ไม่มีการปกป้อง
ใดๆ จากหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่มีอะไรท่ีจะปกป้องตวัเองไดแ้ละถูกโจมตีโดยกลุ่มอนัธพาลท่ีผ่านการฝึก
และใชอ้าวุธปืนระดบัทหาร! 
 
ในปี 2563 พบว่ามีเหตุการณ์โจรสลดัและการโจรกรรมโดยใช้อาวุธเพิ่มขึ้นทัว่โลก International Maritime Bureau 
(IMB) รายงานว่าในปี 2563 จ านวนเหตุการณ์ท่ีรายงานเพิ่มขึ้นเป็น 195 เหตุการณ์จาก 162 เหตุการณ์ในปี 2562 ใน
ปัจจุบนัอ่าวกินี (GOG) เป็นเขตน่านน ้าท่ีอนัตรายท่ีสุดในโลกอยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ในช่วงปี 2563 มีลูกเรือจ านวน 135 
คนซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของการลกัพาตวัทั้งหมดทัว่โลก ไดถู้กรายงานว่ามีลกัพาตวัจากเรือท่ีคา้ขายใน
ภูมิภาค GOG แผนภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของ IMB ส าหรับปี 2563 ช่วยให้ทราบถึงสัดส่วนร้อยละของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ีไดรั้บรายงานในระหวา่งปี 

 
 
 
 

 
 
 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก ในจ านวน 195 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก มี 88 เหตุการณ์เกิดขึ้นในน่านน ้าแอฟริกา
ตะวนัตก 62 เหตุการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 30 เหตุการณ์ในอเมริกาใตแ้ละอเมริกากลาง 10 เหตุการณ์ในอนุ
ทวีปอินเดีย 4 เหตุการณ์ในเอเชียตะวนัออกและ 1 เหตุการณ์ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในโลก ในพื้นท่ีท่ีเคยมีความเส่ียงสูง
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บริเวณอ่าวเอเดนและแถบโซมาเลียไม่มีรายงานการปลน้เรือแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม เรือทุกล าของบริษทัฯ ไดแ้ล่น
ห่างจากชายฝ่ังโซมาเลียอย่างน้อย 250 ไมล์ทะเล ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP5 อย่างเคร่งครัดและจดัให้มี
ผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวุธบนเรือในขณะท่ีแล่นผา่นอ่าวเอเดน เพราะบริเวณเหล่าน้ียงัคงจดัเป็นพื้นท่ีมีความเส่ียง
สูง IMB ได้รายงานว่าโจรสลัดโซมาเลียยงัคงสามารถโจมตีเรือได้ จากการท่ีมีกองทัพเรือระหว่างประเทศซ่ึง
ลาดตระเวนในเขตท่ีมีความเส่ียงสูง และการมีหน่วยรักษาความปลอดภยับนเรือได้ส่งผลให้โจรสลดัโซมาเลียมี
จ านวนลดลง 
 
เรือของบริษทัฯ ท่ีเดินเรือในน่านน ้ าดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP ทั้งหมดเพื่อลดความเส่ียงทาง
โจรสลดั อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวุธบนเรือในขณะท่ีแล่นผา่นบริเวณดงักล่าวเม่ือมีความ
จ าเป็น 
 
บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการ
เฝ้าดูความเคล่ือนไหวของเรือต่างๆ ในน่านน ้าบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยองคก์ร IFC มีส านกังานใหญ่อยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยั
จากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 
 

ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ 
ในขณะท่ีเรือรุ่นใหม่ไดเ้ร่ิมใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงท่ีทนัสมยัมีการเช่ือมต่อกนัไดง่้ายขึ้นและตอ้งพึ่งพาซอฟตแ์วร์ในการ
ปฏิบติังานในแต่ละวนั ระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์ยงัคงประเด็นส าคญัท่ีตอ้งให้ความสนใจต่อไปเพื่อเพิ่มการ
ควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานและความปลอดภยับนเรือเหล่าน้ี ขณะท่ียงัคงเป็นประเด็นส าคญัท่ีบริษทัต่าง ๆ 
ทัว่โลกต่างหยิบยกมาพูดคุยเพื่อหาทางรับมือ บริษทัฯ ไดป้ระเมินภยัคุกคามน้ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัโครงสร้าง
พื้นฐานความปลอดภยัโดยรวมของบริษทัฯ และเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มภายในท่ีปลอดภยั เพื่อให้องคก์รสามารถ
ท างานไดแ้ละลดความเส่ียงของการละเมิดความปลอดภยั 
 
ความเส่ียงจากไซเบอร์ถูกมองวา่เป็นภยัระดบัโลกและยงัคงมีการขยายตวัและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ซ่ึงความเส่ียงน้ี
บางส่วนถูกกระตุน้โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ กล่าวคือ การโจมตีทางการเมืองอาจกระตุน้
ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีแรงจูงใจทางการเงิน ความเส่ียงทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นในบริษทัต่าง ๆ เน่ืองจากมี
การใช้อุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการท่ีมีการน าเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ มาใช้บนเรือและการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย ์เป้าหมายหลกัของอุตสาหกรรมในตอนน้ีคือความสามารถ ในการตอบสนองต่อการ
โจมตีทางไซเบอร์ท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เหล่าน้ี 
 
มติ MSC.428(98) ของ IMO ในเร่ืองการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีของระบบการจดัการทางดา้น
ความปลอดภยัมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยมติดังกล่าวได้ระบุว่าระบบการจัดการทางดา้นความ
ปลอดภยัท่ีไดรั้บการอนุมติัจะตอ้งรวมการจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์ทางพาณิชยนาวีท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์
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และขอ้ก าหนดของกฎระเบียบของ ISM Code ซ่ึงเป็นการจดัการเพื่อให้แน่ใจไดว้่าระบบการจดัการทางดา้นความ
ปลอดภยัมีการประเมินความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีมาตรการในการป้องกนัเรือจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์  
มติดังกล่าวยังก าหนดให้บังคับใช้มาตรการดังกล่าวก่อนการออกใบรับรองการปฏิบัติตาม (Document of 
Compliance) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้มีมาตราการดงักล่าวบนเรือทุกล าใน
กองเรือของบริษทัฯ แลว้ 
 
แมว้่าไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นกบับริษทัฯ จนถึงบดัน้ี บริษทัฯ ไดต้รวจสอบภายในองคก์รอย่าง
สม ่าเสมอและพบวา่ 

• ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงใชใ้นส านกังานและบนเรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจาก
บริษทัฯ เช่ือวา่ทั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยภีาคปฏิบติัการ 
(Operational Technology) ต่างตอ้งอยูภ่ายใตค้วามปลอดภยัทางไซเบอร์  

• ในปี 2563 บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขช่องโหว่ในการเขา้ถึงระบบและทดสอบการเจาะระบบในระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทาง IT ของส านกังาน โดยบริษทั Nettitude ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Lloyds Register สมาชิก
ของ CREST ซ่ึงไดรั้บการยอมรับทัว่โลกในฐานะหน่วยงานการให้การรับรองทางดา้นไซเบอร์ส าหรับ
อุตสาหกรรมความปลอดภยัทางเทคนิค นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินช่องโหว่ดงักล่าวบนเรือตวัอย่างใน
กองเรืออีกด้วย จากรายงานการวิเคราะห์ GAP บริษทัฯ ได้ด าเนินการและท าตามมาตรการท่ีแนะน า
ทั้งหมดทั้งในส านกังานและบนเรือของบริษทัฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ 

• นอกจากน้ี ความสมบูรณ์และความเปราะบางของฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเงินและบญัชีของบริษทัฯ 
ไดรั้บการตรวจสอบโดยบริษทัส านกังาน EY ปีละหน่ึงคร้ัง 

• ในปี 2563 บริษทัฯ ไดอ้พัเกรดระบบ Firewall ในส านกังาน  
• ถึงแมว้่าขณะน้ีเรือส่วนใหญ่จะเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต แต่ไดมี้การอนุญาตให้เขา้ถึงเฉพาะบาง

เวบ็ไซตเ์ท่านั้นเพื่อป้องกนัโปรแกรมท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีระบบแชร์ไฟล ์(มลัแวร์: Malware) และ
การหลอกลวงผ่านทางระบบอีเมล์ (ฟิชช่ิง : Phishing) ระบบ OT ในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระบบน าทาง
ไดแ้ยกออกจากกนัและไม่สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการโจมตี
ทางไซเบอร์บนเรือ 

• ส าหรับระบบ AIS ระบบ ECDIS และระบบบนัทึกขอ้มูลบนเรือ (VDR) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณา
การระบบสะพานเรือ (Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชบ้นเรือของบริษทัฯ มีการ
ตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบดงักล่าวนั้นไม่มีการเช่ือมต่อโดยตรงกบัอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และไม่มีการ
ส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์เหล่าน้ีออกไปออนไลน์โดยตรง  
 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อลดช่องโหวท่ี่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางไซเบอร์และการโจมตีทางไซเบอร์และเพื่อให้แน่ใจ
ว่ากองเรือของบริษทัฯ เดินเรืออย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและด าเนินการในการรักษา
ความปลอดภยัทางไซเบอร์  
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• จดัใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ (ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีอยูส่ านกังานจนถึงลูกเรือบนเรือ) มีส่วน
ร่วมในวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ของเรือแต่ละ
ล า 

• ก าหนดนโยบายของบริษทัฯ โดยพิจารณาใชม้าตรการความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่ตาม 
ISPS และ ISM Code ในการจดัการกบัความเส่ียงทางไซเบอร์ และ 

• รวบรวมขอ้ก าหนดใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซเบอร์ไวใ้นแผนการฝึกอบรมลูกเรือ และส าหรับการเดินเรือ 
รวมถึงการบ ารุงรักษาระบบไซเบอร์ท่ีส าคญัท่ีอาจมีอยูบ่นเรือ 
 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: ในช่วงปี 2563 เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด-19 พนกังานส่วนใหญ่ตอ้งท างานจากท่ี
บา้นเป็นเวลาหลายเดือน การเปล่ียนจากการท างานในส านกังานเป็นการท างานจากระยะไกลเป็นไปอยา่งราบร่ืนและ
ประสบความส าเร็จภายในเวลาอนัสั้น ส่ิงน้ีเป็นไปได้เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มุ่งมัน่อย่างเต็มท่ีในการ
สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทลัมาโดยตลอดและเราไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
การระบุและเปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างานท่ีบริษทัฯ เป็นประจ าซ่ึงเรามุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการต่อไป บริษทัฯ ให้
ความส าคญักบัการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้พนกังานและคนประจ า
เรือไดเ้พิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ แมว้่าศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จะตอ้งปิดในช่วงส่วนใหญ่
ของปี 2563 เน่ืองจากโควิด-19 แต่การฝึกอบรมลูกเรือของบริษทัฯ ก็ไม่ได้รับผลกระทบเน่ืองจากศูนยฝึ์กอบรม
ทั้งหมดถูกยา้ยไปเป็นออนไลน์อยา่งรวดเร็วและไดรั้บผลตอบรับในเชิงบวกจากทั้งผูฝึ้กสอนและลูกเรือ  
 

โครงการร่วมทุน 
International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของ
บริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมืองท่าฮัลเดีย (โดยบริษทัฯ ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด) และได้
ด าเนินงานภายใตแ้ผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและ
จนถึงปัจจุบนัเราได้รับเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 4.55 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 223 ของเงินลงทุน
เร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - ปี 2546  
 

บทสรุป 
อุปสงค์ 
บรรยากาศทางธุรกิจส าหรับปี 2563 ยงัคงมีความผนัผวนอย่างมาก ปัจจยัเชิงลบในปี 2563 คือสถานการณ์ความตึง
เครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินและแร่เหล็กของจีนท่ีลดลง มาตรการการกีดกนัทางการคา้ท่ี
ก าลงัเพิ่มขึ้น จ านวนเรือท่ีมากเกินความต้องการ และก าลงัการผลิตท่ีอู่ต่อเรือสามารถรับรองการสั่งต่อเรือใหม่ 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจไม่ไดเ้ลวร้ายอย่างท่ีคิด ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวกต่างๆ ส าหรับปี 2563 ซ่ึงรวมไปถึง แผน
กระตุน้ทางการเงินและการคลงัมูลค่า 17.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัให้อตัราการเติบโตของตวัเลข 
GDP โลกเป็นร้อยละ 5.5 ตามท่ีระบุโดย IMF แผนการเส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึงจีนไดเ้สนอท่ีจะ
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สร้างทางเช่ือมระหว่าง 65 ประเทศ จากทวีปเอเชียเร่ิมจากจีนสู่ทวีปยุโรป การท่ีจีนน าเขา้แร่เหล็กคุณภาพสูงมากขึ้น
เน่ืองจากตอ้งการลดมลพิษภายในประเทศและไดเ้ปล่ียนไปผลิตเหล็กกลา้ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นซ่ึงตอ้งอาศยัแร่เหล็ก
น าเขา้ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น การท่ีจีนน าเขา้ถ่านหินมากขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเพื่อลดอตัราการเสียชีวิตรายปีท่ี
สูงในเหมืองถ่านหินซ่ึงมีการประทว้งจากญาติของผูท่ี้เสียชีวิต ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลดลงสืบเน่ืองจากสภาพ
ตลาดท่ีตกต ่าและขาดแคลนแหล่งเงินทุน และการเปล่ียนแปลงดา้นกฎเกณฑ์ท่ีอาจส่งผลให้เรือใหม่เหล่านั้นลา้สมยั
ก่อนก าหนด อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีเพิ่มขึ้นสืบเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกต ่า อตัราการรีไซเคิลเรือท่ีเพิ่มขึ้นจาก
สภาพตลาดท่ีตกต ่าและความกดดนัทางกฎเกณฑ์ เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงดีกว่าท่ีคาดการณ์ ราคาน ้ามนัท่ีลดลงซ่ึงส่งผล
ให้ตวัเลขจีดีพีของโลกเพิ่มขึ้น และค่าเงินต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและประเทศญ่ีปุ่ นท่ีอ่อนตวัลงซ่ึงช่วยให้การส่งออก
ฟ้ืนตวั ส่ิงส าคญัท่ีสุด ปัญหาความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองท่ีคล่ีคลายลงภายใตรั้ฐบาลของไบเดน การลด
สงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัประเทศจีน ความไม่แน่นอนของ Brexit ไดห้ายไป การท่ีธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ไดเ้พิ่มสภาพคล่องตามความจ าเป็น และรัฐบาลจีนไดเ้พิ่มมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมากขึ้นเท่าท่ีจ าเป็น
เพื่อให้เศรษฐกิจของจีนอยูใ่นสภาวะเติบโต เหตุการณ์เหล่าน้ีจะช่วยให้อุปสงคดี์ขึ้นเน่ืองจากไม่มีปัจจยัจากความไม่
แน่นอนซ่ึงไดบ้ัน่ทอนการตดัสินใจซ้ือขายสินคา้ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา 
 
อุปทาน  
ในสภาพตลาดปัจจุบนัน้ี มีเรือประมาณร้อยละ 12.77 ของกองเรือโลก (ขนาดระวางรวม 111.24 ลา้นเดทเวทตนั) จะ
อายุเกิน 20 ปีในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566 หากไม่มีการรีไซเคิลเรือจนถึงส้ินปี 2566 เจา้ของเรือเหล่าน้ีจะตอ้งเผชิญ
ความกดดนัทางการเงินอย่างมากเน่ืองจากตอ้งท าตามกฎเกณ์ใหม่ท่ีก าลงัจะถูกบงัคบัใช้ซ่ึงตอ้งใช้เงินทุนสูง  ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูก่บัความทา้ทายของตลาดค่าระวางในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566 เรือเหล่าน้ีจ านวนมากจะถูกบงัคบัใหต้อ้งขายเพื่อ
รีไซเคิลในทวีปเอเชีย 
 
มีเรือสั่งต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 6.2 (ขนาดระวางรวม 56.23 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดการ
ส่งมอบภายในส้ินปี 2566 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกบัการท่ีอู่ต่อเรือส่งมอบเรือเหล่าน้ีล่าชา้ อาจจะท าให้
ตวัเลขอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีสูง (ในปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 11.8) ซ่ึงจะช่วยชะลอ
เวลาส่งมอบเรือใหม่เขา้มาในตลาดค่าระวางเรือ 
 
ด้านการเงิน 
การระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายอยา่งรุนแรงให้กบัตลาดการเงินในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ตลาดทุนใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนปิดลงส าหรับธุรกิจต่างๆ ท่ีเช่ือว่าไดรั้บผลกระทบจากการระบาด ธนาคารทัว่โลกเฝ้าดู
สถานการณ์อย่างกงัวลใจเน่ืองจากลูกคา้จ านวนมากตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการปิดกิจการเน่ืองจากไวรัสขนาด  
100 นาโนเมตรท่ีโจมตีท าลายธุรกิจต่างๆ ธนาคารต่างๆ มุ่งเน้นไปท่ีการพยายามให้อยู่รอดมากกว่าการขยายธุรกิจ
ด้วยการปล่อยสินเช่ือใหม่ สถาบนัการเงินเพื่อธุรกิจเดินเรือในสิงคโปร์มีจ านวนลดลงเน่ืองจากธนาคารได้ปิด
ส านกังานลงเพื่อลดการขาดทุนซ่ึงส่วนใหญ่มาจากในภาคสินคา้โภคภณัฑแ์ละภาคอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง 
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โควิด-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยภายในอุตสาหกรรมเก่ียวกับการลดคาร์บอน  มีความคืบหน้าของ
อุตสาหกรรมซ่ึงก าลงัเร่งด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษต่างๆ มีการประกาศโครงการตน้แบบเรือท่ีปล่อยก๊าซ
คาร์บอนเป็นศูนยใ์นปี 2563 และเราคาดวา่จะมีมากขึ้นในปี 2564 ขอ้ดีของเร่ืองน้ีก็คือปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลด
จ านวนลงจนถึงขั้นหยุดชะงกั ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะไม่เพิ่มขึ้นในปี 2564 หรือแมก้ระทัง่ปี 2565 เน่ืองจากการออกแบบ
เรือใหม่ท่ีเสนอโดยอู่ต่อเรือต่างๆ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศท่ีตอ้งการลดการ
ปล่อยก๊าซเสียต่อหน่ึงเท่ียวการขนส่งลงร้อยละ 40 ในปี 2573 เม่ือเทียบกบัระดบัการปล่อยก๊าซเสียในปี 2551 
 
ในปี 2562 ธนาคารพาณิชยช์ั้นน าหลายแห่งท่ีเน้นการให้สินเช่ืออุตสาหกรรมการเดินเรือไดร่้วมกนัเปิดตวัหลกัการ
โพไซดอน (the Poseidon Principles) โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพิจารณาเร่ืองสภาพภูมิอากาศส าหรับการปล่อยสินเช่ือส าหรับ
อุตสาหกรรมการเดินเรือ ในปี 2563 มีการลงนามสัญญาเงินกูภ้ายใตห้ลกัการโพไซดอนรวมประมาณ 1 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นปีท่ีบริษทัฯไดล้งนามใน "เงินกูสี้เขียว" คร้ังแรกกบัธนาคาร BNP Paribas เพื่อจดัหาเงินทุน / รี
ไฟแนนซ์ส าหรับตน้ทุนรวมของระบบจดัการน ้าถ่วงเรือของบริษทัฯ บริษทัฯ คาดว่าแนวโน้มในการให้ความส าคญั
กบัส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (ESG) ในภาคการเงินจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 
จากขอ้มูลของ Marine Money อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล (ไม่รวมอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง) โดยรวมตลาดทุน
ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 9.82 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเทียบกบั 6.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2562 โดยจ านวน 7.86 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐมาจากหุ้นกูแ้ละ 1.96 พนัลา้นเหรียญสหรัฐจากหุ้นทุน หุ้นทุนมูลค่า 1,062 ลา้นเหรียญสหรัฐไดรั้บการ
ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2557 ซ่ึงเปรียบเทียบกบัการระดม
ทุนเพียง 15 ลา้นเหรียญสหรัฐจากการเสนอขายคร้ังแรกในปีก่อนหน้า กิจกรรมในตลาดทุนมีค่อนขา้งน้อยในช่วง
คร่ึงแรกของปี 2563 แต่ไดฟ้ื้นตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปีเน่ืองจากเศรษฐกิจต่างๆ ไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัและค่าระวางเรือไดฟ้ื้น
ตวัขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าระวางส าหรับการขนส่งทางเรือคอนเทนเนอร์ไดฟ้ื้นตวัอย่างแข็งแกร่งและคาดว่าจะมี
เงินทุนตามมา ดงันั้น กลุ่มการขนส่งทางเรือคอนเทนเนอร์จึงเป็นผู ้ออกตราสารหน้ีรายใหญ่ท่ีสุดในปี 2563 ดว้ย
มูลค่ากวา่ 3.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในทางตรงกนัขา้มตลาดการเงินค่อนขา้งมีความรอบคอบมากขึ้นเก่ียวกบัการฟ้ืน
ตวัของกลุ่มการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ดงันั้น จึงมีตราสารหน้ีมูลค่าเพียง 227 ลา้นเหรียญสหรัฐท่ีออกโดยบริษทัต่าง 
ๆ ในกลุ่มการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 
บทส่งท้าย 

เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ ไดก้ าลงัไขว่ควา้โอกาสดี ๆ 
ท่ีมีอยู่ในตลาดโดยบริษทัฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมอบสัญญาแห่งความส าเร็จสู่อนาคตน้ีแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน 
ด้วยการท างานอย่างทุ่มเทและเสียสละของพนักงานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ  ทั้งท่ีประจ าในส านักงานและท่ี
ประจ าการบนเรือของ บริษทัฯ ทุกคน  
 

 
 


