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เลขท่ี 2559-033 
 
วนัท่ี  1 สิงหาคม 2559 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสอง ปี 2559 
 
ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับ                       
ไตรมาสสอง ปี 2559 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 13.48 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัไตรมาสสองปี 2558 ท่ีขาดทุนสุทธิจาํนวน 
12.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสอง ปี 2559 อยูท่ี่ 6,293 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส
สอง ปี 2558 ท่ี 5,757 เหรียญสหรัฐ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียในไตรมาสสอง ปี 2559 อยูท่ี่ 4,529 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงตํ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้จาํนวน 4,600 เหรียญสหรัฐ และตํ่ากวา่ตวัเลขของไตรมาสสอง ปี 2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 4,625 
เหรียญสหรัฐ  (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้ทั้งสองงวด) สาํหรับไตรมาส
สอง ปี 2559 กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.30 บาท ต่อหุน้ เม่ือเทียบกบัขาดทุน 0.35 บาท ต่อหุน้
ในไตรมาสสอง ปี 2558  
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2559 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  5,757 6,293 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

5,575 6,752 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

6,515 5,571 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,625 4,529 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

1.82 3.94 
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กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และรายการพิเศษ
ต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(10.70) (9.75) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (12.03) (13.48) 
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หลงัจากปรับปรุงจาํนวนหุน้) (หน่วยเป็น
บาท) (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) 

(0.23) (0.22) 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.35) (0.30) 
 
ข้อพพิาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine  สืบเน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํใหท้างอู่ต่อเรือ Sainty Marine ไม่สามารถส่งมอบ
เรือจาํนวน 10 ลาํไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาได ้ดงันั้น ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาสาํหรับสัง่ต่อเรือทั้ง 10 
ฉบบัดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บเงินงวดพร้อมดอกเบ้ียคืนจากธนาคารผูค้ ํ้าประกนัสาํหรับสญัญาสั่งต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบัท่ียกเลิกไป
จากจาํนวน 10 ฉบบั ทั้งน้ี มีสัญญาสัง่ต่อเรืออีก 2 ฉบบั ไดถู้กยกเลิกตามคาํกล่าวอา้งของทางอู่ต่อเรือ Sainty Marine ซ่ึงบริษทัฯ ได้
คดัคา้นการยกเลิกสญัญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว ทั้งน้ี ไดมี้การเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแลว้สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 9 
ฉบบัซ่ึงรวมเรือ 2 ลาํท่ีบริษทัฯไดรั้บมอบในปี 2557 โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการสาํหรับเรือทั้ง 2 ลาํดงักล่าว
ภายใตก้ารรับประกนัตามสญัญาสัง่ต่อเรือ 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 333 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 4,791 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่
ท่ี 6,752 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 40.9 สาํหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 554 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,795 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะ
เห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 5,571 เหรียญสหรัฐ นั้นตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI             
ร้อยละ 3.9 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 41 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
โดยมีเรือสัง่ต่อใหม่อลัตราแมกซ์ขนาด 64,000 เดทเวทตนั อีกจาํนวน 2 ลาํท่ีจะมีกาํหนดรับมอบภายในปี 2559 และเรืออลัตรา
แมกซ์ใหม่ล่าสุด จาํนวน 1 ลาํท่ีมีกาํหนดรับมอบในตน้ปี 2561 นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 7 ลาํไปแลว้ในปี 2559  
จนถึงปัจจุบนั  และยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่าอีก 5 ลาํ ในระหวา่งปี 2559 และปี 2560 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 เวลา 15.20 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการดาํเนินงาน
สาํหรับไตรมาสสอง สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
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สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2559 ถึง        
ปี 2563) ณ ส้ินไตรมาสสอง ปี 2559 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 14.4 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 162 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,590 16,060 16,416 16,425 16,470 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,562 2,555 2,240 2,190 2,196 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  16 16 14 13 13 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,713 13,713 13,849 13,875 13,875 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.1 35.0 31.0 30.4 30.5 

 
เน่ืองจากดชันี BDI ในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งรอเวลาท่ีจะเขา้ผกูมดัรายไดโ้ดยการทาํสญัญาใหเ้ช่า
ระยะยาวเม่ือดชันี BDI มีทิศทางขาข้ึน  
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI 

 
ดชันี BDI ไดป้รับตวัข้ึนจากระดบัท่ีตํ่ามากท่ี 290 จุดเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ มาอยูท่ี่ระดบั ท่ีมากกวา่ 700 จุดเม่ือส้ินเดือนกรกฎาคม 
ถึงแมว้า่ดชันีจะอยูใ่นระดบัน้ี (ท่ีดูเหมือนวา่จะสูง) กต็าม แต่เป็นการยากท่ีเจา้ของเรือส่วนใหญ่จะสามารถหลีกเล่ียงกระแสเงินสด
ติดลบไดเ้วน้เสียแต่เจา้ของเรือท่ีสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายในการเดินเรือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามากได ้ ดชันี BDI ในระดบัน้ี ไม่มี
เจา้ของเรือรายใดท่ีสามารถหาเงินสดมาจ่ายดอกเบ้ียและจ่ายหน้ีเงินกูต้ามสญัญาเงินกูมี้หลกัประกนัต่างๆไดอ้ยา่งแน่นอน แมว้า่อุป
สงคจ์ะฟ้ืนตวัจากท่ีเห็นไดจ้ากตวัเลขอุปสงคข์องจีนในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี แต่กไ็ม่ไดส่้งผลใหด้ชันี BDI ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก
แต่อยา่งใด อยา่งไรกต็าม มีเรือเทกองขนาดระวางรวม 22.74 ลา้นเดทเวทตนัถูกปลดระวางในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี เม่ือเทียบกบั
ขนาดระวางรวม 20.5 ลา้นเดทเวทตนัท่ีถูกปลดระวางในช่วงคร่ึงแรกของปีท่ีแลว้ ขณะน้ี แทบไม่มีการสัง่ต่อเรือใหม่ เรือท่ีมีการสัง่
ต่อไปแลว้ไดถู้กเล่ือนออกไปเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเงินของผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ เรือเทกองท่ีถูกสัง่ต่อเพ่ือส่งมอบในปี 2559 ได้
ถูกเปล่ียนเป็นเรือบรรทุกนํ้ามนั และ/หรือ เรือคอนเทนเนอร์ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยลดความกดดนัในความสมดุลของภาค
อุปทาน อนัส่งผลใหปั้จจยัเชิงลบต่างๆไดเ้ร่ิมหายไปจากตลาดและดชันี BDI ไดค่้อยๆปรับตวัเพ่ิมข้ึนมาจนถึงระดบัปัจจุบนั เป็นท่ี
น่าเสียดายท่ีการปลดระวางเรือไดช้ะลอตวัลงจนถึงส้ินไตรมาสสอง ส่งผลใหก้ารขยายตวักองเรืออยูท่ี่ร้อยละ 0.84 หรือปริมาณ 
6.51 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี เม่ือเทียบกบัการคาดการณ์วา่กองเรือจะติดลบเม่ือคาํนึงจากตวัเลขการปลดระวางเรือ
ในไตรมาสแรกของปี หากตวัเลขการปลดระวางเรือไม่เพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี ดชันี BDI จะเร่ิมปรับตวัลดลงจากระดบั
ปัจจุบนัและเราอาจจะตอ้งเผชิญภาวะท่ีค่าระวางตํ่าเป็นประวติัการณ์เช่นเดียวกบัเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
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การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
การคาดการณ์ สาํหรับอีก 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดยบริษทัฯ 
ไดร้วบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ประเทศจนี 
การนําเข้าแร่เหลก็ในประเทศจนีในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 มีปริมาณ 493.7 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
การผลติเหลก็ในจนีในช่วงหกเดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณ 401.1 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
จนีมีแผนทีจ่ะลดกาํลงัการผลติเหลก็ลงปริมาณ 45 ลา้นตนั ในปีน้ี โดยจีนไดใ้หค้าํมัน่ในการท่ีจะจดัการกบัปัญหาราคาเหลก็ซ่ึง
ตกตํ่าเห็นไดจ้ากในอุตสาหกรรมหลกัต่างๆ และกล่าววา่จะทาํใหก้าํลงัการผลิตเหลก็อยูท่ี่ระดบั 100-150 ลา้นตนัภายในสามถึงหา้ปี
ขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก Cosco China Steel & Coal Newsletter) 
 
การส่งออกเหลก็ของจนีในคร่ึงแรกของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยูท่ี่ปริมาณ 57.12 ลา้น
ตนั (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
การนําเข้าถ่านหินของจนีมีปริมาณเพิม่ขึน้สูงสุดในรอบปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากปริมาณการผลิตถ่านหินภายในประเทศไดล้ดลงส่งผล
ใหมี้การซ้ือถ่านหินจากต่างประเทศมากข้ึน ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ทั้งน้ี ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในช่วงหกเดือนแรกของปี 
2559  ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 มาอยูท่ี่ 108 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัช่วงปีท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
จีนขดุพบถ่านหินดิบปริมาณรวม 1,627.64 ลา้นตนั ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงลดลงร้อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ ตามขอ้มูลของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (ขอ้มูลจาก Platts) 
  
จนีเป็นผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก เม่ือตน้ปี ทางการจีนไดป้ระกาศแผนลดกาํลงัการผลิตถ่านหินลงเพ่ือลดมลพิษซ่ึงกาํลงั
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของชาวเมืองต่างๆ และปิดบริษทัท่ีประสบปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรมถ่านหิน รวมถึงลด
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กาํลงัการผลิตถ่านหินในประเทศลง 500 ลา้นตนัและอีก 500 ลา้นตนัภายในสามถึงหา้ปีขา้งหนา้ ถ่านหินท่ีผลิตไดจ้ะมีปริมาณ
ลดลง 280 ลา้นตนัในปีน้ี ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 7.5 ของถ่านหินปริมาณ 3.75 พนัลา้นตนัซ่ึงจีนผลิตไดใ้นปี 2558 ตามขอ้มูล
ของบริษทั BP การบริโภคถ่านหินของจีนจะอยูท่ี่ประมาณ 4.3 พนัลา้นตนัภายในปี 2563 เน่ืองจากรัฐบาลจีนผลกัดนัการเติบโตการ
บริโภคถ่านหินท่ีสะอาดและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แมว้า่เศรษฐกิจในประเทศกาํลงัชะลอตวักต็าม (ขอ้มูลจาก Bloomberg และ Cosco 
China Steel & Coal Newsletter) 
 
จนีเป็นผู้นําเข้าแร่อะลูมิเนียมรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก โดยมีปริมาณมากถึงสองในสามของตวัเลขการนาํเขา้แร่น้ีรอบโลก ปริมาณแร่
อะลูมิเนียมท่ีนาํเขา้ในจีนเพ่ิมข้ึนเกือบสามเท่าตวัในระหวา่งปี 2551 ถึงปี 2556 โดยมาสุดถึงปริมาณ 71 ลา้นตนั ในปี 2556 จากนั้น 
ตวัเลขการนาํเขา้แร่อะลูมิเนียมไดล้ดลงร้อยละ 50 ในปี 2557 มาอยูท่ี่ 36 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 จีนไดน้าํเขา้แร่
อะลูมิเนียมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56 หรือคิดเป็นปริมาณ 56 ลา้นตนั โดยมาจากออสเตรเลีย ในช่วงหา้เดือนแรกของปี 2559 จีนนาํเขา้แร่
อะลูมิเนียมปริมาณ 21.9 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สืบเน่ืองจากค่าระวางเรือท่ีตํ่าและ
ปริมาณส่งออกแร่อะลูมิเนียมจากประเทศมาเลเซียท่ีมีอยูจ่าํกดั ทาํใหค้าดวา่จะมีการนาํเขา้แร่ดงักล่าวจากประเทศกินีและประเทศ
บราซิลมากข้ึน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
กระทรวงการเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดค้าดวา่การนําเข้าถ่ัวเหลอืงของจีนจะเพ่ิมข้ึนปริมาณ 4 ลา้นตนั ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน โดยในระยะยาวคาดวา่การนาํเขา้ถัว่เหลืองจะขยายตวัจาก 83 ลา้นตนัในปี 2559 เป็น 109.5 ลา้นตนัในปี 2568 - ปี 2569 
(ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
Brexit ได้ส่งผลให้รัฐบาลจีนต้องใช้ความพยายามมากขึน้ในการกระตุ้นเศรษฐกจิของตน เน่ืองจากกลวัวา่จะสูญเสียสหภาพยโุรป
ซ่ึงถือเป็นคู่คา้รายใหญ่อนัดบัท่ีสองของจีน ทั้งน้ี มีการอนุมติัแผนการลงทุนสาํหรับทางรถไฟในภาคตะวนัตกของจีนเม่ือส้ินเดือน
มิถุนายน ซ่ึงเช่ือวา่เป็นส่วนหน่ึงของแผนท่ีใชง้บประมาณ 5 ลา้นลา้นหยวน นอกจากน้ี ยงัมีแผนท่ีตอ้งใชง้บประมาณ 4 ลา้นลา้น
หยวนท่ีจีนไดริ้เร่ิมในปี 2551 สามเดือนหลงัจากวกิฤติทางการเงิน (ขอ้มูลจาก TradeWinds) 
 
นายกรัฐมนตรี Li Keqiang ไดใ้หค้าํมัน่ เม่ือตอนเปิด Annual Meeting of New Champions คร้ังท่ี 10 ในงาน World Economic 
Forum วา่ภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจท่ีเร้ือรังจะไม่ทาํใหต้วัเลขทางเศรษฐกิจของจีนพลาดจากเป้าท่ีตั้งไว ้ แมว้า่เศรษฐกิจรอบโลก
ตั้งแต่ช่วงวกิฤตเม่ือแปดปีท่ีแลว้ยงัคงไม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบัความผนัผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น จีนจะยงัคง
รักษาความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดโ้ดยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการส่งเสริมนวตักรรมและปัจจยัขบัเคล่ือนการพฒันาใน
รูปแบบใหม่ๆ  
 
เส้นทางสายไหม (One Belt One Road หรือ OBOR) เป็นแผนการเชิงนโยบายซ่ึงเป็นวิสยัทศันท่ี์ตอ้งใชค้วามร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นวงกวา้ง และเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลากหลายประเทศ โดยแผนการน้ีริเร่ิมโดย
ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเม่ือเดือนกนัยายน 2556 ครอบคลุม 65 ประเทศใน 3 ทวีป รวมประชากร 4.4 พนัลา้นคน โดยคาด
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วา่ใชเ้งินลงทุนประมาณ 1.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคิดเป็น 12 เท่าของแผนมาร์แชลล ์ (Marshall Plan) หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง ซ่ึงใชง้บประมาณรวมถึง 1.2 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ โดยประมาณ (ตามมูลค่าในปัจจุบนั) ทั้งน้ี ประโยชนท่ี์จะไดรั้บจาก
โครงการ OBOR อนัจะส่งผลแง่ดีต่อเศรษฐกิจจีนอยา่งมาก และจะส่งผลทางออ้มต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้เทกอง มีดงัต่อไปน้ี  

 จีนจะใชป้ระมาณร้อยละ 30 ของกาํลงัการผลิตเหลก็เพ่ือผลิตเหล็กดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดของโลกสาํหรับโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ในแผนการ OBOR 

 แผนการน้ีจะทาํใหมี้การผลิตถ่านหินโคก้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตเหลก็ซ่ึงขณะน้ีมีปริมาณมากเกินความตอ้งการและ
ราคาถกูเช่นเดียวกบัเหลก็ดว้ยตน้ทุนท่ีต ํ่ามาก 

 โรงงานผลิตซีเมนตซ่ึ์งมีกาํลงัการผลิตมากเกินถึงประมาณร้อยละ 40 จะสามารถผลิตซีเมนตร์าคาถูกได ้
 แผนการน้ีจะก่อใหเ้กิดการจา้งงานในอุตสาหกรรมผลิตเหลก็และซีเมนต ์
 จีนจะสามารถโยกยา้ยจากแรงงานค่าแรงสูงและอสงัหาริมทรัพยร์าคาสูงในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกของประเทศไปเป็น

ภาคตะวนัตกซ่ึงมีแรงงานมากมายซ่ึงค่าแรงตํ่าและท่ีดินกร็าคาไม่สูง ดงันั้น แผนการน้ีจะช่วยอุตสาหกรรมต่างๆท่ีใช้
แรงงานจาํนวนมาก อนัจะส่งผลเช่ือมโยงไปถึงโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานไปจนถึงตลาดการส่งออกและนาํเขา้ 

 แผนการน้ีจะจะช่วยใหจี้นเปล่ียนเป็นเศรษฐกิจเป็นเนน้การบริการและการบริโภคเป็นหลกัจากเดิมท่ีเนน้การลงทุนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลกั 

 ปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้จะช่วยส่งเสริมใหมี้อุปสงคใ์นเรือขนส่งเทกองมากข้ึน 
 
รัฐประหารในตุรกกีบัผลกระทบ (ทีไ่ม่มีผลกระทบ) 
ตุรกีเป็นตลาดเรือเทกองหลกัท่ีสาํคญัในแง่ของการผลิตเหลก็และการนาํเขา้เศษเหลก็ ถ่านหิน และแร่เหลก็ ในระหวา่งปี 2558 ตุรกี
ไดน้าํเขา้ถ่านหินปริมาณ 33.98 ลา้นตนัซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 267.7 เม่ือเทียบกบัปี 2557 การนาํเขา้แร่เหลก็เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.2 จาก
ปริมาณ 8.54 ลา้นตนัในปี 2557 มาเป็นปริมาณ 10.01 ลา้นตนัในปีต่อมา ปัจจยัหลกัเน่ืองมาจากช่องแคบ Bosporus ของตุรกีนั้น
เป็นเส้นทางหลกัสาํหรับการขนส่งสินคา้ทุกประเภทในแถบทะเลดาํ ซ่ึงมีเรือจาํนวนประมาณ 48,000 ลาํแล่นผา่นต่อปี รัฐประหาร
ในตุรกีเกือบไม่สร้างผลกระทบต่อการคา้ขายระหวา่งช่องแคบตุรกีในระหวา่งท่ีมีการทาํรัฐประหาร แต่ทุกอยา่งไดก้ลบัคืนสู่สภาพ
เดิมอยา่งรวดเร็ว (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
สหรัฐอเมริกา 
ความผนัผวนของราคานํ้ามนัดิบไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ระดบัชาติในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯโดยมีบริษทันํ้ามนัและก๊าซจาํนวน 
59 รายลม้ละลายหลงัจากการยืน่แผนคุม้ครองเจา้หน้ีของบริษทั Midstates Petroleum และบริษทั Ultra Petroleum ในช่วงตน้เดือน
พฤษภาคม 2559 โดยบริษทันํ้ามนัและก๊าซต่างๆในสหรัฐฯ ไดข้ายหน้ีประมาณ 350.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในระหวา่งปี 2553 ถึง
ปี 2557 ซ่ึงเป็นช่วงขาข้ึนของธุรกิจนํ้ ามนัและกา๊ซ และมีการออกหุน้กูเ้กรดตํ่ามากกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้กูท่ี้ออกมาทั้งหมด จาก
ขอ้มูลของ Thomson Reuters (ขอ้มูลจาก Maritime Executive) 
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สหรัฐฯ จะขาดเงินทุนจาํนวน 1.44 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงจาํเป็นสาํหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานในอีกสิบปีขา้งหนา้ ซ่ึง
เงินทุนท่ีขาดน้ีอาจก่อใหเ้กิดการจา้งงาน 2.5 ลา้นงานและตวัเลขจีดีพี 4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ จากรายงานของ American Society 
of Civil Engineers (ASCE) สหรัฐฯจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวน 3.32 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ในการดูแลรักษาท่าเรือ ทางด่วน 
สะพาน รถไฟ ระบบนํ้าประปา และระบบไฟฟ้า แต่มีเงินทุนเพียงแค่ 1.88 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ จาํนวนเงินส่วนท่ีขาดอาจเพิ่มข้ึน
เป็น 5.18 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2583 หากปราศจากแหล่งเงินทุนใหม่ๆ  (ขอ้มูลจาก Maritime Executive) 
 
ประเทศอนิเดีย 
Sagarmala แผนการการพฒันาท่าเรือของอินเดีย เป็นแผนการปรับปรุงท่าเรือในประเทศใหท้นัสมยัซ่ึงจะส่งผลใหมี้การขนส่ง
สินคา้เขา้ออกท่าเรือไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยดัค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี เส้นทางสุดทา้ยซ่ึงมีระยะทางประมาณ 100 
กิโลเมตร ซ่ึงเช่ือมโยงท่าเรือในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมกบัเขตพ้ืนท่ีการผลิต เช่น เหมืองแร่ และแหล่งบริโภคต่างๆ โดยทัว่ไปนั้น
เป็นเส้นทางท่ีไม่มีคุณภาพหรือไม่กข็าดหายไป โดยโครงการดงักล่าวคาดวา่จะใชง้บประมาณระหวา่ง 10 – 11 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ สาํหรับการปรับปรุงท่าเรือในอีก 5 ปีขา้งหนา้และอีก 3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือมากกวา่สาํหรับการสร้างจุดเช่ือมต่อ
ท่าเรือกบัทางรถไฟเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ระหวา่งท่าเรือต่างๆ (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2559 ท่ี 771.90 ลา้นเดทเวทตนั และเพิ่มข้ึนเป็น 
778.41 ลา้นเดทเวทตนัก่อนจบคร่ึงแรกของปี 2559 ซ่ึงทาํใหก้ารเติบโตของกองเรือสุทธิอยูท่ี่ ร้อยละ 0.84 ซ่ึงอีกร้อยละ 7.2 (55.46 
ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2559 และอีกร้อยละ 4.4 (33.63 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2560 หาก
คาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 50 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2558 อตัราการส่งมอบล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 46.03)  และ
ตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนถึง 45.73 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (คาํนวณตวัเลขทั้งปีโดยอา้งอิงจากตวัเลขการปลด
ระวางเรือในคร่ึงแรกของ ปี 2559 ท่ี 22.74 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือสุทธิจะเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ ร้อยละ 1.46 (783.15 ลา้นเดทเวทตนั)ในปี 
2559 และกองเรือจะติดลบท่ีร้อยละ 1.92 (768.10 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2560 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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