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เรื่ อง

รายงานประจําปี 2561 ของบริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี
ในขณะที่ปี 2559 จะถูกจดจําว่าเป็ นปี ที่ย่าํ แย่ที่สุดของตลาดเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองซึ่ งได้เริ่ มต้นเมื่อกลุ่ม
บริ ษทั เลห์แมน บราเธอร์ สประกาศล้มละลายในเดือนกันยายน 2551 สําหรับปี 2560 ก็จะถูกจดจําว่าเป็ นปี แห่ งการ
เริ่ มต้นของการฟื้ นตัวของตลาดหลังจากการรอคอยมายาวนาน สําหรับปี 2561 แม้ว่าเป็ นปี ที่องค์กรความร่ วมมือ
ระหว่ า งประเทศต่ า งๆ รวมทั้ง ระบบโลกาภิ ว ัต น์ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการใช้ม าตรการกี ด กัน ทางการค้า โดยมี
สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ าํ ในการใช้มาตรการควํ่าบาตรทางการค้า การจัดเก็บภาษีการค้า แต่ก็ยงั คงเป็ นปี ที่ผา่ นไปได้ดว้ ยดี
ท่ามกลางปั จจัยเชิงลบต่างๆ ซึ่ งเป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นถึงการฟื้ นตัวของตลาดอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น ดูเหมือนว่าตลาดได้
ผ่านจุดตํ่าสุ ดและได้เริ่ มฟื้ นตัวซึ่ งน่าจะเป็ นเช่นนี้ ต่อไปอีกสองสามปี หากเจ้าของเรื อต่างๆ ไม่ทาํ ให้สถานการณ์แย่ลง
โดยการสัง่ ต่อเรื อใหม่เพิ่มจากอู่ต่อเรื อต่างๆ ซึ่งกําลังต้องการลูกค้าอย่างสิ้ นหวัง
มีสองปัจจัยที่เป็ นแรงขับเคลื่อนดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ปั จจัยแรกคือปริ มาณเรื อ (ที่มากเกิน) ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาที่ตอ้ งเผชิญมาเป็ นระยะเวลาพอสมควร แต่ปัญหานี้ ได้บรรเทาลงอย่างมาก และน่ าจะหมดไปอันจะเห็นได้จาก
การที่บริ ษทั เดินเรื อต่างๆ สามารถทํากําไรได้ในปี 2561 ท่ามกลางความไม่แน่นอนอันเกิดจากสหรัฐฯ และประเทศ
มหาอํานาจอื่นๆ ของโลก ซึ่ งได้ใช้มาตรการกีดกันทางการค้า อีกปั จจัยหนึ่งแน่นอนว่าคือภาคอุปสงค์ เศรษฐกิจมหภาค
อยูใ่ นระดับที่ดี แต่ความถดถอยทางเศรษฐกิจที่ได้เริ่ มเมื่อต้นปี 2561 กลับชัดเจนขึ้นในระหว่างปี ธนาคารกลางสหรัฐได้
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องแม้วา่ ประธานาธิบดีทรัมป์ จะแสดงความเห็นให้ธนาคารกลางสหรัฐหยุดการกระทํา
ดังกล่าวก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็ นไปอย่างช้าๆ เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ที่ดีข้ ึนจากการใช้นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ก็ยงั คงมีปัจจัยเชิงลบจากความไม่
แน่ นอนต่างๆ ที่สหรัฐฯ ได้ก่อขึ้ น อันได้แก่ การบังคับใช้มาตราควํ่าบาตร การจัดเก็บภาษีทางการค้า การกีดกันทาง
การค้า และการถอนตัวออกจากการเป็ นภาคีของสนธิ สัญญาระหว่างประเทศ อันเป็ นเครื่ องบ่งบอกว่าสหรั ฐฯ ซึ่ งมี
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เศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ งของโลกยังคงไม่สมดุลเท่าที่ควรอันส่ งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐกังวลที่จะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยสู งกว่าอัตราเมื่อสิ้ นปี 2561 จากการที่ราคานํ้ามันกําลังตกตํ่าในปั จจุบนั และคาดว่าจะมีราคาตํ่าเช่นนี้ ต่อไปอีก
ระยะหนึ่ ง ผูบ้ ริ โภคน่ าจะมีเงินสําหรับจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไปอีกระยะหนึ่ ง แผนการปรั บปรุ งโครงสร้าง
พื้นฐานมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐของประธานาธิ บดีทรัมป์ น่าจะส่ งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ อันจะช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทําให้การวิพากษ์วิจารณ์วา่ เศรษฐกิจกําลังชะลอตัวลงได้หยุดหายไป และช่วยให้มีการ
นําเข้าปูนซีเมนต์ เหล็กกล้าและสิ นค้าอื่นๆ เป็ นจํานวนมากจากประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียและประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก ซึ่ ง
จะเป็ นแรงขับเคลื่อนการค้าให้เป็ นไปในทิศทางบวกมากขึ้น
ดัชนี BDI เริ่ มต้นปี ด้วยระดับ 1,230 จุด และค่อยๆลดลงมาอยูท่ ี่ระดับตํ่าสุ ดของปี ที่ 948 จุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2561 หลังจากนั้น ดัชนีได้ปรับตัวมาอยูท่ ี่ 1,774 จุดในวันที่ 24 กรกฎาคม ก่อนที่จะค่อยๆ ปรับตัวลงมาแตะที่ 1,003 จุด
ในวันที่ 20 พฤศจิกายนและได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ 1,271 จุด เมื่อสิ้ นปี ตามปกติแล้วในฤดูร้อน กล่าวคือ ช่วงเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม และสิ งหาคม เป็ นช่วงที่ดชั นีต่าํ ที่สุดของปี แต่เช่นเดียวกับปี 2559 และปี 2560 ดัชนี ในปี 2561
ไม่ไ ด้เป็ นไปตามปกติ ดังกล่าว ประเทศจี นเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักซึ่ งช่ วยให้ค่าระวางเรื อปรั บตัวสู งขึ้ นในระหว่างปี
อย่างไรก็ต าม รั ฐ บาลจี น หลัง จากที่ ประสบความสํา เร็ จ ในการลดมลพิ ษ ทางอากาศของประเทศในปี 2560 ได้ใ ช้
มาตราการเข้มงวดมากขึ้นในการป้ องกันมลพิษและลดกําลังการผลิตต่างๆ ลงใน 14 มณฑล เมื่อเทียบกับจํานวน 4
มณฑลเมื่อปี 2559 กล่าวคือ ลดการผลิตเหล็กลงร้อยละ 50 ลดการผลิตซี เมนต์ลงร้อยละ 50 และลดการผลิตอะลูมิเนียม
ลงร้อยละ 30 ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี ช่วงต้นปี 2561 ปริ มาณการขนส่ งแร่ เหล็กจาก
บราซิ ลได้เริ่ มชะลอตัวลงเนื่ องจากเป็ นช่ วงฤดูฝนซึ่ งเป็ นไปตามปกติ โดยส่ งผลให้ปริ มาณการส่ งออกแร่ เหล็กจาก
บราซิ ลในช่วงไตรมาสแรกมีปริ มาณน้อยที่สุดของปี ปริ มาณแร่ เหล็กที่ส่งออกจากบราซิ ลที่ลดลงในไตรมาสแรก ปี
2561 ประกอบกับความไม่แน่นอนจากกประเด็นทางการเมือง การบังคับใช้มาตรการควํ่าบาตร มาตรการจัดเก็บภาษี
การค้า Brexit ประเด็นงบประมาณของสหภาพยุโรป รวมถึงเทศกาลตรุ ษจีน ส่ งผลให้อุปสงค์มีปริ มาณลดลง และยิง่
เลวร้ายลงจากมาตรการการลดมลพิษของรัฐบาลจีนในช่วงฤดูหนาว ดัชนี BDI ได้เป็ นไปตามฤดูกาลรู ปแบบใหม่ ดู
เหมือนว่าดัชนี BDI ในปี ต่อๆ ไปจะแตะจุดสู งสุ ดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี และหลังจากนั้นจะปรับตัวลดลง
เรื่ อยๆ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นรู ปตัว V ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูกาลรู ปแบบใหม่ของดัชนี BDI ได้เกิดขึ้นแล้ว จากการที่รัฐบาลจีนสั่งลดกําลังการผลิตต่างๆใน 14 มณฑลจากช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
เป็ นที่แน่นอนว่าอุปสงค์แข็งแกร่ งกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ตอนต้นปี 2561 หากในปี 2561 ไม่มีปัญหาทาง
ภูมิศาสตร์การเมือง การบังคับใช้มาตรการควํ่าบาตร Brexit ประเด็นงบประมาณของสหภาพยุโรป และความตึงเครี ยด
ทางการค้า อุปสงค์ในปี 2561 ก็คงจะดีกว่านี้ เนื่องจากปั จจัยความไม่แน่นอนต่างๆ ดังกล่าวได้บนั่ ทอนการตัดสิ นใจซื้ อ
ขายสิ นค้าในปี นี้ แม้วา่ มีปัญหาอุปสรรคต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคดังกล่าว รวมการขยายตัวของกองเรื อโลกที่
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปี นี้ แต่ยงั เป็ นปี ที่เจ้าของเรื อต่างๆ ยังสามารถทํากําไรได้ แม้ว่าจะไม่เป็ นไปตามเป้ าที่วางไว้
ตอนต้นปี ก็ตาม ในขณะนี้ บริ ษทั ฯ มีความมัน่ ใจเกี่ ยวกับสถานการณ์ ในปี 2562 มากกว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้ว
เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครี ยดทางการค้าได้กาํ ลังคลี่คลายลงอย่างถาวรจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้หารื อกับ
ประธานาธิ บดี Xi Jinping เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ Buenos Aries เมื่อครั้งประชุมของกลุ่มผูน้ าํ ประเทศ G-20 ซึ่ ง
น่าจะได้เห็นความชัดเจนในอีก 90 วันข้างหน้า
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ในอดีตก่อนเข้าสู่ ศตวรรษนี้ มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในกลุ่มสิ นค้าแห้งเทกองอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 1.2 ของ
ตัวเลขจีดีพีโลก ต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษนี้ ประเทศจีนกลายเป็ นผูน้ าํ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
โลก และทําให้อุปสงค์ในกลุ่มสิ นค้าแห้งเทกองเพิ่มมากขึ้นถึง 2 - 3 เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก หลังจากกลุ่มบริ ษทั เลห์แมน
บราเธอร์ สล้มละลาย อุปสงค์น้ ีได้ลดลงเหลือประมาณ 1.1 เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก ในระหว่างปี 2559 อุปสงค์ในกลุ่ม
สิ นค้าแห้งเทกองได้ลดลงจนน้อยกว่า 1.1 เท่าของตัวเลขจีดีพีโลก จึงไม่ได้เห็นตัวเลขอุปสงค์แบบเดิมที่มากกว่าตัวเลขจี
ดีพีโลกเป็ นเท่าตัวหรื ออย่างน้อยมากกว่าร้อยละ 1.2 แม้วา่ ดูเหมือนเป็ นการคาดการณ์เกินจริ งก็ตาม ในปี 2560 แนวโน้ม
อุปสงค์ได้เปลี่ยนกลับไปเป็ นแบบเดิมที่มากกว่าตัวเลขจีดีพีโลกประมาณร้อยละ 1.1 - 1.2 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การวิเคราะห์
ตัวเลขการขยายตัวของภาคอุปสงค์ในแง่ตนั -ไมล์ (นําข้อมูลมาจาก Clarksons) เมื่อเทียบกับตัวเลขจีดีพีโลก (นําข้อมูลมา
จาก IMF) จากเมื่อต้นทศวรรษ ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ทางสถิติโดยอุปสงค์ในแง่ตนั -ไมล์มากกว่าตัวเลขจีดีพีโลกที่
ร้อยละ 1.15 จะเห็นได้วา่ การศึกษาภายในของบริ ษทั ฯ นั้นได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขเชิงสถิติ
จากประกาศล่าสุ ดของ IMF ได้บ่งชี้วา่ ตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีโลกสําหรับปี 2562 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 3.5 และ
สําหรับปี 2563 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 3.6 ดังนั้น หากเราใช้หลักการวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับข้างต้น การขยายตัวของปริ มาณ
อุปสงค์ในแง่ตนั -ไมล์จะอยูท่ ี่ประมาณกว่าร้อยละ 4.5 ในแต่ละปี DNB Markets ได้ระบุในรายงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2562 ว่าการขยายตัวของปริ มาณอุปสงค์ในแง่ตนั -ไมล์จะอยูท่ ี่ร้อยละ 3.9 ในปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้วิเคราะห์การขยายตัวของปริ มาณอุปทาน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Clarksons ปรากฏว่าได้อตั ราการ
ขยายตัวกองเรื อสุ ทธิที่ร้อยละ 3.06 สําหรับปี 2562 และร้อยละ 3.26 สําหรับปี 2563 โปรดตระหนักว่าบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้
รวมปั จจัยที่จะมีผลกดดันให้มีการรี ไซเคิ ลเรื อเนื่ องจากการบังคับติ ดตั้งระบบจัดการนํ้าถ่วงเรื อและกฎเกณฑ์การใช้
นํ้ามันเชื้อเพลิงกํามะถันตํ่า (IMO 2020) ในการวิเคราะห์ดงั กล่าว
ดังนั้น หากบทวิเคราะห์ของบริ ษทั ฯ ทั้งสําหรับภาคอุปสงค์และภาคอุปทานเป็ นจริ งตามที่คาดไว้ ปี 2562 และปี
2563 น่าจะเป็ นปี ที่ดี
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการตกลงระหว่างสหรัฐฯกับจีนในการยุติสงครามทางการค้า ข่าวล่าสุ ดเกี่ยวกับ
การตกลงยุติสงคราวทางการค้าจาก Bloomberg ระบุว่าจีนได้เสนอที่จะเพิ่มการนําเข้าสิ นค้าจากสหรัฐฯ 1 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ในช่วง 6 ปี ข้างหน้าจนถึงสิ้ นปี 2567 ในขณะที่สหรัฐฯ ต้องการให้ลดเวลาเหลือเพียง 4 ปี หากมีการตก
ลงกันได้ระหว่างสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มการนําเข้ามูลค่า 1 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในช่วง 4 หรื อ 6 ปี ก็ตาม
แสดงให้เห็นว่าจีนจะต้องซื้ อสิ นค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีก 1.6 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ถึง 2.5 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ต่อปี ตลอดช่ วง 4 หรื อ 6 ปี โดยมีวตั ถุดิบ 3 ประเภทที่จีนน่ าจะเพิ่มการนําเข้าจากสหรั ฐฯ ได้อย่างง่ายดาย กล่าวคื อ
ธัญพืช ถ่านหิ น และนํ้ามัน/แก๊ส ในปี 2561 จีนนําเข้าถ่านหิ นจากอินโดนี เซี ยปริ มาณ 120 ล้านตัน โดยใช้เวลาในการ
ขนส่ งไปจีนประมาณ 6 วัน หากปริ มาณ 120 ล้านตันนี้ ถูกทดแทนด้วยถ่านหิ นจากสหรัฐฯ จะเพิ่มระยะเวลาการขนส่ ง
เป็ น 42 วัน หรื อคิดเป็ น 7 เท่าในแง่ตนั -ไมล์เมื่อเทียบกับการขนส่ งถ่านหินจากอินโดนีเซีย
มาตรการควํ่าบาตรและมาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้าไม่สามารถทําให้ความต้องการของตลาดหมดไปได้ตราบ
ใดที่สินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้มาตรการดังกล่าวยังมีการผลิตในประเทศอื่นๆ หรื อสามารถซื้ อจากผูข้ ายรายอื่นในราคาที่
ใกล้เคียงกันโดยมีคุณลักษณะที่เหมือนหรื อใกล้เคียงกัน มาตรการควํา่ บาตรและมาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้าจะส่ งผล
ให้การขนส่ งสิ นค้าโภคภัณฑ์เป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ หากมีการเปลี่ยนประเทศผูข้ ายสิ นค้าก็จะส่งผลให้เกิดความ
หน้า 3 จาก 29

แออัด การขนถ่ายสิ นค้าลงเรื อช้าลง (เมื่อเทียบกับประเทศผูข้ ายสิ นค้าเดิม) และปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าในแง่ตนั -ไมล์
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง
การหารื อระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ ของสหรัฐฯและประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนในระหว่างการประชุม
ของกลุ่มผูน้ าํ ประเทศ G-20 ที่ Buenos Aries เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้ส่งผลให้มีการรายงานข่าวแตกต่างกันไป
ตั้งแต่มีการทําความตกลงได้ในทุกประเด็นจนถึงข่าวว่าไม่มีประเด็นไหนที่ตกลงกันได้เลยและข่าวกลางๆ ต่อมามีการ
จับกุม CFO ของ Huawei (และน่าจะมีการส่ งตัวข้ามแดน) ในเมืองแวนคูเวอร์ ในขณะที่กาํ ลังเปลี่ยนเครื่ องบิน ซึ่ งเป็ น
ข่าวที่ได้รับการจับตาดูเป็ นอย่างมาก สุ ดท้าย Ms. Meng Wanzhou บุตรสาวของเจ้าของ Huawei ได้รับการประกันตัวใน
ระหว่างการพิจารณาการส่ งตัวข้ามแดนของศาล ในขณะที่ ผูป้ ระกอบธุรกิจบางรายและอดีตเจ้าหน้าที่รัฐชาวแคนาเดียน
ได้ถูกจับกุมตัวในประเทศจีน
หากมีการตกลงระงับมาตรการควํ่าบาตรและมาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้าภายใน 90 วันซึ่ งจีนก็เห็นด้วย โดย
จีนได้ระบุอยูเ่ สมอว่าจีนพร้อมที่จะลดการขาดทุนทางการค้าลง 2.0/2.5 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐฯ น่าจะเป็ นข่าวดีสาํ หรับ
ธุรกิจเดินเรื อ สิ นค้าธัญพืช ถ่านหิ น และนํ้ามัน/แก๊ส เป็ นวัตถุดิบ 3 ประเภทที่สหรัฐฯ สามารถส่ งออกในปริ มาณมาก
และจีนสามารถเพิ่มการนําเข้าสิ นค้าเหล่านี้ในปริ มาณมากได้อย่างง่ายดาย ในขณะนี้ จีนนําเข้าถ่านหิ นจากอินโดนี เซี ย
ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการขนส่ งประมาณ 6 วัน เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการขนส่ งจากสหรัฐที่ 42 วัน และจะส่ งผลให้
ปริ มาณอุปสงค์ในแง่ตนั -ไมล์สาํ หรับการขนส่งสิ นค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ปริ มาณการสั่งต่อเรื อใหม่อยู่ในระดับที่เกือบจะตํ่าที่สุดในประวัติการณ์ โดยมีอตั ราส่ วนปริ มาณการสั่งต่อเรื อ
กองเรื อปัจจุบนั ณ สิ้ นปี 2561 ที่ร้อยละ 10.52 ซึ่ งเป็ นระดับที่ต่าํ ที่สุดเป็ นอันดับสองในช่วงศตวรรษนี้ (ระดับตํ่าสุ ดในปี
2545 ที่ร้อยละ 8.38) หากพิจารณาเฉพาะเรื อที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสิ นค้าบนเรื อซึ่ งเป็ นประเภทเดียวกับกองเรื อของบริ ษทั ฯ
จะเห็นได้วา่ อัตราส่วนปริ มาณการสัง่ ต่อเรื อต่อกองเรื อปัจจุบนั ณ สิ้นปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 5.75 ซึ่งถือว่าตํ่ากว่าอัตราส่ วน
ของกองเรื อโลกและตํ่าที่สุดในศตวรรษ ปริ มาณการสั่งต่อเรื อเฉลี่ยต่อกองเรื อปั จจุบนั ในช่วง 18 ปี ที่ผ่านมาซึ่ งรวมถึง
ปริ มาณตํ่าที่ร้อยละ 10.52 ในช่วงปลายปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 28.91 แสดงให้เห็นว่าอัตราปริ มาณการสั่งต่อเรื อใหม่ต่อกอง
เรื อปัจจุบนั ได้ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทียบกับอัตราส่ วนของเรื อที่มีอายุ 20 ปี หรื อมากกว่า (ร้อยละ 6.95)
ของกองเรื อโลก และจํานวนเรื อที่จะมีอายุครบ 20 ปี หรื อมากกว่าในสิ้ นปี ของปี ที่สั่งต่อ (ร้อยละ 13) โปรดระลึกไว้วา่ มี
การเลื่อนรับมอบเรื อสั่งต่อใหม่ท้ งั หมดออกไปเนื่ องจากสถานการณ์ความกดดันทางการเงินไม่ว่าทั้งต่อผูซ้ ้ื อหรื ออู่ต่อ
เรื อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ช่วยลดแรงกดดันจากภาคอุปทาน
ตลาดค่าระวางเป็ นปั จจัยหลักที่ผลักดันให้เจ้าของเรื อรี ไซเคิลเรื อของตน ยิง่ ตลาดซบเซามากเท่าไหร่ เรื อก็จะถูกรี
ไซเคิลมากขึ้น ปี 2559 เป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยไตรมาสแรกเป็ นความหายนะของตลาดโดยดัชนี BDI สร้างสถิติต่าํ สุ ด
ทุกวัน จนกระทัง่ แตะจุดตํ่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ที่ 290 จุดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ในไตรมาสแรกเดียวกันนี้เองมีเรื อถูกรี
ไซเคิลรวมทั้งหมด 14.22 ล้านเดทเวทตัน แต่ต่อมาตลาดได้เริ่ มปรับตัวดีข้ ึน การรี ไซเคิลเรื อจึงมีปริ มาณลดลงอยูท่ ี่เพียง
แค่ 15.16 ล้านเดทเวทตันสําหรับทั้งปี 2560 จากการที่ตวั เลข BDI ได้ฟ้ื นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ตวั เลขการรี ไซเคิล
เรื อลดลงอย่างมากเหลือเพียงแค่ 5.25 ล้านเดทเวทตันสําหรับปี 2561 แม้วา่ การรับมอบเรื อใหม่จะมีปริ มาณลดลงโดยมี
ปริ มาณ 28.18 ล้านเดทเวทตัน อย่างไรก็ตาม อุปทานสุ ทธิขยายตัวร้อยละ 2.8 จาก 813.53 ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2561
ไปเป็ น 836.46 ล้านเดทเวทตัน ณ สิ้ นปี 2561 เนื่องจากการชะลอตัวอย่างมากในการรี ไซเคิลเรื อ ถึงแม้วา่ มีการเพิ่มขึ้น
ของอุปทานในปี 2559 ถึง ปี 2561 รวม 3 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 อัตราค่าระวางเรื อยังคงเพิ่มขึ้นโดยอยูใ่ นระดับที่ดี ณ สิ้ น
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ปี 2561 เหตุการณ์ดงั กล่าวชี้ ให้เห็นว่าสถานการณ์ปริ มาณเรื อที่มากเกินนั้นได้ค่อยๆ ถูกแทนที่ดว้ ยการเติบโตของภาค
อุปสงค์อย่างช้าๆ และจุดสมดุลของภาคอุปสงค์และภาคอุปทานนั้นใกล้เข้ามาเต็มที
ด้ านอุปทานของกองเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองโลก ได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั โดย
คาดการณ์วา่ อุปทานสุ ทธิเพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ 3.06 ในปี 2562 และร้อยละ 3.26 ในปี 2563 ขณะที่อุปสงค์น่าจะเพิ่ม
มากขึ้นระหว่างร้อยละ 3.0 ถึงร้อยละ 4.0 ซึ่ งคล้ายคลึงกับการขยายตัวของภาคอุปสงค์ในปี 2561 ซึ่งอุปทานได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.8 ความต่างระหว่างการคาดการณ์ของการขยายตัวของอุปสงค์และอุปทานสําหรับปี 2562 และปี 2563 นั้น
น่าจะทําให้ตลาดแข็งแกร่ งมากขึ้น เนื่ องจากอุปสงค์และอุปทานใกล้เข้าสู่ จุดสมดุลหรื อใกล้จุดสมดุล ซึ่ งการฟื้ นตัวนี้
อาจมีลกั ษณะผันผวนอย่างมากเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่วา่ ในอุปสงค์หรื ออุปทานจะส่ งผลกระทบต่อ
ดัชนี BDI อย่างมาก
ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะทําให้มีเรื อถูกปลดระวางมากขึ้นในปี 2562 และปี 2563 ตามอนุสัญญาการจัดการนํ้า
ถ่วงเรื อ (Ballast Water Management) ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 กันยายน 2560 เรื อต่อใหม่ที่มีการวางกระดูกงูเรื อ
หลังจากวันที่ 8 กันยายน 2560 จะต้องจัดให้มีระบบจัดการนํ้าถ่วงเรื อตามมาตรฐานที่ IMO กําหนด เรื อเก่าทุกลําที่มีอยู่
จะต้องติดตั้งอุปกรณ์จดั การนํ้าถ่วงเรื อพร้อมกับทําการตรวจสอบระบบของเรื อให้แล้วเสร็ จภายในครั้งแรกของการต่อ
อายุหนังสื อรับรองด้านการป้ องกันมลภาวะทางอากาศ (International Oil Pollution Prevention Certificate) หลังจาก
วันที่ 8 กันยายน 2562 ดังนั้น เรื อที่อายุมากกว่า 20 ปี อาจถูกปลดระวางเมื่อถึงกําหนดต่ออายุหนังสื อรับรอง IOPP ใน
อีก 5 ปี ต่อไป ณ สิ้ นปี 2561 กองเรื อขนส่ งสิ นค้าเทกองโลกมีปริ มาณ 38.5 ล้านเดทเวทตันที่จะมีอายุครบ 20 ปี 25 ปี
และ 30 ปี ในช่วงแปดไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2562 และสิ้ นสุ ดที่ไตรมาสสี่ ปี 2563 ซึ่ งเรื อเหล่านี้ นอกจาก
จะต้องผ่านการสํารวจเรื อพิเศษซึ่ งมีค่าใช้จ่ายที่สูง รวมทั้งต้องหยุดแล่นเรื อเป็ นเวลานาน ยังต้องติดตั้งอุปกรณ์จดั การนํ้า
ถ่วงเรื อซึ่ งมีราคาสู งเมื่อเทียบกับมูลค่าของเรื อเก่าเหล่านี้ และยังต้องจัดการให้เรื อเก่าเหล่านี้ ซ่ ึ งถูกออกแบบมาเพื่อใช้
เชื้อเพลิงที่มีค่ากํามะถันสู งที่ร้อยละ 3.5 (HSFO) ให้ใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ากํามะถันตํ่าที่ร้อยละ 0.5 (LSFO) นับตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563 นอกจากนั้น ยังมีความไม่แน่นอนจากการใช้เครื่ องยนต์เก่าสําหรับเผาผลาญเชื้อเพลิงแบบใหม่ เรื อต่างๆ
เหล่านี้อาจจะประสบกับภาวะที่ลูกค้ากังวลที่จะให้ขนส่ งสิ นค้าที่มีมูลค่าสู งบนเรื อที่อาจจะเสี ยได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก
การเปลี่ยนประเภทนํ้ามันเชื้อเพลิง และอาจทําให้เกิดปัญหาระยะยาวขึ้นได้ ความคุม้ ค่าในการติดตั้งระบบจัดการนํ้าถ่วง
เรื อที่มีราคาสู งยังคงมีความเสี่ ยงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเรื อที่มีอายุมากกว่า 20 ปี หรื อมากกว่า ซึ่ งมีมูลค่าเรื อ
เทียบเท่ามูลค่าเศษเหล็ก ปัจจัยเหล่านี้เองจะทําให้เจ้าของเรื อตัดสิ นใจรี ไซเคิลเรื อของตนง่ายขึ้น
IMO 2020 จะส่ งผลให้มีการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าบนเรื อตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ยกเว้นเจ้าของ
เรื อที่ติดตั้งเครื่ องดักจับเขม่าควันบนเรื อ อันจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและปริ มาณฝนกรดจากการปล่อยแก๊สเสี ยสู่ช้ นั
บรรยากาศ ผลกระทบของ IMO 2020 หลักๆ มีดงั ต่อไปนี้
 เรื อเก่าต่างๆ ต้องประสบปั ญหาไม่ว่าจะเลือกติดตั้งเครื่ องดักจับเขม่าควันที่มีตน้ ทุนที่สูงและต้นทุนในการ
เดินเรื อที่สูง หรื อเลือกที่จะใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่ากับเครื่ องยนต์เก่าของเรื อ เรื อเก่าที่จะมีอายุครบ 20
ปี 25 ปี และ 30 ปี ในช่วงแปดไตรมาสเริ่ มตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2562 และสิ้ นสุ ดที่ไตรมาสสี่ ปี 2563 จะต้อง
ประสบปั ญหาจากต้นทุนที่สูงมากไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนจากการทําการสํารวจเรื อพิเศษ ต้นทุนจากการติดตั้ง
ระบบจัดการนํ้าถ่วงเรื อ และต้นทุนจากการปฏิบตั ิตาม IMO 2020 ที่กาํ ลังจะบังคับใช้เร็ วๆ นี้ กองเรื อโลกมีเรื อ
เก่าประมาณ 38.5 ล้านเดทเวทตัน ซึ่งในจํานวนนี้เป็ นเรื อประเภทเดียวกับของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ เรื อประเภทที่มี
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อุปกรณ์ ขนถ่ายสิ นค้าบนเรื อ ประมาณ 14.6 ล้านเดทเวทตัน แน่ นอนว่าเรื อเก่ าบางลําในจํานวนนี้ ตอ้ งถูกรี
ไซเคิล ส่ วนเรื ออื่นๆ ก็คงจะต้องทดลองใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงค่ากํามะถันตํ่า และนํ้ามันดีเซลกับเครื่ องยนต์ที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันสู ง การทดลองใช้น้ าํ มันแบบใหม่ดงั กล่าวอาจทําให้เรื อเสี ยหรื อ
เกิดความล่าช้าอย่างมาก ดังนั้น ลูกค้าก็จะลังเลที่จะเลือกให้เรื อเก่าเหล่านั้นขนส่ งสิ นค้าของตน
เรื อที่ใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าจะแล่นได้อย่างประหยัดที่ความเร็ วตํ่า หากความแตกต่างระหว่างราคา
นํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันสูง (HSFO) กับราคานํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่า (LSFO) นั้นสู งเท่ากับราคาเครื่ อง
ดักจับเขม่าควัน ประกอบกับผลกระทบของ IMO 2020 ตามที่กล่าวข้างต้น จะส่ งผลให้ภาคอุปทานหดตัวใน
ระดับที่ทาํ ให้ค่าระวางเรื อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยังคงต้องจับตาดูวา่ ค่าระวางเรื อจะไต่ข้ ึนไปถึงระดับใดหรื อจะคง
อยูไ่ ด้นานเท่าใด
ขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองจํานวน 577 ลําที่ติดตั้งเครื่ องดับจับเขม่าควัน โดยจํานวน 471 ลําเป็ นการติดตั้งบนเรื อ
เก่า และจํานวน 106 ลําเป็ นการติดตั้งบนเรื อสั่งต่อใหม่ ตามข้อมูลของ Clarksons เมื่อสิ้ นปี 2561 จากจํานวน
เรื อขนส่ งสิ นค้าเทกองของโลกทั้งหมด 12,234 ลํา รวมเรื อสั่งต่อใหม่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.71 สําหรับเรื อที่
ติดตั้งเครื่ องดักจับเขม่าควัน โดยจะมีปล่อยนํ้าเสี ยที่อาจมีการปนเปื้ อนจากการสกัดกํามะถัน ไนโตรเจน และ
ของเสี ยอื่นๆ ออกและทิ้งลงสู่ ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็ นการเปลี่ยนจากการปล่อยของเสี ยทางอากาศเป็ นการ
ปล่อยของเสี ยลงทะเลแทน
มีเรื อจํานวน 2,067 ลําทัว่ โลกที่ติดตั้งเครื่ องดักจับเขม่าควัน ไม่ใช่เฉพาะเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองเท่านั้น ซึ่ ง
รวมถึงเรื อที่สงั่ ต่อใหม่ จากเรื อทั้งหมดจํานวน 99,184 ลํา หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.08 ของกองเรื อโลก คําถามก็คือ
บริ ษทั กลัน่ นํ้ามันรายใหญ่ของโลกจะผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันสู งเพื่อรองรับเรื อส่ วนน้อยหรื อไม่ และ
หากผลิ ต บริ ษทั กลัน่ นํ้ามันเหล่านั้นจะต้องจัดหาและแยกโรงกลัน่ บ่อเก็บ ท่อส่ ง และพาหนะขนส่ ง (เรื อ
ท้องแบน/เรื อขนส่ งนํ้ามันขนาดเล็ก) เพื่อรองรับเรื อจํานวนเพียงร้อยละ 2.08 ที่เลือกที่จะใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่า
กํามะถันสู ง เมื่อคํานึ งต้นทุนต่อประโยชน์ที่ได้แล้วนั้น บริ ษทั กลัน่ นํ้ามันเหล่านั้นคงอาจจะพิจารณากําหนด
ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันสู งไม่ต่าํ กว่าราคานํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่า และอาจจะสู งกว่าเล็กน้อยด้วย
ซํ้า
มีแผนหรื อกําลังจะติดตั้งเครื่ องดักจับเขม่าควันต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ กล่าวคือ การห้ามใช้เครื่ องดัก
จับเขม่าควันแบบระบบเปิ ด (open loop) ในขณะที่เทียบท่า การตรวจวัดแก๊สเสี ยที่ปล่อยออกมาอย่างเข้มงวด
เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าเครื่ องดักจับเขม่าควันที่ใช้ซ่ ึ งยังไม่มีมาตรฐานในการตรวจวัดแต่อย่างใด สามารถปล่อย
กํา มะถัน ออกสู่ ช้ ัน บรรยากาศได้น้อ ยที่ สุ ด รวมถึ ง ไม่ กัด กร่ อ นระบบท่ อ ไอเสี ย และท่ อ ไอเสี ย ส่ ว นท้า ย
(Hydex.com ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใต้น้ าํ ระบุวา่ จะมีการออกกฎควบคุมเรื่ องท่อไอเสี ยใต้น้ าํ ของเรื อที่ติดตั้งเครื่ อง
ดักจับเขม่าควัน) การติดตั้งเครื่ องสู บขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงดันนํ้าในระบบของเครื่ องดักจับเขม่าควันทําให้
ต้องใช้เครื่ องทําไฟฟ้ าถึงสองเครื่ องในระหว่างที่อยูใ่ นทะเลแทนที่จะใช้เพียงแค่หนึ่ งเครื่ องตามปกติ อะไหล่
การซ่ อมแซม และการบํารุ งรั กษาของระบบเครื่ องดักจับเขม่าควัน รวมไปถึ งแรงงานที่ตอ้ งใช้ในการดูแล
เครื่ องดักจับเขม่าควันดังกล่าว เป็ นต้น
ในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 เรื อที่ติดตั้งเครื่ องดักจับเขม่าควันจํานวนมากจะต้องเข้าอู่แห้งเพื่อตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าจะสามารถทําตามกฎเรื่ องการปล่อยของเสี ยของ IMO 2020 ซึ่ งปั จจัยนี้ เองมีส่วนช่วยในการทําให้
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จํานวนเรื อในตลาดลดลง มีหลากหลายรายงานระบุว่าปั จจัยดังกล่าวจะช่วยลดตัวเลขภาคอุปทานโดยรวมของ
กองเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองลงถึงร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 การลดลงของภาคอุปทานดังกล่าวไม่น่าจะถือเป็ น
ความท้าทายแต่อย่างใด หากแต่จะเป็ นปัจจัยที่จะช่วยให้ตลาดค่าระวางเรื อดีข้ ึนมากกว่าที่จะสร้างผลเชิงลบ
 สําหรับเจ้าของเรื อต่างๆ ที่เลือกทางที่ดูสมเหตุสมผลในการที่จะไม่ติดตั้งเครื่ องดักจับเขม่าควันและเลือกที่จะ
เปลี่ยนไปใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าแทน จะต้องกังวลว่าจะมีน้ าํ มันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าเพียงพอต่อ
ความต้องการหรื อไม่ (ผูผ้ ลิตนํ้ามันรายใหญ่เอกชนเกือบทุกรายและผูผ้ ลิตนํ้ามันภาครัฐในเกือบทุกประเทศได้
ยืนยันว่าพวกเขาจะผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าได้มากเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ/ท่าเรื อที่
ให้บริ การเป็ นประจํา) การเข้ากันได้ของนํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าต่างประเภทที่นาํ มาผสมเข้าด้วยกัน (ใน
ปัจจุบนั เจ้าของเรื อต่างๆ ไม่ผสมนํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันสูงใหม่กบั นํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันสู งเก่าที่มีอยู่
บนเรื อแต่ใช้วิธีเติมนํ้ามันใหม่ในถังเปล่าแทนและเริ่ มใช้น้ าํ มันใหม่เมื่อทางห้องแลบได้ยนื ยันว่านํ้ามันใหม่ที่
เติมลงไปนั้นเหมาะสมกับการใช้เป็ นเชื้อเพลิงบนเรื อของตน การล้างถังนํ้ามันให้สะอาดโดยการเติมนํ้ามัน
ดีเซลในปริ มาณเล็กน้อยในถังที่วา่ งเพื่อทําความสะอาดเศษนํ้ามันเก่า การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าจะ
เริ่ มมีข้ ึนในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 (ช่วงไตรมาสสามหรื อไตรมาสสี่ ) สําหรับถังนํ้ามันที่วา่ งทั้งหมด และการ
มีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเพื่อให้คนประจําเรื อทราบถึงการจัดเก็บ การรับ และการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่า
กํามะถันตํ่า เป็ นต้น
 บทความเรื่ อง Deserts in the Ocean ซึ่ งเขียนขึ้นเมื่อปี 2551 แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้ทาํ ลายใต้ผืนมหาสมุทร
อย่างไรและทําให้เกิดทะเลทรายในท้องทะเลโดยการสร้างมลพิษต่างๆ ซึ่งมนุษย์ได้ทิ้งลงสู่ทะเลอย่างตั้งใจ
 หนังสื อสารคดีเรื่ อง The Sixth Extinction - An Unnatural History ซึ่ งเขียนเมื่อปี 2557 โดย Elizabeth Kolbert
ได้ระบุว่าการดําเนิ นชี วิตของมนุษย์ได้ทาํ ให้มหาสมุทรกลายเป็ นกรดอันเป็ นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อแนว
ปะการังของโลก แนวปะการังเป็ นสิ่ งมีชีวติ ในโลกตามธรรมชาติทางทะเล หากแนวประการังหมดไป ถือเป็ น
การทําลายระบบธรรมชาติทางทะเลของโลก
 เมื่ อ ถึ ง จุ ด หนึ่ ง การทิ้ ง ของเสี ย หรื อ นํ้า เสี ย ที่ มี ก ํา มะถัน ปนเปื้ อนจากเครื่ อ งดัก จับ เขม่ า ควัน ระบบเปิ ด สู่
มหาสมุทรจะกลับมาหลอกหลอนเราเนื่องจากเรื อดังกล่าวจะถูกห้ามทิ้งนํ้าเสี ยที่เป็ นพิษลงสู่ มหาสมุทร/ทะเล
ทั้งนี้ Maritime and Port Authority (MPA) ของสิ งคโปร์ และจีนได้หา้ มการใช้เครื่ องดักจับเขม่าควันระบบเปิ ด
ในเขตน่านนํ้าของตนแล้ว ตามมาด้วยประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ยโุ รปถึงสหรัฐฯ และจากเอเชียถึงตะวันออกกลาง ไม่
รู ้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเราจะตระหนักได้ว่าเป็ นเรื่ องที่ดีที่สุดในการที่จะห้ามการทิ้งนํ้าเสี ยจากเครื่ องดักจับ
เขม่าควันระบบเปิ ด ไม่วา่ ในพื้นที่ใดของมหาสมุทร/ทะเล เสมือนกับการประกาศให้บางส่ วนของเครื่ องบิน
(เปรี ยบเสมื อนพื้นนํ้าบางส่ วนของบางประเทศหรื อท่าเรื อ ) เป็ นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ ในขณะที่ ส่วนอื่ นๆ ของ
เครื่ องบิน (เปรี ยบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบบุหรี่ ได้ และเราก็ได้รู้วา่ บทสุ ดท้ายจะลงเอยอย่างไร!
ธนาคารสํ าหรั บธุ รกิจเดินเรื อต่ างๆ ได้ปรั บปรุ งงบดุ ลของตนเองโดยการปรั บโครงสร้ างหรื อการเพิ่มทุนซึ่ ง
ธนาคารเหล่านี้ ก็ได้ถูกบังคับจากหน่ วยงานกํากับดูแลต่างๆ อีกทอดหนึ่ง หลังจากนั้น ในขณะที่ธนาคารบางแห่ งเลิก
ปล่อยเงินกูส้ าํ หรับธุรกิจเดินเรื อ ธนาคารอีกหลายแห่งยังคงปล่อยกูใ้ ห้แก่ธุรกิจนี้แต่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างไปโดยคํานึงถึง
คุณภาพของผูก้ มู้ ากกว่าปริ มาณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ธนาคารจะปล่อยกูใ้ ห้แก่เฉพาะลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ ง
ที่สุด อย่างน้อยก็จนกว่าบาดแผลที่ ธนาคารได้เผชิ ญจะหายสนิ ท คาดว่าจะไม่มีธนาคารที่ปล่อยกูแ้ บบเดิ มๆ โดยจะ
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เปลี่ยนเป็ นธนาคารที่คดั สรรผูก้ ูท้ ี่มีคุณภาพเท่านั้น นอกจากนี้ ผูท้ าํ ธุ รกิ จเดิ นเรื อยังได้ทราบว่าไม่เพียงแต่ที่ธนาคาร
จะต้องเลือกเฟ้ นผูก้ ู้ ธนาคารจะยังต้อง “มีเหตุผลที่เหมาะสม” (เป็ นคําสุ ภาพของคําว่า “เคร่ งครัดและเข้มงวด”) ในแง่
ของวงเงินกูท้ ี่เสนอและการกําหนดราคา ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ เจ้าของเรื อขนาดเล็กที่ไม่มีงบดุลที่แข็งแกร่ ง และมีเงินสดที่
เป็ นของเจ้าของที่ จาํ กัด เจ้าของเรื อดังกล่าวนี้ จะต้องมองหาแหล่งเงิ นทุนอื่ นเนื่ องจากธนาคารสําหรั บธุ รกิ จเดินเรื อ
แบบเดิมไม่น่าจะมีเวลาแม้กระทัง่ ให้เข้าพบ
สถานการณ์ ของอู่ต่อเรือนั้นดูยา่ ํ แย่ โดยมีอู่ต่อเรื อบางแห่งได้ปิดตัวลง ซึ่งรวมถึงอู่ต่อเรื อที่ถือหุน้ โดยภาครัฐของ
ประเทศจีน ซึ่ งในอดีตถือว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเป็ นไปได้ อู่ต่อเรื อที่สามารถบริ หารให้รอดพ้นวิกฤตได้ลดจํานวนลงโดย
การควบรวมกิจ การ บางแห่ ง ได้กลับ ไปให้บ ริ การซ่ อมแซมตัว เรื อ แทน บางแห่ ง ได้เปลี่ยนเป็ นอู่รีไซเคิล เรื อแบบ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหลายแห่งได้เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจประเภทอื่น
ราคานํ้ามันกับผลกระทบต่ อการแล่ นเรือที่ช้าลง ตามทฤษฎีแล้ว ราคานํ้ามันที่ลดลงจะส่ งผลให้มีการแล่นเรื อที่เร็ ว
ขึ้นแต่เฉพาะในกรณี ที่อตั ราค่าระวางเรื อต่อวันอยูใ่ นระดับที่สูงพอ เมื่อมีการบังคับใช้กฎการจํากัดค่ากํามะถันที่ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ขึ้นอยูก่ บั ต้นทุนของนํ้ามันค่ากํามะถันตํ่า สําหรับเจ้าของเรื อซึ่ งเลือกที่จะไม่
ติดตั้งระบบเครื่ องดักจับเขม่าควันที่มีราคาแพงและไม่เคยมีการใช้มาก่อนซึ่ งเป็ นระบบที่จะทําความสะอาดแก๊สเสี ยที่มี
ค่ากํามะถันสู งอันมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้น้ าํ มันเชื้อเพลิงค่ากํามะถันสูง ปั จจัยนี้น่าจะทําให้การแล่นเรื อช้ากลายเป็ น
ประเพณี ปฏิบตั ิแม้วา่ ค่าระวางเรื อจะสูงขึ้นอย่างมากก็ตาม นักวิเคราะห์ต่างๆ ได้คาํ นวณว่าถ้าต้นทุนนํ้ามันเพิ่มขึ้นอาจจะ
ทําให้อุปทานเรื อในกองเรื อโลกลดลงประมาณร้อยละ 10 อันเป็ นการช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อเจ้าของเรื ออย่างแน่นอน
การปลดระวางเรือขนส่ งสิ นค้ าแห้ งเทกอง ในปี 2555 มีตวั เลขที่มากที่สุดเป็ นประวัติการณ์อยูท่ ี่ 35.97 ล้านเดท
เวทตัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการปลดระวางเรื อในปี 2556 และปี 2557 กลับเป็ นที่น่าผิดหวังอยูท่ ี่เพียง 21.39 ล้านเดทเวท
ตัน และ 16.72 ล้านเดทเวทตัน ตามลําดับ ปี 2558 ตัวเลขการปลดระวางเรื อดีข้ ึนโดยมีปริ มาณ 32.09 ล้านเดทเวทตันถูก
ปลดระวางแต่กไ็ ม่ดีขนาดที่จะช่วยพยุงดัชนี BDI ได้ โดยดัชนี BDI ได้ทาํ สถิติตกตํ่าที่สุดเป็ นประวัติการณ์มาอยูท่ ี่ระดับ
290 จุด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 ตัวเลขการปลดระวางเรื ออยูท่ ี่ปริ มาณ 29.74 ล้านเดทเวทตัน ซึ่ ง
เป็ นการยืนยันถึงความผกผันกับดัชนี BDI และในปี 2560 ตัวเลขการปลดระวางได้ลดลงมาอยูท่ ี่ 15.16 ล้านเดทเวทตัน
และร่ วงลงเหลือ 5.25 ล้านเดทเวทตัน ในปี 2561 ทั้งนี้ การปลดระวางเรื อ ขึ้นอยูก่ บั สองปั จจัยหลัก กล่าวคือ ตลาดค่า
ระวาง (ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก) และราคาเศษเหล็ก (ปัจจัยขับเคลื่อนรอง) ทั้งนี้ การปลดระวางเรื อแทบไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคานํ้ามัน
อีกสี่ ปีข้างหน้า กล่าวคือ ก่อนสิ้ นปี 2565 จะมีเรื อร้อยละ 13.01 ของกองเรื อโลก (ขนาดระวางบรรทุกรวม 108.87
ล้านเดทเวทตัน) มีอายุเกิน 20 ปี และน่าจะถูกปลดระวาง เนื่องจากกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นซึ่ งใช้ตน้ ทุนสู งในการปฏิบตั ิ
ตาม แนวโน้มดัชนี BDI และราคาขายเรื อเพื่อปลดระวาง
อัตราความล่ าช้ าในการส่ งมอบเรื อต่ อใหม่ คือ ผลต่างระหว่างขนาดระวางบรรทุกของเรื อต่อใหม่ที่สั่งต่อที่อู่ต่อ
เรื อ ณ ต้นปี กับขนาดระวางบรรทุกของเรื อต่อใหม่ที่มีการส่ งมอบกันจริ ง ณ สิ้ นปี ของปี เดียวกัน สําหรับปี 2561 อัตรา
ความล่าช้าในการส่ งมอบเรื อต่อใหม่อยูท่ ี่ร้อยละ 18.15 ซึ่ งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงห้าปี ที่ผ่านมาซึ่ งอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ
36.15 ดังนั้น สําหรับปี 2561 มีจาํ นวนเรื อเพิม่ ขึ้นสุ ทธิคิดเป็ นขนาดระวางรวม 22.93 ล้านเดทเวทตัน ทําให้ ณ สิ้ นปี กอง
เรื อโลกมีขนาด 836.46 ล้านเดทเวทตัน ซึ่งคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นสุ ทธิร้อยละ 2.82 ของกองเรื อสิ นค้าแห้งเทกองโลก
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จากการที่มีเรื อประมาณ 87.83 ล้านเดทเวทตันของเรื อสั่งต่อใหม่ (ร้อยละ 10.5) มีกาํ หนดส่ งมอบภายในสิ้ นปี
2565 การขาดแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกับความล่าช้าในการส่ งมอบเรื อของอู่ต่อเรื อจะทําให้อตั ราความล่าช้าอยูใ่ นระดับที่
สู งขึ้น (ในปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 18.15) ซึ่ งจะแปรผันตรงข้ามกับความแข็งแกร่ งของดัชนี BDI กล่าวคือ ยิง่ ดัชนี BDI
แข็งแกร่ งขึ้น อัตราการความล่าช้าในการส่ งมอบเรื อต่อใหม่ก็จะตํ่าลง และเป็ นไปในทางกลับกัน
ภาคอุปทานในอนาคต มีเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองจํานวน 295 ลําหรื อขนาด 28.18 ล้านเดทเวทตันเข้าสู่ ภาค
อุปทานในปี 2561 ในขณะเดียวกันอัตราการรี ไซเคิลเรื อในปี นี้อยูท่ ี่ 5.25 ล้านเดทเวทตัน โดยเป็ นเรื อขนาดเคปไซส์
(Capesize) จํานวน 16 ลํา (2.76 ล้านเดทเวทตัน) เรื อขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จํานวน 13 ลํา (0.95 ล้านเดทเวทตัน)
เรื อขนาดอัลตราแมกซ์ (Ultramax)/ซุปราแมกซ์ (Supramax) จํานวน 18 ลํา (0.87 ล้านเดทเวทตัน) และ เรื อขนาดแฮนดี้
ไซส์ (Handysize) จํานวน 27 ลํา (0.67 ล้านเดทเวทตัน) ได้ถูกรี ไซเคิล การรี ไซเคิลเรื อนี้ส่งผลให้กองเรื อบรรทุกสิ นค้า
แห้งเทกองทัว่ โลกมีความแข็งแกร่ งขึ้น ในช่วงต้นปี 2562 มีจาํ นวนถึง 836.46 ล้านเดทเวทตัน ในปี 2562 และ 2563 เรื อ
ใหม่ที่มีกาํ หนดจะมีการรับมอบมีจาํ นวนถึง 41.96 / 36.73 ล้านเดทเวทตัน หากสมมติวา่ มีอตั ราการปลดระวางรายปี อยูท่ ี่
8 ล้านเดทเวทตัน (อยูท่ ี่ 5.25 ล้านเดทเวทตัน ในปี 2561) และใช้อตั ราความล่าช้าในการส่ งมอบเรื อใหม่ที่ร้อยละ 20 (อยู่
ที่ร้อยละ 18.15 ในปี 2561) ในการรับมอบเรื อที่คาดไว้ ปี 2562 จะมีกองเรื อโลกขนาดอยูท่ ี่ 862.03 ล้านเดทเวทตันซึ่ งมี
อัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.06 ของทั้งปี ภายใต้สมมติฐานเดียวกัน ในปี 2563 จะมีกองเรื อโลกอยูท่ ี่ 890.13 ล้านเดทเวท
ตัน ซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 เมื่อเทียบกับช่วงสิ้ นปี ของปี 2562
คําถามคือ เจ้ าของเรือจะตอบสนองต่ อสภาพตลาดในปี 2562 ถึงปี 2563 อย่ างไร? หากตลาดแข็งแกร่ งตามที่ได้
คาดการณ์ไว้ การปลดระวางเรื อจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปทานการสั่งต่อเรื อใหม่สุทธิไม่เพิ่มขึ้นมาก ใน
ปี 2562 และ ปี 2563 การเพิ่มขึ้นสุ ทธิ ของกองเรื อโลกน่าจะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 3.21 ต่อปี ขณะที่คาดว่า อุปสงค์จะ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 ต่อปี ซึ่ งหากเกิดขึ้นจริ งและมีการปลดระวางอันเนื่องมาจากแรงกดดันทางกฎเกณฑ์
ในปี 2562 ถึงปี 2563 ตลาดในอนาคตข้างหน้านี้น่าจะสดใส!
เมื่อช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปี ที่แล้ว บริ ษทั ฯ ได้แสดงการคาดการณ์ที่เป็ นบวกสําหรับตลาดในปี 2561 และบริ ษทั
ฯ ยังคงมีความเห็นเช่นเดียวกันสําหรับการคาดการณ์ของตลาดในปี 2562 และปี ต่อๆไป เนื่องมาจากมีช่องว่างระหว่างการ
คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุปทานและอุปสงค์ในช่วงสองสามปี ข้างหน้านี้ รวมถึงแรงกดดันทางกฎเกณฑ์ต่อภาคอุปทาน
จะทําให้มีการรี ไซเคิ ลเรื อมากขึ้ น หรื อมี การแล่ นเรื อช้าลงซึ่ งช่ วยลดอุปทานลงอย่างมาก เกิ นกว่าที่ บริ ษทั ฯ ได้เคย
คาดการณ์การเพิม่ ขึ้นของตัวเลขอุปทานสุ ทธิไว้
ณ ปัจจุบนั นี้ เป็ นเวลาเกือบ 10 ปี แล้วที่ตลาดเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองอยูใ่ นภาวะวิกฤต แม้กระทัง่ ในพระคัมภีร์
ไบเบิลยังระบุวา่ ระยะเวลาที่ขา้ วยากหมากแพงนั้นมากสุ ด 7 ปี ดังนั้น จึงคาดว่าปี นี้จะเป็ นปี สุ ดท้ายของความตกตํ่าของ
ตลาดเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง
ประเทศจีนซึ่ งเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักสําหรั บตลาดเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง มี ตวั เลขจี ดีพีอยู่ที่ร้อยละ 6.6
สําหรับปี 2561 แม้วา่ ตัวเลขจีดีพีในไตรมาสสี่ อยูท่ ่ีร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็ นตัวเลขจีดีพีที่ต่าํ ที่สุดตั้งแต่ปี 2552 นอกเหนือจาก
ไตรมาสสี่ จีนยังคงนําเข้าสิ นค้าโภคภัณฑ์ในปริ มาณมากและยังคงมีความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศ จากข้อมูล
ของ Platts จีนกําลังลดการผลิตแร่ เหล็กปริ มาณ 40 ล้านตันสําหรับช่วงฤดูหนาวปี 2561/2562 ซึ่ งคิดเป็ นการลดกําลังการ
ผลิตลงร้ อยละ 30 ถึง ร้อยละ 50 โดยขึ้นกับแต่มณฑล นอกจากนั้น การผลิตสิ นค้าอื่ นๆ ก็มีการลดกําลังการผลิต
เช่ นเดียวกัน เช่ น อะลูมิเนี ยมและซี เมนต์ ในช่ วง 11 เดื อนของปี 2561 จี นได้สั่งปรั บผูฝ้ ่ าฝื นรวม 2 พันล้านเหรี ยญ
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สหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ รายงานตัวเลขจีดีพีได้ลดลงและมีการลดกําลัง
การผลิตลง จีนนําเข้าแร่ เหล็กปริ มาณ 1,064 ล้านตันในช่วงปี 2561 ซึ่ งลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปี 2560 นอกจากนี้
จีนยังนําเข้าถ่านหิ น 281.5 ล้านตันในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปี 2560 แม้ว่าโดยปกติจะมีการห้ามการ
นําเข้าถ่านหินในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี
ในปี 2561 สหรั ฐอเมริ กามีเศรษฐกิ จที่แข็งแกร่ งด้วยตัวเลขจีดีพีที่เติบโตร้ อยละ 3.0 ท่ามกลางสภาพอากาศที่
แปรปรวน การปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และผลกระทบเชิงลบจากการใช้มาตรการจัดเก็บภาษีทางการค้า มาตรการควํ่า
บาตร การกีดกันทางการค้า และการถอนตัวออกจากการเป็ นภาคีสนธิ สัญญาต่างๆ และภาวะการปิ ดหน่วยงานราชการ
ในสหรัฐฯ (government shut-down) ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ของประเทศ นอกจากนั้น การคาดการณ์อตั ราการ
ว่างงานซึ่ งลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.9 เป็ นอัตราตํ่าที่สุดในรอบ 10 ปี ผลกระทบของนโยบายต่างๆ ของประธานาธิ บดี
โดนัลด์ ทรัมป์ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างภาษีมีแนวโน้มจะช่วยเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งมี
เศรษฐกิ จใหญ่ที่สุดในโลก จากการคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จจะถดถอย ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ไม่น่าจะปรั บเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยรายไตรมาสในปี 2562 การยุติการจัดเก็บภาษีทางการค้าและมาตรการควํ่าบาตรจะช่วยให้มีการส่ งออกเพิ่มขึ้น
อย่างมากสําหรับสิ นค้าถ่านหิ น นํ้ามัน/แก๊ส ฝ้ าย ข้าวสาลี ข้าวโพดและถัว่ เหลืองรวมถึงการนําเข้าวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาจส่ งผลดีต่อตลาดขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง
ส่ วนสหภาพยุโรปซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็ นหนึ่งในผูส้ ่ งออกรายใหญ่
ที่สุดของโลกนั้น หลังจากที่เศรษฐกิจได้เติบโตดีข้ ึนในปี 2560 ข้อมูลทางเศรษฐกิจได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปี 2561
โดยคาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูท่ ี่ร้อยละ 2.1 ในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2560 ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่
สู งที่สุดในทศวรรษ เมื่อเศรษฐกิจได้กาํ ลังฟื้ นตัว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กําลังค่อยๆ ลดการซื้ อพันธบัตรแสดงให้
เห็นว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้สิ้นสุ ดลง เนื่องจากเศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังคงขยายตัวในปี 2562 อุปสงค์ใน
สิ นค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้เพื่อผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ปทัว่ ทั้งสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีความต้องการการขนส่ งทางเรื อ
มากขึ้น
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ เข้าสิ นค้าเทกองรายใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก คาดว่าจะยังคงเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยมี ร ายงานตัว เลขการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ที่ ร้ อ ยละ 1 ในปี 2561 เนื่ อ งจากกํา ไรของภาคเอกชนที่ สู ง เป็ น
ประวัติการณ์ และการขาดแคลนแรงงาน คาดว่าในไตรมาสแรก ปี 2562 การเติ บโตทางเศรษฐกิ จจะปรั บตัวลดลง
เล็กน้อยเนื่องจากการจัดเก็บภาษีการบริ โภคซึ่ งกําลังจะมีผลบังคับใช้ แต่น่าจะชดเชยด้วยการใช้จ่ายของทางภาครัฐใน
การจัดการแข่งขันโอลิมปิ กส์ปี 2563 การใช้นโยบายทางการเงินต่างๆ มากมายของนายกรัฐมนตรี อาเบะ รวมถึงการใช้
จ่ายของภาครัฐ และการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นดีข้ ึน นอกจากนี้ อุปสงค์ใน
สิ นค้าจากญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นทัว่ โลกจะทําให้อุปสงค์ในวัตถุดิบต่างๆ เพิ่มขึ้นซึ่ งก็จะทําให้อุปสงค์ในการขนส่ งทางเรื อมาก
ขึ้นตามไปด้วย
ประเทศอินเดีย ยังคงมีตวั เลขจีดีพีที่แข็งแกร่ งสําหรับปี 2561 แม้วา่ มีความกังวลจากการเลิกใช้ธนบัตรของ
รัฐบาลและการริ เริ่ มการใช้ภาษีสินค้าและบริ การ (GST) ของรัฐบาล หากเศรษฐกิจของอินเดียยังคงมีแนวโน้มขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง คาดว่าอินเดียจะกลายเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 5 ของโลกก่อนสิ้ นปี 2562 นโยบาย
ของรัฐบาล Modi ที่มุ่งเน้นตลาดหลังจากที่พรรคของตนได้แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นประจํารัฐจะช่วยกระตุน้ การใช้จ่าย
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ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ เอาใจผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า นอกจากนี้ อินเดียยังมีปริ มาณการนําเข้า
ถ่านหินที่แข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่อง จากการที่ท่าเรื อมีร่องนํ้าตื้นเขินและไม่มีประสิ ทธิภาพบวกกับการเพิ่มขึ้นในการนําเข้า
ถ่านหินและการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐาน อุปสงค์ในการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื อขนาดเล็กจะมี
ปริ มาณเพิ่มขึ้น
หนึ่งในสั ญญาณที่น่าจะช่ วยให้ อุปสงค์ เพิ่มขึน้ คือ แผนการเส้นทางสายไหม (One Belt One Road “OBOR”)
หรื อ การริ เริ่ มแถบและเส้นทางเศรษฐกิจ (The Belt and Road Initiative (BRI)) ซึ่ งเป็ นนโยบายทางเศรษฐกิจและการ
ต่างประเทศที่กว้างไกลของผูน้ าํ จีน Xi Jinping ซึ่ งจะทําให้อุปสงค์ในการขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองทางเรื อเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยส่ งเสริ มการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่ งระหว่างทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และยุโรป โดย
จะเป็ นการเชื่ อมโยงเส้นทางถนน ทางรถไฟ ท่อก๊าซและนํ้ามัน ท่าเรื อและโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ จากจีน
เริ่ มต้นจากเมืองซี อานซึ่ งอยูใ่ นตอนกลางของจีน ผ่านใจกลางทวีปเอเชีย ไปจนถึงเมืองมอสโก เมืองรอตเทอร์ดาม เมือง
ลอนดอน เมืองเวนิสและเมืองไพรี อสั เมื่อสิ้ นปี 2561 มีการทําสัญญา การเริ่ มดําเนินการ และการบรรลุโครงการต่างๆ
ภายใต้แผนการ BRI รวมมูลค่าประมาณ 6.85 แสนล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ แผนการนี้ เป็ นหนึ่ งในแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ สมัยใหม่และจะต้องมีขนส่ งสิ นค้าประเภทแร่ เหล็ก ถ่านหิ น หิ นปูน
ถ่านโค้ก ไม้และแร่ ธาตุอื่น ๆ เช่ น แร่ นิกเกิล อะลูมิเนี ยมออกไซต์ เป็ นจํานวนมากกว่าในปั จจุบนั โดยจะส่ งผลดีต่อ
ตลาดสิ นค้าแห้งเทกองอย่างมาก
ข้อสรุ ปของแผนการ BRI
 วงเงินที่จะใช้สาํ หรับแผนการ OBOR อยูร่ ะหว่าง 1.2 และ 20.0 ล้านล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ!
 แผนการนี้ครอบคลุม 70 ประเทศ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65 ของประชากรโลก และประมาณหนึ่งในสามของ
ตัวเลขจีดีพีของโลก
 เมื่อคํานวณอัตราเงินเฟ้ อ ณ ปัจจุบนั เป็ นหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แผนการนี้ใหญ่กว่าแผนการมาร์แชลล์
12 เท่า
 เงินทุนจะมาจาก (1) ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment
Bank) (2) กองทุนเส้นทางสายไหม (3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่หรื อ BRICS (4) ธนาคารการพัฒนา
แห่งชาติจีน (China Development Bank)
ในปี 2561 จีนได้ส่งเสริ มทางการค้าโดยการลงทุนในประเทศต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้แผนการ BRI ท่ามกลางสงคราม
ทางการค้ากับสหรัฐฯ มูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศ BRI เพิ่มขึ้นเป็ น 8.37 ล้านล้านหยวน (หรื อ 1.24 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรั ฐฯ) ในปี 2561 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13.3 แม้ว่าในปี 2561 แผนการนี้ ได้ชะลอตัวลง แต่ยงั คงมี
ขยายตัวในเชิงกลยุทธ์ต่อไป แม้วา่ จะมีเสี ยงต่อต้านแผนการดังกล่าวก็ยงั คงมีความเคลื่อนไหวในการจัดหาแหล่งเงินทุน
สําหรับโครงสร้างพื้นฐานบ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ได้พยายามดําเนินการตามแผนการ BRI อย่างจริ งจัง
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เพื่อ เป็ นการอธิ บายให้เห็ น ภาพที่ช ดั เจน บริ ษทั ฯ จึ ง ขอนําเสนอผลการดําเนิ น งานประจําปี ที่สาํ คัญ จากงบ
การเงิ นของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นๆ มา ดังต่อไปนี้
ปี
ค่าเฉลี่ยดัชนี ค่าระวางเรื อ (BDI)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วยเป็ นล้านเหรี ยญสหรัฐ)
จํานวนเรื อเฉลี่ย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อเรื อหนึ่งลํา
(หน่วยเป็ นล้านเหรี ยญสหรัฐ)

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
6,390 2,617 2,758 1,549 920 1,206 1,105
4.5 17.5
148.1 88.1 35.5 23.6
44.12 32.79 21.39 21.91 30.44 38.93
3.36

2.69

1.66

1.08

0.15

2559
673

2560
1,145

2561
1,353

(2.5) (69.41) (75.61)
41.66 45.46 40.29
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ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 - 2560 บริ ษทั ฯ ได้บริ หารงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย และเมื่อต้นปี
2558 บริ ษทั ฯ เพิม่ ทุนจํานวนประมาณ 65 ล้านเหรี ยญสหรัฐจากผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้
ออกหุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันประมาณ 100 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ไถ่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด 5 ปี ในเดือน
มกราคม 2559 และบริ ษทั ฯ ยังออกหุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันเพิ่มอีกจํานวนประมาณ 55 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ไถ่ถอนได้เพียง
ครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด 3.5 ปี ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระเงินคืนเงินกูก้ ่อนกําหนดสําหรับเงินกูท้ ี่มี
หลักประกันซึ่งจะครบกําหนดชําระในปี 2561 และปี 2562 และบริ ษทั ฯ ได้ขายเรื อเก่าที่ไม่มีประสิ ทธิภาพเพือ่ เพิม่ เงิน
สด (บริ ษทั ฯ ได้ขายเรื อเก่าเพื่อรี ไซเคิลจํานวน 15 ลําในปี 2558 - ปี 2559 และขายเรื อเก่าเพื่อแล่นต่อในตลาดจํานวน 2
ลําในปี 2559 - ปี 2560) ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนดสําหรับสัญญากู้ 1 ฉบับ และได้ถอนจํานองเรื อ
จํานวน 3 ลํา
รางวัลและเกียรติยศ
บริ ษทั ฯ มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในสิ บบริ ษทั ที่ได้รับการคัดเลือกโดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผา่ นเข้ารอบสุ ดท้ายสําหรับรางวัล
คณะกรรมการบริ ษทั แห่งปี 2561 สําหรับกลุ่มบริ ษทั ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งจะ
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับรางวัลในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2562
บริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายเพื่อเข้าชิ งรางวัล “Ship Owner/Operator” ในงาน Seatrade
Maritime Awards Asia ครั้งที่ 11 ประจําปี 2561 และบริ ษทั เกรท เซอร์ เคิล ชิปปิ้ ง เอเยนซี่ จํากัด (GCSA) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยที่บริ หารจัดการกองเรื อของบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายสําหรับรางวัล “ผูจ้ ดั การเรื อแห่ งปี ”
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล The Class NK Dry Bulk Operator of the Year ในงาน The
Lloyd’s List Asia Pacific Awards 2018 และ GCSA บริ ษทั ย่อยบริ หารจัดการกองเรื อของบริ ษทั ฯ ยังได้รับการเสนอชื่อ
เป็ นผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายเพื่อชิงรางวัล “ผูจ้ ดั การเรื อแห่งปี ” ในงาน International Bulk Journal’s IBJ Awards ประจําปี 2561
บริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัล Bulk Ship Operator of the Year และ เรื ออภิญญา นารี
ของบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายเพื่อชิงรางวัล “Bulk Ship of the Year”
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จุดเด่ นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการดําเนินงานประจําปี
ผลการดําเนิ นงานระหว่างปี รายได้รวมของบริ ษทั ฯ เป็ นเงิน 4,970.12 ล้านบาท (ปี 2560: 4,394.63 ล้านบาท)
และกําไรสุ ทธิเป็ นเงิน 456.20 ล้านบาท (ปี 2560: ขาดทุนสุ ทธิ เป็ นเงิน 129.48 ล้านบาท รวมกําไรจากการขายเรื อและ
อุปกรณ์ และดอกเบี้ยจ่ายของสิ นเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใต้สัญญาระงับข้อพิพาทกับอู่ต่อเรื อ
Sanfu 80.36 ล้านบาท) ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ อยูท่ ี่ 12,695.46 ล้านบาท (ปี 2560: 12,335.49 ล้านบาท) และสิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ฯ ลดลงในระหว่างปี เป็ น 27,836.91 ล้านบาท (ปี 2560: 28,833.24 ล้านบาท) การลดลงของสิ นทรัพย์รวมหลักๆ
มาจากค่าเสื่ อมราคาของเรื อ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 463.70 ล้านบาท (ปี 2560: ขาดทุนสุ ทธิ เป็ นเงิน 116.98 ล้านบาท) ก่อน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 5.36 ล้านบาท (ปี 2560: จํานวน 12.31 ล้านบาท) และภาษีเงินได้จาํ นวน 2.14 ล้าน
บาท (ปี 2560: จํานวน 0.19 ล้านบาท) ในด้านของรายได้ จากความแข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่องของตลาดค่าระวางเรื อขนส่ ง
สิ นค้าแห้งเทกอง ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําคิดเป็ น 11,063 เหรี ยญสหรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ 9,486
เหรี ยญสหรัฐต่อวันต่อลําของปี 2560 รายได้จากการเดินเรื อสุ ทธิมาจากจํานวนเรื อเฉลี่ย 36 ลําในระหว่างปี 2561 และปี
2560 รายได้จากการเดินเรื อสุ ทธิ (รายได้จากการเดินเรื อสุ ทธิจากรายจ่ายท่าเรื อและนํ้ามันเชื้อเพลิง) สูงกว่าปี ที่แล้วร้อย
ละ 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อลดลงร้อยละ 3 เนื่ องมาจากการแข็งตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐ
(สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อต่อวันต่อลําเพิ่มขึ้นจาก 4,355 เหรี ยญสหรัฐ ในปี
ก่อน เป็ น 4,621 เหรี ยญสหรัฐ ในปี 2561 ระยะเวลาหยุดการเดินเรื อเพื่อการซ่ อมบํารุ งของปี นี้ ลดลงมาอยูท่ ี่เฉลี่ย
ประมาณ 6.54 วันต่อลําเรื อ (อายุเฉลี่ยของกองเรื ออยูท่ ี่ 7.3 ปี ในปี 2561) โดยมีเรื อจํานวนเพียง 10 ลําที่ถึงกําหนด
ซ่อมแซมและสํารวจเรื อในระหว่างปี
บริ ษทั ฯ ได้ลองคํานวณผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ อีกครั้งในปี นี้ สําหรับ 25 ปี นับตั้งแต่บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2561 ซึ่ งราคาหุน้ บริ ษทั ฯ มีราคาปิ ดอยูท่ ี่ 12.30 บาทต่อหุน้ (บริ ษทั ฯ เริ่ ม
ซื้ อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536) หากนักลงทุนได้ถือหุน้ ไว้ต้ งั แต่ออก IPO ครั้งแรกจนครบ
25 ปี นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนถึง 13.86 เท่าของเงินลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ การคํานวณนี้ยงั ไม่ได้คาํ นึงถึงผลตอบแทน
จากการนําเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรู ปหุน้ หรื อดอกเบี้ยรับ
กองเรือของบริษัทฯ
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเรื อจํานวน 36 ลําในกองเรื อ (ขนาดอัลตราแมกซ์ (Ultramax) จํานวน 8 ลํา ขนาดซุปรา
แมกซ์ (Supramax) จํานวน 9 ลํา และขนาดแฮนดี้ไซส์ (Handysize) จํานวน 19 ลํา) มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,585,805
เดทเวทตัน หรื อเฉลี่ย 44,050 เดทเวทตันต่อลํา โดยมีอายุเฉลี่ยของกองเรื อประมาณ 7.3 ปี
ในธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง และมีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงที่สูงมาก รวมทั้งยังมีลกั ษณะที่เป็ นวัฏจักรขึ้น
ลงที่กว้างและคาดเดาได้ยากนั้น จังหวะเวลาในการตกลงซื้อเรื อนั้น ถือได้วา่ เป็ นจังหวะการตัดสิ นใจที่สาํ คัญที่สุด
ในปี 2561 รายได้ ต่อวันต่ อลําเรือของบริษัทฯ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 11,063 เหรี ยญสหรัฐ ส่ วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อ
ต่อวันต่อลําเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4,621 เหรี ยญสหรัฐซึ่งสูงกว่าเป้ าหมายที่วางไว้ที่ 4,500 เหรี ยญสหรัฐต่อวันต่อลําเรื อ
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การแบ่ งส่ วนตลาดและการเปรียบเทียบ ในปี 2561 ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่าระวางเรื อขนาดแฮนดี้ไซส์ (BHSI) อยูท่ ี่
ระดับ 597 จุด โดยมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรื อต่อวันที่ 8,700 เหรี ยญสหรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเรื อขนาดแฮนดี้
ไซส์ของบริ ษทั ฯ ทํารายได้อยูท่ ี่ 10,355 เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งมากกว่าอัตราค่าเช่าเรื อของดัชนี BHSI ร้อยละ 19.02 ค่าเฉลี่ย
ของดัชนี ค่าระวางเรื อขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ ี่ระดับ 1,031 จุด โดยมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรื อต่อวันที่
11,198 เหรี ยญสหรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเรื อขนาดซุปราแมกซ์ของบริ ษทั ฯ ที่ทาํ รายได้อยูท่ ี่ 11,038 เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งตํ่า
กว่าอัตราค่าเช่าเรื อของดัชนี BSI ร้อยละ 1.43 เรื อขนาดอัลตราแมกซ์ของบริ ษทั ฯ ที่ทาํ รายได้อยูท่ ี่ 12,772 เหรี ยญสหรัฐ
ซึ่ งสู งกว่าอัตราค่าเช่าเรื อของดัชนี BSI ร้อยละ 14.06 (เนื่องมาจากไม่มีดชั นีสาํ หรับเรื อขนาดอัลตราแมกซ์ บริ ษทั ฯ จึง
เปรี ยบเทียบกับดัชนี BSI) เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือการทํารายได้ให้มากกว่าดัชนีท้ งั สองดังกล่าว
ทิศทางอุตสาหกรรม
คาดว่าจะมีเรื อใหม่ออกสู่ตลาดจํานวนปกติ ในอีกสองปี ข้างหน้า กล่าวคือ
เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่ า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 2,031 ลํา ขนาดระวางรวม 363.62 ล้ านเดทเวทตัน
ณ ต้ นปี 2562) มีเรื อจํานวน 220 ลํา ขนาดระวางรวม 50.63 ล้านเดทเวทตัน หรื อร้อยละ 13.9 ของขนาดระวางทั้งหมดที่
จะถูกส่ งมอบจนถึงสิ้ นปี 2565 ในเรื อขนาดนี้ มีเรื อจํานวน 165 ลํา ขนาดระวางรวม 31.87 ล้านเดทเวทตัน หรื อร้อยละ
8.8 ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดว่าจะถูกรี ไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565
เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 2,191 ลํา ขนาดระวางรวม 173.16 ล้ านเดทเวท
ตัน ณ ต้ นปี 2562) มีเรื อจํานวน 243 ลํา ขนาดระวางรวม 19.97 ล้านเดทเวทตัน หรื อร้อยละ 11.5 ของขนาดระวาง
ทั้งหมดที่จะถูกส่ งมอบจนถึงสิ้ นปี 2565 ในเรื อขนาดนี้ มีเรื อจํานวน 392 ลํา ขนาดระวางรวม 29.23 ล้านเดทเวทตัน
หรื อร้อยละ 16.9 ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดว่าจะถูกรี ไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565
เรือขนาดซุ ปราแมกซ์ /อัลตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มีเรือจํานวน 3,559 ลํา ขนาดระวางรวม
198.11 ล้ านเดทเวทตัน ณ ต้ นปี 2562) มีเรื อจํานวน 213 ลํา ขนาดระวางรวม 13 ล้านเดทเวทตัน หรื อร้อยละ 6.56 ของ
ขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูกส่ งมอบจนถึงสิ้ นปี 2565 ในเรื อขนาดนี้ มีเรื อจํานวน 578 ลํา ขนาดระวางรวม 28.67 ล้าน
เดทเวทตัน หรื อร้อยละ 14.47 ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดว่าจะถูกรี ไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565
เรือขนาดแฮนดีไ้ ซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือ 3,650 ลํา ขนาดระวางรวม 101.57 ล้ านเดทเวทตัน ณ
ต้ นปี 2562) มีเรื อจํานวน 127 ลํา ขนาดระวางรวม 4.23 ล้านเดทเวทตัน หรื อร้อยละ 4.16 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะ
ถูกส่ งมอบจนถึงสิ้ นปี 2565 ในเรื อขนาดนี้ มีจาํ นวน 778 ลํา ขนาดระวางรวม 19.1 ล้านเดทเวทตัน หรื อร้อยละ 18.8 ที่
จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2565 และคาดว่าจะถูกรี ไซเคิลในช่วงปี 2562 - 2565
เมื่อพิจารณาตัวเลขอุปทานของเรื อที่กล่าวมาข้างต้น ควรต้องคํานึงถึงอัตราความล่าช้าในการส่ งมอบเรื อซึ่ งในปี
2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 18.15 และเฉลี่ยในห้าปี ที่ผ่านมาอยูท่ ี่ร้อยละ 36.15 โดยประมาณ ซึ่ งสวนทางกับดัชนี BDI และ
ปริ มาณสิ นเชื่อในตลาด
ค่าระวางเรื อสถานภาพการแข่ งขันของบริษัทฯ จากการที่บริ ษทั ฯ มีเรื อในปัจจุบนั 36 ลํา ทําให้บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่ง
ในบริ ษทั เจ้าของเรื อที่ใหญ่ในตลาด และเนื่องจากเจ้าของเรื อในธุรกิจเรื อประเภทนี้มีลกั ษณะเป็ นบริ ษทั เล็กๆ อยูก่ ระจัด
กระจาย ชื่อของบริ ษทั ฯ จึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง โดยลูกค้าหลายรายต้องการทําธุรกิจกับ
บริ ษทั ฯ เป็ นอันดับแรกก่อนที่จะไปใช้บริ การจากเจ้าของเรื อรายย่อยอื่นๆ
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นอกจากนี้ จากแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ที่จะจัดหาเรื อที่ใหม่กว่า ใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า และประหยัดกว่าจาก
ตลาดเมื่อราคาตกตํ่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แข็งแกร่ งในอนาคตต่อไป
ปัญหาที่อตุ สาหกรรมเผชิญอยู่
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินเรือ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายจํานวนมากสําหรับการ
เข้าอู่แห้งและการสํารวจใต้ทอ้ งเรื อ ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็ นการเข้าอู่แห้งตามรอบปกติ ในขณะที่บางรายการเป็ นการ
เข้าอู่แห้งเพื่อการปรับเปลี่ยนรู ปแบบถังนํ้ามัน (โดยการแบ่งถังนํ้ามันขนาดใหญ่ให้กลายเป็ นถังนํ้ามันขนาดเล็ก) ซึ่ งเป็ น
การเตรี ยมตัวเพื่อรองรั บกฎเกณฑ์การบังคับใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าซึ่ งจะใช้บงั คับในเดื อนมกราคม 2563
เช่นเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่ วนหนึ่ งมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับนํ้ามันเชื้อเพลิงของเรื อเหล่านี้
ระหว่างซ่อมบํารุ งเพื่อเตรี ยมเครื่ องยนต์ของเครื่ องจักรใหญ่และเครื่ องยนต์ของเครื่ องผลิตไฟฟ้ าให้รองรับการใช้น้ าํ มัน
เชื้อเพลิงค่ากํามะถันตํ่าหลังจากที่กฎเกณฑ์ใหม่มีผลใช้บงั คับในเดือนมกราคม 2563 คาดว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงมีค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายส่ วนที่ลดลงนั้นมาจากค่าจ้างคนประจําเรื อที่ยงั คงที่และไม่ปรับ
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มมาตรฐานของการฝึ กอบรมคนประจําเรื อสําหรับตําแหน่ งอาวุโสที่
ต้องปฎิบตั ิงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยต่างๆบนเรื อ บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประกันภัยได้ดีเนื่องจากมี
ประวัติการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่ดี และเนื่ องจากผูร้ ับประกันภัยมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูร้ ับ
ประกันภัย P&I Clubs ซึ่ งเป็ นของกลุ่ม P&I Clubs ระหว่างประเทศนั้น ได้รับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมเพียงเล็กน้อยและ
มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีข้ ึน ปั จจัยเหล่านี้เองส่ งผลให้ผรู ้ ับประกันภัย P&I Clubs สามารถสนับสนุนเจ้าของเรื อ
ซึ่งเป็ นสมาชิกในช่วงเวลาที่ตลาดค่าระวางซบเซาเช่นนี้ได้
อนุสัญญาระหว่ างประเทศต่ างๆ ซึ่งออกโดยองค์ กรทางทะเลระหว่ างประเทศ (IMO) นั้นได้มีการปรับปรุ งแก้ไข
อยูเ่ สมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในการที่จะปกป้ องสิ่ งแวดล้อมให้ได้มากยิง่ ขึ้น
จากกฎระเบียบหลากหลายฉบับ มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่ องจักร (Engine exhaust emission standards)
อยู่ภายใต้ขอ้ บังคับของอนุ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้ องกันมลพิษจากเรื อ (MARPOL) นอกเหนื อจากเขต
ควบคุมการปล่อยมลพิษซึ่ งกําหนดให้เรื อจําเป็ นต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ากํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.1 และจะมีการบังคับใช้
กฎเกณฑ์ใหม่ในเดือนมกราคม 2563 โดยจํากัดค่ากํามะถันในเชื้อเพลิงทัว่ โลกไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 ซึ่ งเป็ นความท้าทาย
ที่มากขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนในความเพียงพอและราคาของนํ้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าว อีกทางเลือกหนึ่งคือการติดตั้ง
เครื่ องดักจับเขม่าควันบนเรื อ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นความท้าทายทั้งในทางเทคนิคและทางการเงินสําหรับเจ้าของเรื อต่างๆ
ยังคงมีความกังวลว่าเป็ นทางออกที่เหมาะสมหรื อไม่ เนื่ องจากเป็ นการลดการปล่อยของเสี ยสู่ ช้ นั บรรยากาศแต่กลับ
ปล่อยของเสี ยลงสู่ ทะเลแทน หลายประเทศยืนยันที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการนํ้าถ่วงเรื อที่เข้มงวดขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีกฎข้อบังคับใหม่ได้กาํ หนดให้เรื อต้องมีการบําบัดนํ้าถ่วงเรื อ ที่มีอยูใ่ นถังต่างๆ บนเรื อด้วยการใช้ระบบ
การบําบัดนํ้าถ่วงเรื อที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว โดยจะต้องติดตั้งระบบนี้ บนเรื อทุกลํา อนุ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การควบคุ มและการจัดการนํ้าถ่วงเรื อและตะกอนมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน 2560 12 เดื อนนับแต่วนั ที่ มี 30
ประเทศเข้าร่ วมรับรอง ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 35 ของขนาดระวางเรื อของกองเรื อโลก เรื อทุกลําจะต้องมีใบรับรองสําหรับ
การจัดการนํ้าถ่วงเรื อ (Ballast Water Management certificate) เรื อต่อใหม่ที่มีการวางกระดูกงูเรื อหลังจากวันที่ 8
กันยายน 2560 จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์จดั การนํ้าถ่วงเรื อตามมาตรฐานที่ IMO กําหนด เรื อเก่าทุกลําที่มีอยูจ่ ะต้องติดตั้ง
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อุปกรณ์จดั การนํ้าถ่วงเรื อพร้อมกับทําการตรวจสอบระบบของเรื อให้แล้วเสร็ จภายในครั้งแรกของการต่ออายุหนังสื อ
รับรองด้านการป้ องกันมลภาวะทางอากาศนับจากวันที่ 8 กันยายน 2562 อุปกรณ์จดั การนํ้าถ่วงเรื อทั้งหมดตามที่ IMO
ได้อนุ มตั ิไปแล้วและมีอยู่ในท้องตลาดในปั จจุบนั นี้ ยงั ไม่ได้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์อนั เข้มงวดของหน่ วยงานป้ องกัน
ชายฝั่งของสหรัฐอเมริ กา (USCG) USCG ได้กาํ หนดระยะเวลาสําหรับการติดตั้งระบบจัดการนํ้าถ่วงเรื อที่แตกต่างไป
จากอนุสัญญาข้างต้น โดยขึ้นอยูก่ บั จํานวนระบบจัดการนํ้าถ่วงเรื อในตลาดที่ได้รับการอนุมตั ิจาก USCG ณ สิ้ นเดือน
ธันวาคม 2561 มีระบบจัดการนํ้าถ่วงเรื อประมาณ 13 แบบที่ได้รับการอนุมตั ิจาก USCG แล้ว เรื อของบริ ษทั ฯ จํานวน
19 ลําได้มีการติดตั้งระบบจัดการนํ้าถ่วงเรื อที่ผ่านการอนุมตั ิจาก USCG โดยบริ ษทั ฯ จะทําการติดตั้งระบบจัดการนํ้า
ถ่วงเรื อที่ผา่ นการอนุมตั ิจาก USCG / IMO สําหรับเรื อจํานวนที่เหลือก่อนถึงวันที่กาํ หนดของ USCG / IMO
จากการผลักดันขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization “ILO”) ทําให้มาตรฐาน
ความเป็ นอยูต่ ่างๆ บนเรื อของคนประจําเรื อได้รับความสําคัญเพิ่มมากขึ้น โดย ILOได้ออกอนุสัญญาแรงงานทางทะเล
ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention “MLC 2006”) เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานและควบคุมดูแลสภาพการทํางานและ
ความเป็ นอยูข่ องคนประจําเรื อ โดยเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศทุกลําที่มีขนาดมากกว่า 500 ตันจะต้องได้รับการตรวจ
เพื่อออกใบรับรองด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (Maritime Labour Certificate “MLC”) และใบประกาศการปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานในกิจการทางทะเล (Declaration of Maritime Labour Compliance “DMLC”) โดยรัฐเจ้าของธงหรื อโดย
สถาบันตรวจเรื อที่รัฐนั้นรับรอง อนุสัญญา MLC 2006 ฉบับนี้ ได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกตามข้อตกลงเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิ งหาคม 2555 อันมีผลให้เรื อทุกลําจะต้องปฏิบตั ิตามอนุสัญญานี้ และจะต้องได้รับใบรับรอง
ดังกล่าวก่อนวันที่ 20 สิ งหาคม 2556 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา MLC เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 และส่ งผล
ให้ MLC 2006 มีผลบังคับใช้สาํ หรับเรื อชักธงไทยในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แทนที่ใบรับรองการ
ปฏิบตั ิตามอนุสัญญา MLC 2006 (Statement of Compliance “SOC”) ที่ได้เคยออกมาให้แก่เรื อของบริ ษทั ฯ ที่ชกั ธงไทย
ด้วยใบรับรองแรงงานทางทะเล ซึ่ งถือว่าเป็ นการพัฒนาและส่ งเสริ มการเดินเรื อสากลภายใต้ธงไทยเนื่ องจากเป็ นการ
ขจัดความเสี่ ยงของ SOC ที่ไม่เป็ นที่ยอมรับในบางประเทศ
ประเทศสิ งคโปร์ ได้เข้าร่ วมรั บรองอนุ สัญญา MLC ดังนั้น เรื อของบริ ษทั ฯที่ชักธงสิ งคโปร์ ได้ปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดในอนุสญ
ั ญาฯ อย่างครบถ้วน
ในเดือนเมษายนปี 2557 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ร่วมตกลงแก้ไขอนุสัญญา MLC บางประการ
เพื่อเป็ นการบังคับใช้หลักการต่างๆ ที่เคยได้ร่วมตกลงเมื่อปี 2552 ระหว่าง IMO และคณะทํางานด้านความมัน่ คง
ทางการเงินของ ILO การแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื อที่อยูภ่ ายใต้อนุสัญญา MLC จะต้อง
แสดงใบรับรองที่ออกโดยผูร้ ับประกันหรื อผูใ้ ห้หลักประกันทางการเงินอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าเรื อดังกล่าวมีการประกันภัย
หรื อหลักประกันทางการเงินอื่นๆ ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่ งลูกเรื อกลับประเทศ รวมไปถึงครอบคลุมเงินค่าจ้าง
สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่คา้ งชําระตามสัญญาสู งสุ ดเป็ นเวลาสี่ เดือนหากมีการละทิ้งการจ้าง (กฎข้อ 2.5) นอกจากนั้น ยัง
ต้องมีใบรับรองสําหรับความรับผิดที่เกิดจากการเรี ยกร้องทางสัญญาที่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บทุพพลภาพ หรื อการ
เสี ยชีวติ ของคนประจําเรื อ (กฎข้อ 4.2) ทั้งนี้ P&I Clubs ได้ออกใบรับรองดังกล่าวสําหรับเรื อทุกลําในกองเรื อของบริ ษทั
ฯ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมได้กลายเป็ นประเด็นที่สําคัญ คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปที่บริ ษทั ฯ จะกล่าวแต่เพียงว่า
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการ “เพื่อโลกสี เขียว” (Going Green) บริ ษทั ต่างๆทัว่ โลกได้ถูกกดดันจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆให้
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บริ ษทั ของตนเกิดจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยต้องปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับใหม่ต่างๆ มีการคาดว่า
IMO และ ICS จะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันกฎระเบียบในเรื่ องดังกล่าวสําหรับธุรกิจขนส่ งทางเรื อระหว่างประเทศ
ซึ่ งหนึ่ งในกฎเหล่านี้ น่าจะเป็ นการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (วัดหน่วยกรัมต่อตัน-ไมล์) ของเที่ยว
เดินเรื อ คล้ายกับกฎของ European Union MRV (การเฝ้ าดู (Monitoring) การรายงาน (Reporting) การตรวจสอบ
(Vertification) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ซึ่ งใช้บงั คับตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 สําหรับเรื อทุกลําที่แล่นผ่าน
น่านนํ้าในสหภาพยุโรปเช่นเดียวกัน IMO กําหนดให้เรื อทุกลําดําเนิ นการติดตั้งระบบรวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
(DSC) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งจะบังคับให้เรื อต้องรายงานการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงทัว่ โลกรายปี ไปยัง IMO ผ่านทาง
รัฐเจ้าของธง นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ดงั กล่าวยังระบุให้มีการปรับปรุ งแผนการบริ หารการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ของเรื อ (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของธงหรื อองค์กรที่
มีอาํ นาจ ธุ รกิจขนส่ งทางเรื อระดับโลกได้ให้คาํ มัน่ ว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงประมาณร้อยละ 20
ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2548 กฎระเบียบต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรื อเก่าที่ไม่มีประสิ ทธิภาพหลายลําต้องออกไปจาก
ตลาด บริ ษัท ฯ ได้ เ ตรี ยมการรั บ มื อ กฎระเบี ย บต่ า งๆเหล่ า นี้ โดยการเฝ้ าดู แ ละบัน ทึ ก ตัว เลขการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของเรื อในกองเรื อของบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ให้เรื อทุกลํารายงานการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงต่อ
องค์กรที่กาํ หนด (Recognised Organisation (RO)) ที่ได้รับการอนุมตั ิจากรัฐเจ้าของธง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มราคม 2562 เป็ น
ต้นไป ทั้งนี้ เรื อของบริ ษทั ฯ จะมีตวั เรื อที่สะอาดอยูเ่ สมอ (โดยการใช้สีป้องกันคราบและมีการทําความสะอาดตัวเรื อเมื่อ
จําเป็ น) อันจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของเรื อ อันช่วยส่ งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์ บอนฯลดลง ยิง่ ไปกว่านั้น บริ ษทั ฯ ได้
คํานึงถึงคุณสมบัติเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของเรื อที่ได้ซ้ือเข้ามาเพิ่ม การเดินเรื อที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมนั้นจะเป็ นไป
ได้ดว้ ยระวางสิ นค้าที่ใหญ่ข้ ึนและเครื่ องยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิง รวมถึงการใช้พลังงานความร้อนจากเครื่ องยนต์ บริ ษทั
ฯ มุ่งมัน่ ที่จะให้เรื อที่สั่งต่อใหม่เหล่านี้มีเครื่ องยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงและมีความร้อนจากเครื่ องยนต์ที่ลดลง (รวมถึง
ก๊าซจากเครื่ องยนต์สนับสนุนจะถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานที่ใช้บนเรื อ) เรื อสั่งต่อใหม่เหล่านี้ ซ่ ึ งมีระวางสิ นค้าที่ใหญ่ข้ ึน
น่าจะปล่อยก๊าซคาร์ บอนฯน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ (เนื่ องจากการค้าขายรอบโลกฟื้ นตัวขึ้น) เที่ยวเรื อที่มีการขนสิ นค้า
เต็มระวาง นอกจากนี้ ยังมีอนุสัญญาของ IMO และข้อบังคับที่ออกโดยแต่ละประเทศเพื่อใช้ในการควบคุมการปล่อย
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซฮาลอน และก๊าซคลอโรฟลูโอคาร์ บอน จากเรื อต่างๆที่มีส่วนทํา
ให้เกิดภาวะเรื อนกระจก ข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ จะมีความเข้มงวดมากขึ้ นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ รัฐบางรัฐใน
สหรัฐอเมริ กายังมีขอ้ บังคับให้เรื อที่เข้ามายังเมืองท่าของตนต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ าของทางเมืองท่าซึ่ งจะสร้างมลภาวะ
น้อยกว่าเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าของเรื อ อาจมีการบังคับใช้“BONNET” ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่มีใช้ในบางเมืองท่าในการเป็ น
ตัวรับและช่วยบําบัดก๊าซเสี ยจากเรื อก่อนที่จะปล่อยออกสู่ ช้ นั บรรยากาศ นอกจากนี้ปฏิญญา “Tony de Brum” ซึ่ งลง
นามเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดย 35 รัฐรวมทั้ง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เยอรมนี แคนาดา สาธารณรัฐ
หมู่เกาะมาร์ แชล ชิลีและนิ วซี แลนด์ ได้กาํ หนดให้ธุรกิจเดินเรื อมีการจํากัดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
โดยตั้งเป้ าไว้ที่การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นศูนย์ภายในช่วงกลางศตวรรษ ปฏิญญา “Tony de Brum” ยัง
ต้องการความร่ วมมือจาก IMO ในการวางกลยุทธ์ในเดือนเมษายน 2561 เพื่อลดก๊าซเรื อนกระจกในการเดินเรื อ ซึ่ งจะมี
การปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งในปี 2566 มาตรการเหล่านี้ยงั คงอยูใ่ นขั้นพิจารณาและอาจสร้างปัญหาในการเดินเรื อ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นให้กบั เจ้าของเรื อ/ผูบ้ ริ หารเรื อ
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เพื่อปฏิ บตั ิ ตามพันธสัญ ญาของบริ ษทั ฯ ในการที่ จะดํารงรั กษาและอนุ รักษ์สิ่ง แวดล้อมและลดปริ มาณก๊า ซ
คาร์ บ อนฯให้เ ป็ นแบบแผน ทางบริ ษ ทั ฯ ได้ให้มี ก ารตรวจสอบและได้รั บ ใบรั บรองมาตรฐานอุ ต สาหกรรม ISO
14001:2015 จากองค์กรตรวจชั้นเรื อ (CLASS NK) ของประเทศญี่ปุ่น มาตรฐาน ISO 14001:2015 นี้เป็ นระบบที่กาํ หนด
กรอบโครงสร้างโดยรวมและขั้นตอนวิธีการให้กบั การวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบตั ิงานเพื่อสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ฯ อีกทั้งยังเป็ นการแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม เรื อของบริ ษทั ฯ ได้เริ่ ม
ใช้ “แผนการบริ หารการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของเรื อ” (Ship Energy Efficiency Management Plan
“SEEMP”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามภาคผนวก 6 ของอนุสัญญา MARPOL เรื อเหล่านี้ยงั ได้มีการเตรี ยมความ
พร้อมในการกําจัดสิ่ งปฏิกลู ที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 กฎเกณฑ์ของ
สหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการรี ไซเคิลเรื อจะมีผลบังคับใช้กบั เรื อต่างชาติที่แล่นในน่ านนํ้าสหภาพยุโรป โดยเรื อจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ นค้าวัตถุอนั ตราย (Inventory of Hazardous Material (IHM)) ซึ่งการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
นี้คาดว่าจะใช้เวลามากและมีตน้ ทุนสู ง บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเตรี ยมตัวในเรื่ องนี้โดยการส่ งพนักงานอาวุโสทางด้านเทคนิคเข้า
อบรมการจัดการกับวัตถุอนั ตรายซึ่ งจัดโดยสมาคมจัดชั้นเรื อ เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับสิ นค้าวัตถุอนั ตรายสําหรับเรื อทุกลําของบริ ษทั ฯ
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล (SOLAS) อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง
ในอนาคต ซึ่ งสาเหตุเกิดมาจากภัยภิบตั ิที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่ งในประวัติศาสตร์ ของสหรัฐฯ กล่าวคือ เรื อชักธงสหรัฐฯ
ชื่อ El Faro กับคนประจําเรื อจํานวน 33 คนได้จมในบาฮามาสในเดือนตุลาคม 2558 ในขณะที่พยายามจะฝ่ าพายุเฮอริ
เคน Joaquin รายงานการสอบสวนโดยละเอียดจาก USCG ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนกันยายน 2560 ได้แสดงให้เห็นข้อผิดพลาด
หลายประการ โดยสาเหตุหลักมาจากกัปตันเรื อและยังระบุ 36 ข้อแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย และได้พยายามแก้ไข
เพิ่มเติม อนุสญ
ั ญา SOLAS ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
จากการที่น้ าํ แข็งขั้วโลกกําลังละลายเนื่ องจากภาวะโลกร้อนและมีการเพิ่มขึ้นของการเดินเรื อแถบขั้วโลกเหนื อ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 IMO ได้บงั คับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศสําหรับการเดินเรื อในน่านนํ้าบริ เวณขั้วโลก
(Polar Code) ซึ่งมีการแก้ไขในปี 2557 – ปี 2558 เพื่อให้ใช้บงั คับทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล (SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้ องกันมลพิษจากเรื อ (MARPOL) อนุสัญญานี้เน้นที่
ความปลอดภัยของเรื อ ลูกเรื อและผูโ้ ดยสารที่อยูบ่ นเรื อซึ่ งอยูใ่ นสภาพแวดล้อมแถบขั้วโลกที่รุนแรงและยังรวมไปถึง
กฎเกณฑ์เพื่อป้ องกันการปล่ อยนํ้ามัน สารพิษ ที่ เป็ นของเหลวในสิ นค้า สิ่ ง ปฏิ กูลและขยะ มี การคาดการณ์ ว่าจะมี
กฎเกณฑ์ที่กาํ หนดเรื่ องการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงกํามะถันตํ่าตามมา
ศูนย์ ฝึกอบรมคนประจําเรือ (Maritime Training Center) ตามที่เคยได้รายงานไปแล้ว บริ ษทั ฯ ได้ก่อตั้งศูนย์
ฝึ กอบรมคนประจําเรื อเต็มรู ปแบบขึ้นภายในสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ที่กรุ งเทพมหานคร เมื่อเดือนมีนาคม 2551
โดยภายในศูนย์ฝึกอบรมนี้ ได้มีการติดตั้งห้องฝึ กจําลองการเดินเรื อที่ทนั สมัยที่สุด (Bridge Navigation Simulator) เพื่อ
ใช้สาํ หรับฝึ กคนประจําเรื อโดยเฉพาะ โดยมีเครื่ องฝึ กจําลองการเดินเรื อเสมือนจริ งและมีการจําลองสะพานเดินเรื อจริ ง
และสามารถฝึ กการเดินเรื อเข้าเมืองท่าสําคัญได้อย่างเสมือนจริ งซึ่งจะทําให้คนประจําเรื อได้มีโอกาสลงมือฝึ กปฏิบตั ิการ
เดินเรื อจริ งๆ ในรู ปแบบและสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการทํางานเป็ นทีมของกัปตันเรื อและนัก
เดินเรื อ ทักษะในการเดินเรื อและบังคับเรื อ สิ่ งนี้ถือว่าเป็ นก้าวย่างสําคัญของบริ ษทั ฯ ในการที่จะฝึ กฝนและเพิม่ ศักยภาพ
ให้กบั บุคลากรประจําเรื อให้สามารถปฏิบตั ิงานดูแลเรื อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนประจําเรื อ สิ นค้า และตัวเรื อ
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จากอุบตั ิเหตุทางทะเลและเป็ นการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมอี กด้วย ในสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ ทวั่ โลกมี การขาดแคลนคน
ประจําเรื อที่มีทกั ษะความสามารถ และส่ งผลให้การได้เลื่อนตําแหน่งบนเรื อเกิดขึ้นเร็ วกว่าที่ควรจะเป็ น ศูนย์ฝึกอบรม
ของบริ ษทั จึงมีวิธีการที่จะช่ วยฝึ กทักษะความสามารถให้กบั คนเรื อเพื่อทดแทนกับการฝึ กปฏิบตั ิบนเรื อที่ลดน้อยลง
ดังกล่าว
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึ กอบรม การรับรองคุณสมบัติคนประจําเรื อ และการเข้ายามของ
คนประจํา เรื อ 1978 ซึ่ งกําหนดข้อกําหนดขั้นพื้นฐานสําหรับคนเดินเรื อ ถูกแก้ไขในปี 2538 และถูกแก้ไขอีกครั้งใน
เดือนมิถุนายน 2553 ในการประชุมในกรุ งมะนิลา โดยมีการแก้ไขที่สาํ คัญรู ้จกั กันในนาม the Manila amendments ที่
กําหนดให้ขอ้ กําหนดต่างๆมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเป็ นการเพิ่มความสามารถของคนเดินเรื อให้ตรงตามมาตรฐาน
ระดับโลก the Manila amendments มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรม PSL และฝ่ ายกองเรื อได้มีการ
เตรี ยมการล่วงหน้าเพื่อให้คนเดินเรื อทุกคนได้รับการฝึ กและมีใบรับรองดังตามที่ได้กาํ หนดไว้ก่อนที่อนุสัญญานี้จะถูก
บังคับใช้
หลักสู ตรการจัดการคุณภาพของบุคคลากรทางทะเล (Maritime Resource Management “MRM”) เป็ น
หลักสู ตรสําหรับฝึ กอบรมนายประจําเรื อทั้งนักเดินเรื อและนายช่างกลเรื อ รวมถึงพนักงานประจําสํานักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารงานเรื อ ให้มีความรู ้ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจํากัดของมนุ ษย์ และเพื่อเสริ มสร้างให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในเรื่ องความปลอดภัยและการทํางานเป็ นทีม หลักสูตร MRM นี้ ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็ น
วิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยเพิ่มทักษะและพัฒนาการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม และลดความเสี่ ยงของการเกิดอุบตั ิภยั ทาง
ทะเลที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) รวมทั้งการจัดการทรัพยากรและการทํางานเป็ นทีมที่ไม่
มีประสิ ทธิภาพ หลักสูตร MRM นี้ได้รับการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้ประกันภัย
ทางทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุญาตในการนําหลักสู ตรนี้มาเป็ นต้นแบบในการฝึ กคนประจําเรื อ
ของบริ ษทั ฯ นอกจากหลักสู ตร MRM แล้ว ภายในศูนย์ฝึกอบรมของบริ ษทั ฯ ยังมีหอ้ งฝึ กอบรมต่างๆสําหรับโปรแกรม
การฝึ กต่างๆเช่นโปรแกรมการฝึ กโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) และวีดีทศั น์ (Video-Based
Training “VBT”) การฝึ กอบรมหลักสู ตรการจัดการระบบเดินเรื อเป็ นทีม (Bridge Team Management “BTM”)
หลักสู ตรทักษะการเดินเรื อและบังคับเรื อ (Bridge Team Competency “BTC”) หลักสู ตรการปฎิบตั ิหน้าที่เวรยาม
(Officer Of the Watch “OOW”) หลักสู ตรการปฏิบตั ิงานตําแหน่งต้นเรื อ (Chief Mate Course “CMC”) หลักสู ตรการ
เป็ นกัปตันเรื อ (Command Course) หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ (Shipboard Safety Course “SSC”)
หลักสู ตรแนะนําแก้ไขปั ญหาการทํางานบนเรื อ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลักสู ตรอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษ (ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับ) เป็ นต้น หลักสู ตรต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งตลอดเวลา และถือว่าเป็ นการ
วางรากฐานที่สาํ คัญต่อคุณภาพของคนประจําเรื อและการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานเรื อ การฝึ กอบรมของบริ ษทั ฯ
ยังมีการบรรยายเรื่ อง VTS (Vessel Traffic Separation) และ SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ใน
หลักสู ตร BTM and MRM โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาทักษะการสื่ อสารของนายประจําเรื อในการสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่
VTS โดยใช้ถอ้ ยคําที่เกี่ยวกับการเดินเรื อต่างๆที่เป็ นไปตามมาตรฐาน หลักสู ตรถูกปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอและได้จดั ให้
มีกิจกรรมการอบรมของบริ ษทั ฯซึ่ งจะปูพ้นื ฐานที่แข็งแรงให้กบั นายประจําเรื อ และยังทําให้นายประจําเรื อและวิศวกร
ของบริ ษทั ฯ ตามทันกับการพัฒนาล่าสุ ดในการบริ หารจัดการเรื อ
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เพื่อตอบสนองความต้องการของวิศวกรที่ผ่านการฝึ กอบรมเพื่อทําหน้าที่ในเรื อใหม่ที่ติดตั้งเครื่ องยนต์หลักรุ่ น
ใหม่จาก MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนย์ฝึกอบรมของบริ ษทั ฯ มีการทํางานร่ วมกันกับฝ่ ายเทคนิคของบริ ษทั ฯ
และผูผ้ ลิตเครื่ องยนต์อย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมต่างๆ ซึ่ งมีการอบรมเป็ นครั้งแรกก่อนที่ได้รับมอบ
เรื อใหม่ หลักสู ตรการฝึ กอบรมอื่นๆ ที่วิศวกรเข้าร่ วมก่อนที่จะลงเรื อ คือ หลักสู ตรเสริ มทักษะและการบริ หารจัดการ
ห้องเครื่ อง (Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) สําหรับนายช่างกลเรื อระดับสู ง
หลักสู ตรการปฏิบตั ิหน้าที่เข้าเวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) สําหรับนายช่างกลเรื อระดับปฏิบตั ิการ หลักสู ตร
สําหรับ “ระบบการทํางานของซี ลเพลาใบจักร” “การทํางานของอุปกรณ์ยกขนสิ นค้าโดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ
“ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ” ทางศูนย์ฝึกอบรมของบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีซ่ ึงสามารถนําไป
ปฏิบตั ิจริ งได้ เนื่องจากเรื อใหม่ของบริ ษทั ฯ นั้นมีเครื่ องยนต์ที่ประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดบบริ ษทั
ฯ ได้จดั ให้นายช่างกลระดับบริ หาร นายช่างไฟฟ้ า และผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิ คของบริ ษทั ฯ เข้ารับการอบรมสําหรับการใช้
งานเครื่ อ งยนต์เ หล่ า นี้ จากผูผ้ ลิ ต โดยตรงเพื่ อ ความเข้า ใจที่ ดี ข้ ึ น ในการเดิ น เรื อ และสามารถแก้ปั ญ หาได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนนายช่างกลระดับปฏิบตั ิการจะได้รับการอบรมในศูนย์ฝึกพาณิ ชยนาวีของบริ ษทั ฯ และฝึ กฝนวิธีการ
ปฏิบตั ิบนเรื อ บริ ษทั ฯ ได้จดั หลักสู ตรใหม่ๆ เพื่อให้คนประจําเรื อได้ฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความท้าทายต่างๆ ใน
อนาคตข้างหน้าในเรื่ องของกฎเกณฑ์การใช้เชื้ อเพลิงค่ากํามะถันตํ่า การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และระบบ
จัดการนํ้าถ่วงเรื อ
การใช้อุปกรณ์การเดินเรื อที่ให้ขอ้ มูลและแสดงผลด้วยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and
Information System “ECDIS”) ได้มีการบังคับใช้บนเรื อใหม่ที่ต่อเสร็ จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป เรื อทุกลํา
ในกองเรื อมีการติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์ บนเรื อรุ่ นล่าสุ ด การใช้งานอุปกรณ์ ECDIS นี้ จาํ ต้อง
ได้รับการฝึ กอบรมเพื่อเรี ยนรู้การทํางานของระบบทัว่ ๆไป รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์แต่ละยีห่ อ้ ที่อาจมีรูปแบบการใช้
งานแตกต่างกันไปตามโรงงานผูผ้ ลิต
บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่านักเดิ นเรื อของเราสามารถใช้งาน ECDIS ได้เป็ นอย่างดี ก่อนจะประจําการบนเรื อ โดยนัก
เดินเรื อได้รับการฝึ กอบรมการใช้งาน ECDIS จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง นอกจากนั้น นักเดินเรื อดังกล่าวยังได้รับ
การฝึ กอบรมจากบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์ ECDIS อีกด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าการได้รับใบรับรองอย่างเดียวอาจจะไม่ทาํ ให้
นักเดินเรื อคุน้ เคยและใช้งาน ECDISได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมของบริ ษทั ฯ จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนา
หลักสู ตรการฝึ กอบรมการใช้งาน ECDIS โดยหลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสู ตร ECDIS นี้ แล้ว นักเดินเรื อจะต้องเข้า
อบรมการใช้งาน ECDIS จริ งอีกด้วย
ศูนย์ฝึกอบรมของบริ ษทั ฯ ยังคอยแจ้งเตือนคนประจําเรื อเกี่ยวกับความเสี่ ยงต่างๆอันเนื่ องมาจากสิ นค้าที่กลาย
สภาพเป็ นของเหลวได้ เช่ น แร่ เหล็กละเอียด ถ่านหิ น แร่ แมงกานี สละเอียด และแร่ นิกเกิล ในช่ วงแปดปี ที่ผ่านมามี
ลูกเรื อกว่าร้อยคนต้องเสี ยชีวิตจากเรื อพลิกควํ่าและจมลงเนื่องจากการที่สินค้าดังกล่าวกลายสภาพเป็ นของเหลว สิ นค้า
ของแข็งล่าสุ ดซึ่ งสามารถเปลี่ยนสภาพเป็ นของเหลวได้อย่างรวดเร็ วซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดหายนะ คือ “แร่ บอ็ กไซต์” โดย
เมื่อมีการขนย้ายแร่ บ็อกไซต์เนื้ อละเอียดที่เปี ยกชุ่ม การเคลื่อนไหวในระหว่างขนส่ งอาจทําให้แร่ บ็อกไซต์กลายสภาพ
เป็ นของเหลวซึ่ งอาจส่ งผลต่อการทรงตัวของเรื อ โดยอาจทําให้เรื อพลิกควํ่าได้ คณะอนุกรรมการเรื่ องการขนส่ งสิ นค้า
และตูบ้ รรทุกสิ นค้าของ IMOได้ออกแนวทางใหม่ในการขนส่ งแร่ บอ็ กไซต์โดยกําหนดให้ตอ้ งมีมาตรการป้ องกันความ
ปลอดภัยอย่างเพียงพอในการขนส่งสิ นค้าประเภทนี้
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มีการออกแบบจําลองต่างๆ สําหรับเรื อขนาดเล็กเพื่อที่จะขจัดหรื อลดการใช้มนุษย์บนเรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการ
ใช้แรงงานเครื่ องจักรบางรายมองว่าในอีกประมาณยี่สิบปี ข้างหน้า เรื อจะแล่นด้วยเครื่ องจักรทั้งหมดโดยปราศจาก
มนุ ษย์บนเรื อ โดยแล่นด้วยระบบเซ็ นเซอร์ ระบบดิ จิตอลอัจฉริ ยะและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่ งสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมจากสถานี บนบก ซึ่ งจะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานของคนบนเรื อทั้งหมดลงไปได้ แม้วา่ ในตอน
แรกแนวคิดเรื่ องเรื ออัตโนมัติเหมือนว่าไม่สามารถเป็ นจริ งได้ แต่ได้มีบางขั้นตอนที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วในปี 2560 ทั้ง
ทางด้านอุตสาหกรรมและหน่วยงานกํากับดูแล โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริ ษทั Yara และ Kongsberg ได้เปิ ดตัวเรื อ
คอนเทนเนอร์อตั โนมัติชื่อ Yara Birkeland โดยมีกาํ หนดปล่อยลงนํ้าในปี นี้ และจะเริ่ มเดินเรื อภายในปี 2563 ในเดือน
ตุลาคม บริ ษทั โรลส์รอยซ์ร่วมกับบริ ษทั กูเกิลเปิ ดตัวซอฟต์แวร์ Augmented Reality เพื่อใช้กบั การควบคุมระยะไกล
สําหรับเรื ออัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการความปลอดภัยทางทะเลของ IMO ยังได้ตกลงที่จะเริ่ มกําหนด
กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ในเรื่ องความปลอดภัยของการเดินเรื ออัตโนมัติ เนื่ องจากไม่มีคนประจําเรื อ
รับผิดชอบบนเรื อซึ่ งจะทําให้เกิดประเด็นทางกฎหมายต่างๆมากมาย อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวว่า “อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์แต่ไม่เคยมีการนับจํานวนอุบตั ิเหตุที่หลีกเลี่ยงได้โดยมนุษย์ การปลดคนออกจากเรื อโดย
เข้าหาสิ่ งใหม่ที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อจําเป็ นต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่ องนี้
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด”
ภัยจากโจรสลัด ยังคงเป็ นภัยคุกคามที่สร้างความกังวลใจ แม้ว่ารายงานเหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลัดได้
ลดลงอย่างมาก International Maritime Bureau รายงานว่าในปี 2561 มีรายงานเหตุการณ์ภยั จากโจรสลัดเพิ่มขึ้นเป็ น 201
ครั้ง (จากจํานวน 180 ครั้ง ในปี 2560) อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ในพื้นที่ที่เคยมีความเสี่ ยงสู งเช่นแถบโซมาเลีย ไม่มี
รายงานการปล้นเรื อแต่อย่างใดแม้วา่ จะมีรายงานเหตุการณ์ 3 ครั้งที่โจรสลัดโจมตีเรื อ ทั้งนี้ เรื อทุกลําของบริ ษทั ฯ แล่น
ห่างจากชายฝั่งโซมาเลียอย่างน้อย 250 ไมล์ทะเล และปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิ BMP4 อย่างเคร่ งครัดและจัดให้มี
ผูร้ ักษาความปลอดภัยติดอาวุธบนเรื อในขณะที่แล่นผ่านอ่าวเอเดน มาตรการเหล่านี้ จะช่วยป้ องกันการโจมตีเรื อของ
บริ ษทั ฯ
จากการที่ มีกองทัพเรื อ ระหว่างประเทศซึ่ งลาดตระเวนในเขตที่ มีความเสี่ ยงสู ง และการมี หน่ วยรั กษาความ
ปลอดภัยบนเรื อ ได้ส่งผลให้โจรสลัดโซมาเลียมีรายได้ลดลง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 เหตุการณ์การถูกโจมตีโดยโจรสลัดได้เพิ่มขึ้นแถบอ่าวกินี โดยเฉพาะชายฝั่ งไนจีเรี ย
และชายฝั่งตั้งแต่ ไอวอรี โคสต์ จนถึงคองโก ซึ่ งมีรายงานถึงการปล้นเรื อ 6 ครั้ง และการโจมตี 13 ครั้ง โดยมีการลักพา
ตัวคนประจําเรื อ 78 คนเพือ่ เรี ยกเงินค่าไถ่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริ เวณเหล่านี้กบั พื้นที่บริ เวณโซมาเลียมีความแตกต่างกัน
ตรงที่ประเทศไนจีเรี ยมีรัฐบาลและนโยบายที่ชดั เจนในการจัดการกับปั ญหาโจรสลัดในน่านนํ้าของตน ซึ่ งได้ช่วยกําจัด
ภัยโจรสลัดในบริ เวณนั้นได้ อย่างไรก็ตาม เรื อของบริ ษทั ฯ ที่เดินเรื อในน่ านนํ้าดังกล่าวได้ปฏิบตั ิ ตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิ BMP ทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ ยงทางโจรสลัด อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีผรู้ ักษาความปลอดภัยติดอาวุธบนเรื อใน
ขณะที่แล่นผ่านบริ เวณดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็ น
การโจมตีบริ เวณเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้น้ นั ได้มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแถบชายฝั่งมาเลเซียตะวันออก แม้วา่ การ
เพิ่มการลาดตระเวนของกองทัพเรื อได้ช่วยให้การโจมตีลดลงในแถบประเทศอินโดนี เซี ยและฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษทั ฯ ได้มี
บทบาทหลักในการรายงานต่อองค์กร IFC (Information Fusion Centre) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานกลางในการเฝ้ าดูความ
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เคลื่อนไหวของเรื อต่างๆในน่านนํ้าบริ เวณนี้ โดยองค์กร IFC นั้นมีสํานักงานใหญ่อยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ และถ่ายทอด
ข่าวสารต่างๆให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ซึ่งเป็ นองค์กรที่ช่วยลดภัยจากโจรสลัดในภูมิภาคนี้
ภัยจากการโจมตีจากไซเบอร์
ในเดือนมิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อต้องตระหนักถึงความเสี่ ยงต่อการเจาะเข้าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อย่างผิดกฎหมายและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เมื่อบริ ษทั เจ้าของเรื อคอนเทนเนอร์ รายใหญ่
Maersk ตกเป็ นเหยือ่ ของการโจมตีจากไซเบอร์ ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากมัลแวร์ เรี ยกค่าไถ่ชื่อ NotPetya มีการ
รายงานว่ามัลแวร์เรี ยกค่าไถ่น้ ีถูกซ่อนไว้ในเอกสารที่ชื่อว่า แบบแสดงรายการภาษีในยูเครน เหตุการณ์น้ ีทาํ ให้ระบบไอ
ทีของ Maersk ปิ ดตัวลงและคาดว่าต้องเสี ยค่าใช้จ่ายถึง 300 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ที่น่าแปลกใจคือ เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิด
ขึ้นกับบริ ษทั Maersk ที่ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ มบล็อคเชนจาก IBM เพื่อการค้าแบบดิจิตอลและยังได้ดาํ เนินการเพื่อ
วางประกันทางทะเลบนบล็อคเชนซึ่งเป็ นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรม
ไม่กี่เดือนต่อมาในเดือนตุลาคม ยังมีการพบอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ กล่าวคือ
กลุ่มบริ ษทั BW ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ขนส่ งทางเรื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิ ดเผยว่าเป็ นอี กหนึ่ งบริ ษทั ที่แ ฮกเกอร์
คอมพิวเตอร์พงุ่ เป้ า และช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัยส่ งผลต่อแพลตฟอร์ มการสื่ อสารบนเรื อ AmosConnect ของ Stratos
Global ถูกเปิ ดเผยโดยบริ ษทั วิจยั IOActive
เนื่ องมาจากกรณี ขา้ งต้น ประเด็นที่ตอ้ งให้ความสําคัญคือในขณะที่เรื อรุ่ นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งที่ทนั สมัยมี
การเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นและต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ ในการปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะ
กลายเป็ นประเด็นสําคัญที่ตอ้ งให้ความสนใจเพื่อควบคุมความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานและความปลอดภัยบนเรื อเหล่านี้
โดยถือว่าเป็ นประเด็นสําคัญที่บริ ษทั ต่างๆทัว่ โลกต่างหยิบยกมาพูดคุยเพื่อหาทางรับมือ
ความเสี่ ยงจากไซเบอร์ ถูกมองว่าเป็ นภัยระดับโลกและคาดว่าจะมีการขยายตัวและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
ความเสี่ ยงนี้บางส่ วนถูกทํากระตุน้ โดยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ กล่าวคือ การโจมตีทางการเมือง
อาจกระตุน้ ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ ที่มีแรงจูงใจทางการเงิน ความเสี่ ยงทางไซเบอร์ เพิ่มมากขึ้นในบริ ษทั ต่างๆ
เนื่ องจากมีการใช้อุปกรณ์ สื่อสารต่างๆเพิ่มขึ้นจากการที่มีการนําเทคโนโลยีใหม่ต่างๆมาใช้บนเรื อและการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย์
แม้ว่าความเสี่ ยงทางไซเบอร์ จะเห็นชัดมากขึ้นในปั จจุบนั แต่ความพยายามที่จะลดความเสี่ ยงดังกล่าวยังคงมีไม่
มากเท่าที่ควร แม้วา่ การโจมตีทางไซเบอร์ สามารถสร้างความเสี ยหายทางการเงินอย่างมหาศาล กล่าวกันว่าอาจมากกว่า
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม
การโจมตีทางไซเบอร์ ต่อภาคธุรกิจได้สร้างสถิติโดยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในห้าปี และคาดว่าในปี 2561 ต้นทุน
ทางการเงินจากการโจมตีทางไซเบอร์ จะเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นหลักของอุตสาหกรรมจะอยูท่ ี่ความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ ต่างๆที่เพิ่มมาก
ขึ้น
ในปี 2560 IMO ได้รับรองมติ MSC.428(98) ในเรื่ องการจัดการความเสี่ ยงทางไซเบอร์ทางพาณิ ชยนาวีของระบบ
การจัดการทางด้านความปลอดภัย โดยมติดงั กล่าวได้ระบุวา่ ระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยที่ได้รับการอนุมตั ิ
จะต้องรวมการจัดการความเสี่ ยงทางไซเบอร์ ทางพาณิ ชยนาวีที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อกําหนดของกฎระเบียบ
ของ ISM Code ซึ่ งเป็ นการจัดการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยมีการประเมินความเสี่ ยง
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อย่างเหมาะสมและมีมาตรการในการป้ องกันเรื อจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ มติดงั กล่าวยังกําหนดให้บงั คับใช้
มาตรการดังกล่าวก่อนการออกใบรับรองการปฏิบตั ิตาม (Document of Compliance) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ น
ต้นไป
แม้วา่ ไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ จนถึงบัดนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบภายในองค์กร
อย่างสมํ่าเสมอและพบว่า
 ปั จจุบนั ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งใช้ในสํานักงานและบนเรื อมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯ เชื่อว่าทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบตั ิการ
(Operational Technology) ต่างต้องอยูภ่ ายใต้ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 บริ ษทั ฯ มีระบบ Firewall สําหรับตรวจสอบเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ในสํานักงาน โดยกําหนดให้สามารถเข้า
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น ส่ วนบนเรื อใช้ระบบดาวเทียมสื่ อสาร (Inmarsat) ซึ่ งจะช่วยลดความเสี่ ยงอัน
เนื่องมาจากการโจมตีทางไซเบอร์บนเรื อ
 กรณี ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับการโจมตีไซเบอร์ บนเรื อที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงระบบ AIS ระบบ ECDIS
และระบบบันทึ กข้อมูลบนเรื อ (VDR) ซึ่ งจะรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการบูรณาการระบบสะพานเรื อ
(Integrated Bridge System: IBS) ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บนเรื อของบริ ษทั ฯ มีการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี
การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้ออกไปออนไลน์โดยตรง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่อนุญาตให้บนเรื อสามารถใช้
ระบบออนไลน์ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
 อย่างไรก็ตาม เพือ่ ลดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นจากการความผิดพลาดทางไซเบอร์ และการโจมตีทางไซเบอร์และ
เพื่อให้แน่ ใจว่ากองเรื อของบริ ษทั ฯ เดินเรื ออย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและ
ดําเนินการในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 จัดให้พนักงานทุกคนในบริ ษทั ฯ (ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารระดับสู งที่อยูส่ าํ นักงานจนถึงลูกเรื อบนเรื อ) มีส่วน
ร่ วมในวัฒนธรรมองค์กรในเรื่ องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรื อแต่ละลํา
 กําหนดนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาใช้มาตรการความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ ยงที่มีอยูต่ าม
ISPS และ ISM Code ในการจัดการกับความเสี่ ยงทางไซเบอร์ และ
 รวบรวมข้อกําหนดใหม่ๆที่ เกี่ ยวข้องกับไซเบอร์ ไว้ในแผนการฝึ กอบรมลูกเรื อ และสําหรับการเดิ นเรื อ
รวมถึงการบํารุ งรักษาระบบไซเบอร์ที่สาํ คัญที่อาจมีอยูบ่ นเรื อ
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในยุคนี้ ก็คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ งกําลังเกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างรวดเร็ ว
ปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่การเชื่ อมต่อที่มากขึ้นของข้อมูลจํานวนมากในราคาที่เข้าถึงได้
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจํานวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ วและทันท่วงที การใช้ระบบเครื่ องมืออัจฉริ ยะ และ
การสื่ อสารระหว่างเครื่ องยนต์ ซึ่งเรี ยกกันในนาม “Internet of Things” โลกของเรากําลังถูกปรับเปลี่ยนในเชิงดิจิทลั
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารและข้อมูลกําลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อนในทุกอุตสาหกรรมและในชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์
สายการบิน การธนาคาร เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการเดินเรื อทางทะเลระหว่างประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
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ทางเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ค่อนข้างช้า โดยมีธุรกิจเดินเรื อประเภทเรื อคอนเทนเนอร์เป็ นผูน้ าํ ในเทคโนโลยีน้ ี แต่ในปั จจุบนั
ธุ รกิจเดินเรื อประเภทเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองซึ่ งเป็ นธุ รกิจเดียวกับบริ ษทั ฯ นั้นก็กาํ ลังมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย
เช่นกัน
ภายในทศวรรษหน้า เราจะได้เ ห็ น ความก้า วหน้ า อย่ า งมากในเรื อ ที่ ข ับ เคลื่ อ นอัต โนมัติ โ ดยเครื่ อ งจัก ร
ระบบปฏิบตั ิการทางการค้าโดยเครื่ องจักร การรวมเทคโนโลยีบล็อกเชน การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ การพิมพ์สาม
มิติ เป็ นต้น ซึ่ งจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมของเรา บริ ษทั ฯ เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ควรจะมองว่าเป็ นโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จะช่วยส่ งเสริ มการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของ
เรื อ นายหน้า และลูก ค้า ลดความเสี่ ย งจากคู่ สัญ ญา ช่ ว ยเพิ่มประโยชน์ท างด้านเทคนิ ค เช่ น การเพิ่ม คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพของนํ้ามัน เพิ่มความปลอดภัยในการทํางาน ลดการเสี ยของเรื อ ลดปริ มาณสิ นค้าที่จดั เก็บ เป็ นต้น
จากที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ กําลังศึกษาวิเคราะห์หลากหลายด้านที่บริ ษทั ฯ จะสามารถเปลี่ ยนแปลงให้ทนั ยุค
ดิจิทลั ซึ่ งบางอย่างก็ได้มีการเริ่ มทําบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น การติดตั้ง ERP รุ่ นล่าสุ ด เพื่อทําให้มนั่ ใจได้วา่ รายการทางฝ่ าย
พาณิ ชย์ ฝ่ ายเทคนิค และฝ่ ายบัญชีมีขอ้ มูลที่เชื่อมโยงกันและลดข้อผิดพลาดที่มาจากมนุษย์ให้มากที่สุด จากการที่บริ ษทั
ฯ มีเรื อแล่นอยูร่ อบโลก เรากําลังดําเนิ นการเพื่อให้มีการเชื่อมโยงทางดิจิทลั ของเรื อทุกลําตลอดเวลาโดยบนเรื อมีการ
ติดตั้งศูนย์การสื่ อสารกับชายฝั่ งซึ่ งมีการรับและส่ งสัญญาณตลอดเวลาผ่านดาวเทียม ในอนาคต การเชื่อมโยงระหว่าง
เครื่ องยนต์บนเรื อและอุปกรณ์นาํ ทาง ข้อมูลจากดาวเทียมจะสามารถส่ งโดยตรงไปที่ระบบ ERP เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และสามารถเตือนอย่างทันทีทนั ใด โดยไม่ตอ้ งใช้มนุษย์เลย

บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ น และ
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าอุตสาหกรรมเดิ นเรื อจะกําหนดให้มาตรการจัดการกับภัยคุ กคามทางไซเบอร์ อยู่ในระบบการจัดการ
ทางด้านความปลอดภัย บริ ษทั ฯ จะยังคงประเมินความเสี่ ยงจากภัยคุกคามนี้เพื่อที่จะปรับปรุ งโครงสร้างทางด้านความ
ปลอดภัยภายในบริ ษทั ฯ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและลดภัยจากการโจมตีทางความปลอดภัย
ของข้อมูลให้นอ้ ยที่สุด นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังกําลังเปลี่ยนระบบจากโปรแกรมเดิมเป็ นคลาวด์ซ่ ึ งมีรูปแบบการทํางาน
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ที่หลากหลายและมีความปลอดภัยที่มากขึ้น อันจะช่วยส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถกําหนดกรอบทิศทางดิจิทลั ได้วา่ ข้อมูล
ใดบ้างที่สามารถหรื อควรมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหลากหลายฝ่ ายในอนาคต
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และเทคโนโลยีภาคปฏิบตั ิการ
(Operational Technology) ต่างต้องอยูภ่ ายใต้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนั้น การสามารถรับรู ้ถึงจุดอ่อนของระบบ
บนเรื อ เช่น ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งเรื อ ECDIS ระบบการควบคุมเครื่ องยนต์ GMDSS เป็ นต้น และจัดให้มี
firewalls สําหรับระบบเหล่านี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการอบรมให้แก่ลูกเรื อเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดใน
ระบบการค้นพบและการป้ องกันการโจมตีทางไซเบอร์
การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นปัจจัยหลักที่ทาํ ให้พนักงานและลูกเรื อสามารถทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการในเรื่ องนี้อย่างจริ งจังโดยการลงทุนในเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ล่าสุ ดสําหรับ
ศูนย์การฝึ กอบรมพาณิ ชยนาวีของบริ ษทั ฯ ในปี นี้บริ ษทั ฯ กําลังจะเปลี่ยนซอฟท์แวร์สาํ หรับห้องจําลองการเดินเรื อเป็ น
รุ่ นล่าสุ ดพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเพื่อให้ลูกเรื อได้รับการอบรมที่ดีที่สุดและมีความพร้อมที่จะเดินเรื ออย่าง
มัน่ ใจและอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกันนี้ พนักงานที่สาํ นักงานของบริ ษทั ฯ ก็ได้รับข้อมูล ความคืบหน้าต่างๆ ผ่านการ
อบรมสัมมนา เวิร์คชอป รายงานต่างๆ และการเข้าร่ วมประชุมของฝ่ ายบริ หาร
สิ่ งที่คาดหวังในปี 2562 จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในปี 2560 - 2561
ในขณะที่ปี 2560 และปี 2561 เป็ นปี ที่เห็นความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของภาคอุตสาหกรรม
การเดินเรื อโดยมีการใช้ดิจิตอลและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่ น บล็อคเชน (Blockchain)
สภาพแวดล้อมจริ งกับวัตถุเสมือน (Augmented Reality) เรื อที่แล่นโดยอุปกรณ์อตั โนมัติ (Autonomous Vessels) โดรน
(Drones) การเรี ยนรู ้เชิงลึก (Deep Learning) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง (Internet of
Things) เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Virtual Reality) เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่สวมใส่ ได้ (Robotics and
Wearable Technologies) (“Cyborg Crew”) จะส่ งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเดินเรื อในปี 2562 และใน
อนาคตข้างหน้า เทคโนโลยีส่วนใหญ่เหล่านี้ มีการใช้งานอยูแ่ ล้วในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และต้องการมีการส่ งเสริ มให้มี
การนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาปรับใช้กบั อุตสาหกรรมการเดินเรื อ
บล็อคเชน (Blockchain) – เป็ นการปฏิวัติใหม่ ในการขนส่ งสิ นค้ าทางเรือจริงหรือ?
แต่ เดิ ม อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง สิ น ค้า ทางเรื อเป็ นอุ ต สาหกรรมอนุ รัก ษ์นิ ยมและไม่ ค่ อ ยมี ก ารเปลี่ ยนแปลง
อุตสาหกรรมการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อมักจะอยูใ่ นกลุ่มท้ายๆ ที่จะมีการใช้มาตรฐานใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็
ตาม มีความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในอุตสาหกรรมเดินเรื อ แม้วา่ จะยังคงอยูใ่ นขั้นทดลองใช้ในปัจจุบนั ก็
ตาม
เทคโนโลยี บล็อคเชน (Blockchain) คืออะไร?
บล็อคเชน มักถูกอธิบายว่าเป็ นระบบการบันทึกแบบดิจิตอลที่เปิ ดเผยและสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่ งระบบดังกล่าว
สามารถตั้งโปรแกรมให้บนั ทึกธุรกรรมทางการเงินหรื อข้อมูลที่สาํ คัญอื่นๆได้ ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในบล็อคเชนอยูใ่ น
ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่ งใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในการส่ งสัญญาณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะมีการบันทึกว่า
อะไรเปลี่ยนแปลง เมื่อใดและอย่างไร เมื่อเทียบกับข้อมูลที่จดั เก็บไว้ในที่เดียว ข้อมูลที่เก็บไว้ในบล็อคเชนจึงเป็ นแบบ
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สาธารณะและตรวจสอบได้ง่าย เนื่ องจากไม่มีฐานข้อมูลส่ วนกลางที่สามารถถูกแทรกแซงได้ และยังสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีบล็อคเชนส่ งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรือได้ อย่างไร?
ในปี 2557 บริ ษทั Maersk พบว่าเพียงแค่การขนส่ งสิ นค้าแช่เย็นจากแอฟริ กาตะวันออกไปยังยุโรปจะต้องใช้คน
และบริ ษทั เกือบ 30 ราย รวมถึงต้องใช้การสื่ อสารต่างๆกว่า 200 ครั้ง IBM ประเมินค่าใช้จ่ายจากเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารคิดเป็ นถึงหนึ่ งในห้าของค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง นอกจากนี้ งานเอกสารยัง
อาจมีความล่าช้าการวางเอกสารผิดที่ และการแก้ไขที่เป็ นการฉ้อฉล ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
เทคโนโลยีบล็อคเชนอาจสามารถกําจัดอุปสรรคเหล่านี้ ได้โดยทําให้ลดระยะเวลาในการดําเนิ นการ เพิ่มความ
แม่นยํา เพิ่มความโปร่ งใส่ เนื่ องจากเป็ นบันทึกสาธารณะและง่ายต่อการเข้าถึ ง เพิ่มความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากลดการใช้หรื อไม่มีการใช้เอกสารในรู ปกระดาษและลดค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เทคโนโลยีบล็อคเชนน่าจะกําจัดข้อกําจัดบางอย่างได้ อันรวมไปถึงการ
ปรับระบบให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของสัญญาโดยเฉพาะสัญญาการขนส่ งทางเรื อ ความยืดหยุน่ ในขณะที่ยงั มีการ
เจรจาเงื่อนไขสัญญา รวมถึงความร่ วมมือและการนําไปใช้โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างของการใช้ งานในปัจจุบันในการขนส่ งสิ นค้ าทางเรือ
ในเดือนมิถุนายน 2560 IBM และ Maersk ได้ประกาศความร่ วมมือกันในการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อช่วยใน
การเปลี่ยนแปลงภาคอุปทานทัว่ โลก โดยระบบนี้จะช่วยในการจัดการและติดตามเส้นทางของเรื อขนส่ งคอนเทนเนอร์
ทัว่ โลก เป็ นการป้ องกันข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ความล่าช้าที่ไม่พึงประสงค์และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความสําคัญของ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากบริ ษทั Maersk ได้กลายเป็ นข่าวพาดหัว
ในปี ที่ แล้วในฐานะที่เป็ นหนึ่ งในเหยื่อของการโจมตีเรี ยกค่าไถ่มลั แวร์ ทวั่ โลกซึ่ งก่อให้เกิ ดการหยุด ชะงัก ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ทวั่ โลกของบริ ษทั และทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยกําไรจํานวน 300 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 3 ปี 2560
ในเดื อนกันยายนปี 2560 บริ ษทั เอิ นส์ทแอนด์ยงั ได้ประกาศแผนการที่จะเปิ ดตัวแพลตฟอร์ มบล็อ คเชนตัว
แรกสําหรับการประกันภัยทางทะเล รวมไปถึงบริ ษทั ไมโครซอฟต์ บริ ษทั A.P Moller-Maersk และบริ ษทั อื่นๆ จะมีการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการขนส่ งทางเรื อ ความเสี่ ยง และความรั บผิด ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั ต่ างๆ ในการปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านประกันภัยและสร้างความมัน่ ใจในความโปร่ งใสระหว่างลูกค้า โบรกเกอร์ ผูป้ ระกันและบุคคลที่สาม
อื่นๆ
ในเดือนธันวาคมปี 2560 Mitsui OSK Lines (MOL) ได้ร่วมกับ IBM ประเทศญี่ปุ่น และบริ ษทั อื่น ๆ เพื่อสาธิตว่า
เทคโนโลยีบล็อคเชนสามารถดําเนิ นการข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด นอกเหนื อจาก MOL แล้วมี
ผูเ้ ข้าร่ วมอีก 5 ราย ได้แก่ บริ ษทั Sumitomo Mitsui Financial Group ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation
สถาบัน Japan Research Institute Limited บริ ษทั Mitsui & Co บริ ษทั Mitsui Sumitomo Insurance Company และ
บริ ษทั IBM Japan ได้เข้าร่ วมการทดสอบนี้
หน่ วยงานทางภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปกําลังให้ความสนใจกับเทคโนโลยีบล็อคเชน โดย
กระทรวงพาณิ ชยนาวีของประเทศเดนมาร์กกําลังบังคับใช้แผนการการดูแลการนําร่ องโดยเทคโนโลยีบล็อคเชนสําหรับ
เรื อที่จดทะเบียน รัฐท่าเรื ออื่น เช่น ท่าเรื อ Rotterdam และท่าเรื อ Antwerp ได้เริ่ มการใช้งานระบบการบริ หารโดยใช้
เทคโนโลยีบล็อคเชน (ข้อมูลจาก Banchero Costa)
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บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับบริ ษทั อื่นในการพยายามนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กบั ระบบการจัดหานํ้ามันสําหรับเรื อ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้บริ การขั้นสุ ดท้าย แม้ว่า บริ ษทั ฯ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีน้ ี แต่การที่จะ
ประสบความสํา เร็ จได้น้ ัน ต้อ งขึ้ น อยู่กับความร่ ว มมื อ จากบริ ษ ทั อื่ น ๆ เช่ น บริ ษ ทั กลั่นนํ้า มัน ท่ าเรื อ จัด เก็ บนํ้า มัน
นายหน้า และผูจ้ ดั จําหน่ ายนํ้ามัน ทั้งนี้ คาดว่าในปี ต่ อๆ ไป อุตสาหกรรมนํ้ามันสําหรั บเรื อเดิ นทะเล รวมทั้งธุ รกิ จ
พาณิ ชยนาวีอื่นๆ จะนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น
โครงการร่ วมทุน
International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริ ษทั ร่ วมทุนนี้เป็ นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรื อเพียงแห่งเดียวของ
บริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง ตั้ง อยู่ที่ เมื อ งท่ าฮัลเดี ย (โดยบริ ษ ทั ฯ ได้ร่ว มทุ น ประมาณร้ อ ยละ 22.4 ของเงิ นลงทุ นทั้ง หมด) และได้
ดําเนิ นงานภายใต้แผนการลงทุนในโครงการท่าเรื อของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วมทุนนี้ มีผลการดําเนิ นงานที่ดีต่อเนื่ องและ
จนถึงปัจจุบนั เราได้รับเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ น 3.99 ล้านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 196 ของเงินลงทุนเริ่ มแรก
เมื่อปี 2545 - 2546
บทสรุป
อุปสงค์ - บรรยากาศทางธุรกิจในปี 2562 ถึงปี 2563 จะยังคงมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีปัจจัยเชิงลบต่างๆ ใน
ปี 2562 ถึงปี 2563 คือสถานการณ์ความตึงเครี ยดทางภูมิศาสตร์ การเมือง ปริ มาณการนําเข้าถ่านหิ นและแร่ เหล็กของจีน
ที่ลดลง มาตรการการกีดกันทางการค้าที่กาํ ลังเพิ่มขึ้น จํานวนเรื อที่มากเกินความต้องการ และกําลังการผลิตที่อู่ต่อเรื อ
สามารถรั บรองการสั่งต่อเรื อใหม่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ อาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด ยังคงมีปัจจัยเชิ งบวกต่างๆ
สําหรับปี 2562 ถึงปี 2563 ซึ่ งรวมไปถึงแผนการเส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซึ่ งจีนได้เสนอที่จะสร้างทาง
เชื่อมระหว่าง 65 ประเทศ จากทวีปเอเชียเริ่ มจากจีนสู่ ทวีปยุโรป โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณถึง 1.2 ถึง 20 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรัฐ การที่จีนนําเข้าแร่ เหล็กมากขึ้นเนื่ องจากต้องการลดมลพิษภายในประเทศและได้เปลี่ยนไปผลิตเหล็กกล้า
ที่มีคุณภาพสู งขึ้นซึ่ งต้องอาศัยแร่ เหล็กนําเข้าที่มีคุณภาพสู งขึ้น การที่จีนนําเข้าถ่านหิ นมากขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
และเพื่อลดอัตราการเสี ยชีวติ รายปี ที่สูงในเหมืองถ่านหินซึ่งมีการประท้วงจากญาติของผูท้ ี่เสี ยชีวิต ปริ มาณการสั่งต่อเรื อ
ใหม่ที่ลดลงสื บเนื่ องจากสภาพตลาดที่ตกตํ่าและขาดแคลนแหล่งเงินทุน อัตราการส่ งมอบเรื อล่าช้าที่เพิ่มขึ้นสื บเนื่ อง
จากสภาพตลาดที่ตกตํ่า อัตราการรี ไซเคิลเรื อที่เพิ่มขึ้นจากสภาพตลาดที่ตกตํ่าและความกดดันทางกฎเกณฑ์ เศรษฐกิจ
สหรัฐยังคงดีกว่าที่คาดการณ์ ราคานํ้ามันที่ลดลงซึ่ งส่ งผลให้ตวั เลขจีดีพีของโลกเพิ่มขึ้น ค่าเงินต่างๆในทวีปยุโรปและ
ประเทศญี่ ปุ่นที่อ่อนตัวลงซึ่ งช่ วยให้การส่ งออกฟื้ นตัว สิ่ งสําคัญที่ สุด หากทางปั ญหาความตึ งเครี ยดจากภูมิศาสตร์
การเมือง การใช้มาตรการควํ่าบาตร Brexit ปั ญหางบประมาณของสหภาพยุโรป และการจัดเก็บภาษีทางการค้าได้
คลี่คลายในปี 2562 จะช่วยให้อุปสงค์ดีข้ ึนเนื่ องจากไม่มีปัจจัยจากความไม่แน่นอนซึ่ งได้บนั่ ทอนการตัดสิ นใจซื้ อขาย
สิ นค้า ในขณะนี้ บริ ษทั ฯ มีความมัน่ ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปี 2562 มากกว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้ว เนื่ องจาก
สถานการณ์ ค วามตึ ง เครี ย ดทางการค้า ได้ก าํ ลัง คลี่ ค ลายลงอย่า งถาวรจากการที่ ป ระธานาธิ บ ดี ทรั ม ป์ ได้ห ารื อ กับ
ประธานาธิ บดี Xi Jinping เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ Buenos Aries เมื่อครั้งประชุมของกลุ่มผูน้ าํ ประเทศ G-20 ซึ่ ง
น่าจะได้เห็นความชัดเจนในอีก 90 วันข้างหน้า
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อุปทาน - ในสภาพตลาดปัจจุบนั นี้ มีเรื อประมาณร้อยละ 13.01 ของกองเรื อโลก (ขนาดระวางรวม 108.87 ล้าน
เดทเวทตัน) จะอายุเกิน 20 ปี ในระหว่างปี 2562 ถึงสิ้ นปี 2565 เจ้าของเรื อเหล่านี้จะต้องเผชิญความกดดันทางการเงิน
อย่างมากเนื่ องจากต้องทําตามกฎเกณ์ ใหม่ที่กาํ ลังจะถูกบังคับใช้ซ่ ึ งต้องใช้เงินทุนสู ง ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความท้าทายของ
ตลาดการขนส่ งสิ นค้าในช่วงปี 2562 ถึงปี 2565 เรื อเหล่านี้จาํ นวนมากจะถูกบังคับให้ตอ้ งขายเพื่อรี ไซเคิลในทวีปเอเชีย
มีเรื อสั่งต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 10.5 (ขนาดระวางรวม 87.83 ล้านเดทเวทตัน) ของกอง
เรื อโลก มีกาํ หนดการส่ งมอบภายในสิ้ นปี 2565 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบกับการที่อู่ต่อเรื อส่ งมอบเรื อเหล่านี้
ล่าช้า อาจจะทําให้ตวั เลขอัตราความล่าช้าในการส่ งมอบเรื อใหม่ดงั กล่าวอยู่ในระดับที่สูง (ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ
18.15) ซึ่งจะช่วยชะลอเวลาส่ งมอบเรื อใหม่เข้ามาในตลาดระวางเรื อ
ด้ านการเงิน - บริ ษทั ฯ ได้กล่าวสรุ ปในรายงานประจําปี ฉบับที่แล้วว่าแม้ว่าตลาดค่าระวางอาจจะฟื้ นตัวในปี หน้า
(ปี 2561) บริ ษทั ฯ ยังคงมองเชิงลบต่อสถานการณ์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจเดินเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง
สําหรับปี 2561 และก็เป็ นเช่นนั้นจริ งๆ! แม้วา่ ตลาดค่าระวางได้ฟ้ื นตัวขึ้นบ้าง แต่แหล่งเงินทุนในตลาดยังคงขาดแคลน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับธุรกิจเดินเรื อขนส่งสิ นค้าแห้งเทกอง ซึ่งแหล่งเงินทุนในรู ปแบบเงินกูธ้ นาคารนั้นยังคงมีอยูไ่ ม่
มากในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา อุตสาหกรรมเดินเรื อโดยรวมได้เงินทุนจากตลาดทุนจํานวน 2 หมื่นล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี ที่
แล้ว (ปี 2560) เมื่อเทียบกับจํานวนเงินเพียง 16.64 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี นี้ (ปี 2561) โดยจากจํานวน 16.64 พันล้าน
เหรี ยญดังกล่าวนั้น จํานวน 12.12 พันล้านเหรี ยญสหรัฐมาจากหุ ้นกู้ และจํานวน 4.24 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ มาจากผู ้
ลงทุนภาคมหาชน และเพียงจํานวน 0.27 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ มาจากผูล้ งทุนภาคเอกชน ซึ่ งถือเป็ นตัวเลขที่ต่าํ กว่าเมื่อ
ปี ก่อนๆ โดยเฉพาะเมื่อปี 2556 ที่มีการระดมทุนจากผูล้ งทุนภาคเอกชนมากที่สุดถึง 7.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยเป็ น
แหล่งเงินทุนหลักของอุตสาหกรรมเดินเรื อในช่วงเวลานั้น นอกจากนั้น เงินทุนที่ระดมได้ประมาณ 9 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐนั้นเป็ นเงินทุนสําหรับธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล โดยเพียงแค่จาํ นวน 7.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐสําหรับธุ รกิจเดินเรื อ
จากเงินทุนทั้งหมดในปี 2561 ซึ่ งมาจากหุน้ กูป้ ระมาณกว่า 4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ และมาจากผูล้ งทุนภาคมหาชนกว่า 3
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ความมัน่ ใจของตลาดทุนต่อธุรกิจเดินเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองนั้นยังอยูใ่ นระดับตํ่าอันเห็นได้
จากจํานวนเงินทั้งหมด 7.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐที่ระดมได้ในตลาดทุนสําหรับธุรกิจเดินเรื อในปี 2561 ซึ่งในจํานวนนี้มี
แค่เพียงจํานวน 346 ล้านเหรี ยญสหรัฐที่เป็ นเงินทุนสําหรับธุรกิจเดินเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง ซึ่งคิดเป็ นตํ่ากว่าร้อยละ
5 ของเงินทุนสําหรับธุรกิจเดินเรื อทั้งหมด เนื่องจากแหล่งเงินทุนในรู ปแบบเงินกูธ้ นาคารซึ่ งมีขอ้ สัญญาที่สมเหตุสมผล
นั้นยังดูจะขาดแคลน บริ ษทั ลีสซิ่งต่างๆ จากจีนจึงเป็ นผูส้ นับสนุนเงินทุนหลักสําหรับเจ้าของเรื อที่ไม่ประสงค์ระดมทุน
จากตลาดทุนไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม การที่แหล่งเงินทุนนั้นขาดแคลนถือเป็ นเรื่ องที่ดี เนื่องจากแม้วา่ จะ
มีการลดการรี ไซเคิลเรื อ แต่ตวั เลขภาคอุปทาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเรื อประเภทที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายบนเรื อ) ก็
ไม่ได้ขยายตัวมากอย่างที่น่าจะเป็ นหากเทียบกับการที่ยงั มีแหล่งเงินทุนที่มีตน้ ทุนตํ่าอยู่ในตลาด (ตัวเลขต่างๆ มาจาก
นิตยสาร Marine Money)
ดังนั้น แม้ว่าอาจจะเห็ นว่าธนาคารต่างๆ กลับมาปล่อยกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ในธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองบ้าง แต่
บริ ษทั ฯ ยังคาดว่าปี 2562 จะเป็ นอีกหนึ่ งปี ที่แหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองซึ่ งมีตน้ ทุนที่เหมาะสม
ยังคงมีไม่มากไปอีกระยะหนึ่ง
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บทส่ งท้ าย
เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า บริ ษทั ฯ ได้กาํ ลังไขว่คว้าโอกาสดีๆ ที่มี
อยูใ่ นตลาดโดยบริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะมอบสัญญาแห่งความสําเร็ จสู่ อนาคตนี้ แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่าน ด้วยการ
ทํางานอย่างทุ่มเทและเสี ยสละของพนักงานที่เป็ นมืออาชีพของบริ ษทั ฯ ทั้งที่ประจําในสํานักงานและที่ประจําการบน
เรื อของบริ ษทั ฯ ทุกคน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)

___________________________________
(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)
กรรมการผูจ้ ดั การ

____________________________________
(นายคูชรู คาลี วาเดีย)
กรรมการ
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