
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  

รายงานจากคณะกรรมการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน�าเสนอรายงานประจ�าปีที่ 34 และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ท่ีได้ตรวจ

สอบแล้ว ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้

ผลประกอบการรวมของบรษัิทฯ	ส�าหรบัไตรมาสสีปี่	2565/ผลประกอบการประจ�าปี	(สกุลเงนิเหรยีญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ)

 ผลการด�าเนนิงานซ่ึงสอบทานแล้วโดยบรษัิท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ได้แสดงสถานะการเงนิของบรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ครั้งล่าสุด รายได้ต่อวันต่อล�าเรือส�าหรับไตรมาสสี่ปี 2565 อยู่ที่ 14,343 เหรียญ

สหรฐั โดยตัวเลขทัง้ปีอยูท่ี ่19,924 เหรียญสหรัฐ โปรดดูหวัข้อ “การแบ่งส่วนตลาด” ซ่ึงแสดงถงึผลการด�าเนนิงานของกองเรอื 

ของบริษัทฯ ต่อวันต่อล�าเรือเปรียบเทียบกับดัชนีค่าระวางเรือ 

 ในไตรมาสนีค่้าใช้จ่ายในการเดินเรอืต่อวนัต่อล�าเรอืต�า่กว่าทัง้ตัวเลขประมาณการทีบ่รษัิทฯ ต้ังไว้ส�าหรบัปีนีแ้ละตัวเลข

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรอืต่อวนัต่อล�าเรอืส�าหรบัไตรมาสสีอ่ยูท่ี่ 4,815 เหรยีญสหรฐั ซ่ึงท�าให้

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อล�าเรือทั้งปีอยู่ท่ี 4,895 เหรียญสหรัฐ เปรียบเทียบกับประมาณการท่ีบริษัทฯ ต้ังไว้ท่ี 4,960 

เหรียญสหรัฐ ส�าหรับปีนี้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อล�าเรือปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 5,090 เหรียญสหรัฐ 

 รายได้ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) ส�าหรับไตรมาสสี่อยู่ที่ 27.89 ล้านเหรียญสหรัฐและตัวเลขท้ังปีอยู่

ที่ 180.33 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�าหรับในไตรมาสสี่ บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 15.26 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยก�าไรสุทธิต่อหุ้น

หน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ มีก�าไรทั้งสี่ไตรมาสส�าหรับปีนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 

138.61 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับก�าไรสุทธิที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 154.22 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2548 ก�าไร

สุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ที่ 3.11 บาทต่อหุ้นส�าหรับปีนี้ 

ตัวเลขที่ส�าคัญ ปี 2565 ปี 2564 ไตรมาส 4 
ปี 2565

ไตรมาส 4 
ปี 2564

รายได้สูงสุดต่อวันต่อล�าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 52,816 50,336 36,948 50,336

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 19,924 20,338 14,343 26,429

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส�าหรับเรือขนาดแฮนดี้ไซส์) 17,523 18,804 12,525 25,062

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส�าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 20,371 19,378 16,162 22,823

รายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล�าเรอื (หน่วยเป็นเหรยีญสหรฐั) (ส�าหรบัเรอืขนาดอลัตราแมกซ์) 25,422 25,062 17,066 33,734



นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

กรรมการผู้จัดการ

ตัวเลขที่ส�าคัญ ปี 2565 ปี 2564 ไตรมาส 4 
ปี 2565

ไตรมาส 4 
ปี 2564

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล�าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
(ส�าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์/ขนาดอัลตราแมกซ์)

22,748 22,053 16,587 27,958

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�าเรือ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,895 5,090 4,815 5,241

รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 180.33 175.17 27.89 62.42

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ
ต่างๆ) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 

138.66 132.76 17.16 52.68

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 138.61 136.96 15.26 53.01

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (ไม่รวมก�าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นและรายการ
พิเศษต่าง ๆ) (หน่วยเป็นบาท)

3.11 2.79 0.40 1.13

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท) 3.11 2.87 0.35 1.14

จุดเด่นทางการเงิน	(จากงบการเงินสกุลเงินบาท)	และผลการด�าเนินงานประจ�าปี

 บริษัทฯ ได้รายงานผลก�าไรสุทธิสูงสุดในรอบ 14 ปี เป็นเงินจ�านวน 4,850.79 ล้านบาท (ปี 2564 : 4,474.93 ล้านบาท) 

โดยมีรายได้รวมเป็นจ�านวน 9,146.64 ล้านบาท (ปี 2564 : 8,814.29 ล้านบาท) ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อยูท่ี ่16,462.81 ล้านบาท 

(ปี 2564 : 14,365.02 ล้านบาท) และสินทรพัย์รวมเพิม่ข้ึนอยูท่ี ่24,303.96 ล้านบาท (ปี 2564 : 23,530.50 ล้านบาท) โดยสาเหตุ

หลักเน่ืองมาจากการซ้ือเรอืเพิม่จ�านวน 2 ล�า ท�าให้ปี 2565 จ�านวนเรอืทัง้หมดของบรษัิทฯ มีจ�านวน 38 ล�า เม่ือเทียบกบัจ�านวน 

36 ล�าในปี 2564

 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 อัตราค่าระวางส�าหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองเป็นแนวโน้มขาข้ึน แต่อัตราค่าระวางได้

อ่อนตัวลงในช่วงครึง่ปีหลงัเน่ืองมาจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียในสหรฐัฯ ภาคอสงัหารมิทรพัย์ทีถ่ดถอยในจนี และสินค้าที่

ขนส่งออกจากยเูครนลดลงเนือ่งจากสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครน เรอืของบรษัิทฯ ท�ารายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล�าเรอืคิดเป็น 

19,924 เหรยีญสหรฐัในปี 2565 ซึง่ต�า่กว่าเม่ือเทยีบกบัรายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล�าเรอืที ่20,338 เหรยีญสหรฐัในปี 2564 รายได้จาก

การเดินเรอืสุทธิ (สทุธิจากรายจ่ายท่าเรอืและน�า้มันเชือ้เพลงิ) ในสกลุเงินบาทเพิม่ขึน้ร้อยละ 9 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อล�าเรือลดลงจาก 5,090 เหรียญสหรัฐในปี 2564 เป็น 4,895 เหรียญสหรัฐในปี 2565 

สาเหตุหลักๆ มาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส�ารวจเรือ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในสกุลเงิน

บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเฉลี่ยเพื่อ

การซ่อมบ�ารุงของปีนี้อยู่ที่ 11 วันต่อล�าเรือ โดยมีเรือ 14 ล�าเข้ารับการซ่อมแซมและส�ารวจเรือในอู่แห้งในระหว่างปี



 บริษัทฯ ได้ลองค�านวณผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอีกครั้งในปีนี้ส�าหรับ 29 ปีนับต้ังแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ จนถึงวันศุกร์ท่ี 16 กันยายน 2565 ซ่ึงราคาหุ้นบริษัทฯ มีราคาปิดอยู่ที่ 15.10 บาทต่อหุ้น (วันแรกของการซ้ือ

ขายของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536) และหากนักลงทุนได้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ออก IPO ครั้งแรก 

จนครบ 29 ปี นกัลงทนุจะได้รบัอตัราผลตอบแทน IRR ถงึร้อยละ 16.31 เท่าของเงินลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี การค�านวณนียั้งไม่ได้ 

ค�านึงถึงผลตอบแทนจากการน�าเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบี้ยรับ

 เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงขอเสนอผลการด�าเนินงานประจ�าปีท่ีส�าคัญ จากงบการเงินของ 

บริษัทฯ ในปีที่ผ่าน ๆ มาดังต่อไปนี้

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ค่าเฉลี่ยดัชนี
ค่าระวางเรือ (BDI)

2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 1,353 1,066 2,943 1,934

ก�าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ (หน่วยเป็น
ล้านเหรียญสหรัฐ)

35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 14.1 (7.25) (40.80) 136.96 138.61

จ�านวนเรือเฉลี่ย 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 36 36 36 36 36.99

ก�าไร (ขาดทุน)
สุทธิต่อเรือหนึ่งล�า 
(หน่วยเป็น
ล้านเหรียญสหรัฐ)

1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39 (0.20) (1.13) 3.80 3.75

 ในช่วงท่ีตลาดต�า่สุดในปี 2558 และในปี 2559 บรษัิทฯ ได้บรหิารงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย และเม่ือต้นปี 2558 บรษัิทฯ 

เพิ่มทุนจ�านวนประมาณ 65 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 100 

ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบก�าหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอีก 55 ล้าน

เหรยีญสหรฐั ไถ่ถอนได้เพยีงครัง้เดียวเม่ือครบก�าหนด 3.5 ปี ในเดือนธันวาคม 2559 บรษัิทฯ ได้ช�าระเงินคืนเงนิกู้ก่อนก�าหนด

ส�าหรบัเงินกู้ทีมี่หลกัประกนัซ่ึงจะครบก�าหนดช�าระในปี 2561 และปี 2562 และบรษิทัฯ ได้ขายเรอืเก่าทีไ่ม่มีประสทิธิภาพเพือ่

เพิม่เงินสด (บรษัิทฯ ได้ขายเรอืเก่าเพือ่รไีซเคลิจ�านวน 15 ล�าในปี 2558 ถงึ ปี 2559 และขายเรอืเก่าเพือ่แล่นต่อในตลาดจ�านวน 

2 ล�าในปี 2559 ถึง ปี 2560) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดส�าหรับสัญญากู้ 1 ฉบับ และได้ถอนจ�านองเรือ

จ�านวน 3 ล�า ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ช�าระคนืเงินกูเ้ต็มจ�านวนและถอนจ�านองเรอืเพิม่อกีจ�านวน 2 ล�า เพือ่เป็นการลดผลกระทบ 

ทางลบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เลื่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สองรุ่น จ�านวนเงินรวม 124 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง บริษัทฯ ได้รับเงินจ�านวน 40.50 ล้านเหรียญสหรัฐจากการระงับข้อพิพาทกับ 

อู่ต่อเรือ Sainty นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับเงินค่าเช่าเรือล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน จ�านวน 26.55 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากลกูค้ารายหนึง่ ในระหว่างปี 2564 บรษัิทฯ ได้ท�าการไถ่ถอนหุน้กูค้งค้างทัง้สองชดุก่อนครบก�าหนดซ่ึงหุน้กูดั้งกล่าวได้รบั

การขยายเวลาในการช�าระคนืเม่ือปีก่อน และจดัหาเงนิกูย้มืจ�านวน 133.45 ล้านเหรยีญสหรฐัผ่านการลงนามในสัญญาเงินกูยื้ม

จ�านวน 3 ฉบบั ในปี 2565 บรษิทัฯ ได้จดัหาเงนิกูย้มืจ�านวน 17.10 ล้านเหรยีญสหรัฐ ผ่านการลงนามในสญัญาเงนิกูย้มืวงใหม่

จ�านวน 1 ฉบบั และได้ช�าระคืนเงินกูยื้มก่อนก�าหนดจ�านวน 2 วงและได้ถอนจ�านองเรอืจ�านวน 2 ล�า บรษัิทฯได้ช�าระคนืเงินกูยื้ม 

ส�าหรับปีนี้เป็นจ�านวนรวม 69.44 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 กองเรอืของบรษัิทฯ : ณ ส้ินปี 2565 บรษัิทฯ มีเรอืจ�านวน 38 ล�าในกองเรอื โดยเป็นเรอืขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) 

จ�านวน 8 ล�า เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จ�านวน 9 ล�า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จ�านวน 21 ล�า มีขนาด

ระวางบรรทุกรวม 1,657,579 เดทเวทตัน หรือเฉลีย่ 43,621 เดทเวทตันต่อล�าโดยมีอายเุฉลีย่ของกองเรอืประมาณ 11 ปี ในธุรกจิ

ท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีอัตราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมท้ังยังมีลักษณะท่ีเป็นวัฏจักรที่ผันผวนและคาดเดา

ได้ยาก จังหวะเวลาในการตกลงซื้อเรือนั้น ถือได้ว่าเป็นจังหวะการตัดสินใจที่ส�าคัญที่สุด



การเปรียบเทียบประจ�าปี

 การเปรียบเทียบประจ�าปี 2564 ของ Marine Money แสดงให้เห็นว่าในบรรดา 22 บริษัทท่ีจดทะเบียนทั่วโลกในกลุ่ม

เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง บริษัทอยู่ในล�าดบัที่สองของกลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าแห้งเทกอง และบริษทัฯ มีอัตราก�าไรจากการ

ด�าเนินงานสูงสุดเป็นล�าดับที่สามที่ร้อยละ 70.7 เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจที่ร้อยละ 58.3 ประสิทธิภาพโดยรวมของ 

บริษัทฯ เมื่อเทียบกับบริษัทขนส่งที่จดทะเบียนทั่วโลกทั้งหมด 83 แห่ง บริษัทฯ อยู่ในล�าดับที่ 10 

รางวัลและเกียรติยศ:

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยประจ�าปี 2565

• บริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นบริษัทท่ีมีการก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นระยะเวลา 13 ปีติดต่อกันนับ

ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2565 โดย IOD และ National CG Committee

• บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน AGM เต็ม 100 ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 ตามการตัดสิน

ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

• ในปี 2565 เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั บรษัิทฯ ได้รบัรางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

• บรษัิทฯ เป็นบรษัิทขนส่งสินค้าแห้งเทกองระดับโลกทีไ่ด้รบัการจัดอนัดับสูงสุดในการจัดอนัดับการประเมินความ

ยั่งยืนขององค์กร (CSA) ของ S&P ประจ�าปี 2564

• บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Award ประจ�าปี 2564 จากการมีคะแนน CG ขั้นต�่า 97.50 ใน ASEAN 

CG Scorecard

การแบ่งส่วนตลาดในปี	2565	

 ในระหว่างปี 2565 ค่าเฉลีย่ของดัชนค่ีาระวางเรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ีร่ะดับ 1,185 จดุ โดยมีค่าเฉลีย่ของอตัรา

ค่าเช่าเรือต่อวันท่ี 21,337 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ของบริษัทฯ ซ่ึงท�ารายได้อยู่ที่ 

17,523 เหรยีญสหรฐัน้ัน น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชนี BHSI ร้อยละ 17.88 ในปี 2565 ค่าเฉลีย่ของดัชนค่ีาระวางเรอืขนาด

ซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดับ 2,014 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันท่ี 22,152 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแล้ว

จะเห็นได้ว่า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอัตราแมกซ์ของบริษัทฯ ซ่ึงท�ารายได้อยู่ท่ี 22,748 เหรียญสหรัฐสูงกว่าอัตรา

ค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 2.69 เป้าหมายของบริษัทฯ คือการท�ารายได้ให้มากกว่าดัชนีดังกล่าวทั้งสอง

ชนิดของ

เรือ

อัตราค่าเช่า

เรือของดัชนี

โดยเฉลี่ยในปี 

2565 ในอัตรา

เหรียญสหรัฐ
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อัตราค่าเช่า

เรือของ พีเอส

แอล โดยเฉลี่ย
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อัตราเหรียญ

สหรัฐ

(B)

ความแตกต่าง

ของเรือของ 

พีเอสแอล 

จากเรือใน

ดัชนี ในอัตรา

หน่วยร้อยละ

(C)

ส่วนต่าง

ของเรือที่ท�า

สัญญาเช่า

เรือในวัน

แรก เทียบกับ

ค่าเฉลี่ยของ

ไตรมาสสี่

(D)

A*(C+D)

= (E) ใน

อัตราเหรียญ

สหรัฐ

อัตราค่าเช่า

เรือที่แท้จริง

ของ พีเอส

แอล ในหน่วย

เหรียญสหรัฐ

(B+E)

ผลการด�าเนิน

งานที่แท้

จริงของ พี

เอสแอล เมื่อ

เปรียบเทียบ

กับดัชนีใน

อัตราร้อยละ

เรือขนาด

แฮนดี้ไซส์

21,337   17,523 25% 4.67% 6,331 23,854 +11.8%

เรือขนาด

ซปุราแมกซ์

22,152 22,748 10% 1.74% 2,601 25,349 +14.4%



 เหตุผลสองประการซ่ึงส่งผลให้รายได้ของบรษัิทฯ น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชนใีนปี 2565 คือ ประการแรก เรอืของ 

บริษัทฯ มีขนาด “แตกต่าง” จากเรือที่ใช้ค�านวณดัชนี หากเปรียบเทียบอย่างแท้จริงแล้ว เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ของบริษัทฯ มีค่า

เฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนีร้อยละ 25 และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ มีค่าเฉลี่ย

ของอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันร้ีอยละ 10 ประการท่ีสอง เรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ของบรษัิทฯ 9 ล�า จาก

กองเรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ทัง้หมด 21 ล�า อยูภ่ายใต้สัญญาเช่าเหมาล�าระยะยาวทีอ่ตัราค่าระวาง 18,474 เหรยีญสหรฐัต่อวนั และ

เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษัทฯ 13 ล�า จากกองเรือขนาดซุปราแมกซ์ทั้งหมด 17 ล�า อยู่ภายใต้สัญญาเช่าเหมาล�าระยะยาวที่

อตัราค่าระวาง 21,267 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยอตัราค่าเช่าเรอืต่อวนัดังกล่าวทัง้สองนัน้น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรอืของดัชน ี(ดัชนี 

BHSI อยู่ที่ 21,337 เหรียญสหรัฐ และดัชนี BSI อยู่ที่ 22,152 เหรียญสหรัฐ) หากบริษัทฯ น�าปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าวมา

ค�านวณผลประกอบการของบริษัทฯ จะเห็นว่า ผลประกอบการ “ท่ีแท้จริง” ของบริษัทฯ น้ันท�ารายได้ดีกว่าดัชนีส�าหรับเรือ

ขนาดแฮนดี้ไซส์ร้อยละ 11.8 และดีกว่าดัชนีส�าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ร้อยละ 14.4 ดังที่ได้แสดงในตารางข้างต้น

สัญญาเช่าระยะยาว	กับ	สัญญาเช่าระยะสั้น	

 สญัญาเช่าระยะยาว ซึง่มีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ปรากฏตามตารางด้านล่างนี ้จะเหน็ได้ว่ามีการท�าสญัญาเช่าเรอืระยะยาว 

ซึง่มีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอีกส่ีปีข้างหน้าเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 20 ด้วยรายได้ทีค่าดว่าจะได้รบัประมาณ 148 ล้านเหรยีญสหรฐั 

ปี ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ�านวนวันเดินเรือรวม  13,870 13,908 13,870 13,870

จ�านวนวันที่ได้ท�าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว* 5,420 1,870 1,825 1,825

ร้อยละของจ�านวนวันที่ได้ท�าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว 39% 13% 13% 13%

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)** 11,752 15,222 15,316 15,316

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ) 63.69 28.47 27.95 27.95

* จ�านวนวนัท่ีได้ท�าสัญญาให้เช่าเรอืไปแล้วของเรอืจ�านวน 7 ล�า ในอตัราค่าระวางแบบคงที ่และเรอืจ�านวน 15 ล�าในอตัราค่าระวางข้ันต้นแบบผนัแปร

** อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวันส�าหรับอัตราค่าระวางแบบผันแปร ประมาณการตามอัตราค่าระวางในเดือนมกราคม 2566 ส�าหรับรายรับใน
อนาคตและรายรับที่แท้จริงส�าหรับรายรับที่เกิดขึ้นในอดีต

 บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะปล่อยเรือให้เช่าโดยการท�าสัญญาเช่าระยะยาวเมื่อโอกาสและเศรษฐกิจอ�านวย

ข้อมูลล่าสุดถึงเหตุการณ์ลักลอบขนยาเสพติดของเรือ	ชญานี	นารี

 นบัจากท่ีได้รายงานไปคราวท่ีแล้ว คดีนีย้งัไม่มีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีมี่นัยส�าคญั ทัง้นี ้ดังทีร่ะบุในรายงานฉบับทีแ่ล้ว 

การพิจารณาคดีต่อเรือและลูกเรือทั้ง 10 รายได้เริ่มขึ้น ณ ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยก�าหนดการ

พิจารณาคดีครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม 2566 บริษัทฯ ยังคงท�างานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อ

ให้แน่ใจว่าคดีดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดโดยเร็วที่สุด

ค�าท�านายส�าหรับปี	2566?

 ปี 2565 เป็นปีที่สิ่งต่าง ๆ เลวร้ายลงเรื่อย ๆ เริ่มด้วยการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ตามมาด้วย

การคว�่าบาตรการส่งออกถ่านหิน น�้ามัน ก๊าซ อาหารธัญพืช และปุ๋ยของรัสเซีย สหภาพยุโรปจ่ายราคาที่แพงขึ้นส�าหรับการ

คว�า่บาตรเหล่านีใ้นขณะท่ีสหรฐัอเมรกิาเกบ็เกีย่วผลประโยชน์โดยการส่งออกถ่านหนิ น�า้มัน ก๊าซ และอาหารธัญพชืในราคาที่

สงูขึน้เรือ่ย ๆ ไปยงัสหภาพยโุรป/ส่วนอืน่ของโลก ท้ังหมดนีเ้พือ่ลดการพึง่พาแหล่งพลงังานจากรสัเซียของสหภาพยโุรป ผูค้น



ท่ัวโลก โดยเฉพาะคนจนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก�าลังพัฒนา ต่างจ่ายราคาอาหาร เช้ือเพลิง และปุ๋ยในราคาท่ี

สูงขึ้น น�าไปสู่การลดการใช้จ่ายลงเรื่อย ๆ ในทุกๆด้าน ส่งผลให้ผู้คนเหล่านั้นก�าลังได้รับผลกระทบอย่างสาหัสจากการด�ารง

อยู่ที่ต�่าต้อยของพวกเขา

 ในทางตรงกันข้าม ปี 2566 ที่ก�าลังจะมาถึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องของสองสถานการณ์ที่ตรงกันข้าม สถานการณ์หนึ่งดี

และอีกสถานการณ์หนึ่งเลวร้าย

 ประการแรกข่าวร้าย ภูมิรัฐศาสตร์อาจแย่ลง จุดเปลี่ยนที่เลวร้ายในสงครามรัสเซีย-ยูเครน เช่น การโจมตีด้วยอาวุธ

นิวเคลยีร์ หรอืแย่กว่านัน้ ข้อพพิาทระหว่างไต้หวนั-จีน จะกลายเป็นสงครามท่ีร้อนระอ ุเศรษฐกจิโลกทีอ่่อนแอจากการตัดสินใจ 

ด้านนโยบายท่ีผิดพลาด การระบาดครั้งใหม่ส่งผลให้เก็บภาษีได้น้อยลง ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการคว�่าบาตรด้าน

พลังงานของรัสเซีย การโจมตีทางไซเบอร์ท่ีปิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานท�าให้โลกเข้าสู่ภาวะถดถอย การล่มสลายของ

โครงสร้างพืน้ฐานทางการเงินท่ัวโลกทีเ่ป็นไปได้ซ่ึงยงัคงด้ินรนหลงัวกิฤตการเงินปี 2551 ความเสีย่งด้านหน้ีสิน การจ่ายเงินต้น 

หรือดอกเบ้ีย ในประเทศก�าลังพัฒนาหรือประเทศยากจนสร้างคลื่นเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงเลวร้ายลงด้วยราคา

พลงังานและราคาอาหารท่ีสูง ส่งผลท�าให้โลกเข้าสูภ่าวะถดถอย หรอืประชาธิปไตยท่ีพฒันาแล้วถกูบ่อนท�าลายโดยระบบทุนนิยม

ทางการเงิน ก่อให้เกดิความขาดแคลน ความโกรธแค้น ความขุ่นเคืองใจ และในทีสุ่ด การโค่นล้มสถานประกอบการอย่างรนุแรง

 แต่สิ่งต่าง ๆ ไม่จ�าเป็นต้องหมกมุ่นอยู่กับความเศร้าโศกและหายนะ เราอาจมีข่าวดีในปี 2566 หากคุณเกี่ยวข้องกับ

อตุสาหกรรมการขนส่งทางเรอื แสดงว่าโดยขัน้ต้นแล้วคณุมองโลกในแง่ดี และด้วยเหตุน้ีจงึเอนเอยีงไปในทางทีว่่าข่าวท่ีดีกว่า

ที่จะตามมา โลกรอดพ้นจากโรคระบาดท่ีมีอยู่มาได้สามปีแล้ว หนึ่งปีของสงครามรัสเซีย - ยูเครน นโยบายปลอดโควิดสามปี

ของจนี การลดการอดัฉดีเงินเข้าระบบของธนาคารกลางสหรฐั และอตัราดอกเบ้ียทีสู่งขึน้ ทัง้หมดน้ีอยูใ่นเกณฑ์ทีดี่พอสมควร 

เราอาจสามารถหาข้อยติุเกีย่วกบัสงครามรสัเซีย-ยเูครนได้ ไม่มีสงครามทีร้่อนระอรุะหว่างไต้หวนักบัจีน การพลกิกลบันโยบาย

ปลอดโควดิของจนีทีป่ระสบความส�าเรจ็ การกระตุ้นภาคอสังหารมิทรพัย์ของจนีเกดิขึน้ ค่าเงินเหรยีญสหรฐัอ่อนค่า การค้าโลก

ดีข้ึน ด้านอปุทานของเรอืใหม่ยงัคงตึงตัวเน่ืองจากการรไีซเคลิเรอืเพิม่ข้ึนเนือ่งจากตลาดทีต่กต�า่เม่ือต้นปี 2566 และกฎระเบยีบ

ด้านส่ิงแวดล้อมใหม่เริม่มผีลใช้บังคับ การต่อสู้ภาวะเงินเฟ้อทีป่ระสบความส�าเรจ็ อตัราดอกเบ้ียทีสู่งหยดุการเพิม่ขึน้และเริม่

ลดลง ไม่มีวกิฤตหนีใ้นประเทศก�าลงัพฒันาและประเทศทีย่ากจน ตลาดการเงนิกลบัมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และผูด้้อยโอกาส

แบ่งปันส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมทางการเงินในประเทศที่พัฒนาแล้ว

 ในบทความจาก FT ฉบับวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ภายใต้การคาดการณ์ในปี 2566 อัญมณีชิ้นนี้คือ “จีนสามารถฟื้นฟู

การเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ 5 ได้หรือไม่? ค�าตอบคือได้ จีนก�าลังเผชิญกับจุดจบอันเยือกเย็นถึงปี 2565 การเปิด

ใช้นโยบาย “ปลอดโควิด” นั้นช่างน่าเศร้าคร่าชีวิตผู้คนจ�านวนมากและผู้ป่วยอีกท่วมท้นในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับที่เคยมี

การระบาดทีอ่ืน่ในปี 2563 - ปี 2564 แต่หลายอย่างสามารถเปลีย่นแปลงได้ภายในหน่ึงปี เม่ือจนีเรยีนรูท้ีจ่ะ “อยูร่่วมกับโควดิ” 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะได้รับพลังจากเงินออมที่ล้นเหลือจากการระบาด

ใหญ่ และปักกิ่งจะเปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลโดย เจมส์ ไคน์”

 ตามบทความจาก FT เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง “แผนของ สี จิ้นผิง เพื่อรีเซ็ตเศรษฐกิจของจีนและกลับมาเพิ่ม

พันธมิตร” จีนต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เป้าหมายคือการลด

ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกมาตรการปลอดโควิด สอดคล้องกับ “จิตวิญญาณ” ของการประชุมใหญ่ครั้งที่ 20 ของ CCP ซ่ึงจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม การบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งผ่านแนวทางปฏิบัติทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

อ�านวยต่อการเติบโตของภาคเอกชน ปรับปรุงการท�างานของคนงานในชนบทจ�านวนมากให้ดียิ่งขึ้น สร้างเสถียรภาพให้กับ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาลท้องถิ่น เพิ่มจ�านวนชนชั้นกลางให้มากขึ้น อัดฉีดเงินออมของ

ครวัเรอืนท่ี 4.8 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัเพือ่เพิม่การใช้จ่ายของผูบ้รโิภค เพิม่รายได้ต่อหวั ต้ังเป้าเศรษฐกจิด้วยตัวเลขจดีีพเีติบโต

ทีร้่อยละ 6 ปรบัปรงุความสมัพนัธ์กบัญีปุ่น่ เกาหลใีต้ และเวยีดนาม ประเมนิความสมัพนัธ์กบัรสัเซยีใหม่ ยบัยัง้รสัเซยีจากการ

ใช้อาวุธนิวเคลียร์ ท�าหน้าที่เป็นผู้สร้างสันติและมีส่วนร่วมในการสร้างยูเครนขึ้นใหม่ 

 ข้อมูลต่อไปนี้จาก Bloomberg ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 “การเปิดประเทศอีกครั้งอย่างกะทันหันของจีนหลังจากสาม

ปีมีข้ึนเพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจโลกท่ีก�าลงัย�า่แย่ แรงกระตุ้นการเติบโตจะเหน็ได้ในภาคบรกิาร เช่น การบิน การท่องเทีย่ว และการ



ศึกษา เน่ืองจากชาวจนีเตรยีมเดินทางระหว่างประเทศ ผูร้บัประโยชน์รายอืน่ ได้แก่ ผูผ้ลติสนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น ชลิแีละบราซลิ 

ในขณะท่ีการน�าเข้าแร่จากออสเตรเลยีกลบัมาอยูใ่นระดับสูงเป็นประวติัการณ์ หวัหน้ากองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) 

อธิบายว่าจดุเปล่ียนของจีนจากนโยบายปลอดโควดิน่าจะเป็นปัจจัยทีส่�าคญัทีสุ่ดเพยีงปัจจัยเดียวส�าหรบัการเติบโตของโลกในปี 

2566 ในขณะทีก่ารเปิดประเทศอกีครัง้ได้เพิม่ความหวงัว่าเศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตัวจากอตัราเงนิเฟ้อทีน่่ากลวัทีส่ดุในรอบหลาย

ทศวรรษโดยไม่ประสบภาวะตกต�่า”

 บทความจาก ส�านกัข่าวรอยเตอร์ลงวนัที ่18 มกราคม 2566 กล่าวว่า “การกลบัมาเปิดประเทศอกีครัง้ของจีนจากข้อจ�ากดั 

การแพร่ระบาดสามารถผลักดันการเติบโตท่ัวโลกเกินความคาดหมาย และช่วยหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กว้างข้ึน 

แม้ว่าประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่ทีสุ่ดของโลกบางแห่งต้องดิน้รนเพือ่เอาชนะภาวะตกต�า่ เจ้าหน้าทีก่ารเงินชัน้น�าได้กล่าว ณ 

สภาเศรษฐกิจโลก (the World Economic Forum)

 บทความจากส�านักข่าวรอยเตอร์ลงวนัที ่19 มกราคม 2566 กล่าวว่า “จีนอาจเหน็การเติบโตทางเศรษฐกจิท่ีฟ้ืนตัวอย่าง

รวดเรว็ต้ังแต่ไตรมาสท่ีสองเป็นต้นไป โดยอิงจากแนวโน้มการติดเช้ือในปัจจุบนั หลงัจากการยกเลกิข้อจ�ากดัส่วนใหญ่ด้านโควดิ” 

Gita Gopinath รองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าว”

 ในเม่ือสือ่อย่าง FT และส่ือตะวนัตกส่วนใหญ่ เน้นแต่ข่าวในแง่ลบ ไม่เคยพดูถงึข่าวในแง่บวก เม่ือพวกเขาพดูถงึจีน เราจงึ 

สงสัยว่าเหตุใดสื่อตะวันตกจึงพูดถึงจีนในแง่บวกเช่นนี้ เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาตระหนักว่าจีนจะกลับมายิ่งใหญ่ในปี 2566?

 หากเราดูที่การขนส่งระหว่างปี 2563 ถึงปี 2565 เม่ือโลกได้รับผลกระทบจากโรคระบาดทั่วโลกท่ียาวนานถึง 3 ปี 

สงครามใหญ่ในยุโรปครั้งแรกหลังจากผ่านไปกว่า 7 ทศวรรษ และส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักมากมาย อุตสาหกรรมของเรา

ยังคงด�าเนินไปได้ด้วยดี ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจอาจถึงจุดสูงสุดในปี 2565 จีนยกเลิกนโยบายปลอดโควิดและเร่ิมใช้ชีวิต

อยู่กับไวรัส การกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีถูกคุมขังจากจีนน่าจะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา และน�าการฟื้นตัวอย่าง

รวดเร็วกลับคืนสู่โลกของการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง การฟื้นตัวน้ีจะได้รับความช่วยเหลือจากอัตราส่วนการส่ังต่อเรือใหม่ที่

ต�า่มากทีร้่อยละ 7.16 เม่ือเทียบกบัอปุทานท่ีมอียูใ่นช่วงต้นปี 2566 และแรงกดดันด้านกฎระเบียบจาก EEXI และ CII ซ่ึงส่งผล

ให้เรือต้องลดความเร็วในการแล่นเรือลงและเพิ่มแรงกดดันในการรีไซเคิลเรือที่เริ่มในปีนี้ ความวุ่นวายและการหยุดชะงักนั้น

ดีต่อการขนส่ง ดังที่เราได้เห็นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่และผลการด�าเนินงานท่ีประกาศในปี 2565 น้ันสูงกว่าหรือใกล้เคียง

กับระดับสูงสุดในปี 2564 เป็นท่ีแน่นอนว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจอ่อนแอในปี 2566 แต่ส่ิงนี้สามารถเอาชนะได้ หากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเหล็กท่ีเข้มข้นของจีนเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมท่ีไม่มีโควิด ตลาดการขนส่งสินค้า

แห้งเทกองมีประวัติการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่ตันไมล์ในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเป็น 2 ถึง 3 เท่า

ของอัตราการเติบโตของ GDP โลก ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 2553 และเราก�าลังคุ้นเคยกับอัตราการเติบโตในแง่ตันไมล์ซึ่งอยู่ระหว่าง 

1 ถงึ 2 เท่าของอัตราการเติบโตของ GDP โลก อปุทานเรอืเทกองในอนาคตมีข้อจ�ากดัอย่างมากเน่ืองจากการเบียดเสียดกนัของ

กลุม่เรอืในภาคส่วนอืน่ ๆ ทีแ่ย่งพืน้ทีอู่ต่่อเรอืท่ีมีอยูท้ั่งหมด อูต่่อเรอืพบว่าพวกเขาท�าก�าไรได้มากกว่าในการต่อเรอืท่ีมีมูลค่าสูง

ข้ึน เรอืบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นเรอืท่ีมีก�าไรต�า่ท่ีสุดในการต่อ การเปลีย่นจากเครือ่งยนต์เรอืท่ีใช้เชือ้เพลงิฟอสซิลสันดาป

ภายในไปเป็นแอมโมเนียหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ในอนาคต ได้มีส่วนส่งผลให้อัตราการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบันอยู่ใน

ระดับต�่าสุดในรอบกว่าสองทศวรรษเพียงร้อยละ 7.16 เมื่อต้นปี 2566 แรงกดดันด้านกฎระเบียบจะมีส่วนช่วยลดปริมาณกอง

เรือในปัจจุบันผ่านการรีไซเคิลและ/หรือการแล่นเรือช้าลง อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี

ความยืดหยุ่นมากกว่าที่ใคร ๆ เคยให้เครดิตมา ดังนั้น ในแง่ดุลยภาพ เราคิดว่าเรายังมีเหตุผลอีกมากที่จะมองโลกในแง่ดี!

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี	BDI:

• ยอดขายรถขุดในจนีเพิม่ขึน้ 5 เดือนติดต่อกนัจนถงึเดือนพฤศจกิายน 2565 โดยเพิม่ข้ึนร้อยละ 15.8 จากปีก่อนหน้า 

ข้อมูลเดือนธันวาคมยังไม่ออก การวิจัยโดย Arrow Shipbrokers กล่าวว่านี่เป็นตัวบ่งช้ีชั้นน�าส�าหรับกิจกรรมการ

ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในจีน นอกจากน้ียังเป็นตัวบ่งช้ีชั้นยอดท่ีท�านายจุดเปลี่ยนในดัชนี BDI ได้อย่าง

แม่นย�าตั้งแต่ปี 2551

• จนีส่งออกรถยนต์ 2.5 ล้านคนัในปี 2565 เพิ่มขึน้ 3 เท่าจากปี 2563 ส่งผลให้มปีริมาณนอ้ยกว่าปริมาณการส่งออก

ของเยอรมนีเพียง 60,000 คัน



• การเดินทางทางอากาศเม่ือต้นปี 2566 ภายในประเทศจีนกลับมาท่ีระดับเทียบเท่ากับปริมาณการเดินทางในเดือน

มกราคม 2562

• 8 พันล้านตันคือปริมาณถ่านหินที่โลกจะใช้ในแต่ละปีระหว่างปี 2566 และปี 2567

• อ้างอิงจาก Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2566) IMF อธิบายว่าการที่จีนยกเลิกนโยบายปลอดโควิดเป็น

ปัจจัยเดียวที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 การกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งของจีนได้

บรรเทาความกลัวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในส่วนอื่นของโลก และโลกประสบความส�าเร็จในการเจรจาออก

จากวงจรเงินเฟ้อ

• การน�าเข้าแร่เหล็กจากออสเตรเลียไปยังประเทศจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้าเป็น 739.5 ล้านตัน การน�า

เข้าแร่เหล็กจากบราซิลลดลงร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้าเป็น 223.4 ล้านตัน ระยะทางในแง่ตันไมล์ที่ส้ันกว่าน้ัน

เพิ่มขึ้นมากกว่าระยะทางในแง่ตันไมล์ที่ยาวกว่า ซึ่งส่งผลเสียต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์

• ดัชนี BDI เริ่มต้นปี 2565 ที่ 2,285 จุด และลดลงร้อยละ 34 มาอยู่ที่ 1,515 จุด ถึงจุดสูงสุดที่ 3,369 จุด เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม และต�า่สุดท่ี 965 จดุ ในวนัที ่31 สิงหาคม มอีตัราการกระจายทีร้่อยละ 70 ระหว่างจุดสงูสุดและจุดต�า่สดุ

• อัตราค่าระวางของเรอืขนาดเคปไซส์เริม่ต้นปี 2565 ที ่19,940 เหรยีญสหรฐัในวนัท่ี 4 มกราคม แตะจดุสูงสดุที ่38,169 

เหรียญสหรัฐในวันที่ 23 พฤษภาคม ต�่าสุดที่ 2,505 เหรียญสหรัฐในวันที่ 31 สิงหาคม และปิดปีที่ 18,749 เหรียญ

สหรัฐในวันท่ี 23 ธันวาคม ด้วยค่าเฉลี่ย 16,177 เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 51 จากปีก่อนหน้า เรือขนาดเคปไซส ์

ใช้เวลาร้อยละ 74 ไปกับการขนแร่เหล็ก และร้อยละ 21 ของเวลาท้ังหมดไปกับการขนถ่านหิน เมื่อคุณมีความ

เสีย่งในการกระจุกตัวของประเภทสินค้าท่ีบรรทกุและมีลกูค้ารายใหญ่เพยีงรายเดียว นัน่คือจีน ซ่ึงคดิเป็นสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ 60 ของการน�าเข้าแร่เหล็กทั้งหมด คุณก�าลังเตรียมพร้อมส�าหรับความผันผวน

• อัตราค่าระวางของเรือขนาดปานาแมกซ์เริ่มต้นปี 2565 ที่ 25,865 เหรียญสหรัฐในวันที่ 4 มกราคม แตะจุดสูงสุด

ที่ 30,746 เหรียญสหรัฐในวันท่ี 28 มีนาคม แตะจุดต�่าสุดที่ 10,956 เหรียญสหรัฐในวันที่ 31 สิงหาคม และปิดปี

ที่ 13,813 เหรียญสหรัฐในวันที่ 23 ธันวาคม ด้วยค่าเฉลี่ย 20,736 เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า

• อัตราค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์เริ่มต้นปี 2565 ท่ี 24,303 เหรียญสหรัฐในวันท่ี 4 มกราคม แตะจุดสูงสุดท่ี 

33,366 เหรยีญสหรฐัในวนัที ่24 มีนาคม และปิดปีทีต่�า่สุดท่ี 11,685 เหรยีญสหรฐัในวนัที ่23 ธันวาคม ด้วยค่าเฉลีย่ 

22,152 เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า

• อตัราค่าระวางเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์เริม่ต้นปี 2565 ที ่25,322 เหรยีญสหรฐัในวนัท่ี 4 มกราคม แตะจุดสงูสดุที ่32,166 

เหรียญสหรัฐในวันที่ 28 มีนาคม และปิดปีต�่าสุดที่ 11,941 เหรียญสหรัฐในวันที่ 23 ธันวาคม ด้วยค่าเฉลี่ย 21,337 

เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า เรือที่มีขนาดเล็กกว่าพร้อมความหลากหลายอย่างแท้จริงในแง่ของ

การบรรทุกสินค้าและการเข้าเทียบท่าเรือที่มีความสะดวกมากกว่า และมีเสถียรภาพมากกว่า ในตลาดอัตราค่า

ระวางของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

• การเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ ซ่ึงประเมินโดย Clarksons อยู่ท่ีลดลงร้อยละ 1.25 ในช่วงปี 2565 ต�่ากว่าการ

เติบโตของอปุทานสุทธิทีร้่อยละ 2.86 แต่ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ในปี 2565 กเ็หมือนกบัทีส่�าเรจ็ในปี 2564

• ปี 2565 เป็นปีทีม่เีรือ่งราวของการชะลอตัวของฝ่ังอปุสงค์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ปะทะกบัอปุทานท่ีเพิม่ข้ึนเลก็น้อย

พร้อมกบัความไร้ประสิทธิภาพของกองเรอืท่ีลดลง การปล่อยเรอืจ�านวนมากข้ึนเข้าสู่ตลาด แม้ว่าความเรว็ของกอง

เรือโลกจะลดลง 0.2 นอต (ข้อมูลจาก Clarksons ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) แม้ว่าส่ิงเหล่านี้จะล้มเหลวในการ

ท�าให้กลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเสียหายในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี แต่ไตรมาสท่ี 4 ก็ได้รับผลกระทบจาก

การบรรจบกันของเหตุการณ์เหล่านี้ อัตราค่าระวางยังคงชะลอตัวในช่วงเริ่มต้นของไตรมาสแรกของปี 2566 โดย

ได้รบัแรงหนนุจากการเริม่ต้นวนัตรษุจนีในวนัที ่22/23 มกราคม 2566 ซ่ึงเป็นการตอกย�า้ว่าอปุสงค์และอปุทานอยู่

ในจุดสมดุลและตลาดอัตราค่าระวางจะขึ้นอยู่กับความผันผวนที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในทั้ง

ภาคอุปสงค์และอุปทานดังที่เราได้เห็นในปี 2564 และปี 2565 โดยอุปสงค์และ/หรืออุปทานจะมีการเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กน้อย เราคาดว่าเหตุการณ์เดียวกันจะเกิดขึ้นในปี 2566



• ตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจากความแออัดลดลง การลดลงของ

ปริมาณการใช้เหล็กทั่วโลก และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในจีนท่ีล้มเหลว แต่อัตราส่วนค�าส่ังต่อเรือใหม่ต่อ

กองเรือที่มีเพียงร้อยละ 7.16 ถือเป็นความหวังส�าหรับปี 2566 ที่ดีขึ้น

• ตามข้อมูลของ Clarksons (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ Clarksons มกราคม 2566) ในปี 2566 คาดว่าอุปสงค์

ในแง่ตันไมล์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 (กลุ่มสินค้าหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 และกลุ่มสินค้ารองเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47) 

ในขณะที่อุปทานสุทธิเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.4 (กลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.0 และกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3) เราหวังว่าการเปิดเศรษฐกิจของจีน 

เนื่องจากจีนยกเลิกนโยบายปลอดโควิดในวันที่ 22 ธันวาคม การเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตันไมล์จะพุ่งสูงข้ึนในปี 

2566 การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ด�าเนินการโดย IMO ในปี 2566 ผ่าน EEXI และ CII น่าจะช่วยชะลอการ

เติบโตของกองเรอืโลกได้ ส่งผลให้เกดิการปลดระวางเรอืมากขึน้ และด้วยเหตุนีจ้งึลดอปุทานท่ีมีประสิทธิภาพลง 

ระหว่างปัจจยัท้ังสองนี ้(อปุสงค์ท่ีเพิม่ข้ึนและอปุทานทีล่ดลง) ช่องว่างระหว่างอปุสงค์และอปุทานจะแคบลงเพือ่

เอือ้ประโยชน์แก่เจ้าของเรอื และเราอาจเหน็ได้ว่าในปี 2566 จะคล้ายกนัแม้ว่าจะลดลงเลก็น้อยในปี 2564 และปี 2565

• การประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถดถอยในปี 2566

• ธนาคารโลกได้ปรับลดการคาดการณ์ว่า GDP โลกจะเติบโตร้อยละ 1.7 ในปี 2566

• จากข้อมูลของ IMF หนึ่งในสามของโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566

• จากข้อมลูของ Edward Yardeni ผูก่้อต้ังการวจิยัของ Yardeni ระบุว่าวนัที ่12 ตุลาคม 2565 เป็นจดุต�า่สุดของตลาด

หุ้น และเราอยู่ในตลาดขาขึ้นตั้งแต่นั้นมา 

• ในปี 2566 ตลาดรถยนต์อาจล่มสลาย Morgan Stanley เตือนว่า “เราอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเฉียบคมที่สุด

จากการขาดแคลนไปสู่อุปทานที่ล้นตลาดของยานพาหนะขนาดเบาภายในชั่วอายุคน”

• ในรายงานล่าสุดจากธนาคารโลก จนีมีส่วนร่วมร้อยละ 38.6 ในการเติบโตทางเศรษฐกจิทัว่โลกต้ังแต่ปี 2556 ถงึปี 2564

• ธัญพืชปริมาณ 16 ล้านตันถูกส่งมาจากทะเลด�าระหว่างเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565

• นายกรัฐมนตรี Olaf Scholz พูดในการประชุมด้านความม่ันคงในกรุงเบอร์ลิน ผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ก่อน

สงคราม แต่ไม่ใช่การกลับคืนสู่ความเป็นหุ้นส่วนท่ีแน่นแฟ้นกับรัสเซีย บ่งชี้ว่าสันติภาพมีความส�าคัญมากกว่า

สงครามและการคว�่าบาตรในปัจจุบัน

• การบูรณะทีจ่�าเป็นในยูเครน เม่ือสงครามส้ินสดุลง จะเป็นข่าวดีส�าหรบัการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง โดย Olaf Scholz 

ระบุว่างบประมาณการฟื้นฟูส�าหรับยูเครนเป็นงบประมาณที่สูงกว่างบประมาณของแผนการมาร์แชล

• แรงจูงใจในการสั่งต่อเรือใหม่จะยังคงอยู่ในระดับต�่าด้วยมูลค่าของเรือที่มากขึ้นในตลาดมือสอง

• โรงไฟฟ้าถ่านหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อต้นปี 2566 มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 98 กิกะวัตต์ โดยคาดว่าก�าลังการ

ผลิตจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 55 เป็น 152 กกิะวัตต์ ภายในปี 2573 (อ้างองิจากการประมาณการของตลาดการขนส่งสินค้า

แห้งเทกอง ณ ไตรมาสส่ีของปี 2565 โดย Maersk Broker) ดังน้ันการน�าเข้าถ่านหนิในภมิูภาคน้ีจงึคาดว่าจะเพิม่ข้ึน

เกือบสองเท่าในช่วง 7 ปีข้างหน้า เป็นอกีครัง้ท่ีต้องให้เครดิตกบัค�าพดูทีมี่ชือ่เสียงโดย Mark Twain ซ่ึงกล่าวว่าข่าว

ลือเรื่องการสิ้นสุดการขนส่งถ่านหินนั้นเกินจริงไปมาก

• การส่งออกข้าวของอินเดียลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้าเป็น 20.2 ล้านตันในปี 2565 ตามข้อมูลของ Drewry

• การน�าเข้าถ่านหินร้อนของอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็น 161.18 ล้านตัน ในปี 2565

• จีนน�าเข้าถั่วเหลืองในปริมาณ 91 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.6 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

• จีนน�าเข้าข้าวโพดในปริมาณ 20.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 27.3 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

• จีนน�าเข้าข้าวสาลีในปริมาณ 9.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

• จีนน�าเข้าแร่เหล็กในปริมาณ 1,107.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.6 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

• จีนน�าเข้าถ่านหินในปริมาณ 293.3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 9.4 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564



• จีนผลิตเหล็กในปริมาณ 1,013 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.8 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

• จีนส่งออกเหล็กในปริมาณ 67.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

• จีนน�าเข้าเหล็กในปริมาณ 10.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 26.3 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

• ดัชนี PMI เฉลี่ยของจีนอยู่ที่ 49.1 จุดในปี 2565

• อัตราการเติบโตจีดีพีของจีนอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในปี 2565 

• ในเดือนมกราคม 2566 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ค�านวณว่า GDP โลกจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.4 ในปี 2566 

IMF แก้ไขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2566 เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ในปี 2567 

• ตัวเลขเงินเฟ้อเฉลีย่ของสหรัฐอเมริกาในปี 2565 อยูท่ีร้่อยละ 8.0 เทยีบกับร้อยละ 4.7 ในปี 2564 ตัวเลขเฉลีย่ทีค่ล้าย

กันส�าหรับสหราชอาณาจักรและสหภาพยโุรปในปี 2565 คือร้อยละ 9.1 และร้อยละ 8.4 และร้อยละ 2.6 และร้อยละ 

2.6 ในปี 2564 ตามล�าดับ

• ค�าสั่งต่อเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ท่ีในปี 2565 อยู่ที่ 2.6 ล้าน TEU ได้รับค�าส่ังซื้อท้ังหมดเป็น 7.3 ล้าน TEU 

อัตราส่วนค�าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือส�าหรับเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ณ ต้นปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 28 เทียบกับ 

ต้นปี 2565 ที่ร้อยละ 23 (ข้อมูลจาก Clarksons ในเดือนมกราคม 2566) 

• ดัชนี SCFI ส�าหรับเอเชีย-ยุโรปด่ิงลงระหว่างปี 2565 โดยลดลงร้อยละ 86 จาก 7,777 เหรียญสหรัฐเป็น 1,078 

เหรียญสหรัฐต่อ FEU ในจีน-ยุโรปเหนือ และลดลงร้อยละ 75 จาก 7,529 เหรียญสหรัฐเป็น 1,850 เหรียญสหรัฐ

ต่อ FEU ใน China-Med SCFI ส�าหรับเส้นทางสายทรานแปซิฟิกลดลงร้อยละ 82 จาก 7,994 เหรียญสหรัฐเป็น 

1,423 เหรียญสหรัฐต่อ FEU ใน China-USWC และลดลงร้อยละ 74 จาก 11,833 เหรียญสหรัฐเป็น 3,067 เหรียญ

สหรัฐต่อ FEU ใน China-USEC

• อัตราส่วนค�าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ต้นปี 2566 ส�าหรับกลุ่มสินค้าแห้งเทกองมีปริมาณร้อยละ 7.16 

(ร้อยละ 7.56 ส�าหรับกลุ่มเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือและร้อยละ 6.94 ส�าหรับกลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ 

ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) 

• การรไีซเคิลของเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองลดลงจาก 5.47 ล้านเดทเวทตันในปี 2564 เป็น 4.76 ล้านเดทเวทตันใน

ปี 2566 (ลดลงร้อยละ 13)

• การทีพ่เีอสแอลอยูใ่นกลุม่เรือขนาดเลก็ทีมี่อปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอืนัน่หมายความว่าอตัราการเติบโตสทุธิของ

ภาคอุปทานจะอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 1.3 ในปี 2566 ตามข้อมูลจาก Clarksons

• เรือที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 77.97 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 8.07 ของกองเรือในปัจจุบัน 

(41.41 ล้านเดทเวทตันในกลุม่เรอืท่ีมีอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอืหรอืร้อยละ 12.15 และ 36.56 ล้านเดทเวทตันใน

กลุ่มเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือหรือร้อยละ 5.85) ณ ต้นปี 2566 เรือเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม 

ส�าหรับการรีไซเคิลในปี 2566 เนื่องจากแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ใหม่ EEXI/CII ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566

• จากการคาดการณ์ของ Clarkson ในปี 2566 และปี 2567 อปุสงค์ในแง่ตันไมล์จะอยูท่ีร้่อยละ 1.59 และร้อยละ 2.02 

ในขณะที่การเติบโตของอุปทานสุทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 0.3 ในสองปีนี้

• แนวโน้มตลาดเม่ือต้นปี 2566 สามารถอนุมานได้โดยการเปรียบเทียบค�าส่ังต่อเรือใหม่ท่ีปริมาณ 69.14 ล้านเดท

เวทตันต่อกองเรือในปัจจุบันที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าที่ปริมาณ 77.97 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7.16 

ของกองเรือในปัจจุบัน

• การคาดการณ์การเติบโตของอุปทานของพีเอสแอล ภายในส้ินปี 2566 และปี 2567 อยู่ท่ีร้อยละ 2.75 และร้อยละ 

1.72 (จาก 966.03 ล้านเดทเวทตันเป็น 992.63 ล้านเดทเวทตันภายในส้ินปี 2566 และจากน้ันเป็น 1,009.69 ล้าน

เดทเวทตนัภายในสิน้ปี 2567) โดยคดิแบบอนรุักษ์นยิมวา่มกีารรไีซเคลิเพียง 8 ล้านเดทเวทตนัต่อปี และอัตราการ

ส่งมอบล่าช้าเพียงร้อยละ 5 ต่อปีในปี 2566 และปี 2567



การเปลี่ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน

 เริ่มต้นปี 2565 ด้วยอุปทาน 939.15 ล้านเดทเวทตันและเพิ่มข้ึนเป็น 966.03 ล้านเดทเวทตัน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.86) ณ 

ต้นปี 2566 หากค�านวณอัตราการส่งมอบล่าช้าที่ร้อยละ 5.00 (อัตราการส่งมอบล่าช้าที่แท้จริงคือร้อยละ 8.15 ในปี 2565) กับ

การส่งมอบตามก�าหนดการในปี 2566 และปี 2567 และสมมติว่ามีการปลดระวางเรือถึง 8 ล้านเดทเวทตัน (อัตราการปลด

ระวางเรอืท่ีแท้จรงิคอื 4.76 ล้านเดทเวทตันในระหว่างปี 2565) จะเหลอืการเติบโตของกองเรอืสุทธิท่ีร้อยละ 2.75 (เพิม่ขึน้จาก 

966.03 ล้านเดทเวทตันเป็น 992.63 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงเพิม่ข้ึนจาก 340.73 ล้านเดทเวทตันเป็น 348.87 ล้านเดทเวทตันส�าหรบั

กลุม่เรอืท่ีมีอปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าบนเรอื และเพิม่ขึน้จาก 625.30 ล้านเดทเวทตันเป็น 643.76 ล้านเดทเวทตันส�าหรบักลุม่เรอืที่

ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) ภายในสิ้นปี 2566 และร้อยละ 1.72 ภายในสิ้นปี 2567 (เพิ่มขึ้นจาก 992.63 ล้านเดทเวทตัน

เป็น 1,009.69 ล้านเดทเวทตัน โดยท่ีเพิม่ขึน้จาก 348.87 ล้านเดทเวทตันเป็น 357.19 ล้านเดทเวทตันส�าหรบักลุม่เรอืทีม่อีปุกรณ์

ขนถ่ายสินค้าบนเรอื และเพิม่ข้ึนจาก 643.76 ล้านเดทเวทตันเป็น 652.50 ล้านเดทเวทตันส�าหรบักลุม่เรอืท่ีไม่มอีปุกรณ์ขนถ่าย

สินค้าบนเรือ) การจัดการน�้าถ่วงเรือ และการลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 เนื่องจากกฎระเบียบ

ของ EEXI/CII จะช่วยเพิ่มความตึงตัวของภาคอุปทาน

ความแตกต่างในปี	2546-2552,	2553-2563,	2564,	2565	และอนาคต:
ความแตกต่างในปี 2546-2552, 2553-2563, 2564, 2565 และอนาคต:

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน ปี 2546 – ปี 2552 ปี 2553 – ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เรือขนาดเคปไซส์ 67,101* 14,924*** 33,333** 16,177**

เรือขนาดปานาแมกซ์ 32,793* 10,965*** 26,898** 20,736**

เรือขนาดซุปราแมกซ์  28,013^^ 10,765*** 26,768** 22,152**

เรือขนาดแฮนดี้ไซส์  18,753^^  8,789*** 25,702** 21,337**

อุปทานพันล้านตัน-ไมล์ ต่อปี +5.4% +4.2% +3.63% -1.25% 

ความเร็วเฉลี่ย (นอต) 13.5^^^ 11.5^^^ 11.4 11.2

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน
จีนเข้าสู่องค์การ
การค้าโลกในปี 

2544

578 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ (ปี 

2552)

667 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
(กลางปี 2563)(ส่วนอื่น
ของโลกมากกว่า 20 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐ)

2.3 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ^ 

สัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อ
กองเรือต่อปี (ปริมาณ ณ ต้นปี)

+36.02% +26.23% +7.03% +6.88%

ร้อยละต่อปีของปริมาณเรือที่มีอายุ 20 ปี 
(ปริมาณ ณ ต้นปี)

+18.38% +11.27% +6.25% +7.26%

การเติบโตของอุปทานสุทธิเฉลี่ยต่อปี +6.8% +6.4% +3.55% +2.86%

ปี 2565 และอนาคต

• ณ ต้นปี 2565 เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ ที่อัตราส่วนเรือเก่าอายุ 20 ปีหรือมากกว่ามีปริมาณมากกว่าอัตราส่วนค�าส่ัง

ต่อเรือใหม่ และ ณ ต้นปี 2566 มีปริมาณร้อยละ 8.07 ต่อร้อยละ 7.16 ตามล�าดับ
หมายเหตุ: * ดัชนี BCI 172K (4TC), ดัชนี BPI 74K (4TC), ดัชนี BSI 52K (6TC), ดัชนี BHSI 28K (6TC).

  ** ดัชนี BCI 180K (5TC), ดัชนี BPI 82K (5TC), ดัชนี BSI 58K (10TC), ดัชนี BHSI 38K (7TC)

 ***  รวมดัชนีสองประเภทข้างต้น

 ^  จากการค�านวณของ Bloomberg แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะมูลค่า 5.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ!

  ^^ อัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีส�าหรับเรือขนาด 32,000 เดทเวทตัน โดยอัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปี

ที่ส�าหรับเรือขนาด 52,000 เดทเวทตัน ใช้ส�าหรับปีที่ไม่มีดัชนี BHSI (ปี 2546 - ปี 2549) หรือ ไม่มีดัชนี BSI (ปี 2546 - ปี 2548). 

 ^^^  ความเร็วเฉลี่ยในปี 2551 - ปี 2552 และความเร็วเฉลี่ยในปี ปี 2555 - ปี 2563

ที่มา: Clarksons Index Timeseries, Clarksons World Seaborn Trade Timeseries, Clarksons Speed Timeseries, and Clarksons World Fleet 
Register as on 31 ธันวาคม 2565.



 หากคุณดอูตัราค่าเช่าเหมาล�าส�าหรบัช่วงปี 2546 ถงึปี 2552 อตัราค่าเช่าเหมาล�ามีอตัราสูงสุดส�าหรบัเรอืขนาดเคปไซส์

เม่ือเทยีบกับอกีสามช่วงเวลา ส�าหรบัเรอืขนาดปานาแมกซ์และเรอืขนาดซุปราแมกซ์ในระหว่างปี 2546 ถงึปี 2552 อตัราค่าเช่า 

เหมาล�าสูงกว่าช่วงปี 2553 ถงึปี 2563 เกอืบ 3 เท่า แต่เกอืบจะเท่ากบัอตัราค่าเช่าเหมาล�าในปี 2564 และสงูกว่าในปี 2565 เกอืบ 

1.5 เท่า ส�าหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ อัตราค่าเช่าเหมาล�าในปี 2564/ปี 2565 สูงกว่าปี 2553 ถึงปี 2563 ถึง 3/2.5 เท่า และสูงกว่า

ในปี 2546 ถึงปี 2552 เกือบ 1.5/1.2 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ในส่ีช่วงระยะเวลาลดลงจาก

ช่วงปี 2546 ถึงปี 2552 ที่ร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 4.2 (ปี 2553 ถึงปี 2563) เป็นร้อยละ 3.63 (ปี 2564) และลดลงร้อยละ 1.25 ใน

ปี 2565 และถึงกระนั้นพีเอสแอลมีผลการด�าเนินงานในปี 2565 ดีกว่าปี 2564! สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ อัตราส่วนค�าสั่งต่อเรือ

ใหม่เฉลี่ยต่อกองเรือสูงสุดในปี 2546 ถึงปี 2552 โดยลดลงร้อยละ 27 ในปี 2553 ถึงปี 2563 ลดลงร้อยละ 80 ในปี 2564 และ

ลดลงร้อยละ 81 ในปี 2565 ความแตกต่างที่มีนัยส�าคัญอื่น ๆ ก็คือ อัตราส่วนค�าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือคือ 2 เท่าของกองเรือ

อายุ 20 ปีในปี 2546 ถึงปี 2552 เป็น 2.3 เท่า ในปี 2553 ถึงปี 2563 เป็นเพียง 1.1 เท่าในปี 2564 และเป็นเพียง 0.9 เท่าในปี 2565 

โดยมีอัตราท่ีคล้ายกนัในต้นปี 2566 ที ่0.9 เท่า ความเรว็เฉลีย่ลดลงจาก 13.5 นอต ในปี 2546 ถงึปี 2552 ถงึร้อยละ 17 เป็น 11.2 

นอต ในปี 2565 ซึง่ช่วยกระชบัอุปทานสุทธิทีมี่ประสิทธิภาพของเรอื ส่ิงนีบ่้งบอกถงึการเติบโตของอปุทานทีอ่่อนแอในอนาคต 

และบ่งชี้ว่าตลาดที่แข็งแกร่งสามารถด�าเนินต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง

 ดัชนี BDI เริ่มต้นในปี 2565 ท่ี 2,285 แตะจุดสูงสุดท่ี 3,369 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม และหลังจากนั้นก็ลดลง เหตุใด

อตัราค่าระวางจงึเพิม่ขึน้ในลกัษณะนีแ้ละลดลงอย่างรวดเรว็ อปุสงค์-อปุทานส�าหรบัสนิค้าเทกองแห้งในช่วงต้นปี 2564 อยูใ่น

จุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบ และเนื่องจากอุปสงค์ในแง่ตันไมล์โดยประมาณของ Clarksons ในช่วงปี 2564 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.63 

เมื่อเทียบกับการเติบโตของกองเรือสุทธิที่ร้อยละ 3.55 อัตราค่าระวางเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2564 นั้นเป็นผลจากความ

ไร้ประสทิธิภาพทีล่ดลงของประสทิธิภาพกองเรอืสุทธิ! แต่ในช่วงปี 2565 แต่เมือ่จนีตัดสนิใจครอบครองภาคอสงัหารมิทรพัย์

ทีค่วบคมุไม่ได้โดยปล่อยให้เอเวอร์แกรนด์และกลุม่บรษิทัในเครอืล่มสลาย ก�าหนดการควบคุมป้องกนัมลพษิอย่างเข้มงวดใน

โรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลังการประชุม COP26 การผลิตเหล็กท่ีลดลง และยืนกรานว่าจะต้องมีท้องฟ้าสีครามใน

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกช่วงฤดูหนาว อุปสงค์ที่จ�าเป็นในแง่ตันไมล์ได้รับผลกระทบและลดลงถึงร้อยละ 1.25 ตามข้อมูลจาก 

Clarksons (World Seaborne Trade Timeseries ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565) ประกอบกบัอปุทานสทุธิท่ีเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.86 ตาม

ข้อมูลจาก Clarksons (World Fleet Register ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565) ด้วยความไร้ประสิทธิภาพของกองเรอืท่ีลดลง ท�าให้มี

เรือออกสู่ตลาดมากขึ้น แม้ว่าความเร็วของกองเรือโลกจะลดลง 0.2 นอต (ข้อมูลจาก Clarksons Speed Timeseries ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2565) ด้วยเหตุนี้อัตราค่าระวางในปี 2565 ได้ลดลงในไตรมาสสี่ ด้วยเหตุผลตรงกันข้ามกับที่อัตราพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด

ในไตรมาสส่ีของปี 2564 การอัดฉีดเม็ดเงินและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้ังแต่เดือนมีนาคม 2565 เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ไม่ได้ช่วย 

ภาคอปุสงค์ในปี 2565 ด้วยอปุสงค์และอปุทานทีเ่ข้าสูจุ่ดสมดุลในปี 2564 อตัราค่าระวางได้พุง่สูงขึน้ แต่อตัราการเช่าเหมาล�าลดลง 

ในช่วงปี 2565 เนือ่งจากการชะลอตัวของอปุสงค์ในจนี (ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวถงึแล้ว) และอปุสงค์ในส่วนอืน่ของโลกทีช่ะลอตัว 

ลงเน่ืองจากธนาคารกลางข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ด้วยเหตุน้ี ความไม่มีประสิทธิภาพของกองเรือ

ต่างๆมีมากขึน้ในปี 2564 ซ่ึงช่วยให้อตัราค่าระวางพุง่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ ได้เริม่คลีค่ลายลงในช่วงปี 2565 โดยปล่อยเรอืจ�านวน

มากข้ึนสู่ตลาดที่ท้าทายอุปสงค์ซึ่งเติบโตท่ีลดลงร้อยละ 1.25 ส่งผลให้อัตราค่าระวางลดลงในไตรมาสส่ีของปี 2565 และเข้า

สู่ไตรมาสแรกของปี 2566 ความผันผวนอย่างมากในแต่ละปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของอุปสงค์-อุปทาน 

จะเป็นสถานการณ์ที่ได้เห็นในตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองในปี 2566 และในปีต่อ ๆ ไป!

 เรอืทีมี่อปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ กล่าวคือเรอืขนาดซปุราแมกซ์และเรอืขนาดแฮนด้ีไซส์ มอีตัราความผนัผวนน้อยกว่า

มากเมื่อเปรียบเทียบกับเรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ กล่าวคือเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดเคปไซส์ เนื่องจาก

เหตุผลทีแ่สดงไว้ในทีน่ี ้และยังเป็นเพราะกลุ่มเรือขนาดดังกล่าวมีอตัราการเติบโตสทุธิท่ีช้าท่ีสุดในแง่เดทเวทตันของอปุสงค์ของ

เรอืในปี 2564 - ปี 2565 รวมกนัที ่18.88 ล้านเดทเวทตัน (เรอืทีมี่อปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอื) เทยีบกบั 40.16 ล้านเดทเวทตัน 

(เรือที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) 

 ประเทศจีนยังคงต้องการที่อยู่อาศัยจ�านวนมากในราคาที่ไม่แพง แต่ไม่ใช่ประเภทของบ้านหรูท่ีสร้างโดยบริษัท  

Evergrande และเพือ่นร่วมชาติของบรษัิทดังกล่าวทีท่กุรายทีล่งทุน เพยีงเพือ่ท�าก�าไร แต่ไม่มีใครอาศัยอยู ่โดยปล่อยให้นักพฒันา

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมาน ในท่ีสุดจีนก็อาจจะควบคุมภาคส่วนน้ีและท�าให้พวกเขามุ่งเน้นไปท่ีท่ีอยู่อาศัย



ราคาไม่แพงที่คนท่ัวไปต้องการ อยากเป็นเจ้าของและอยู่อาศัย ผ่านทางนโยบายต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนเงินส�ารองท่ีลดลงเม่ือ

เรว็ ๆ น้ีส�าหรบัธนาคาร การปรบัลดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราดอกเบีย้เงนิกูส้�าหรบัทีอ่ยูอ่าศัยทีล่ดลง อาจต้องใช้เวลามากกว่าน้ี 

แต่ถ้านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มสร้างท่ีอยู่อาศัยราคาไม่แพงครั้งใหญ่ สิ่งนี้มีแนวโน้มท่ีจะผลักดันความต้องการเหล็กให้

กลับสู่ระดับก่อนการล่มสลายของ Evergrande นั่นจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับกลุ่มภาคการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

 ดังจะเหน็ได้ว่าสาเหตุท้ังหมดของการชะลอตัวในไตรมาสส่ีของปี 2565 และในไตรมาสแรกของปี 2566 มาจากการตัดสินใจ 

ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีนที่ตัดสินใจยกเลิกนโยบายปลอดโควิดและหันมาอยู่กับโควิด (กลุ่มสินค้าแห้งเทกอง 

ขึน้อยูก่บัจนีเป็นอย่างมาก) หรอืในส่วนอืน่ๆ ของโลก (ธนาคารกลางสหรฐัขึน้อตัราดอกเบ้ียอย่างมากในระหว่างปี 2565 เพือ่

ต่อสูกั้บเงนิเฟ้อและสัญญาว่าจะตรงึอตัราดอกเบีย้ทีส่งูให้นานกว่านี)้ การตัดสนิใจเหล่านีท้�าให้อปุสงค์ลดลง แต่เม่ือเกดิข้ึนใน

ทางกลับกัน สิ่งนี้จะท�าให้อุปสงค์เติบโตอีกครั้งและเราจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดเดิมกับที่ได้พบเมื่อต้นปี 2564!

ทิศทางอุตสาหกรรม

 คาดว่าภาคอุปทานของเรือสั่งต่อใหม่จะลดลงในอีกสองสามปีข้างหน้า โดยเริ่มต้นปี 2565 อุปทานเรืออยู่ที่ 939.15 

ล้านเดทเวทตันและจนถงึสิน้ปีเพิม่ข้ึนเป็น 966.03 ล้านเดทเวทตัน ในระหว่างปีเรอืปรมิาณ 4.76 ล้านเดทเวทตันได้ถกูรไีซเคิล 

และมีการส่งมอบเรือ 31.64 ล้านเดทเวทตัน ส่งผลให้กองเรือขยายตัวร้อยละ 2.86 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ที่ 69.14 ล้าน 

เดทเวทตัน (ก�าหนดส่งมอบจนถงึส้ินปี 2568) หรือประมาณร้อยละ 7.16 ของปรมิาณกองเรอืโลกในต้นปี 2566 โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในกลุ่มเรอืทีมี่อปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอืเติบโตสทุธิร้อยละ 3.22 ในปี 2565 ส�าหรบักลุม่เรอืขนาดแฮนด้ีไซส์/ขนาดซุปรา

แมกซ์/ขนาดอัลตราแมกซ์ และปรมิาณการสัง่ต่อเรอืใหม่ส�าหรบักลุม่เรอืท่ีมอีปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอือยูท่ี ่25.77 ล้านเดท

เวทตัน (ก�าหนดส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2568) หรือประมาณร้อยละ 7.56 ของกองเรือที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือของโลกใน

ต้นปี 2566 สิ่งนี้จะช่วยลดแรงกดดันจากด้านอุปทาน

 ในขณะท่ีด้านอปุทานดูเหมือนจะน่าสนใจหากมองโดยผวิเผนิ ข้อเทจ็จรงิข้างต้นท่ีกล่าวถงึก่อนหน้านีไ้ม่ได้ค�านงึถงึผล 

กระทบด้านกฎระเบียบท่ีก�าลังจะเกิดขึน้หรอือายุปัจจุบันของกองเรอื ในต้นปี 2566 ร้อยละ 8.07 (ปรมิาณ 77.97 ล้านเดทเวทตัน) 

ของกองเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลก (ร้อยละ 12.15 หรอืปรมิาณ 41.41 ล้านเดทเวทตันของกองเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง

ที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) มีอายุมากกว่า 20 ปี และร้อยละ 13.80 (ปริมาณ 133.33 ล้านเดทเวทตัน) ของกองเรือขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองโลก (ร้อยละ 17.52 หรอืปรมิาณ 59.70 ล้านเดทเวทตันของกองเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองทีมี่อปุกรณ์ขนถ่าย

สินค้าบนเรือ) จะมีอายุมากกว่า 20 ปีภายในสิ้นปี 2568 หากเรือเหล่านี้ไม่ถูกรีไซเคิลก่อนถึงเวลานั้น ข้อสรุปประการแรกที่ได้

จากข้อมูลข้างต้นคอืปรมิาณการส่ังต่อเรอืใหม่เป็นปรมิาณการทดแทนเรอืเก่าและไม่ใช่เป็นการเพิม่ปรมิาณเรอื ประการท่ีสอง 

เรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี ได้ถูกออกแบบ สร้าง และส่งมอบในขณะท่ีราคาน�้ามันเฉลี่ยอยู่ท่ี 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ต่อมาราคาน�้ามันได้ร่วงลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - ปี 2543 ดังน้ัน

เรอืได้ถูกออกแบบโดยเน้นการใช้พลงังานมากกว่าการประหยดัเชือ้เพลงิ เรอืท่ีมีอายมุากกว่า 20 ปีหรอืเก่ากว่าจะพบว่าเป็นการ

ยากที่จะแข่งขันกับเรือท่ีอายุน้อยกว่าท่ีมีการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีความเห็นว่าในปี 2566 การรีไซเคิล

จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการสั่งต่อเรือใหม่จะลดลงเนื่องจากกฎเกณฑ์ใหม่เช่น EEXI และ CII จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 

มกราคม 2566 เรอืท่ีมีอาย ุ20 ปีหรอืเก่ากว่ามีปรมิาณ 77.97 ล้านเดทเวทตัน หรอืร้อยละ 8.07 ของกองเรอืในปัจจบัุน (ปรมิาณ 

41.41 ล้านเดทเวทตันเป็นเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองท่ีมีอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรอืหรอืร้อยละ 12.15 และปรมิาณ 36.56 ล้าน

เดทเวทตันเป็นเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือหรือร้อยละ 5.85) ณ ต้นปี 2566 จะเป็นตัวเลือก

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับการรีไซเคิล เนื่องจากเรือเก่าเหล่าน้ันต้องลงทุนในระบบจัดการน�้าถ่วงเรือ IMO2020 การส�ารวจเรือ

พิเศษที่มีราคาแพง และต้องเผชิญกับการรีไซเคิลเนื่องจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ EEXI และ CII ในปี 2566

 เรือขนาดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,270 ล�า ขนาดระวางรวม 414.44 ล้านเดทเวทตัน ณ 

ต้นปี 2566) มีเรือจ�านวน 118 ล�า ขนาดระวางรวม 22.69 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 5.47 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูกส่ง

มอบจนถึงสิ้นปี 2568 ในเรือขนาดนี้มีเรือจ�านวน 181 ล�า ขนาดระวางรวม 30.46 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 7.35 ที่จะมีอายุ

เกิน 20 ปี ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568 



 เรือขนาดปานาแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 2,648 ล�า ขนาดระวางรวม 210.86 ล้านเดทเวทตัน 

ณ ต้นปี 2566) มีเรือจ�านวน 252 ล�า ขนาดระวางรวม 20.68 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 9.81 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูก

ส่งมอบจนถึงส้ินปี 2568 ในเรือขนาดน้ีมีเรือจ�านวน 572 ล�า ขนาดระวางรวม 43.18 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 20.48 ที่จะ

มีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568

 เรอืขนาดซุปราแมกซ์/ขนาดอลัตราแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตัน - มเีรอืจ�านวน 4,009 ล�า ขนาดระวางรวม 225.59 

ล้านเดทเวทตัน ณ ต้นปี 2566) มีเรอืจ�านวน 382 ล�า ขนาดระวางรวม 21.57 ล้านเดทเวทตันหรอืร้อยละ 9.56 ของขนาดระวาง

ทัง้หมดทีจ่ะถูกส่งมอบจนถงึส้ินปี 2568 ในเรือขนาดน้ี มีเรอืจ�านวน 736 ล�า ขนาดระวางรวม 37.33 ล้านเดทเวทตันหรอืร้อยละ 

16.55 ที่จะมีอายุเกิน 20 ปี ภายในปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568

 เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตัน - มีเรือจ�านวน 4,292 ล�า ขนาดระวางรวม 115.14 ล้านเดทเวทตัน ณ 

ต้นปี 2566) มีเรือจ�านวน 156 ล�า ขนาดระวางรวม 4.19 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 3.64 ของขนาดระวางทั้งหมดที่จะถูกส่ง

มอบจนถึงสิน้ปี 2568 ในเรอืขนาดนีมี้จ�านวน 910 ล�า ขนาดระวางรวม 22.37 ล้านเดทเวทตันหรอืร้อยละ 19.42 ท่ีจะมีอายเุกนิ 

20 ปี ภายในปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568

 เม่ือพิจารณาตัวเลขอุปทานของเรือที่กล่าวมาข้างต้น ควรต้องค�านึงถึงอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือที่ร้อยละ 

8.15 และอัตราการรีไซเคิลเรือที่ 4.76 ล้านเดทเวทตันในปี 2565 อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือเฉลี่ยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 

(ปี 2561 - ปี 2565) อยู่ที่ร้อยละ 6 โดยประมาณและมีอัตราการรีไซเคิลเรืออยู่ที่ 7.53 ล้านเดทเวทตันต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

(ปี 2561 - ปี 2565) ซึ่งอัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรือและอัตราการรีไซเคิลเรือน้ันจะสวนทางกับดัชนี BDI และปริมาณ

สินเชื่อในตลาด

 กองเรือโลกขยายตัวสุทธิร้อยละ 2.86 ในปี 2565 ข้อมูลจาก Clarksons ระบุว่า ในปี 2566 คาดการณ์ว่ากองเรือโลกจะ

ขยายตัวร้อยละ 2.4 ขณะที่ความต้องการในแง่ตัน-ไมล์ (ส�าหรับการค้าทางทะเลส�าหรับสินค้าแห้งเทกอง) จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 

1.59 ในปี 2566 ช่องว่างระหว่างการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปสงค์และการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปทานในปี 2566 

น่าจะท�าให้ตลาดเติบโตอย่างแขง็แกร่งแต่กมี็ความผนัผวนมากข้ึน เน่ืองจากจุดสมดุลของอปุสงค์และอปุทานได้มาถงึแล้วต้ังแต่

ปี 2564 ตลาดจะมีความผนัผวนอย่างรนุแรงเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยของอปุสงค์หรอืการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยของ

อุปทานย่อมส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วนต่อดัชนี BDI

 การรีไซเคิลเรือ: ตลาดค่าระวางเป็นปัจจัยหลักในการรีไซเคิลเรือ ยิ่งตลาดการขนส่งสินค้าซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณ

เรือท่ีถูกส่งไปอู่เพื่อรีไซเคิลก็ยิ่งมีเพิ่มมากข้ึน กฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานเช่น EEXI และ CII จะส่งผลต่อปริมาณ

เดทเวทตันของเรอืทีส่่งไปรไีซเคลิ ปรมิาณการส่งมอบเรอืใหม่ในปี 2565 อยูท่ี่ 31.64 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงน้อยมากเมือ่เทยีบกบั

ปรมิาณการส่งมอบเรอืใหม่โดยเฉลีย่ในทศวรรษนี ้โดยมีการส่งมอบเรอืใหม่ในปรมิาณ 43.41 ล้านเดทเวทตันต่อปี (ปี 2556 ถงึ

ปี 2565)

 ผลกระทบจากกฎเกณฑ์จะท�าให้มีการรีไซเคิลเรือต่าง ๆ มากขึ้นในปี 2566 และหลังจากนั้น IMO 2020 ส่งผลให้มีการ

ใช้น�า้มันเชือ้เพลิงค่าก�ามะถนัต�า่ซ่ึงมีราคาสูงกว่าแต่ “สะอาดกว่า” นบัต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 กฎเกณฑ์ EEXI และ CII จะ

ส่งผลให้การปล่อยมลพิษจากการขนส่งทางทะเลทั่วโลกลดลง และด้วยเหตนุีป้รมิาณของมลพิษทางอากาศรวมทัง้ฝน “กรด” 

ที่เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเสียดังกล่าวก็ได้ลดลงทุกปี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ปี 2565 เป็นปีแรกท่ีการลงทุนด้านพลังงานสีเขียวที่ปริมาณ 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 33 จาก 

ปี 2564) เทียบเท่ากับการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล

• เมืองทางตอนเหนือของจีนมีวันที่หนาวเย็นที่สุดเป็นประวัติการณ์

• ในทศวรรษของปี 2544 ถึงปี 2554 พื้นที่ทางตอนเหนือตอนกลางของเกาะกรีนแลนด์ร้อนกว่าในช่วง 1,000 ปีท่ี

ผ่านมาถึง 1.5 องศาเซลเซียส!

• ธนาคารโลก IFC IMF และธนาคารเพื่อการพัฒนาอ่ืน ๆ ถือกุญแจส�าคัญท่ีสามารถเปิดการระดมเงินทุนจ�านวน

มากเพื่อต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ



• การวจัิยทางวทิยาศาสตร์ของ Exxon ย้อนหลงัไปหลายทศวรรษ แสดงให้เหน็ผลกระทบเชิงลบทีธุ่รกจิของพวกเขา

มีต่อภาวะโลกร้อน แต่ผู้บริหารของ Exxon ได้ตั้งข้อสงสัยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการวิจัยดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่า 

ผลก�าไรของพวกเขาจะไม่หายไป

• อุตสาหกรรมประกนัภยัก�าลงัต่อสู้กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ซึง่ก่อให้เกดิความสูญเสยีประจ�าปีมากกว่า 

100 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• ส่วนแบ่งของพลังงานไฟฟ้าถ่านหินในส่วนผสมพลังงานไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาลดลงจากร้อยละ 50 ในปี 2548 

เหลือเพียงร้อยละ 22 เนื่องจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนมีความก้าวหน้าอย่างมาก

• หากการผลติปูนซีเมนต์เป็นประเทศ ประเทศน้ันจะเป็นประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากเป็นอนัดับ 3 ของโลก

• ระดับน�า้ในทะเลเพิม่สูงข้ึนในอตัราทีเ่ร็วทีส่ดุในรอบกว่า 3,000 ปี และอณุหภมิูจะสงูทีส่ดุในรอบ 11,000 ปี ประเทศ

ที่เป็นเกาะมีสิทธิ์ที่จะผลักดันนโยบายการเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ส�าหรับการขนส่งทางทะเลของ IMO เพื่อ

ช่วยประเทศของตนจากการจมน�้า

• Hydroclimate Whiplash คือสภาวะภัยแล้งตามมาด้วยสภาวะน�้าท่วม ซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศปากีสถานและเมือง

แคลิฟอร์เนียเมื่อเร็วๆ มานี้

• ธนาคารขนาดใหญ่ในวอลล์สตรีทให้ทุนแก่อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงฟอสซิลด้วยเงิน 4.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

ในขณะที่ให้ทุนกับพลังงานสีเขียวเพียงครึ่งเดียวของเงินทุนจ�านวนดังกล่าว นับต้ังแต่การประชุม Paris COP21 

ในปี 2558 ที่ตกลงก�าหนดเป้าหมายภาวะโลกร้อนสูงสุดที่ 1.5 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์และ

ธรรมชาติที่มุ่งเน้นผลก�าไรของธนาคารเหล่านี้

• ชาวโซมาเลียกว่า 1 ล้านคนต้องละทิ้งบ้านเพื่อหาอาหารท่ามกลางภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า 40 ปี

• ปี 2565 เป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร

• ปี 2566 เริ่มต้นด้วยวันเริ่มต้นปีที่อบอุ่นที่สุดเป็นประวัติการณ์ในบางพื้นที่ของสหภาพยุโรป

• ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 195 ประเทศสร้างความประหลาดใจให้กับโลกด้วยค�าม่ันสัญญาท่ีจะฟื้นฟูร้อยละ 30 

ของที่ดินและทรัพยากรน�้าของโลกภายในปี 2573!

• ภยัแล้งท่ีเลวร้ายทีสุ่ดในรอบ 4 ทศวรรษในแอฟรกิาและการขาดแคลนน�า้ในแอฟรกิาตะวนัตกท�าให้ผูค้น 76 ล้านคน 

ขาดความมั่นคงด้านอาหารรวมถึงโซมาเลียที่จวนเจียนจะอดอยาก

• IEA ระบวุ่าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์ใหม่ในปี 2565 จะมีปรมิาณอยูท่ี ่460 TWH เท่ากบัปรมิาณพลงังาน

ที่ฝรั่งเศสใช้ในปี 2562 และในปี 2566 ตัวเลขดังกล่าวจะพุ่งไปที่ 650 TWH เท่ากับปริมาณพลังงานที่บราซิลใช้ใน

ปี 2562!

• จากบทความเม่ือวนัที ่16 ธันวาคมใน Bloomberg “ในทศวรรษหน้า รถยนต์ใหม่หลายล้านคนัจะใช้พลงังานไฟฟ้า 

และโครงข่ายพลังงานหลายพันแห่งจะเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ส�าหรับคนขับรถท่ัวไปและเจ้าของ

ธุรกิจขนาดเลก็หลาย ๆ ราย ส่ิงนีจ้ะหมายถงึการเปลีย่นแปลงค่าไฟฟ้าทีม่หาศาลและคาดเดาไม่ได้ ฟอร์ดใช้บรกิาร

ซอฟต์แวร์ท่ีชือ่ว่า Arc เพือ่ระบุเวลาทีด่ท่ีีสุดส�าหรบัลกูค้าในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและประเมินค่าใช้จ่ายในการชาร์จ” 

• รถยนต์ไฟฟ้า 342,000 คันถูกส่งออกจากจีนจนถึงส้ินไตรมาสสามของปี 2565 เท่ากับร้อยละ 29 ของการส่งออก

รถยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2562

• นกัวทิยาศาสตร์สหรฐัได้สร้างพลงังานความร้อนออกมามากกว่าพลงังานทีใ่ช้ในนวิเคลยีร์ฟิวชนั เชือ้เพลงิสะอาด

แห่งอนาคตน่าจะอยู่ในมือของเราในทศวรรษหน้าหรือประมาณนั้น

• IMF อนมัุติเงิน 319 ล้านเหรยีญสหรัฐให้รวนัดาเพือ่ช่วยจัดการกบัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

• การรัว่ไหลเป็นเวลา 13 วนัจากโรงเกบ็ก๊าซธรรมชาติท่ีด�าเนินการโดย Equitrans ได้ปล่อยก๊าซธรรมชาติประมาณ 1 

พนัล้านลูกบาศก์ฟตุ ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซมีเทน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อบรรยากาศมากกว่า CO2 ถงึ 80 เท่า ซ่ึง

มากกว่าร้อยละ 50 ของการปล่อยก๊าซท่ีได้รบัจากการขายรถยนต์ EV จ�านวน 656,000 คันในสหรฐัอเมรกิาในปี 2564



• เม่ืออปุสงค์ในแง่ตันไมล์เพิม่ขึน้มากกว่าปรมิาณการขนส่ง เท่ียวการขนส่งจึงปล่อย CO2 มากขึน้ในขณะทีบ่รรทุก

สินค้าน้อยลง สิ่งนี้เป็นเพราะความไร้ประสิทธิภาพในระบบการซื้อขายที่ถูกคว�่าบาตรทั่วโลก

• วดีิโอ (https://www.youtube.com/watch?v=3DOcQRl9ASc) ทีเ่ผยแพร่ในเดอืนตุลาคม 2564 โดย UN ท�าให้วกิฤต

สภาพอากาศรู้สึกเหมือนจริง ใกล้ตัว และเป็นเรื่องส่วนตัววิดีโอความยาวเพียง 2.5 นาทีนี้คุ้มค่ากับเวลาของคุณ

• อุตสาหกรรมทีส่กปรกทีสุ่ดจากมมุมองของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกก่อหนีไ้ด้ถงึ 4.3 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่

มากกว่าสองเท่าในปี 2558

• ชายฝ่ังตะวนัออกของสหรฐัถกูพายุฤดูหนาวพดัถล่มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึง่ท�าให้เกดิหมิะตกหนัก 6 ฟตุ 

หรือสองเท่าของสถิติเดิมในเมืองบัฟฟาโล

• อินเดียก�าลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากกว่าที่เคยเป็นมานับต้ังแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครนเริ่มข้ึน แสดงให้เห็นถึง

ความยากล�าบากในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด

• หากจ�าเป็นต้องพสิจูน์ ร้อยละ 74 ของภยัพบัิติทางธรรมชาติระหว่างปี 2544 - ปี 2561 เกีย่วข้องกบัน�า้ ตามรายงาน

ของ UN-Water รายงานโดย Bloomberg อณุหภมูสูิงขึน้ทุกท่ีจนน�าไปสู่การละลายของธารน�า้แข็ง ท�าให้เกดิน�า้ท่วม

จากรูปแบบฝนที่คาดเดาไม่ได้ตามรายงานของ WMO

• ค่าประกันภัยรวมเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในปี 2565 สูงถึง 260,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

• พื้นที่ขั้วโลกที่สามก�าลังจะสูญหายไปภายในสิ้นศตวรรษนี้ เนื่องจากภาวะโลกร้อน

• รายงานประจ�าปีของ IEA แสดงให้เหน็ว่าก�าลงัการผลติไฟฟ้าหมุนเวยีนท่ัวโลกจะเพิม่ขึน้ 2,400 กกิะวตัต์ ซ่ึงเท่ากบั

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของจีนในปัจจุบัน เป็น 5,640 กิกะวัตต์ ภายในปี 2570 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ครั้งที่	27	(COP27)

 COP (Conference of the Parties) คอืการประชมุประจ�าปีของประมาณ 200 ประเทศทีล่งนามในอนสุญัญาว่าด้วยสภาพ

ภูมิอากาศของสหประชาชาติซ่ึงมุ่งม่ันท่ีจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ในปี 2565 เราบรรลุการประชุมประจ�าปีคร้ังที่ 27 ในชื่อ 

COP27 เป้าหมายร่วมกันที่เป็นรูปธรรมมักไม่ค่อยได้รับการก�าหนดเป้าหมายที่ COP ภาคีสมาชิกอยู่ที่นั่นเพื่อเจรจาและตกลง

เกี่ยวกับสัญญาณทางการเมืองในระยะยาว ข้อตกลงปารีสซ่ึงเป็นผลมาจาก COP21 ในปี 2558 เป็น COP ท่ีส�าคัญเน่ืองจาก

เป็นสนธิสญัญาทีมี่ผลผกูพนัทางกฎหมายทีก่�าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ต้องส่งและปฏบิติัตามเป้าหมายด้านสภาพอากาศท่ีเป็น 

รูปธรรม และก�าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิกเพิ่มเป้าหมายด้านสภาพอากาศทุก ๆ ห้าปี ประมาณร้อยละ 90 ของการปล่อย

มลพษิทัง้หมดทัว่โลกอยูภ่ายใต้ “Net Zero 2050” กล่าวคอื เพือ่ลดการปล่อยก๊าซและบรรลคุวามเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน

ปี 2593 COP27 ในปี 2565 ถือเป็น “การน�า COP ไปใช้” โดยมุ่งเน้นที่การให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามเป้าหมายที่ประกาศในปีที่แล้ว 

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีนได้ให้ค�ามั่นสัญญาที่ชัดเจนโดยมีนโยบายสนับสนุนค�ามั่นสัญญาดังกล่าว

ประเด็นส�าคัญจาก	COP27

• ช่องว่างระหว่างค�าสัญญาทีร่ฐับาล บรษัิท และนกัลงทุนให้ไว้เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปีต่อ ๆ ไป และ

การกระท�าของพวกเขาในปัจจุบัน ท�าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับ 

แรงหนุนจากการใช้น�้ามันที่สูงขึ้นในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากเศรษฐกิจเปิดท�าการอีก

ครั้งหลังจากการปิดเมืองในช่วงโควิด

• สงครามระหว่างรสัเซีย-ยเูครนก่อให้เกดิวกิฤตการณ์ด้านพลงังาน เนือ่งจากสหภาพยโุรปจ�าเป็นต้องหาก๊าซเพือ่มา

ทดแทนก๊าซจากรัสเซียอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ราคาน�้ามัน ถ่านหิน และโดยเฉพาะ LNG พุ่งสูงขึ้น

• การปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ถ่านหินเพิ่มขึ้น เน่ืองจากประเทศต่าง ๆ หันมาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิด

มลพิษมากที่สุด หลังจากการคว�่าบาตรการน�าเข้าก๊าซจากรัสเซียโดยสหรัฐฯ/อังกฤษ/สหภาพยุโรป

• มุมมองของประเทศในยุโรปที่เผาถ่านหินมากขึ้นและให้เงินสนับสนุนโครงการใหม่เพื่อเผาผลาญก๊าซมากขึ้น ใน

ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ประเทศยากจนเลิกใช้เชื้อเพลิง ท�าให้บางประเทศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บ่นว่าจะหันหลังให้กับเป้าหมายสีเขียว



• การปล่อย CO2 จากการเผาไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ในปี 2565 นกัวทิยาศาสตร์กล่าว พร้อมเตือน

ว่าสิ่งนี้จะท�าให้โลกยากที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับที่ร้ายแรง

• ประเทศต่าง ๆ ท่ีท�าให้ซาอดิุอาระเบยีและสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์รูส้กึว่าไม่ได้รบัการต้อนรบัในการประชมุ COP26 

ที่เมืองกลาสโกว์ ก�าลังกดดันให้พวกเขาสูบน�้ามันและก๊าซมากข้ึนเพื่อเติมเต็มช่องว่างท่ีเหลือจากการลดลงของ

อุปทานจากรัสเซีย สิ่งน้ีได้ผลักดันราคาและเติมเต็มเงินกองทุนของพวกเขา เช่นเดียวกับประเทศผู้บริโภคท่ีต่อสู้

กับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

• โครงการริเริ่มของ UN Environment Program (UNEP) ซ่ึงมีชื่อว่า MARS หรือ Methane Alert and Response 

System ซ่ึงใช้เครือข่ายดาวเทียมอวกาศท่ีมีอยู่เพื่อตรวจจับกลุ่มก๊าซมีเทนท่ัวโลก ประเมินว่าพวกมันมีขนาดใหญ่

เพียงใด ระบุผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ และ รัฐบาลควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมี

ประสิทธิภาพผ่านฐานข้อมูลสาธารณะ

• 150 ประเทศได้ลงนามในสัญญามีเทนเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ป็นอนัตรายอย่างยิง่ลงร้อยละ 30 ภายใน

สิ้นทศวรรษนี้

• สหรัฐอเมริกาจะเข้มงวดกับข้อเสนอในการปราบปรามการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซของ

ตน โดยก�าหนดให้มีการแก้ไขการรั่วไหลทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแต่การรั่วไหลที่ใหญ่ท่ีสุด และผ่านกฎเกณฑ์ใหม่ซ่ึง

เกี่ยวข้องกับการเผาก๊าซส่วนเกินทิ้ง

• กฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะส่งผลให้มีการใช้จ่ายมากกว่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐในการส่งเสริม

พลังงานหมนุเวยีนและควบคมุการปล่อยมลพษิ ท�าให้สหรฐัฯ มีเส้นทางทีน่่าเชือ่ถอืมากข้ึนในการบรรลเุป้าหมาย

การปล่อยมลพิษในปี 2573

• ภาคการเกษตรหลีกหนีจากการตรวจสอบในการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศ โดยภาคการเกษตรมีอัตราการ

ปล่อยก๊าซมากเป็นอนัดับสองของโลก รองลงมาจากการผลติความร้อนและการผลติไฟฟ้า สหรฐัฯ-สหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส์ให้ค�าม่ันสัญญาถึงการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามูลค่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อลดผลกระทบจาก

การท�าฟาร์ม

• ปัจจบุนั 87 ประเทศก�าลงัใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 5 จากพลงังานลมและแสงอาทิตย์ สหรฐัฯ ผลติไฟฟ้าได้ถงึร้อย

ละ 5 ในปี 2554 และเพิ่มข้ึนเกินร้อยละ 20 ในปี 2564 หากสหรัฐฯ ท�าตามแนวโน้มที่คนอ่ืนก�าหนด พลังงานลม

และแสงอาทิตย์จะคิดเป็นร้อยละ 50 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯ ในเวลาเพียง 10 ปีนับจากนี้

• ในปี 2565 ประชาชนร้อยละ 10 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

• จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซ่ึงเป็นผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ที่สุดสามราย และอีก 70 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ 75 ของการปล่อยมลพิษทั่วโลก ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดมลพิษจากก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์

• อุตสาหกรรมการขนส่งมีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานของโลก

• การปล่อยคาร์บอนของตุรกีจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 32 ภายในสิ้นทศวรรษน้ี โดยพิจารณาจากตัวเลขจากแผนสภาพ 

ภูมิอากาศฉบับใหม่

• ประธานาธิบดี Luiz Inácio Lula da Silva ของบราซิลได้รับการต้อนรับท่ีไม่เหมือนใครส�าหรับผู้น�าที่ COP27  

ท่านก็ไม่ท�าให้ผิดหวังในการกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 10 นาทีในภาษาโปรตุเกส ท่านสาบานว่าจะต่อสู้กับการ

ท�าลายป่าอเมซอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างผิดกฎหมาย

• ฝรั่งเศสและสเปนให้ค�ามั่นที่จะหยุดการขายรถยนต์ที่ใช้น�้ามันภายในปี 2578 ซึ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้ 5 ปี

• การจดัต้ังกองทนุใหม่ส�าหรบัการสญูเสียและความเสียหายได้รบัการอนมัุติอย่างเป็นเอกฉนัท์ เพือ่ช่วยให้ประเทศ

ก�าลงัพฒันาเผชญิกบัความหายนะจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ถอืเป็นช่วงเวลาแห่งการเริม่ต้นท่ีต้องอาศัย

ระยะเวลาสามทศวรรษในการบรรลุเป้าหมาย

• สหรัฐอเมริกาและจีนเริ่มท�างานร่วมกันเกี่ยวกับสภาพอากาศอีกครั้ง



• ในปีที่การเดินขบวนเป็นไปอย่างจ�ากัด นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศรุ่นเยาว์สามารถรักษาแรงกระตุ้นไว้ได้ 

ส่วนจดัแสดงของนกัเคลือ่นไหวเหล่านีท่ี้บรเิวณโซนนทิรรศการน่าจะเป็นสถานทีท่ี่มชีวีติชวีาทีส่ดุในการประชมุ

• มีการประกาศข้อตกลงเงินทุนหุน้ส่วนการเปลีย่นผ่านด้านพลงังาน 2 ฉบบั ส่งผลให้เวยีดนามและอนิโดนเีซยีเลกิ

ใช้พลังงานถ่านหิน

• การเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินโลกเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพอากาศมากขึ้นโดยการ

ปรบัเปลีย่นค�าส่ังของธนาคารโลกและ IMF เพือ่ให้แน่ใจว่ามีการจดัหาเงินทนุมากขึน้ส�าหรบัโครงการเปลีย่นผ่าน

พลังงานและความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่ร้อนขึ้น

• COP27 ล้มเหลวในการเพิม่ความทะเยอทะยานในการลดการปล่อยมลพษิ และหมายความว่าโลกจะพลาดเป้าหมาย

ภาวะโลกร้อนต�่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียสที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลง COP21 ที่ปารีสในปี 2558

• ขณะนี้มีมากถึง 80 ประเทศท่ีสนับสนุนการเลิกใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท้ังหมดซึ่งไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมขั้น

สุดท้าย อีกทั้งเรื่องนี้ยังไม่อยู่ในวาระที่ได้แจ้งก่อนการประชุม

• ความพยายามท่ีจะรกัษาค�าม่ันสัญญาทีแ่ข็งแกร่งขึน้ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกล้มเหลว และความพยายาม

ที่จะให้ประเทศต่าง ๆ ตกลงที่จะลดการปล่อยมลพิษสูงสุดทั่วโลกภายในปี 2568 หรือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ที่ยังคงไม่ลดลงก็ล้มเหลวเช่นกัน

• โดยรวมแล้ว อย่างไรก็ตาม COP ชุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเจรจาแบบพหุภาคียังคงไม่เปลี่ยนแปลง

• กลุ่มสิ่งแวดล้อมรู้สึกผิดหวังที่ไม่มีความคืบหน้าในการเรียกร้องให้มีการห้ามใช้เครื่องดักจับเขม่าควัน

กฎเกณฑ์

 กลุม่ส่ิงแวดล้อมได้เรยีกร้องให้ฝ่ายกฎหมายของ IMO พจิารณาห้ามการใช้เครือ่งดักจบัเขม่าควนัทีข่ดัแย้งกบักฎหมาย

ทางทะเลของสหประชาชาติ โดยข้อโต้แย้งของพวกเขานั้นง่ายมาก กล่าวคือ เครื่องดักจับเขม่าควันเปลี่ยนมลพิษจากอากาศ

เป็นการปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งขัดกับ UNCLOS

 IMO ได้ประกาศให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลายเป็นพื้นที่ควบคุมการปล่อยก�ามะถันร้อยละ 0.1 ตั้งแต่ปี 2568

 บทความใน TradeWinds ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566 ระบุว่า: เม่ือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเพื่อ

ศึกษาการปล่อยมลพษิจากการขนส่งทางทะเลโดยทดสอบผลกระทบของการปล่อยน�า้เสียจากเครือ่งดักจบัเขม่าควนัท่ีมีต่อสิง่ 

มีชวีติท่ีอาศัยอยูใ่นมหาสมุทร พวกเขาพบผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายแม้ว่าสารพษิจะมจี�านวนน้อยท่ีสดุกต็าม โครงการ EMERGE 

ได้รับการประสานงานโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 9 แห่งและสถาบันวิจัย 

5 แห่ง หุ้นส่วนยังรวมถึงบริษัท Danaos Shipping ผู้จัดการเรือคอนเทนเนอร์ชาวกรีก บริษัทเทคโนโลยี Creative Nano  

และคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทะเลบอลติก เม่ือมองไปข้างหน้า Maria Granberg นักวิจัยอาวุโสของ IVL Swed-

ish Environmental Research Institute คิดว่าควรมีการห้ามปล่อยน�้าเสียจากเครื่องดักจับเขม่าควันลงสู่ทะเล “ฉันท�างานเป็น 

นักพษิวทิยาเชงินิเวศเป็นเวลา 25 - 30 ปีแล้ว และหายากมากทีเ่ราเหน็ผลกระทบทีร่นุแรงเช่นน้ีโดยทีย่งัไม่ได้รบัความสนใจจงึ

ควรเรียกร้องให้มีการด�าเนินการบางอย่างอย่างจริงจัง”

 พีเอสแอล ยืนยันว่าการถ่ายเทมลพิษจากอากาศสู่ทะเลนั้นไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้เฉพาะน�้ามันเชื้อเพลิง

ที่มีก�ามะถันต�่ากับเรือทุกล�าของบริษัทฯ เท่านั้น

 บริษัทฯ เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้ว แต่มันซ�้าซากจ�าเจ IMO จะต้องสั่งห้ามการส่งมอบเรือใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

นับจากวันที่ก�าหนด เช่น 1 มกราคม 2573 หรือเร็วกว่านั้น ในขณะเดียวกัน เรือเก่าจะต้องถูกรีไซเคิลอย่างช้าที่สุดภายในปี 

2573 การก�าหนดเวลาท่ียากล�าบากเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปท่ีความร่วมมือกันของอู่ต่อเรือ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ หน่วยงานก�ากับดูแล 

ซัพพลายเออร์เชื้อเพลิงที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และห่วงโซ่อุปทานทั้งทางบก/ทางทะเล และเจ้าของเรือในการเลือกเช้ือเพลิง

ส�าหรับ เรือที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vessels (ZEVs) ในอนาคต

 พเีอสแอลวางแผนทีจ่ะส่ังซ้ือ ZEVs รุ่นใหม่ในปี 2571 เหตุผลท่ีต้องรอกเ็พือ่ความชดัเจนเก่ียวกบั “เช้ือเพลงิแห่งอนาคต” 

นอกจากน้ียงัไม่มีรางวลั หากแต่มีความเส่ียงทัง้หมดส�าหรบัการเป็นผูส้ัง่ซ้ือรายแรก และบรษัิทฯ กเ็ลก็เกนิไปท่ีจะรบับทบาทนี ้



ในขณะน้ี ดูเหมือนว่าเชือ้เพลงิแห่งอนาคตจะเป็นแอมโมเนยี แต่เมทานอลกก็�าลงัมีการแข่งขนัท่ีสูงเช่นกนั แต่มีปัญหาทีย่งัไม่

ได้รับการแก้ไข เช่น การผลิตอี-เมทานอล ความหนาแน่นของพลังงาน ความจุของถังที่บรรจุ ฯลฯ

นโยบายปลอดโควิดของจีน:

 สือ่กระแสหลกัไม่สามารถหยดุวพิากษ์วจิารณ์นโยบายปลอดโควดิของจนีในขณะทีมี่ผลบงัคับใช้ ขณะนีเ้ม่ือจนียกเลกิ

นโยบายนี้ในเดือนธันวาคม 2565 สื่อกระแสหลักเดียวกันก็หยุดวิจารณ์จีนไม่ได้ว่ายกเลิกนโยบาย “กะทันหันและไม่มีกลยุทธ์

ทางออก” เพือ่รองรบั ในกรณขีองการปลอดโควดิในประเทศจนี ถ้าคณุท�ากแ็ย่แล้ว และถ้าไม่ท�ากแ็ย่ IEA คาดการณ์ว่าปรมิาณ

การใช้น�า้มันของจนีอาจอยูร่ะหว่าง 15 ถงึ 15.8 MBPD ในปี 2566 ท้ังหมดขึน้อยูก่บัจ�านวนผูติ้ดเชือ้โควดิ การเข้ารบัการรกัษา

ตัวในโรงพยาบาล อตัราการเสียชวีติ และหากสองอย่างหลงัต�า่ ปรมิาณการใช้น�า้มันกจ็ะสูงและในทางกลบักนั ปรมิาณการใช้

น�า้มันของจนีคาดว่าจะลดลงจาก 15.4 MBPD ในปี 2564 เป็น 15 MBPD ในปี 2565 ปรมิาณการใช้น�า้มันเครือ่งบนิในจีนคาดว่า 

จะต�า่กว่าระดบัในปี 2561 มาก ในขณะทีป่รมิาณการใช้น�า้มันในประเทศอืน่ๆ ส่วนใหญ่กลบัมาอยูใ่นระดับก่อนเกดิโรคระบาด

ในปี 2565 แต่หากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเกิดจากโควิด /อัตราการเสียชีวิตต�่า เราอาจเห็นการบริโภคน�้ามัน

ของจีนพุ่งสูงกว่าระดับปี 2562 ในปี 2566

สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน:

• สงครามครัง้นีจ้ะทดสอบความต้ังใจของสหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรปทีจ่ะเข้าร่วมกบัอเมรกิา หากฤดูหนาว

ท่ีรนุแรงเข้ามา และผูค้นเริม่เสียชวีติเน่ืองจากความหนาวเยน็จัด โดยค่าใช้จ่ายในการท�าความร้อนสูงจนไม่สามารถ

รักษาความอบอุ่นให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความตายได้ จนถึงตอนนี้ ฤดูหนาวมีอากาศอบอุ่นกว่าปกติมาก และ

ด้วยเหตุนี้ แรงกดดันต่อสหภาพยุโรปจึงลดลง

• ตามการค�านวณของรอยเตอร์ เยอรมนีใช้เงนิไป 500,000 ล้านเหรยีญสหรฐันับต้ังแต่การเริม่ต้นของสงคราม และ

การคว�า่บาตรทีบ่งัคบัใช้กบัรสัเซีย ในการต่อสูกั้บผลกระทบจากต้นทุนพลงังานท่ีเพิม่สูงขึน้ และการท�าให้บรษิทั 

Uniper เป็นของรัฐจะเพิ่มเงินอีก 216,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับตัวเลขข้างต้น

• ส�าหรับมุมมองที่แตกต่างของโลกรอบตัวเรา บทความ (https://original.antiwar.com/ted_snider/2022/12/18/the-

troubled-us-saudi-relationship/) โดย Ted Snider ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านปรัชญาและเขียนเกี่ยวกับ

การวิเคราะห์รูปแบบในนโยบายต่างประเทศและประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ เป็นบทความที่ดี

• ในครึ่งแรกของปี 2565 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุด และในเดือนกันยายนส่งออก 4 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นสถิติใหม่

• เกมสงครามจ�าลองการรกุรานไต้หวนัของจนีเป็นความเคลือ่นไหวล่าสุดโดย neocon hawks ภายในสภาอตุสาหกรรม

การทหาร ดูเหมือนกลุม่นโีอคอนจะไม่พอใจกบัสงครามร้อนระอเุพยีงครัง้เดียว พวกเขาก�าลงัผลกัดันสถานการณ์

ให้เกิดสงครามร้อนระอุครั้งต่อไปในทะเลจีนใต้

• สุดท้าย ลูกข่างจะยืนได้ก็ต่อเม่ือหมุนเร็วมากเท่านั้น จักรยานเม่ือเคลื่อนที่เท่าน้ัน ขาต้ังกล้องสามารถยืนได้แม้ว่า

จะอยู่กับท่ี โต๊ะดูม่ันคงมากท่ีสุด เห็นได้ชัดว่าโลกหลายขั้วที่น�าโดยประเทศหลักเป็นสภาวะตามธรรมชาติของ

ดุลยภาพที่มั่นคงส�าหรับโลก

เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์:

 การลดลงอย่างมากของอัตราค่าระวางในตลาดตู้คอนเทนเนอร์เกิดจากการลดระยะเวลาจอดรอ ณ ท่าเรือลงอย่างมี

นัยส�าคัญ ดัชนี SCFI เพิ่มข้ึนอย่างมากเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม เม่ือเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 78 จากปี

ก่อนหน้าจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสูงกว่าระดับดัชนีในปี 2561 ร้อยละ 37 ยอดส่ังต่อเรือใหม่อยู่ท่ีร้อยละ 28 

(ส�าหรับเรือที่มีน�้าหนักมากกว่า 17,000 TEU อยู่ที่ร้อยละ 61) และนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่ด้วยภาพรวมของอุตสาหกรรมที่

ยงัคงอยูใ่นระดับสงูเช่นน้ี การลดลงของอปุทานเป็นสิง่ทีส่ามารถจดัการได้ดังทีเ่ราได้เหน็ในปี 2563 เม่ือต้นปี 2563 ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการขนส่งก�าลงัอ่านสิทธิสุดท้ายส�าหรบัการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ แต่ด้วยการจดัการอปุทาน ส่งผลให้ในปี 2563 ส�าหรบั

อุตสาหกรรมการขนส่งตู้คนเทนเนอร์ เป็นปีเริ่มต้นของสามปีติดต่อกันที่สามารถท�าก�าไรหลายพันล้านดอลลาร์!



เงินเฟ้อ:

 ในบทความของศาสตราจารย์เจมส์ เค กลัเบรธ ใน Project Syndicate ลงวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2565 เกีย่วกบัการควบคุม

เงินเฟ้อ กล่าวว่า “หนี้เพิ่มข้ึนในไตรมาสสองและมากข้ึนในไตรมาสสาม ราคาของบิทคอยน์เพิ่มข้ึนจนถึงปลายเดือนมีนาคม 

หลังจากน้ันก็ลดลงประมาณ 2 ใน 3 รวมเป็นร้อยละ 20 ภายในระยะเวลาเพยีงห้าวนัในเดือนก่อนหน้า ในท�านองเดียวกัน ดัชนี

ราคาทีอ่ยูอ่าศัยของสหรฐัพุง่สงูสุดในเดือนพฤษภาคมและลดลงเรือ่ย ๆ นบัต้ังแต่นัน้เป็นต้นมา เส้นอตัราผลตอบแทนท่ีกลบั

ด้านหมายความว่าอตัราดอกเบีย้ระยะส้ันของพนัธบัตรสูงกว่าอตัราดอกเบีย้ระยะยาว ซึง่เป็นสญัญาณท่ีชดัเจนของปัญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต” คุณสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ท่ีนี่ (https://www.project-syndicate.org/commentary/inflation-not-

persistent-fed-guided-by-politics-by-james-k-galbraith-2022-11)

 เจ้าของรางวลัโนเบล ศาสตราจารย์โจเซฟ สติกลติซ์ อธิบายถงึสาเหตุของภาวะเงนิเฟ้อในบทความน้ี (https://theintercept.
com/2022/12/12/inflation-covid-war-joseph-stiglitz-ira-regmi/?utm_medium=email&utm_source=The Intercept Newsletter) 

โดยระบุว่า “ผู้บริโภคที่ซ่ือสัตย์ของส่ือชั้นน�าของอเมริกา ข่าวทีวี นิวยอร์กไทม์ส วอชิงตันโพสต์ มักจะรู้สึกว่าทุกคนใน

สหรัฐอเมริกาอยู่ทีมเดียวกัน แม้ว่าเราอาจไม่เห็นด้วยกับวิธีการบรรลุเป้าหมาย แต่เราทุกคนมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดียวกัน 

กล่าวคือ เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมอัตราการว่างงานที่ต�่าและชนชั้นกลางที่ประสบความส�าเร็จ ผู้ซึ่งประสบความ

ส�าเรจ็กว่าพ่อแม่ของพวกเขา นีเ่ป็นเรือ่งเท็จอย่างแน่นอน ผูค้นในระดบัสงูของอเมรกิาไม่ต้องการสิง่นีเ้ลย และถ้าคุณมองจาก

มุมมองของพวกเขา นั่นก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจ อัตราการว่างงานต�่าหมายถึงการใช้อ�านาจในการปกครองจะเป็นเรื่องยาก

และแรงงานจะมีความมั่นใจในการรวมเป็นหนึ่ง ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นส�าหรับพนักงานหมายถึงเม็ดเงินที่น้อยลงส�าหรับนายจ้าง”

ความไม่เท่าเทียมกัน:

 ปี 2565 แสดงให้เห็นว่ามีความยุติธรรมหรือการท�าให้เท่าเทียมกันบนโลกใบนี้ แต่ไม่จ�าเป็นส�าหรับทุกคน

• Elon Musk ขาดทุนกว่า 208,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

• Jeff Bezos ขาดทุน 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

• Mark Zuckerberg ขาดทุน 78,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

• Larry Page และ Sergey Brin ต่างสูญเสียเงิน 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

• Phil Knight ขาดทุน 18.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• Leonard Lauder ขาดทุน 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• Dan Gilbert ขาดทุน 8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• ผูก่้อต้ัง Theranos มหาเศรษฐี และนกัต้มตุ๋นท่ีถกูตัดสินว่ามีความผดิ Elizabeth Holmes อาจลงเอยใน “คกุสวรรค์”

• Sam Bankman-Fried แห่ง FTX เผชิญ 115 ปีในคุกที่ “ไม่ใช่สวรรค์”

• Jack Ma ขาดทุน 13.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• Yang Huiyan ขาดทุน 11.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• Zhong Shanshan ขาดทุน 11.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• โดยรวมแล้ว เหล่ามหาเศรษฐีสูญเสียเงิน 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565

• ประธานบริษัท Evergrande ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในบุคคลท่ีร�่ารวยท่ีสุดของจีน สูญเสียทรัพย์สินร้อยละ 93 

ของทรัพย์สินมูลค่า 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐของเขา

• ร้อยละ 10 ของผูค้นในสหราชอาณาจกัรจะไม่จดัการบลิค่าความร้อนหากไม่มคีวามช่วยเหลอืจากรฐับาลในปี 2566

• ความเสแสร้งเม่ือต้องรับมือกับคนผิวขาวกับคนผิวสี เกิดข้ึนเม่ือ ส.ส. ชาวไอริชรับต�าแหน่งประธานาธิบดีแห่ง

สหภาพยุโรปในวิดีโอนี้ (https://videoparliament.ie/movies/Richard Boyd Barrett-01-12-22v.mp4)

• บทความซึ่งเขียนโดย Thom Hartman เป็นบทความที่ควรค่าแก่การอ่าน เนื่องจากอธิบายถึงความไม่เท่าเทียมกัน

ทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสยี (https://www.counterpunch.org/2023/01/04/was-the-southwest-

airlines-meltdown-impacted-by-the-great-share-buyback-scam/)



ข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเล:

 ในช่วงปี 2543 เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีความสุขกับ “วัฏจักรสูงสุด” (ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ด้านวัตถุดิบของจีน

เป็นหลกั) เป็นระยะเวลาทีข่ยายออกไปมากกว่า 70 เดือนนบัจากส้ินปี 2544 ซึง่ท�าให้รายได้เฉลีย่เพิม่ข้ึนกว่า 10 เท่า ในท�านอง

เดียวกัน เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ก�าลังเฟื่องฟูเมื่อเร็ว ๆ นี้ ใช้เวลาหนึ่งปีส�าหรับช่วงวัฏจักรสูงสุด (ปี 2550 - ปี 2551) 

 แนวโน้มก่อนหน้านี้ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตามเงื่อนไขพิเศษ การกลับลงสู่ระดับปกติอย่างรวดเร็วนั้นไม่ใช่เรื่อง 

ผดิปกติ เม่ือความตึงตัวของอปุทาน “ลดลง” ตัวอย่างเช่น อตัราค่าระวางของเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองและเรอืบรรทุกน�า้มัน

แสดงการลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการลดลงที่เห็นในเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 

4 พฤศจิกายน 2565) 

 อตัราค่าระวางของเรอืขนส่งก๊าซ LNG พุง่ข้ึนอย่างรวดเรว็ตลอดเดือนกนัยายนและตุลาคม การประเมินอตัราค่าระวาง

ส�าหรบัเรอืสองแทงค์ขนาดระวางบรรจ ุ174,000 ลกูบาศก์เมตร สูงถงึ 480,000 เหรยีญสหรฐัต่อวนัในวนัที ่18 พฤศจกิายน ใน

ขณะท่ีอัตราค่าระวางส�าหรับเรอืขนส่งก๊าซ DFDE LNG ขนาดระวางบรรจ ุ160,000 ลกูบาศก์เมตร อยูท่ี่ 445,250 เหรยีญสหรฐั

ต่อวนั ซึง่สงูเป็นหกเท่าของค่าเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าระยะยาวซ่ึงอยูท่ี ่75,000 เหรยีญสหรฐัต่อวนั เกอืบสองเท่าของระดับสงูสุด

เป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อฤดูหนาวในปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)

 ความเรว็ของการแล่นเรือเพิม่ขึน้และลดลงตามสภาวะตลาด ความเรว็ในการแล่นเรอืส�าหรบัเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง

และเรอืขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพิม่ขึน้ในปี 2563 และปี 2564 เนือ่งจากสภาวะตลาดดีดตัวขึน้จากผลกระทบเริม่แรกของโควดิ-19 

ความเรว็ในการแล่นเรอืส�าหรบัเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพิม่ข้ึนมากกว่าร้อยละ 2 ระหว่างปี 2563 ถงึปี 2565 เนือ่งจากตลาด

มีก�าไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ความเร็วของเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 ระหว่างช่วงพฤษภาคมปี 

2563 ถึง พฤษภาคมปี 2565 อย่างไรกต็าม ความเรว็ในการแล่นเรอืได้ชะลอลงเม่ือเรว็ ๆ น้ี เนือ่งจากตลาดการขนส่งสินค้าแห้ง

เทกองได้อ่อนตัวลงและตลาดเรอืขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้มีการปรบัฐานลงอย่างมาก ในเดือนตุลาคม ความเรว็ในการแล่นเรอื 

ของเรอืขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลดลงร้อยละ 3 ในเดือนตุลาคมปี 2564 และความเรว็ในการแล่นเรอืส�าหรบัเรอืขนส่งสินค้าแห้ง

เทกองลดลงร้อยละ 4 ความเรว็ทีเ่พิม่ข้ึนล่าสุดนัน้มีเพยีงเลก็น้อย แม้จะมีตลาดอตัราค่าระวางท่ีสงูเป็นประวติัการณ์และตลาด

การขนส่งสินค้าแห้งเทกองท่ีแข็งแกร่งมาก แต่ความเร็วเฉลี่ยในปัจจุบันก็ต�่ากว่าระดับเฉลี่ยก่อนเกิดโควิดประมาณร้อยละ 2 

ในปี 2562 การติดตามความเร็วในการแล่นเรือจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบซึ่งเป็นผลมาจากกฎระเบียบใหม่ โดยจะส่ง

ผลกระทบต่ออุปทานเรือและตลาด (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)

 ในวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 คลืน่ลกูใหญ่ซัดเข้าใส่เรอืส�าราญของบรษัิท Viking Ocean บรเิวณนอกชายฝ่ังอาร์เจนตินา 

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีก 4 รายบนเรือ Viking Polaris ซึ่งต่อขึ้นในปี 2565 (ข้อมูลจาก TradeWinds วันที่ 2 

ธันวาคม 2565)

 เรือขนส่งรถยนต์ก�าลังสร้างสถิติใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มการขนส่งท่ีมีระยะทางไกลขึ้น ปัจจัยที่มี

อทิธิพลต่อแนวโน้ม ได้แก่ อปุสงค์ท่ีถกูกกั รูปแบบการค้าท่ีเปลีย่นไป และการซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถงึปัญหาเศรษฐกจิมหภาค

และความไร้ประสิทธิภาพของกองเรอื อตัราการเช่าเหมาล�าเป็นระยะเวลา 1 ปีส�าหรบัเรอื PCTC ขนาดระวางบรรทุกประมาณ 

6,500 ceuในขณะน้ีอยูท่ี ่105,000 เหรยีญสหรฐัต่อวนั (เพิม่ขึน้เป็นสองเท่าจากสถติิในไตรมาสสองของปี 2551) โดยโดยท่ัวไป

แล้วการเข้าท�าสัญญาเช่าเรือในขณะนีจ้ะเป็นสัญญาเช่าระยาวเป็นระยะเวลาหลายปีและเรอืส่วนใหญ่ในกองเรอืได้เข้าท�าสญัญา 

“เช่าระยาวแบบมีอัตราค่าระวางคงที่” (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 9 ธันวาคม 2565)

 การประชมุ MEPC คร้ังท่ี 79 ของ IMO ในสัปดาห์น้ีก�าหนดให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีนเป็นพืน้ท่ีควบคมุการปล่อยก�ามะถนั

ร้อยละ 0.1 ต้ังแต่ปี 2568 เป็นต้นไป นับเป็นแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อการค้าสินค้าแห้งเทกองด้วยตัวบ่งชี้ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่าการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลทั่วโลกของ (SIN TSID 546175) ลดลงร้อยละ 3.3 จากปีก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน

ท่ามกลางความชัดเจนถึงการชะลอตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็ก ซึ่งตัวบ่งชี้แสดง

ให้เห็นว่าลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 16 ธันวาคม 2565)

 กลุ่มสิง่แวดล้อมรูสึ้กผดิหวงัท่ีไม่มีความคบืหน้าในการเรยีกร้องให้มกีารห้ามใช้เครือ่งดักจบัเขม่าควนัทีข่ดัแย้งกบักฎหมาย 

ทางทะเลของสหประชาชาติ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวได้รับการส่งต่อไปยังแผนกกฎหมายของหน่วยงานก�ากับดูแลการขนส่งของ

สหประชาชาติ (ข้อมูลจาก TradeWinds วันที่ 26 ธันวาคม 2565)



 ดัชน ีSCFI เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าเป็นครัง้แรกต้ังแต่เดือนกรกฎาคมเป็น 1,108 จุด เมือ่วนัท่ี 30 ธันวาคม 

แต่ลดลงร้อยละ 78 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วงท่ีเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้รับความนิยมอย่างมาก หลังจาก

ปรบัตัวลดลงอย่างรวดเรว็ในฤดูใบไม้ร่วงน้ี (ลดลงเฉลีย่สปัดาห์ละร้อยละ 5 ระหว่างเดือนกนัยายนถงึพฤศจิกายน) ดัชนเีซ่ียงไฮ้

ยังคงอยู่เหนือระดับปี 2562 อยู่ร้อยละ 37 (ข้อมูลจาก DNB Markets วันที่ 3 มกราคม 2566)

 อตัราการส่งมอบเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองในปี 2566 จะเพิม่ขึน้เป็น 30.15 ล้านเดทเวทตัน ในปี 2565 อตัราการส่งมอบ

เรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองมีปริมาณรวม 28.68 ล้านเดทเวทตันลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทยีบกบัปีก่อนหน้า จากปรมิาณ 35.91 ล้าน

เดทเวทตันในปี 2564 การปลดระวางเรอืในปี 2566 จะเพิม่ขึน้เป็น 5.12 ล้านเดทเวทตัน ในปี 2565 ปรมิาณการรไีซเคิลเรอือยู่ที่ 

3.37 ล้านเดทเวทตัน ลดลงร้อยละ 48 เมือ่เทียบกบัปีก่อนหน้า จากปรมิาณ 6.54 ล้านเดทเวทตันในปี 2564 การเติบโตของกอง

เรอืสุทธิส�าหรบัเรอืขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดระวาง 20-64,999 เดทเวทตัน จะยงัคงอยูท่ี่การเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 3 เม่ือ

เทียบกับปีก่อนหน้าในปี 2566 จากนั้นจะชะลอตัวลงเหลือการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ในปี 2567 กองเรือเติบโตขึ้นร้อยละ 

3 จากปีก่อนหน้าในปี 2564 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ได้ชะลอตัวลงตลอดปี 2565 อัตราส่วนค�าสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณการ

ซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 7.1 ในแง่เดทเวทตัน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลในปี 2565 การขนส่งแร่เหล็กลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อ

เทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 1,519.4 ล้านตัน การส่งออกจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 แต่ปริมาณการส่งออกจากบราซิล

ลดลงร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2565 ปริมาณการค้าถ่านหินทางทะเลทั่วโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้าเป็น 1,204.8 ล้านตัน การขนส่งถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากอินโดนีเซีย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Banchero Costa วันที่ 20 มกราคม 2566) 

 ยอดขายรถขุดในจีนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของดัชนี BDI และยอดขายดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาห้าเดือนติดต่อกันจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 Arrow Shipbroking กล่าวในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี 

ยอดขายในเดือนพฤศจกิายนเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.8 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า ข้อมูลเดือนธันวาคมคาดว่าจะเผยแพร่ในเรว็ ๆ น้ี แต่

อาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการหยุดชะงักท่ีเกิดจากการกลับมาเปิดประเทศใหม่อย่างรวดเร็วของจีน หลังจากปิดเมืองต่าง ๆ 

หลายเมืองอันเนื่องมาจากโควิด Burak Cetinok หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Arrow Shipbroking กล่าวว่า “ยอดขายรถขุดเป็นหนึ่งใน

ตัวชีว้ดัชัน้น�าทีน่่าเชือ่ถอืท่ีสุดของกจิกรรมการก่อสร้างในอดีต และเป็นจุดเปลีย่นท้ังหมดในดัชน ีBDI ต้ังแต่ปี 2551” (ข้อมลู

จาก TradeWinds วันที่ 20 มกราคม 2566)

 หวัใจส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ของโลกของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลท่ีปริมาณร้อยละ 2.3 (855 ล้านตัน) จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงที่

ไม่เคยมีมาก่อน และเราคาดการณ์ว่าความต้องการในการต่ออายุกองเรือพื้นฐานจะเพิ่มข้ึนตามการพัฒนาของทศวรรษ การม ี

ผลบังคับใช้ของ “มาตรการระยะสั้น” ของ IMO (EEXI และ CII) เป็นก้าวส�าคัญอย่างยิ่งในเส้นทางการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนของการขนส่งทางทะเล (เช่นเดียวกับ ETS ของสหภาพยุโรปในปี 2567) และเป็นส่ิงท่ี “เหนือความคาดหมาย” 

ของตลาด (ข้อมูลจาก Clarksons วันที่ 20 มกราคม 2566)

 ในปี 2565 การน�าเข้าแร่เหลก็ไปยงัประเทศจนีลดลงร้อยละ 1.0 เม่ือเทยีบกบัปีก่อนหน้าเป็น 1,077.7 ล้านตัน การน�าเข้า 

จากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เป็น 739.5 ล้านตัน และจากบราซิลลดลงร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 223.4 

ล้านตัน (ข้อมูลจาก Banchero Costa วันที่ 22 มกราคม 2566)

 ในช่วงปี 2565 อตัราค่าระวางของดัชน ีBSI เฉลีย่อยูท่ี ่22,078 เหรยีญสหรัฐต่อวนั ลดลงร้อยละ 17.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ในขณะที่อัตราค่าระวางของดัชนี BHSI เฉลี่ยอยู่ที่ 21,282 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ใน

ช่วงปี 2565 ปริมาณการส่งมอบเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์รวม 8.68 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 

6 จากปี 2564 การปลดระวางเรือจะเพิ่มขึ้นในปี 2566 เป็น 1.09 ล้านเดทเวทตัน ในช่วงปี 2565 การปลดระวางเรือมีปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 0.41 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงเป็นการลดลงร้อยละ 62 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ในช่วงปี 2564 การเติบโตของกองเรือ

สทุธิส�าหรบัเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองขนาดระวาง 20,000-64,999 เดทเวทตัน คาดว่าจะอยูท่ี่เพิม่ข้ึนร้อยละ 3 เม่ือเทยีบกบัปี

ก่อนหน้าในปี 2566 และเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 ในปี 2567 กองเรอืจะเติบโตขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทยีบกบัปีก่อนหน้าในปี 2565 ปรมิาณ 



ค�าส่ังต่อเรอืใหม่ยงัคงชะลอตัวในปี 2565 โดยมีอตัราส่วนค�าสัง่ต่อเรอืใหม่ต่อการซือ้ขายในแง่เดทเวทตันอยูใ่นระดับต�า่ทีร้่อยละ 

8.0 (ข้อมูลจาก Banchero Costa วันที่ 26 มกราคม 2566)

 บริษัท SITCs ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระดับภูมิภาคของจีนมีผลก�าไรเพิ่มข้ึนเกือบสองเท่าในปีก่อนหน้าจากตลาด

เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเฟื่องฟู บริษัทผู้ให้บริการเรือตู้สินค้าขนาดกลางหรือขนาดเล็กท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ฮ่องกงท�าก�าไรสุทธิมากกว่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 ตามบัญชีเบ้ืองต้นซ่ึงยังไม่ได้รับการตรวจสอบ เป็นการเพิ่ม

ขึ้นจากผลก�าไร1.17 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก TradeWinds วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)

ข่าวเศรษฐกิจ

 บรษัิท Uniper รายงานผลขาดทนุสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 39,300 ล้านเหรยีญสหรฐั ถอืเป็นการขาดทุนครัง้ใหญ่

ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทสัญชาติเยอรมัน ซ่ึงสะท้อนถึงผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีรัสเซียหยุด

ส่งอุปทาน (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)

 ยโุรปก�าลังแข่งขนักนัเพือ่เติมเต็มก๊าซทีข่าดหายไปจากการคว�า่บาตรก๊าซจากรสัเซยี แต่ประเทศเกดิใหม่ เช่น ปากสีถาน 

บังกลาเทศ และไทย คือกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบเพราะประเทศเหล่านี้แข่งขันกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าหลาย

เท่าตัว (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

 ข้อมูลทางการเผย GDP ของอังกฤษหดตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสสาม (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

 ท่ีจดุสูงสุด เจ้าพ่อครปิโต Sam Bankman-Fried มีมูลค่าทรพัย์สนิ 26 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในช่วงต้นสปัดาห์น้ี เขายงัคง

มีเงิน 16 พนัล้านเหรยีญสหรฐั แต่ขณะนีมู้ลค่าทรพัย์สนิของเขาน้อยลงมาก การล่มสลายของ FTX.com ซ่ึงเป็นการล้มละลาย

ครัง้ใหญ่ทีส่ดุของปี ได้ให้บทเรยีนอกีบทหนึง่เกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่ความโอ้อวดต้องเผชญิกบัความจรงิทีโ่หดร้าย (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

 สหราชอาณาจักรเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยเศรษฐกจิหดตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสสาม ธนาคารแห่งประเทศองักฤษคาดว่าภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยคร้ังนีจ้ะยืดเย้ือ อาจจะยาวนานถงึปี 2567 คณะกรรมาธิการยโุรปกล่าวว่าสหภาพยโุรปอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย 

ในช่วงไตรมาสปัจจุบันเช่นกัน โดยการเติบโตจะกลับมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ข้อมูลจาก Fortune วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

 บรษัิทเทคโนโลยีขนาดใหญ่มักมีปัญหาใหญ่ หลงัจากช่วงขาขึน้ทีก่นิเวลาหลายปี ภาคส่วนน้ีก�าลงัเผชญิกบัการปรบัฐาน 

อย่างรวดเร็ว Alphabet Amazon Apple และ Microsoft ขาดทุนรวมกัน 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในแง่ของมูลค่าตลาดหุ้นในปี

ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน Meta บริษัทแม่ของ Facebook Instagram และ WhatsApp กล่าวว่าจะปลดพนักงาน 11,000 

คนหรอืร้อยละ 13 ของจ�านวนพนกังานท้ังหมด Elon Musk เจ้าของคนใหม่ของ Twitter ปลดพนักงานออกครึง่หนึง่ จากข้อมลู

ของ Crunchbase นกัเทคโนโลยชีาวอเมรกินัมากกว่า 60,000 คนได้ถกูปลดในปี 2565 ท่ามกลางการกลนืไม่เข้าคายไม่ออกและ 

ความเหน็แก่ตัวอย่างร้ายแรง บรษิทัเทคโนโลยขีนาดใหญ่จะได้รบัประโยชน์จากคณะกรรมการและนักลงทนุทีก่ระตือรอืร้น บรษิทั

เทคโนโลยขีนาดใหญ่และชายผูซ้ือ้หุน้เพือ่เข้าควบคมุกจิการมอีะไรทีเ่หมือนกันกับบรษิทั GE ค�าตอบคือ เจ้านายทีไ่ร้ความรับผดิชอบ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง และนักลงทุนที่เบื่อหน่าย (ข้อมูลจาก The Economist วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565)

 จนีออกมาตรการผ่อนคลายอย่างกว้างขวางเกีย่วกบัทรพัย์สินและการควบคมุโควดิ ซึง่เป็นสัญญาณท่ีแข็งแกร่งทีสุ่ดที่

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงก�าลังหันความสนใจไปที่การช่วยเหลือเศรษฐกิจ ปักกิ่งเปิดตัวมาตราการช่วยเหลือ 16 จุดที่ครอบคลุม

ส�าหรบัตลาดอสงัหารมิทรพัย์ทีก่�าลงัด้ินรน เพยีงไม่กีว่นัหลงัจากประกาศ 20 มาตรการเพือ่เป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าทีใ่นขณะท่ี 

ผ่อนคลายนโยบายปลอดโควิดที่เป็นที่ถกเถียงกัน (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565)

 บรษัิท Amazon ก�าลงัจะเลกิจ้างพนกังาน 10,000 คน ซึง่เป็นการเลกิจ้างครัง้ใหญ่ท่ีสดุโดยบรษัิทอคีอมเมิร์ซยกัษ์ใหญ่ที่

ก่อตั้งโดย Jeff Bezos บริษัทเผชิญกับการเติบโตที่ช้าลงและกลัวว่าจะตกต�่า เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ลดพนักงาน

หลายพันคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)

 ในช่วงสัปดาห์ทีผ่่านมาเราได้เฝ้าดูการล่มสลายของจกัรวาล crypto ด้วยความหลงใหลอนัน่าสยดสยอง เม่ือไม่นานมานี้ 

แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสูงอย่างมหาศาล FTX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเขา ซึ่งขณะนั้น



ใหญ่เป็นอันดับสาม มีมูลค่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความม่ังค่ังของเขาเองอยู่ท่ีประมาณ 16 พันล้านเหรียญสหรัฐ วันน้ีไม่

เหลืออะไรนอกจากเจ้าหนี้ที่โกรธเกรี้ยว 1 ล้านคน บริษัทคริปโตที่สั่นคลอนหลายสิบแห่ง และการเพิ่มจ�านวนของหน่วยงาน

ก�ากับดูแลและการสอบสวนทางอาญา เงื่อนไขการให้บริการของการแลกเปลี่ยนกล่าวว่าจะไม่ให้ยืมทรัพย์สินของลูกค้าไปยัง

หน่วยงานการค้า จากสินทรัพย์จ�านวน 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีรายงานว่าเงินมูลค่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ถูกให้ยืมแก่

บรษิทั Alameda Research ซ่ึงเป็นบรษัิทการค้าท่ี แบงค์แมน-ฟรายด์ เป็นเจ้าของเช่นกัน บรษัิทยอมรบัโทเค็นดิจิทัลของตัวเอง

เป็นหลักประกันซ่ึงบรษัิทเสกออกมาในอากาศ การด�าเนินการท่ีร้ายแรงในการแลกเปลีย่นดังกล่าวได้เปิดเผยช่องโหว่ในงบดุล 

หลังจาก FTX ประกาศล้มละลายในอเมริกา เงินหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐได้ไหลออกจากบัญชีของบริษัท (ข้อมูลจาก The 

Economist วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)

 โจ ไบเดนและสี จิ้นผิงพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในฐานะผู้น�าในวันจันทร์ (14 พฤศจิกายน 2565) และส่งสัญญาณถึง

ความปรารถนาท่ีจะกอบกูค้วามสมัพนัธ์ระหว่างสหรฐัฯ-จนีทีร้่าวฉานก่อนการประชมุสุดยอด G20 ในสปัดาห์น้ีทีบ่าหล ีเป็น

เรือ่งดีท่ีมีการเจรจาเกดิขึน้ เนือ่งจากความสมัพนัธ์ระหว่างมหาอ�านาจทัง้สองลดต�า่ท่ีสดุในรอบ 10 ปี เนือ่งจากความตึงเครยีด

เกีย่วกบัไต้หวนัและการควบคุมการส่งออกของสหรฐัฯ ทีมุ่ง่เป้าไปทีอ่ตุสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ (ชปิ) ของจีน (ข้อมูลจาก 

Financial Times วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)

 หลงัจากสองปีทีโ่รคระบาดเป็นตัวก�าหนดอนาคตอนัใกล้ ตัวขบัเคลือ่นหลกัในตอนนีคื้อสงครามในยเูครน โลกจะต้อง

ต่อสูก้บัความขดัแย้งทีส่่งผลกระทบต่อภูมิรฐัศาสตร์และความม่ันคง อตัราเงินเฟ้อสูง ความวุน่วายในตลาดพลงังาน และเส้นทาง 

หลังการระบาดที่ไม่แน่นอนของจีน เพื่อท�าให้เรื่องยุ่งยาก สิ่งเหล่าน้ีเชื่อมต่อกันแน่นเหมือนกับชุดล้อเฟืองท่ีเชื่อมต่อกัน 

การแพร่ระบาดถือเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาท่ีค่อนข้างมีเสถียรภาพ ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติใหม่ และไม่มีทางหลีก

เลี่ยงได้ (ข้อมูลจาก The Economist วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565)

 David Malpass ประธานธนาคารโลกกล่าวว่า ปัจจบุนัประเทศทีย่ากจนท่ีสดุในโลกมีหนี ้62,000 ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี 

กับเจ้าหนี้ทวิภาคี ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีที่ผ่านมา พร้อมเตือนถึงการผิดนัดช�าระหนี้ (ข้อมูลจาก The Economist วันที่ 1 

ธันวาคม 2565)

 จากการวจัิยของสถาบันวจัิย Social Market Foundation และ Public First Consultancy พบว่ามีคน 7.2 ล้านคนในองักฤษ

ที่เผชิญกับวิกฤตค่าพลังงานโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 1 ธันวาคม 2565)

 วลาดิมีร์ ปูตินเปิดรบัการเจรจาเกีย่วกบัยเูครน หากตะวนัตกยอมรบั “ดินแดนใหม่ของรสัเซยี” เครมลนิกล่าว หลงัจาก

โจ ไบเดนกล่าวว่าเขายนิดีทีจ่ะพดูคุย (แม้ว่าจะไม่ใช่ตอนนีก้ต็าม ท�าเนียบขาวกล่าว) (ข้อมูลจาก Reuters วนัท่ี 2 ธันวาคม 2565)

 จนีได้สัง่ให้ธนาคารของรฐัชัน้น�า 4 แห่งออกเงินกูน้อกประเทศเพือ่ช่วยนกัพฒันาช�าระหนีใ้นต่างประเทศ ในมาตรการ

สนับสนุนล่าสุดของปักกิ่งส�าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขาดแคลนเงินสด (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 2 ธันวาคม 2565)

 การส่งออกและน�าเข้าของจีนหดตัวในอัตราที่สูงที่สุดในรอบอย่างน้อย 2-1/2 ปีในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากอุปสงค์

ทั่วโลกและภายในประเทศที่อ่อนแอ การหยุดชะงักของการผลิตอันเกิดจากโควิดและการทรุดตัวของอสังหาริมทรัพย์สร้าง

แรงกดดันต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 7 ธันวาคม 2565)

 ความเจ็บปวดนั้นรุนแรง เมื่อกลางเดือนตุลาคม พอร์ตโฟลิโอที่แบ่งสัดส่วน 60/40 ระหว่างหุ้นอเมริกันและพันธบัตร

ได้ลดลงมากกว่าทุกปีนบัต้ังแต่ปี 2480 ราคาบ้านลดลงทกุทีต้ั่งแต่แวนคูเวอร์ไปจนถงึซิดนีย์ บิทคอยน์ล้มเหลว ทองไม่แวววาว 

สินค้ามีเพียงสินค้าโภคภัณฑ์เพียงอย่างเดียวท่ีมีปีที่ดีและส่วนหนึ่งเป็นเพราะสงคราม (ข้อมูลจาก The Economist วันที่ 8 

ธันวาคม 2565)

 แคมเปญที่เข้มงวดทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีผลกระทบอย่างมากในการท�าให้ฟองสบู่ของสินทรัพย์ลดลง

ซ่ึงพองตัวในช่วงปีแรกของการแพร่ระบาด ตลาดคริปโตเคอเรนซ่ีซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมีมูลค่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ได้หดตัว

ลงมากกว่าสองในสาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีนักลงทุนชื่นชอบร่วงลงมากกว่าร้อยละ 50 อสังหาริมทรัพย์ราคาตกครั้งแรกใน

รอบ 10 ปี และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่ท�าให้ระบบการเงินเสียหาย (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 8 ธันวาคม 2565)



 อตัราว่างงานของอังกฤษเพิม่ข้ึนเป็นเดือนท่ี 2 ท่ามกลางสัญญาณว่าภาวะเงนิเฟ้อในตลาดแรงงานท่ีก�าลงัเยน็ลงในขณะท่ี 

เศรษฐกิจสะดุด และจ�านวนผู้สูงอายุท่ีหางานท�าเพิ่มขึ้น สหราชอาณาจักรบันทึกจ�านวนวันท�างานท่ีสูญเสียไปกับข้อพิพาท

แรงงานในเดือนตุลาคมซึ่งสูงสุดในรอบกว่าสิบปี (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

 นกัวทิยาศาสตร์สหรฐัฯ เตรยีมประกาศความก้าวหน้าเกีย่วกบัพลงังานฟิวชนั ซ่ึงอาจก้าวไปสูก่ารควบคมุกระบวนการ

ที่เผาดวงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าที่ปราศจากคาร์บอนในสักวันหนึ่ง (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

 Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX เผชญิกบัการส่งผูร้้ายข้ามแดนหลงัจากทีเ่ขาถกูจับกมุในบาฮามาสเมือ่คืนน้ี 

เช้านีอ้ยัการจากเขตทางตอนใต้ของนวิยอร์กแจ้งข้อกล่าวหาต่อเขาฐานมีความผดิในข้อหาฟอกเงนิและฉ้อโกงซึง่เกีย่วข้องกบัการ

ดูแลอาณาจกัร FTX ทีล่่มสลายในขณะนี ้ทางการบาฮามาสกล่าวว่า สหรฐัฯ ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าค�าขอส่งผูร้้ายข้ามแดน 

อยู่ระหว่างการด�าเนินการ (ข้อมูลจาก Fortune วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

 สหรัฐฯ มีสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดว่าอัตราเงินเฟ้ออาจถึงจุดสูงสุดในที่สุด หากไม่รวมอาหารและพลังงาน ดัชนีราคา 

ผู้บริโภคเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.2 ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนรายเดือนที่น้อยท่ีสุดนับต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2564 

มาตรวดัเงินเฟ้อนีเ้ป็นกญุแจส�าคัญส�าหรบันกัเศรษฐศาสตร์และประธานธนาคารกลางสหรฐั Jerome Powell นบัเป็นสัญญาณ

ที่บ่งบอกว่ากลยุทธ์ของธนาคารกลางนั้นได้ผล (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่เข้าใกล้การยุติแคมเปญต่อต้านเงินเฟ้อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย พาวเวลล์กล่าว หลังจาก

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียพื้นฐาน 0.5 จุด สู่ช่วงเป้าหมายร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 4.5 ผู้ก�าหนดนโยบายคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบ้ียจะ

ส้ินสุดในปีหน้าท่ีร้อยละ 5.1 ก่อนท่ีจะลดลงเหลือร้อยละ 4.1 ในปี 2567 พาวเวลล์กล่าวว่าปริมาณของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ครัง้ต่อไปในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์จะข้ึนอยูก่บัข้อมูลท่ีเข้ามา ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้อตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้อกี 0.5 จดุ (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วันที่ 14 ธันวาคม 2565)

 ตลาดแรงงาน แม้ว่าบริษัทด้านเทคโนโลยี ธนาคาร และอื่น ๆ จะถูกเลิกจ้างหลายพันคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 

หากแต่ยงัคงมีความยดืหยุน่เน่ืองจากนายจ้างส่วนใหญ่ยงัคงต้องพึง่พาแรงงาน ยอดค้าปลกีในเดือนพฤศจกิายนลดลงมากท่ีสดุ

ในรอบเกือบหน่ึงปี โดยเป็นการลดลงในวงกว้างซึ่งสะท้อนถึงความเครียดของอัตราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนไปสู่การใช้จ่าย

ด้านบริการ มาตรวัดของโรงงานหลายแห่งยังแสดงการหดตัว โดยได้รับภาระจากต้นทุนการกู้ยืมท่ีสูงข้ึนและอุปสงค์ท่ีลดลง 

(ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 15 ธันวาคม 2565)

 หลังจากจดัสรรเงินเกอืบครึง่ล้านล้านเหรยีญสหรฐัเพือ่แก้ปัญหาวกิฤตพลงังานแล้ว เยอรมนกีพ็ร้อมท่ีจะรบัความเส่ียง

มูลค่า 2.16 แสนล้านยูโร (2.29 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) ของตราสารอนุพันธ์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง

บรษัิท Uniper เยอรมนีก�าลังให้บรษัิท Uniper เป็นบริษัทของรฐับาลเพือ่ให้ความช่วยเหลอืองค์กรครัง้ใหญ่ทีส่ดุในประวติัศาสตร์

ของประเทศ หลังจากทีรั่สเซียเคลือ่นไหวเพือ่งดการส่งก๊าซ ส่งผลให้เศรษฐกจิท่ีใหญ่ทีส่ดุของยโุรปเข้าสูค่วามสบัสนอลหม่าน 

(ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 19 ธันวาคม 2565)

 เม่ือรวมกนัแล้วคนท่ีร�า่รวยทีสุ่ดในโลก 500 ล�าดับแรก (ตามท่ีระบุไว้ใน Bloomberg Billionaires Index) สามารถสูญเสีย 

เงินได้ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 29 ธันวาคม 2565)

 Kristalina Georgieva หัวหน้า IMF เตือนว่า 1 ใน 3 ของโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 (ข้อมูลจาก Bloomberg 

วันที่ 3 มกราคม 2566)

 หุน้ของเทสลาลดลงร้อยละ 65 ในปี 2565 แต่มูลค่าตลาดของบรษัิทที ่389,000 ล้านเหรยีญสหรฐัยงัคงมีมลูค่ามากกว่า

โตโยต้า เจเนอรัลมอเตอร์ส สเตลแลนติส และฟอร์ดรวมกัน (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 3 มกราคม 2566)

 เหน็ได้ชดัว่าวอลล์สตรทีและตลาดอ่ืน ๆ ยังคงอทุศิตนเพือ่ระดมทุนให้กบับรษัิทท่ีรบัผดิชอบต่อภาวะโลกร้อนมากท่ีสดุ 

นับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศของกรุงปารีสในปี 2558 ธนาคารต่าง ๆ ได้ระดมทุนเกือบ 4.6 ล้านล้าน

เหรยีญสหรฐัส�าหรับบริษัทน�า้มัน ก๊าซ และถ่านหิน เพิม่เป็น 2.3 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัส�าหรบัสินเชือ่สีเขยีว/การขายพนัธบตัร 

(ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 4 มกราคม 2566)



 ในเดอืนก่อนหน้า ธนาคารกลางสหรฐัยนืยนัความต้ังใจทีจ่ะลดอตัราเงนิเฟ้อ และเตือนนกัลงทนุอย่างตรงไปตรงมาว่า

อย่าประเมินเจตจ�านงของธนาคารกลางฯ ต�่าเกินไปในการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วันที่ 4 มกราคม 2566)

 เป็นเวลาเกือบสามปีที่ประเทศจีนถูกปิด แทบไม่มีใครเข้าหรือออกจากประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พรมแดนจะ

เปิดข้ึนอกีครัง้ ซ่ึงเป็นการยกเลกินโยบายปลอดโควดิท่ีเหลอือยูข่องส ีจิน้ผงิ เนือ่งจากรฐับาลไม่ได้เตรยีมการอย่างเหมาะสมด้วย

การฉดีวคัซนีให้กบัผูสู้งอาย ุในอกีไม่กีเ่ดอืนข้างหน้า จะเหน็การติดเชือ้และการเสียชวีติอย่างกว้างขวางในจนี แต่ในท่ีสดุส่ิงที่

คล้ายกับช่วงเวลาปกติจะกลบัมา การฟ้ืนฟกูารติดต่อทางการค้า ภมิูปัญญา และวฒันธรรมกบัจนีควรได้รบัการต้อนรบั แต่การ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิดจะก่อกวนเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ผลักดันราคาน�้ามัน ก๊าซ และสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืน ๆ กระตุ้น

อตัราเงินเฟ้อ และบบีให้ธนาคารกลางใช้นโยบายการเงนิทีเ่ข้มงวดนานข้ึน (ข้อมูลจาก The Economist วนัที ่5 มกราคม 2566)

 แคมป์เบล ฮาร์วย์ี นักเศรษฐศาสตร์ผูบ้กุเบิกความเชือ่มโยงระหว่างการผกผนัและการชะลอตัว คดิว่าคราวนีเ้ราอาจจะ

ไม่เห็นการหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการผกผันท่ีมากที่สุดนับต้ังแต่ปี 2544 ระหว่างอัตราผลตอบแทน 10 ปีกับ 

3 เดือนก็ตาม เหตุผลส่วนหนึง่ของเขาคอืแบบจ�าลองของเขาเชือ่มโยงกบัอตัราผลตอบแทนทีป่รบัตามอตัราเงนิเฟ้อ และความ

คาดหวังของตลาดส�าหรับการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการเติบโตของ CPI ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 5 มกราคม 2566)

 รายงานล่าสุดจากธนาคารโลกระบุว่า จีนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉลี่ยร้อยละ 38.6 ระหว่าง

ปี 2556 - ปี 2564 มากกว่าประเทศในกลุ่ม G7 รวมกัน (ข้อมูลจาก China.org วันที่ 6 มกราคม 2566) 

 การน�าเข้าถ่านหินความร้อนของอินเดีย ซ่ึงใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.7 เป็น 161.18 ล้านตัน ในปี 

2565 (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 9 มกราคม 2566)

 ข้อมูลจาก Center for Strategic and International Studies ซ่ึงเป็นคลงัความคดิของวอชงิตัน ระบุว่า การรกุรานไต้หวนั

ของจีนจะพังทลายอย่างรวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายในปริมาณสูงส�าหรับประชาธิปไตยบนเกาะและกองทัพเรือสหรัฐฯ จะไม่หายไป 

ซึ่งเป็นผลมาจากเกมสงครามที่กว้างขวางในครั้งนี้ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 9 มกราคม 2566)

 Andy Rothman นกักลยทุธ์การลงทนุของกองทุน Matthews Asia กล่าวว่าเงินออมในครวัเรอืนของจนีจ�านวนมหาศาล

สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างสนุกสนานเม่ือออกจากการมาตราการปิดเมืองอันเน่ืองมาจากโควิดได้ส�าเร็จ เขาต้ังข้อสังเกต

ว่ายอดคงเหลือในธนาคารของครอบครัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 42 หรือ 4.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต้ังแต่ต้นปี 2563 ซึ่งเป็นจ�านวน

ที่มากกว่า GDP ของสหราชอาณาจักร (ข้อมูลจาก FT วันที่ 10 มกราคม 2566)

 “แนวโน้มเศรษฐกจิโลกก�าลงัดีข้ึนจรงิ ๆ” ประธานและผูก่้อต้ัง Yardeni Research กล่าว ตลาดหุน้สหรฐัฯ “ท�าจดุต�า่สดุ 

ในวันที่ 12 ตุลาคม นั่นคือจุดสิ้นสุดของตลาดหมีและเรากลับมาอยู่ในตลาดกระทิง” นับต้ังแต่ปิดตลาดที่ 3,577.03 จุดใน 

วันนั้น S&P 500 ก็เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 11 มกราคม 2566)

 ในช่วงท่ีการซ้ือรถระบาดอย่างหนักในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ัวโลกมีอ�านาจในการ

ก�าหนดราคาอย่างมหาศาล ในปี 2566 ตลาดจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ผกผัน Morgan Stanley เตือนว่า “เราอาจได้เห็นการ

เปลีย่นแปลงทีเ่ฉยีบคมทีสุ่ดจากยานพาหนะขนาดเบาท่ีไม่เพยีงพอไปสู่อปุทานทีล้่นตลาดในยคุหน่ึง” (ข้อมูลจาก Bloomberg 

วันที่ 11 มกราคม 2566)

 ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้อย่างรวดเร็วเหลือเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ซึ่งจะเป็น

อัตราที่อ่อนแอที่สุดเป็นอันดับสามในรอบเกือบสามทศวรรษ รองจากภาวะถดถอยทั่วโลกในปี 2552 และปี 2563 (ข้อมูลจาก 

The Economist วันที่ 12 มกราคม 2566)

 การประชมุประจ�าปีของ World Economic Forum เริม่ข้ึนท่ีเมอืงดาวอส โดยผูบ้รหิารองค์กรและนกัเศรษฐศาสตร์เตือน

ว่ามีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยในปีนี้ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 16 มกราคม 2566)

 ราคาพลงังานทีพุ่ง่สูงขึน้ท�าให้เงินทุนจากซาอดีุอาระเบยีไปยงักาตาร์และอาบดูาบีมีมูลค่ามากกว่า 3.5 ล้านล้านเหรยีญ

สหรัฐ ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่มากกว่า GDP ของสหราชอาณาจักร (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 18 มกราคม 2566)



 Gita Gopinath รองกรรมการผู้จัดการของ IMF กล่าวว่า จะสามารถเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ของจีนได้ต้ังแต่ไตรมาสสองเป็นต้นไป โดยอิงจากแนวโน้มการติดเช้ือในปัจจุบัน หลังจากการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด

ส่วนใหญ่ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 19 มกราคม 2566)

 ถ่านหินปริมาณ 8 พันล้านตันคาดว่าจะถูกใช้ทั่วโลกในแต่ละปีในปี 2566 และปี 2567 ซึ่งเป็นสถิติใหม่เนื่องจากความ

ต้องการเชื้อเพลิงจากวิกฤตพลังงาน (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 19 มกราคม 2566)

 การเดินทางทางอากาศในจีนได้กลบัสู่ระดับเทียบเท่ากบัเดือนมกราคม 2562 แล้ว แต่การเดินทางออกจากจนีน้ันต�า่กว่า

ระดับก่อนเกิดโรคระบาดเกือบร้อยละ 90 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 22 มกราคม 2566)

 การส่งออกรถยนต์ทีผ่ลติในจีนไปยงัต่างประเทศเพิม่ข้ึนกว่า 2.5 ล้านคนัในปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้เป็นสามเท่าจากปี 2563 

และตามหลังเยอรมนีเพียง 60,000 คัน ส่งผลให้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ 2 ของโลก (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 

27 มกราคม 2566)

 อุตสาหกรรมชิปหน่วยความจ�ามูลค่า 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐก�าลังประสบกับความพ่ายแพ้ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่ง 

มีชปิจ�านวนมากถกูทิง้อยูใ่นโกดัง ลกูค้าก�าลงัตัดค�าส่ังซือ้เนือ่งจากพวกเขาก�าลงัรบัมอืกบัอตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ท่ีสูง

ข้ึน และราคาสินค้ากล็ดลง วกิฤตการณ์ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อนก�าลงัส่งผลให้ผูน้�าอตุสาหกรรมสูญเสียเงิน ท�าให้ซพัพลายเออร์

ไม่มั่นคง และท�าให้เศรษฐกิจเอเชียที่พึ่งพาการส่งออกเทคโนโลยีเสียหาย (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 29 มกราคม 2566)

 IMF ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบปี โดยกล่าวว่าเห็น “จุดเปลี่ยน” ส�าหรับเศรษฐกิจโลก อย่างไร

กต็าม ความเส่ียงของภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกยังคงอยู ่เช่นเดียวกบัความเส่ียงในสหรฐัฯ แต่ความเส่ียงดังกล่าวก�าลงัลดลง 

IMF กล่าว ขอบคุณส่วนหนึ่งจากการใช้จ่ายของชาวอเมริกันที่ฟื้นตัวข้ึนและการเปิดประเทศอีกครั้งของจีน (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วันที่ 31 มกราคม 2566)

ข่าวสภาพอากาศ:

 ในวนัทีส่องของการประชมุ COP27 ในนามของพนัธมติรของรฐัเกาะเลก็ ๆ  นายกรฐัมนตร ีGaston Browne ของแอนติกา 

กล่าวกับผู้แทนในอียิปต์ว่า “อุตสาหกรรมน�า้มันและก๊าซยังคงได้รับผลก�าไรเกือบ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน ถึงเวลาแล้ว

ทีบ่รษัิทเหล่าน้ี ต้องจ่ายภาษีคาร์บอนท่ัวโลกจากก�าไรของพวกเขาเพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุส�าหรบัการสูญเสยีและความเสยีหาย” 

รายงานท่ีจัดท�าโดยอียิปต์และอังกฤษแสดงให้เห็นว่าประเทศก�าลังพัฒนาจ�าเป็นต้องท�างานร่วมกับนักลงทุน ประเทศร�่ารวย 

และธนาคารเพื่อการพัฒนาเพื่อจัดหาเงินทุนจากภายนอก 1.0 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีส�าหรับการด�าเนินการด้านสภาพ

อากาศภายในสิ้นทศวรรษนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับเงินทุนของพวกเขาเอง (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

 ขัว้โลกทีส่ามเป็นพืน้ทีท่ีก่�าหนดโดยธารน�า้แข็ง 6,000 ลกูบาศก์กโิลเมตร ซึง่เป็นปรมิาตรท่ีใหญ่ทีส่ดุนอกข้ัวโลกเหนอื

และใต้ เป็นอ่างเก็บน�้าท่ีรวมอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน จีน อินเดีย เมียนมาร์ และเนปาล รวมท้ังแม่น�้าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชีย 10 สาย ต้ังแต่แม่น�้าสินธุไปจนถึงแม่น�้าแยงซี พื้นท่ีนี้ยังเป็นท่ีรู้จักในช่ือ Asia’s Water Tower และเป็นแหล่งน�้าจืดให้

กบัประชากรกว่าร้อยละ 20 ทัว่โลก ในขณะทีโ่ลกก�าลงัจะร้อนขึน้กว่า 1.5 องศาเซลเซยีสในระดับก่อนยคุอตุสาหกรรม น�า้แขง็

ประมาณ 2 ใน 3 ของขั้วโลกที่สามจะละลายหายไปภายในสิ้นศตวรรษนี้ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

 ในการประชุม COP27 ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติได้เผยแพร่รายชื่อโครงการมูลค่า 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐท่ี 

นกัลงทนุสามารถกลบัไปช่วยประเทศยากจนลดการปล่อยมลพษิและปรบัตัวให้เข้ากบัผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ อย่างไร

ก็ตาม รายงานฉบับใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติระบุว่าค�าสัญญาของบริษัทต่าง ๆ ธนาคาร และเมืองต่าง ๆ 

เพื่อให้บรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์มักจะมีค่าเพียงการประกาศว่าจะตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมมากขึ้น (ข้อมูล

จาก Reuters วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)

 น�า้ท่วมในแอฟรกิาตะวนัตกได้ท�าลายผลผลติในฤดูกาลนี ้ขณะทีพ่ืน้ทีเ่พาะปลกูเกอืบ 1 ล้านเฮกตาร์ทัว่ภมูภิาคยังคงอยู่

ใต้น�้า โดยธาตอุาหารในดินถูกชะล้างออกไป ท�าให้ผลผลิตพืชผลแย่ลงในฤดูกาลหน้า (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 9 พฤศจิกายน 

2565)



 นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการปล่อย CO2 ท่ัวโลกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 1 

ในปีน้ี พร้อมเตือนว่าสิ่งนี้จะท�าให้โลกหลีกเลี่ยงระดับที่เลวร้ายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ยากขึ้น (ข้อมูลจาก 

Reuters วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

 ในมลรฐัในสหรฐัอเมรกิาซ่ึงปลกูข้าวโพดเต็มไปด้วยฝุน่ในฤดูใบไม้ผลนิีแ้ผ่นดินก�าลงัจมน�า้ ในลุม่น�า้แยงซเีกยีงของจนี

แห้งแล้งอย่างหนกั เกษตรกรในทัง้สองประเทศก�าลงัพ่ายแพ้ในการต่อสูเ้พือ่รกัษาผนืดินท่ีผลติอาหารของเรา ภยัแล้งท่ียดืเยือ้

ในอิรักซ่ึงเลวร้ายลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทรุดโทรม เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านอย่างซีเรีย

และตุรกีก็ประสบปัญหากับปริมาณน�้าฝนที่ลดลงเช่นกัน (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)

 สหภาพยโุรปสนบัสนนุอนิเดียให้ยติุการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของข้อตกลง COP27 ฟรานส์ ทมิเมอร์แมนส์ 

หัวหน้านโยบายด้านสภาพอากาศของกลุ่มกล่าว หากไม่มีการลดทอนข้อตกลงก่อนหน้าน้ีเกี่ยวกับการลดการใช้ถ่านหิน 

ความคิดเห็นของเขามีข้ึนแม้ในขณะที่สหภาพยุโรปเร่งแสวงหาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในระยะเวลาอันใกล้น้ี เพื่อตอบโต้

วิกฤตการจัดหาพลังงานที่เกิดจากอุปสงค์ท่ีสูงและการหยุดชะงักของอุปทานนับต้ังแต่การรุกรานยูเครนของรัสเซีย (ข้อมูล

จาก Reuters วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)

 การประชุมสภาพภูมิอากาศ COP27 ในอียิปต์อาจเป็นที่จดจ�าในช่วงเวลาท่ีโลกเลิกจ�ากัดภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศา

เซลเซียส ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทะเยอทะยานที่สุดท่ีก�าหนดโดยข้อตกลงปารีสในปี 2558 ในวันก�าหนดการสุดท้ายของการ

เจรจาด้านสภาพอากาศในชาร์ม เอล-ชคี หวัหน้าคณะผูแ้ทนระดับชาติยงัคงพดูคยุกนัว่าเอกสารข้ันสดุท้ายควรมีการอ้างองิถงึ 

เป้าหมายอุณหภมิูนัน้หรอืไม่ ซ่ึงนกัวทิยาศาสตร์เรยีกว่าขีดจ�ากดั ซ่ึงหากละเมิดขีดจ�ากดัดังกล่าวจะส่งผลผลกัดันให้ระบบของ

โลกในบางส่วนผ่านจุดเปลี่ยนที่อันตรายและเปลี่ยนกลับไม่ได้ (ข้อมูลจาก Inside Climate News วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565)

 รัฐนิวยอร์คตะวันตกได้รับผลกระทบจากหิมะหนา 6 ฟุต ซ่ึงมากกว่าสถิติหิมะตกในวันเดียวของเมืองบัฟฟาโล 

ก่อนหน้านี้กว่าสองเท่า (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

 ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของอินเดียพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก นับต้ังแต่รัสเซียรุกราน

ยูเครนในเดือนกุมภาพนัธ์ และตอกย�า้ให้เหน็ถงึความยากล�าบากในการเปลีย่นจากเชือ้เพลงิฟอสซิลทีส่กปรกทีสุ่ดในโลก IEA 

ก�าหนดให้ปรมิาณการใช้ถ่านหินของอินเดียอยูท่ี ่1,053 ล้านตันในปี 2564 ซ่ึงสงูเป็นประวติัการณ์ และอนิเดียเป็นประเทศหลกั

เพยีงแห่งเดียวในเอเชยีนอกเหนอืจากญีปุ่่นทีมี่การใช้พลงังานถ่านหนิในการผลติไฟฟ้าโดยรวมเพิม่ข้ึนในช่วง 6 เดือนนบัต้ังแต่

เดือนมีนาคม (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

 การค้าเป็นสาเหตุส�าคัญของภาวะโลกร้อน ลองนึกถึงสินค้าท้ังหมดท่ีเดินทางมาจากที่ไกล ๆ บนเรือท่ีปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ถูกขนส่งไปทั่วโลกในห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน ดังนั้น นโยบายการค้า

ที่ถูกต้องสามารถช่วยโลกได้อย่างมากมาย (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565)

 16 อุตสาหกรรมที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อม “สูงมาก” มีหนี้สินท่ีได้รับการจัดอันดับอยู่ท่ี 4.3 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ(เท่ากับ GDP ของเยอรมนี) เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเท่ากับประมาณ

ร้อยละ 5.1 ของหนี้คงค้างทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3 ในปี 2558 แนวโน้มที่สูงข้ึนนี้จะด�าเนินต่อไปหรือไม่ “ส่วนใหญ ่

ขึ้นอยู่กับทิศทางของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย และการด�าเนินการขององค์กร” SS Ram ผู้เขียนหลักของรายงาน

กล่าว (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

 260,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมโดยประมาณจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น 

น�้าท่วม พายุเฮอริเคน และไฟป่าในปี 2565 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 1 ธันวาคม 2565)

 IEA คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทติย์ใหม่ประมาณ 460 เทราวตัต์-ชัว่โมงในปี 2565 ซึง่มากพอ ๆ  

กับที่ฝรั่งเศสใช้จากแหล่งพลังงานทุกแหล่งในปี 2562 ในปี 2566 บริษัทวิจัยพลังงานสะอาด BNEF คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้า

จากลมและแสงอาทิตย์ใหม่ประมาณ 650 เทราวตัต์-ชัว่โมง ซ่ึงมากกว่าพลงังานทัง้หมดท่ีบราซลิใช้ในปี 2562 นบัต้ังแต่ปี 2493 

การผลติไฟฟ้าของสหรฐัขยายตัวมากกว่า 12 เท่า จาก 300 เทราวตัต์-ชัว่โมงต่อปีเป็นมากกว่า 4,000 อย่างไรกต็าม ทรพัยากรที่

ส�าคัญเหล่านี้มีเส้นทางที่แตกต่างกันมาก ถ่านหินถึงจุดสูงสุดและลดลง นิวเคลียร์เพิ่มขึ้นและคงที่ น�้ามันเกือบหมด ทุกวันนี้ 

ก๊าซและพลังงานหมุนเวียนก�าลังเติบโต (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 22 ธันวาคม 2565)



 ภยัพบิติัจากสภาพอากาศทีข่บัเคลือ่นด้วยสภาพอากาศในสิบสองประเทศในแอฟรกิาก�าลงัคุกคามการพฒันาทางร่างกาย

และจติใจของคนท้ังรุน่ และคาดว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเลวร้ายยิง่กว่าเดิมในปีหน้า ภยัแล้งทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดในรอบอย่างน้อย

ส่ีทศวรรษท่ัวฮอร์นออฟแอฟริกาทางตะวันออก อีกท้ังน�้าท่วมและการขาดแคลนน�้าในภูมิภาค Sahel ของแอฟริกาตะวันตก 

ส่งผลให้ประชากร 76 ล้านคนมีความไม่มั่นคงด้านอาหาร บางส่วนของโซมาเลียอยู่ในภาวะอดอยาก (ข้อมูลจาก Bloomberg 

วันที่ 23 ธันวาคม 2565)

 ร้อยละ 74 เป็นส่วนแบ่งของภัยพบิติัทางธรรมชาติทีเ่กีย่วข้องกับน�า้ระหว่างปี 2544 - ปี 2561 ตามข้อมูลของ UN-Water 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศก�าลงับดิเบือนรปูแบบฝนท่ัวโลก น�าไปสูภ่ยัแล้งและน�า้ท่วม ในขณะท่ีอณุหภมิูทีสู่งข้ึนส่งผล

ให้ธารน�้าแข็งละลาย ตามรายงานการตรวจสอบทรัพยากรน�้าอย่างครอบคลุมครั้งแรกโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World 

Meteorological Organization - WMO) (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

 พบเชือ้โรคใหม่ 13 ชนดิใต้ชัน้ดินเพอร์มาฟรอสต์โบราณในไซบเีรยี และส่ิงท่ีเรยีกว่า “ไวรสัซอมบ้ี” ซึง่ยงัคงแพร่เชือ้ได้

แม้จะถูกกักขงัมานานนับพนัปี นกัวิจยักล่าวว่าการค้นพบนีเ้ป็นภยัคุกคามล่าสดุต่อมนษุย์ทีเ่กดิจากวกิฤตสภาพอากาศ (ข้อมลู

จาก Bloomberg วันที่ 2 ธันวาคม 2565)

 รายงานประจ�าปีของ IEA ระบุว่าก�าลงัการผลติไฟฟ้าหมุนเวยีนท่ัวโลกคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 2,400 กกิะวตัต์ (GW) ซึง่เท่ากบั

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของจีนในปัจจุบัน เป็น 5,640 กิกะวัตต์ภายในปี 2570 (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 5 ธันวาคม 2565)

 นกัวจิยัเตือนมานานแล้วถงึผลกระทบด้านลบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีจะมีต่อพชืผลหลกัของโลก ความ

หวิโหยและความอดอยากท่ีเพิม่สูงขึน้เม่ือเรว็ ๆ นี ้เผยให้เหน็ถงึความไร้เสถยีรภาพของระบบอาหารท่ัวโลก ซ่ึงไม่พร้อมส�าหรบั

ภาวะช็อกจากสงคราม โรคระบาด พายุรุนแรง หรือภัยแล้ง ในฮอร์นออฟแอฟริกา ผู้คนเกือบ 26 ล้านคนก�าลังเผชิญกับความ

หวิโหยอย่างหนกั และบางพืน้ท่ีได้เข้าสูร่ะดับความอดอยากอย่างหายนะแล้ว อ้างองิข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (ข้อมูล

จาก Inside Climate News วันที่ 11 ธันวาคม 2565)

 ชาวโซมาเลียราว 1 ล้านคนละท้ิงบ้านเพื่อหาอาหารท่ามกลางภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในประเทศในรอบกว่า 4 ทศวรรษ 

(ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 12 ธันวาคม 2565)

 การรั่วไหลจากรอยรั่วขนาด 4.1 เซนติเมตรบนหลุมเก็บก๊าซธรรมชาติที่ด�าเนินการโดย Equitrans Midstream Corp 

ถกูค้นพบเม่ือวนัที ่6 พฤศจกิายน และเกดิการรัว่ไหลทีก่นิเวลานานถงึ 13 วนั ส่งผลให้มก๊ีาซรัว่ไหลออกมามากกว่า 1 พนัล้าน

ลกูบาศก์ฟตุ มเีทนซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัของก๊าซธรรมชาติ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพอากาศหากปล่อยสูช่ัน้บรรยากาศ

โดยตรง ซึ่งก๊าซมีเทนมีพลังงานมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 80 เท่าในช่วงสองทศวรรษแรก (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 

13 ธันวาคม 2565)

 ไอเอ็มเอฟอนุมัติเงิน 319 ล้านเหรียญสหรัฐให้รวันดาภายใต้ข้อตกลงใหม่ท่ีมุ่งช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการจัดการ

กับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

 COP15 ซ่ึงเป็นการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติในเมืองมอนทรีออล การประชุมดังกล่าว

ได้รับชัยชนะอันน่าประหลาดใจในรูปของค�าม่ันสัญญาจาก 195 ประเทศในการปกป้องและฟื้นฟูผืนดินและผืนน�้าอย่างน้อย

ร้อยละ 30 ของโลกภายในปี 2573 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 17 ธันวาคม 2565)

 ประมาณการร่างแรกที่ออกโดย WMO ในเดือนพฤศจิกายนคาดการณ์ว่าปีท่ีร้อนที่สุดเป็นอันดับท่ีห้าหรือหกเป็น

ประวัติการณ์มีอุณภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.15 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2393 - ปี 2443 นั่นจะท�าให้แปดปีที่ผ่านมาร้อนที่สุด

นับตั้งแต่การวัดทั่วโลกเริ่มขึ้นตามการนับของ WMO (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 3 มกราคม 2566)

 สองสามวนัแรกของปี 2566 อณุหภมิูในฤดูหนาวสงูเป็นประวติัการณ์ทัว่ท้ังยโุรป ส่งผลให้มีการเรยีกร้องให้ด�าเนินการ

ต่อต้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศเร็วข้ึน สหราชอาณาจกัรประสบกบัปีทีร้่อนทีสุ่ดเป็นประวติัการณ์ในปี 2565 หน่วยงาน 

ด้านสภาพอากาศแห่งชาติยนืยนั โดยระบุว่า การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีเกดิจากฝีมอืมนษุย์ส่งผลให้ส่ิงทีป่กติแล้วจะเกดิขึน้ 

ครัง้เดียวในรอบ 500 ปี อาจจะเกดิข้ึนทุก ๆ 3 ปี - 4 ปี การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเยอรมนยีงัคงท่ีในปี 2565 ซ่ึงเป็น



อนัตรายต่อเป้าหมายด้านสภาพอากาศเนือ่งจากการใช้น�า้มันและถ่านหนิทีส่งูข้ึนเพือ่ชดเชยการใช้พลงังานทีล่ดลงและการผลติ

พลังงานหมุนเวยีนท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ อนิเดยีอนุมัติแผนการมูลค่า 2.11 พนัล้านเหรยีญสหรฐัเพือ่ส่งเสรมิไฮโดรเจนสีเขียว

เพื่อลดการปล่อยมลพิษและกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในภาคส่วนนี้ (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 5 มกราคม 2566)

 การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของแคลิฟอร์เนียท่ีเปลี่ยนจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งไปสู่การเปียกโชก ตอกย�้าส่ิงท่ีเรียกว่า 

“hydroclimate whiplash” ซึ่งเป็นอีกผลกระทบหนึ่งของภาวะโลกร้อน (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 6 มกราคม 2566)

 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 สหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดของโลก จากนั้นในเดือนกันยายน 

การส่งออกน�า้มันดิบท�าสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์เม่ือสหรฐัฯ ส่งออกไปยงัต่างประเทศประมาณ 4 ล้านบาร์เรลต่อวนั (ข้อมลู

จาก Inside Climate News วันที่ 7 มกราคม 2566)

 ระดับน�้าทะเลสูงขึ้นเร็วกว่าที่เคยเป็นมาอย่างน้อย 3,000 ปี และอุณหภูมิของน�้าก็อุ่นกว่าที่เคยเป็นในช่วง 11,000 ปีท่ี

ผ่านมา ความเรว็ท่ีแผ่นน�า้แขง็ละลายอาจส่งผลต่ออตัราการเพิม่ขึน้ของระดับน�า้ทะเล และส่งผลต่อชะตากรรมของแนวชายฝ่ัง

และเกาะต่าง ๆ ในรูปแบบที่คาดไม่ถึง (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 9 มกราคม 2566)

 อตุสาหกรรมประกนัภยัก�าลงัด้ินรนเพือ่ปรบัตัวให้เข้ากบัความปกติใหม่ท่ีซ่ึงการสูญเสยีเชือ้เพลงิจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเป็นประจ�า ความเสียหายจากภัยธรรมชาติมีมูลค่า

ประมาณ 120,000 ล้านเหรยีญสหรฐัในปี 2565 ซึง่ส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัสภาพอากาศ อ้างองิจากข้อมูลทีร่วบรวมโดย Munich 

Re. (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 9 มกราคม 2566)

 การจัดเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหนึ่งกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 80 จากปี 2556 ถึงปี 2564 แนวโน้ม

ดังกล่าวพลิกกลับในปีก่อนหน้า เม่ือราคาสินค้าโภคภณัฑ์เพิม่ข้ึนและเงนิเฟ้อกระทบภาคแบตเตอรี ่ราคากเ็พิม่ข้ึนเป็นครัง้แรก

ในรอบอย่างน้อย 12 ปี โดยร้อยละ 7 คาดว่าจะยังคงสูงขึ้นในปีนี้และไม่ลดลงจนถึงปี 2567 (ข้อมูลจาก Bloomberg วันท่ี 12 

มกราคม 2566)

 การวจิยัใหม่แสดงให้เหน็ว่าการคาดการณ์สภาพภมิูอากาศของบรษัิท Exxon ยกัษ์ใหญ่ด้านน�า้มันซ่ึงย้อนหลงัไปหลาย

ทศวรรษได้ท�านายอย่างต่อเนื่องว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร การค้นพบนี้ท�าให้เข้าใจ

ว่าผู้บริหารของ Exxon ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริง แต่ก็ยังท�าให้เกิดความสงสัยต่อสาธารณชน

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่ดี (ข้อมูลจาก Inside Climate News วันที่ 14 มกราคม 2566)

 ธนาคารโลกถูกก�าหนดให้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการสนับสนุนเงินทุนส�าหรับการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน บดบังความ

พยายามที่สัญญาไว้ของยักษ์ใหญ่ใน Wall Street เช่น JPMorgan หรือ BlackRock เพื่อช่วยก�าจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในความเป็นจริง หากไม่มีธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี (MDBs) อื่น ๆ เงินสกุลเหรียญสหรัฐในงบดุลของ

บรษิทัการเงินอาจไม่สามารถจดัสรรใหม่ให้กบัการลงทุนท่ีส่งผลดีต่อสภาพภมิูอากาศในระดับทีจ่�าเป็นเพือ่ชะลอภาวะโลกร้อน 

อันอยู่ในระดับหายนะได้ ในขณะที่ผู้จัดการสินทรัพย์ ธนาคาร และบริษัทประกันท่ีมีสินทรัพย์มากกว่า 140 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐได้สัญญาว่าจะลดการปล่อยมลพิษทางการเงินให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 เงินเพียงเศษเส้ียวของเงินจ�านวนนั้นถูกใช้

เพื่อจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ดังที่ Larry Fink ซีอีโอของ BlackRock ได้แย้งว่า ธนาคารโลกและ IMF จะมีประโยชน์

มากที่สุดในการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด หากพวกเขาท�าตัวเหมือนบริษัทประกันที่ลดความเสี่ยงส�าหรับนักลงทุนเอกชน 

(ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 17 มกราคม 2566)

 นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าส่วนที่เย็นที่สุดและสูงท่ีสุดของแผ่นน�้าแข็งกรีนแลนด์ ซึ่งสูงจากระดับน�้าทะเลเกือบสอง

ไมล์ในหลายพื้นที่ ก�าลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในรอบสหัสวรรษ 

“เราพบว่าทศวรรษปี 2544 - ปี 2554 เป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุดในรอบ 1,000 ปีที่ผ่านมา” Maria Hörhold หัวหน้านักวิจัยและ 

นกัวทิยาศาสตร์จาก Alfred Wegener Institute ในเมือง Bremerhaven ประเทศเยอรมน ีกล่าว เม่ือเทยีบกบัศตวรรษที ่20 พืน้ที่

ขนาดใหญ่ทางตอนกลางตอนเหนือของเกาะกรีนแลนด์ตอนนี้อุ่นข้ึน 1.5 องศาเซลเซียส และอัตราการละลายและการสูญ

เสียน�้าซึ่งเพิ่มระดับน�้าทะเลก็เพิ่มขึ้นควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ (ข้อมูลจาก Washington Post วันที่ 18 มกราคม 2566) 

 จีนบันทึกวันท่ีหนาวท่ีสุดในเมืองทางตอนเหนือ ขณะที่ยังคงต่อสู้กับการติดเชื้อ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 23 

มกราคม 2566)



 ปี 2565 เป็นปีแรกท่ีการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงพลังงานเท่ากับการลงทุนท่ัวโลกในเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ 1.1 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 26 มกราคม 2566)

ข่าวโควิด-19:

 จีนผ่อนปรนกฎโควิดที่เข้มงวดบางข้อรวมถึงลดระยะเวลาการกักตัวลง 2 วันส�าหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเช้ือ

และผู้เดินทางเข้าประเทศ และยกเลิกบทลงโทษส�าหรับสายการบินที่น�าผู้ติดเชื้อเข้ามามากเกินไป (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 

11พฤศจิกายน 2565)

 จนีก�าลงัรายงานจ�านวนผูติ้ดเชือ้โควดิ-19 ทีใ่กล้ระดับสูงสุดเป็นประวติัการณ์ กระตุ้นให้เมืองใหญ่ต้ังแต่ปักกิง่ถงึเซีย่งไฮ้

เปลีย่นกลบัไปใช้มาตรการจ�ากดัวงกว้างและการตรวจจ�านวนมาก ท่ามกลางนโยบาย “ปลอดโควดิ” ทีข่ยายออกไป รฐับาลจนี

ส่งสัญญาณว่าอาจมีการกระตุ้นทางการเงินมากขึ้น แต่ความขัดแย้งเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อคนงานในโรงงานผลิต iPhone แห่ง

หลักของ Apple ในประเทศจีนปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั การประท้วงยงัเกดิข้ึนในเขตซินเจยีงทางตะวนัตกไกล

ของจนี โดยฝงูชนตะโกนใส่เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัหลงัจากเกดิไฟไหม้ท่ีนัน่ คร่าชวีติผูค้นไป 10 ราย และจุดชนวนความ

โกรธแค้นต่อการปิดเมอืงจากโควดิ-19 ทียื่ดเย้ือ เจ้าหน้าทีก่ล่าวว่าผูอ้ยูอ่าศัยในอาคารสามารถลงไปชัน้ล่างได้ แต่วดีิโอทีแ่สดงถงึ 

ความพยายามของเจ้าหน้าท่ีฉกุเฉินท�าให้ผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตจ�านวนมากคาดเดาว่าผูอ้ยูอ่าศัยไม่สามารถหลบหนไีด้ทันเวลา เนือ่งจาก 

อาคารถูกล็อคบางส่วน ชาวอุรุมชีจ�านวน 4 ล้านคนจ�านวนมากถูกห้ามออกจากบ้านนานถึง 100 วัน (ข้อมูลจาก Reuters 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565) 

 จีนกล่าวว่าจะสนับสนุนการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุ ความเคลื่อนไหวท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมองว่ามีความส�าคัญต่อ

การเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากติดอยู่ในวงจรของ “การปลอดโควิด” (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

 การเปลีย่นแปลงอย่างกะทันหนัของจนีในเร่ืองนโยบาย “ปลอดโควดิ” อาจก่อให้เกดิการติดเชือ้เพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็และ

อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงไปทัว่โลก จนีใช้เวลาเพยีงน้อยนดิในการวางมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีจ�าเป็นเพือ่จดัการกบั

ผลกระทบท่ีเกดิจากการมีผูติ้ดเชือ้เพิม่ขึน้ ซ่ึงอาจเพิม่ข้ึนสงูถงึ 5.6 ล้านรายต่อวนั โดยอาจส่งผลให้มกีารเสียชวีติสูงถงึ 2 ล้านคน 

(ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 9 ธันวาคม 2565)

 เจ้าหน้าท่ีจีนยังคงมองข้ามความเส่ียงของโควดิ-19 เม่ือมีการผ่อนปรนข้อจ�ากดั โดยท่ีปรกึษาทางการแพทย์ชัน้น�ากล่าวว่า 

อัตราการเสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.1 เช่นเดียวกับไข้หวัดท่ัวไป (ข้อมูลจาก Bloomberg 

วันที่ 11 ธันวาคม 2565)

 โควิดก�าลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านครัวเรือนและส�านักงานออฟฟิศของจีน หลังจากมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของประเทศผ่อนคลายอย่างกะทันหันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท�าให้เกิดความสับสนในพื้นที่เนื่องจากโรงพยาบาลที่ขาด

ความพร้อมต้องดิน้รนเพือ่รับมือกบัจ�านวนผูป่้วยทีเ่พิม่ข้ึน ในขณะเดยีวกนั เจ้าหน้าทีจี่นยงัคงมองข้ามความเสีย่งของโควดิ-19 

เม่ือมีการผ่อนปรนข้อจ�ากัด โดยที่ปรึกษาทางการแพทย์ช้ันน�ากล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนน้ันมี

อัตราสอดคล้องกับไข้หวัดใหญ่ (ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 12 ธันวาคม 2565)

 แพทย์และพยาบาลของจนีของจนีท่ีติดเชือ้โควดิมีจ�านวนเพิม่มากข้ึนเรือ่ย ๆ และบางคนถกูขอให้ท�างานต่อไป เนือ่งจาก

ผู้คนที่แสดงอาการปานกลางส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ จีนเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เปราะบางท่ีสุด

เพือ่รองรบัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ระลอกต่อไป โดยนกัวเิคราะห์บางคนคาดว่ายอดผูเ้สยีชวีติจะพุง่สงูขึน้หลงัจาก

ผ่อนคลายการควบคุมที่เข้มงวดซึ่งท�าให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 หยุดชะงักมาเป็นเวลา 3 ปี (ข้อมูลจาก Reuters วันที่ 14 

ธันวาคม 2565)

 คลืน่การแพร่ระบาดระลอกใหญ่ของโควดิ-19 ทีเ่กดิข้ึนท่ัวประเทศจนีก�าลงักระตุ้นความกงัวลว่าอาจมีสายพนัธ์ุใหม่ที่

เป็นอนัตรายเกดิข้ึนเป็นคร้ังแรกในรอบกว่าหนึง่ปี ผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์และผูน้�าทางการเมืองในสหรฐัอเมรกิาและท่ีอืน่ ๆ 

กลัวว่าโรครอบใหม่ที่เกิดจากไวรัสกลายพันธุ์อาจถูกปลดปล่อยออกมา แดเนียล ลูซีย์ สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งอเมริกา 

กล่าวว่า “มันอาจจะแพร่ระบาดมากขึน้ เป็นอนัตรายถงึชวีติ หรอืหลกีเลีย่งยา วคัซนี และการตรวจพบจากการวนิจิฉยัทีมี่อยู”่ 

ในขณะเดียวกนั การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศก�าลงัเข้าสูเ่ซ่ียงไฮ้ และผูค้นก�าลงัหนัไปหาตลาดมืดส�าหรบัยาโควดิ (ข้อมูล

จาก Bloomberg วันที่ 22 ธันวาคม 2565)



อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง	ๆ	ซึ่งออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)

 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในการท่ีจะปกป้องสิง่แวดล้อมให้ได้มากยิง่ขึน้ มาตรฐานทีเ่พิม่ขึน้โดย IMO ได้

ก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของเทคโนโลยีสีเขียวส�าหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ ‘IMO 2020’ ในฐานะกฎข้อบังคับที่รู้จัก

กันโดยทั่วไปว่าเป็นข้อบังคับที่ก�าหนดขีดจ�ากัดของปริมาณการปล่อยค่าก�ามะถันท่ัวโลกซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 

2563 กฎระเบยีบดังกล่าวก�าหนดค่าก�ามะถนัในน�า้มันเชือ้เพลงิทีเ่รอืใช้นอกพืน้ทีค่วบคมุการปล่อยมลพษิไม่เกนิโดยรวมร้อยละ 

0.5 (เรียกว่าน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่ามาก หรือ VLSFO) ในขณะที่มีความกังวลในตอนแรกในอุตสาหกรรมการขนส่ง

สินค้าทางทะเลเกี่ยวกับความเพียงพอของปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าที่รองรับการใช้งานทั่วโลก แต่ผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมน�า้มันกไ็ด้ต่อสู้กับความท้าทายและท�าให้ผลติภณัฑ์มีจ�าหน่ายเพยีงพอทัว่โลก อย่างไรกต็าม ยงัคงมีข้อกงัวลบาง

ประการเกีย่วกบัคณุภาพของน�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัทีต่�า่มากทีจ่ดัหาได้ท่ีท่าเรอืหลายแห่งและความเหมาะสมส�าหรบัการใช้

งานกับอปุกรณ์ของเรือซ่ึงได้รับการออกแบบมาเพือ่ใช้กบัน�า้มันเช้ือเพลงิท่ีมีค่าก�ามะถนัสูงเป็นหลกัซึง่มส่ีวนช่วยในการหล่อลืน่ 

และความหนดืทีเ่หมาะสม ข้อกงัวลเหล่าน้ีได้รบัการแก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ อนัเกดิจากคณุภาพหรอื

ความพร้อมใช้งานของน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่ามากซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญภายในกองเรือของบริษัทฯ 

 เรอืจ�าเป็นต้องใช้น�า้ถ่วงเรอืซ่ึงโดยพืน้ฐานแล้วเป็นน�า้ทะเลในถงัส�าหรบับรรจนุ�า้ถ่วงเรอืบนเรอืเพือ่ให้เรอืยงัคงทรงตัว

เม่ือไม่มีสนิค้าบนเรอืและเพือ่ให้ใบพดัของเรอืจมอยูใ่ต้น�า้ ผูบ้รหิารของประเทศส่วนใหญ่ในโลกยนืยนัแนวปฏบัิติท่ีเข้มงวดใน

การจัดการน�้าถ่วงเรือบนเรือเพื่อไม่ให้ส่ิงมีชีวิตในน�้า ณ ส่วนหน่ึงของโลกท่ีอยู่ในน�้าถ่วงเรือถูกแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ 

ของโลกผ่านการปล่อยน�า้ถ่วงเรือซ่ึงส่งกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถิน่ ดังนัน้จึงจ�าเป็นต้องมีกฎข้อบังคับท่ีก�าหนดให้เรอืต้อง

บ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่บรรจุลงในถังด้วย ระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment Systems: BWTS) ที่ได้รับการรับรอง

ซ่ึงจ�าเป็นต้องติดต้ังบนเรือ อนุสัญญาการจัดการน�้าถ่วงเรือของ IMO มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 ระยะเวลา 12 

เดือนหลังจากท่ีมีรัฐให้สัตยาบันจ�านวน 30 รัฐซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของระวางบรรทุกการขนส่งทางทะเลของโลก เรือทุกล�า

ต้องมีใบรับรองการจัดการน�้าถ่วงเรือ เรือใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึน (วันที่วางกระดูกงู) หลังจากวันท่ีข้างต้นจ�าเป็นต้องติดต้ังระบบ

การจดัการน�า้ถ่วงเรอืท่ีได้รับการรับรองโดย IMO และกองเรอืท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันจ�าเป็นต้องติดต้ังระบบดังกล่าวในขณะทีท่�าการ

ตรวจสภาพที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ IOPP ครั้งแรก (International Oil Pollution Prevention) หลังจากวันที่ 8 กันยายน 2562 

นอกจากนี ้ยงัมีการก�าหนดท่ีแยกต่างหากทีจ่ดัท�าโดยหน่วยยามฝ่ังสหรฐั (USCG) ส�าหรบัการติดต้ังระบบบ�าบดัน�า้ถ่วงเรอืซึง่

โดยหลักแล้วก�าหนดจากจ�านวนระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่ผ่านการรับรองจาก USCG ที่มีอยู่ในตลาด ระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่

ได้รับการรับรองจาก USCG และ IMO ได้รับการติดตั้งบนเรือ 37 ล�าในกองเรือของพีเอสแอล ส�าหรับเรือที่เหลืออีก 1 ล�า ซึ่ง

ปัจจุบันต้องเปล่ียนถ่ายน�า้ถ่วงเรอืท่ีได้รบัจากท่าเรอืในระยะ 200 ไมล์ทะเลจากชายฝ่ังใด ๆ เพือ่ท่ีจะได้รบัการอนุญาตให้เปลีย่น

ถ่ายน�้าถ่วงเรือในท่าเรือถัดไป เรือล�าสุดท้ายนี้จะได้รับการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าถ่วงเรือที่ได้รับการรับรองภายในต้นปี 2566

การลดคาร์บอนในการขนส่งและภาพรวมของกรอบการก�ากับดูแล

 ในปี 2558 ข้อตกลงปารสีว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศได้รบัการเหน็ชอบโดยภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มีผลบงัคับใช้เม่ือวนัที ่4 พฤศจิกายน 2559 เป้าหมายคือการรกัษาอณุหภมิู

โลกให้สงูข้ึนต�า่กว่า 2 องศาเซลเซียสเหนอืระดับก่อนยคุอตุสาหกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ควรจ�ากัดไว้ท่ี 1.5 องศาเซลเซียส

 แม้ว่าข้อตกลงปารสีจะไม่รวมการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ แต่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) มุ่งม่ัน 

ที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเด่นชัดในแผนกลยุทธ์ ดังน้ัน ในเดือน

เมษายน ของปี 2561 IMO จงึใช้กลยุทธ์เริม่ต้นในการลดก๊าซเรอืนกระจก (GHG) จากเรอื เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งแสดงเป็นปริมาณ CO2e (เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ )

 กลยุทธ์เริ่มต้นของ IMO มีดังนี้

1. การลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเฉลีย่ (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทีย่วการขนส่ง) ของ

การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 40 ภายในปี 2573 โดยพยายามให้ถงึร้อยละ 70 ภายในปี 2593 

เมื่อเทียบกับระดับปี 2551



2. ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมต่อปีจากการขนส่งทางทะเลลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เม่ือเทยีบ

กับปี 2551 ในขณะที่พยายามยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดภายในศตวรรษนี้

 ปี 2551 เป็นปีพื้นฐานส�าหรับการประเมนิเป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซในอนาคต ในขณะทีปี่ 2593 เป็นปีแหง่ความ

ส�าเรจ็ครัง้ส�าคัญในข้อตกลงปารสี ซ่ึง IMO อ้างองิอย่างชดัเจนในกลยทุธ์ ความทะเยอทะยานเหล่าน้ีจะบรรลผุลได้ด้วยมาตรการ

ผสมผสานที่ใช้ได้ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ IMO ได้น�ามาตรการต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไข MARPOL Annex VI ซึ่งก�าหนดให้เรือต้องใช้แนวทางทาง

ด้านเทคนิคและการปฏิบัติงานเพื่อลดความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอน มาตรการระยะกลางและระยะยาวมีแนวโน้มท่ีจะ

ต้องใช้นวัตกรรมระดับสูงและส่งผลให้ทั่วโลกหันมาใช้เชื้อเพลิงใหม่และเทคโนโลยีใหม่

การปล่อยมลพิษจากการขนส่งทางทะเล

 ภาคการเดินเรอืให้ความส�าคญักบัการปล่อยมลพษิทางอากาศในปี 2540 เมือ่มลพษิทางอากาศรวมอยูใ่น MARPOL ใน

ภาคผนวกที ่6 เป็นครัง้แรกท่ีมกีารก�าหนดขดีจ�ากดัของการปล่อยมลพษิทางอากาศหลกัทีมี่อยูใ่นก๊าซไอเสยีของเรอื ซ่ึงรวมถงึ

ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) และไนตรัสออกไซด์ (NOx) และห้ามการปล่อยสารที่ท�าลายโอโซนโดยเจตนา

 ภาคผนวกน้ีผ่านการแก้ไขหลายครั้งเพื่อให้สะท้อนถึงการมุ่งเน้นท่ีเพิ่มข้ึนในการลดการปล่อยมลพิษจากเรือ ตัวอย่าง

เช่น เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้มีการบังคับใช้การจ�ากัดปริมาณค่าก�ามะถันที่ร้อยละ 0.5 ในน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้บนเรือ  

ซึ่งนับเป็นก้าวส�าคัญในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

 แม้ว่าการขนส่งทางทะเลจะเป็นหน่ึงในรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด แต่ก็มีการประมาณการว่ามี

ส่วนในการปล่อย CO2 ทัว่โลกประมาณร้อยละ 2.2 ในปี 2555 เนือ่งจากการขนส่งทางทะเลยงัคงเติบโตควบคู่ไปกบัการค้าโลก  

จงึมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีแนวทางระดับโลกเพือ่ปรบัปรงุประสทิธิภาพการใช้พลงังานและการควบคมุการปล่อยมลพษิอย่าง

มีประสิทธิผลของภาคการเดินเรือ

 จากการศึกษาก๊าซเรือนกระจกครั้งที่ 4 ของ IMO ซึ่งเผยแพร่ในปี 2563 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่งทาง

ทะเลท้ังหมด (ระหว่างประเทศ ภายในประเทศ และการประมง) เพิม่ข้ึนจาก 977 ล้านตันในปี 2555 เป็น 1,076 ล้านตันในปี 2561 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.6 ในช่วงปี 2555 ถงึปี 2561 ความเข้มข้นของคาร์บอนในการด�าเนินการขนส่งทางทะเลดีข้ึนประมาณร้อยละ 

11 แต่ประสทิธิภาพท่ีเพิม่ข้ึนเหล่าน้ีกลบัแซงหน้าการเติบโตของกจิกรรมการขนส่งทางทะเล หากไม่ท�าการเปลีย่นแปลง การ

ปล่อยมลพิษจากการขนส่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จนถึงปี 2593 เมื่อเทียบกับปี 2561 แม้ว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

มากขึ้นก็ตาม เนื่องจากอุปสงค์ด้านการขนส่งคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 การประชุมครั้งที่เจ็ดสิบห้าของคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลของ IMO (MEPC-75) ซึ่งจัดขึ้นในเดือน

พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติข้อค้นพบของการศึกษานี้และมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางทะเล

ระหว่างประเทศได้รับการพิจารณา ดังนั้น ในเดือนมิถุนายน 2564 MEPC-76 จึงน�าการแก้ไข MARPOL Annex VI มาใช้เพื่อ

สะท้อนถงึมาตรการทางเทคนคิและการปฏบิติังานตามเป้าหมายเพือ่ลดความเข้มข้นของคาร์บอนในการขนส่งระหว่างประเทศ

ระเบียบ	IMO	และบริบทระหว่างประเทศ

 IMO มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในแนวทางระดับโลกเพือ่ปรบัปรงุประสิทธิภาพพลงังานของเรอืและพฒันามาตรการเพือ่

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ

 ข้ันตอนส�าคญัประการแรกในการลดการปล่อยก๊าซเหล่านีไ้ด้รบัการประกาศในปี 2554 เม่ือ IMO น�ามาตรการมาบงัคบั

ใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังานของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ การน�ามาตรการดังกล่าวมาบงัคับใช้เป็นการ

ปูทางไปสู่ข้อบังคับเกี่ยวกับดัชนีการออกแบบประสิทธิภาพพลังงาน (EEDI) ส�าหรับเรือใหม่ และการวางแผนบริหารการ

ใช้พลังงานของเรือ (SEEMP) ซ่ึงเป็นเอกสารเฉพาะส�าหรับเรือที่มีกลไกในการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของเรือ

อย่างคุ้มค่า มาตรการบังคับเหล่านี้ (EEDI/SEEMP) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ในขณะที่เป้าหมายเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการออกแบบ (EEDI) ของเรือต่อใหม่เริ่มขึ้นในปี 2558



 ส�าหรับเรือใหม่ EEDI ก�าหนดให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานเป็นระยะเพื่อให้การปล่อย CO2 ลดลงอย่างต่อ

เนื่อง ดังนี้

1. ในช่วงที่หนึ่งซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 EEDI ก�าหนดให้ลดความเข้มของคาร์บอน

ลงร้อยละ 10 ต�่ากว่าเส้นอ้างอิงที่เกี่ยวข้องส�าหรับเรือที่สร้างใหม่

2. ในระยะทีส่อง ซ่ึงเริม่ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2567 EEDI ก�าหนดให้ความเข้มข้นของคาร์บอน

ลดลงถึงร้อยละ 20

3. ระยะที่สามของ EEDI ซึ่งจะเริ่มในปี 2568 ต้องมีการลดเพิ่มอีกร้อยละ 10 กล่าวคือ เรือที่สร้างในปี 2568 จะต้อง

มีประสิทธิภาพการปล่อยคาร์บอนมากกว่าเรือที่สร้างระหว่างปี 2543 ถึงปี 2553 ถึงร้อยละ 30

 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุม MEPC-75 มีการตัดสินใจท่ีจะเลื่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของระยะที่ 3 จากวันที่ 1 

มกราคม 2568 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2565 ส�าหรับเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เรือบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ (ขนาดระวาง 15,000  

เดทเวทตันขึน้ไป) เรอืบรรทกุสินค้าท่ัวไป เรอืบรรทกุก๊าซ LNG และเรอืส�าราญทีมี่แรงขบัสูง ข้อก�าหนดการลดความเข้มของ

คาร์บอนจะใช้กบัเรอืขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ โดยเริม่จากอตัราการลดลงร้อยละ 15 ถงึร้อยละ 30 ส�าหรบัเรอืขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

ขนาดเล็ก และเพิม่สงูถงึร้อยละ 50 ส�าหรบัเรอืขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ (ขนาดระวาง 200,000 เดทเวทตันขึน้ไป) นอกจากน้ี 

ยังมีการพิจารณาที่จะเปิดตัว EEDI ระยะที่สี่ในปี 2570

 นอกเหนือจากข้อก�าหนดข้างต้น ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ IMO Data Collection System (IMO-DCS) เรือที่มีขนาด 5,000 

กรอสตันข้ึนไปจะต้องรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงภายใต้ SEEMP Part II เรือเหล่านี้คิดเป็นเกือบร้อยละ 85 

ของการปล่อย CO2 จากการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ข้อมูลที่รวบรวมจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

มาตรการเพิ่มเติมในอนาคต

 นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังใช้กฎระเบียบท่ีคล้ายคลึงกันในการเฝ้าติดตาม รายงาน และตรวจสอบการใช้เชื้อเพลิง 

(EU-MRV) ส�าหรับเรือขนาด 5,000 กรอสตันขึ้นไปท่ีท่าเรือในยุโรป แม้ว่า IMO-DCS จะเป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่ไม่ระบุ

ตัวตน แต่ EU-MRV เป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่โดดเด่น

 เม่ือเร็ว ๆ น้ี ระหว่างการประชุม MEPC-76 ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้มีการรับรองการแก้ไขท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการ

ทางเทคนิคและการปฏิบัติงานเพื่อลดความเข้มข้นของคาร์บอนในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ การแก้ไขเหล่าน้ีจะมี

ผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

1. การค�านวณและการตรวจสอบ Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) – ข้อก�าหนด EEDI ย้อนหลังที่ใช้

กับเรือที่มีอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

2. การแนะน�ากลไกการให้คะแนน (A ถึง E) ที่เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ความเข้มของคาร์บอน (Carbon Intensity Indica-

tor - CII) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และ

3. ปรับปรุงการวางแผนบริหารการใช้พลังงานของเรือ(SEEMP) เพื่อรวมเป้าหมายส�าหรับการปล่อยมลพิษในการ

ปฏิบัติงาน โดยจะต้องเก็บ SEEMP ที่ได้รับการอนุมัติไว้บนเรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

มาตรการทางเทคนิค	Energy	Efficiency	Existing	Ship	Index	(EEXI)

 เช่นเดียวกับ EEDI จดุประสงค์ของ EEXI คอืการวดัประสทิธิภาพพลงังานของเรอืตามการออกแบบและการจดัเตรยีม 

ข้อบงัคับน้ีใช้กับเรือท่ีมอียูท้ั่งหมดต้ังแต่ 400 กรอสตันและมากกว่าท่ีอยูภ่ายใต้ MARPOL ภาคผนวก VI MARPOL ภาคผนวก 

VI ฉบับแก้ไขรวมถึงกฎระเบียบใหม่ข้อ 23 (EEXI ที่บรรลุ) และข้อ 25 (EEXI ที่ก�าหนด)

 เรือที่ใช้กฎระเบียบจะต้องค�านวณค่า EEXI ของเรือแต่ละล�า (เช่น EEXI ที่บรรลุ) และค่าจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า

ค่าสูงสุดท่ีอนุญาต (เช่น EEXI ท่ีก�าหนด) ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาไฟล์ทางเทคนิค EEXI ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีใช้ส�าหรับการ

ค�านวณ และจะใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการตรวจสอบความสอดคล้อง



 โดยพื้นฐานแล้ว EEXI จะอธิบายถึงการปล่อยคาร์บอนต่อตันและไมล์ของสินค้า ก�าหนดมาตรฐานการปล่อย CO2 

ที่เกี่ยวข้องกับก�าลังเครื่องยนต์ท่ีติดต้ัง การใช้น�้ามันเช้ือเพลิง และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงระหว่างเช้ือเพลิงและความเข้มข้น

ของ CO2 ที่สอดคล้องกัน งานขนส่งถูกก�าหนดโดยความจุ ซึ่งโดยปกติจะเป็นน�้าหนักบรรทุกของเรือและความเร็วของเรือที่

เก่ียวข้องกับก�าลังเครือ่งยนต์ทีติ่ดต้ัง การค�านวณไม่ได้พจิารณาก�าลงัเครือ่งยนต์สูงสุด แต่ส�าหรบัประเภทเรอืส่วนใหญ่จะอยูท่ี่

ร้อยละ 75 ของก�าลังเครื่องยนต์ท่ีติดต้ัง (MCR) หรือในกรณีท่ีมีการติดต้ังการจ�ากัดก�าลังที่เครื่องยนต์จะอยู่ท่ีร้อยละ 83 ของ

ก�าลงัติดต้ังทีจ่�ากัด (MCRlim) การใช้น�า้มันเชือ้เพลงิเฉพาะของเครือ่งยนต์หลกัและความเรว็ของเรอืถอืเป็นผลมาจากข้อจ�ากดั

ของการใช้พลังงานนี้ ทั้งนี้ เรือแต่ละประเภทมีปัจจัยการแก้ไขที่น�ามาใช้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทและความจุของเรือ

 ส�าหรับเรือที่ค่า EEXI ท่ีค�านวณได้ (หรือท่ีบรรลุ) มีค่ามากกว่าท่ีก�าหนด จ�าเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้เพื่อปรับปรุง

ดัชนีประสิทธิภาพของเรือ ในฐานะที่เป็นดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือ “การออกแบบ” ซึ่งอาจรวมถึงการดัดแปลงการ

ออกแบบหรือเครื่องจักรของเรือ เช่น

• ตัวเศษของสตูร EEXI จะลดลง (โดยปกติการด�าเนนิการอาจใช้กบัก�าลงัของเครือ่งยนต์หลกัและ/หรอืเครือ่งยนต์เสรมิ)

• ตัวหารของสูตร EEXI จะเพิ่มขึ้น (โดยปกติอาจด�าเนินการกับความจุหรือความเร็วของเรือ)

 ตัวเลือกที่มีอยู่บางส่วน ได้แก่ 

• การน�าการจ�ากัดก�าลังเครื่องยนต์หรือการจ�ากัดก�าลังเพลามาใช้

• การเพิ่มความจุของเรือ (โดยการเพิ่มน�้าหนักบรรทุก (เดทเวทตัน) หรือน�้าหนักรวม (กรอสตัน) ถ้าเป็นไปได้ใน

เชิงโครงสร้าง)

• อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เช่น ใบพัดประสิทธิภาพสูง ครีบฝาครอบ ใบพัด สีท่ีมีแรงเสียดทานต�่า 

ระบบหล่อลื่นอากาศ ฯลฯ

• เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (EETs) เช่น การน�าความร้อนเสียกลับมาใช้ใหม่ ระบบขับเคลื่อนด้วยลม เซลล์

แสงอาทิตย์ เป็นต้น

• เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนท่ีเป็นกลาง แต่อาจไม่ได้ผลกับเรือที่มีอยู่ส่วนใหญ่ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน 

(CAPEX) ที่สูงมาก

 กฎระเบียบไม่ได้ก�าหนดไว้ว่าควรใช้วิธีการปรับปรุงแบบใด และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปตาม

ประเภทและขนาดของเรือ สิ่งส�าคัญคือต้องพิจารณาอายุของเรือเทียบกับต้นทุนและเวลาคืนทุนของตัวเลือกในการปรับปรุง

 ข้อมูลทางเทคนิคด้าน EEXI จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐเจ้าของธงหรือหน่วยงานจัดล�าดับชั้นเรือ และการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดของ EEXI จะสะท้อนให้เห็นในใบรับรองประสิทธิภาพพลงังานสากล (IEEC) ในการส�ารวจประจ�าปี ระหว่างปี 

หรือการต่ออายุคร้ังแรกของ International Air Pollution Prevention ใบรับรอง (IAPP) ภายในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2566ส�าหรับเรือที่ส่งมอบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือเม่ือมีการส�ารวจเบ้ืองต้นของ IEEC ส�าหรับเรือท่ีส่งมอบในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2566

• ในกองเรือของพีเอสแอล เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 10 ล�าและเรือขนส่งสินค้าทั่วไป 1 ล�าปฏิบัติตามระเบียบข้อ

บังคับ EEXI แล้ว (กล่าวคือ EEXI ที่บรรลุน้อยกว่า EEXI ที่ก�าหนด) และไม่จ�าเป็นต้องลดก�าลัง MCR

• ส�าหรบัเรือขนส่งซีเมนต์ 4 ล�า กฎระเบียบ EEXI นัน้ไม่ใช้บังคบักบัเรอืขนส่งซเีมนต์ ดังนัน้ จะไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ก�าลังเครื่องยนต์หรือความเร็วของเรือ

• ส�าหรบัเรอืท่ีเหลอือกี 23 ล�าในกองเรอืจะต้องจ�ากัดก�าลงัเครือ่งยนต์โดยการติดต้ัง EPL ภายในหรอืก่อนการส�ารวจ

ประจ�าปีของ IAPP (International Air Pollution Prevention) หลังวันที่ 1 มกราคม 2566 บริษัทฯ ยินดีที่จะแจ้งให้

ทราบว่าเรือทั้งหมดจ�านวน 23 ล�าได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ EPL ก่อนก�าหนด



มาตรการปฏบัิตกิาร	ตวับ่งชีค้วามเข้มของคาร์บอน	(CII)	และการวางแผนบรหิารการใช้พลงังานของ
เรือ	(SEEMP)

 CII เป็นมาตรการปฏบัิติการท่ีใช้กบัเรอืขนาด 5,000 ตันกรอสข้ึนไป ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อก�าหนดส�าหรบัการบันทึกการ

ใช้เชื้อเพลิงของเรือตาม IMO Data Collection System (IMO-DCS)

 ตามข้อบังคับ MARPOL Annex VI ฉบับที่ 28 ฉบับแก้ไข ต้ังแต่ปี 2566 เรือที่เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการดังนี้

1. ค�านวณ CII การด�าเนินงานประจ�าปีที่ได้รับในช่วง 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมในปีปฏิทินนั้น 

ๆ และ

2. แสดงให้เห็นถึงการลดความเข้มของคาร์บอนระหว่างปี 2566 ถึงปี 2573 อัตราการลดลงดังกล่าวมีจุดประสงค์

เพื่อให้บรรลุระดับความทะเยอทะยานที่ก�าหนดไว้ในกลยุทธ์เริ่มต้นของ IMO โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับความ

ทะเยอทะยานในปี 2573 ในการลดความเข้มของคาร์บอนของการขนส่งระหว่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 40 

ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2551

 เรือจะได้รับการจัดอันดับความเข้มข้นของคาร์บอนประจ�าปี (คะแนน CII) ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการท�างานในปี

ก่อนหน้า มีการจดัอนัดับ CII ห้าประเภทตามสเกล A ถงึ E โดยท่ี A คอื ดีท่ีสดุ โดยองิตามการค�านวณอตัราส่วนประสิทธิภาพ

ประจ�าปี (AER)

 ตัวบ่งชี้ความเข้มของคาร์บอนในการด�าเนินงานประจ�าปีท่ีได้รับจะอ้างอิงตาม IMO-DCS ต้องส่งข้อมูลการปล่อย

มลพิษผ่าน IMO-DCS นอกเหนือจากข้อก�าหนดการใช้เชื้อเพลิงท่ีมีอยู่ อย่างน้อยที่สุดการรายงานการปล่อยมลพิษต้องรวม 

AER (ส�าหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง เรือขนส่งสินค้าท่ีเป็นของเหลว เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เรือขนส่งสินค้าทั่วไป 

เรือขนส่งก๊าซ LNG เรือบรรทุกก๊าซ เรือขนส่งสินค้ารวม และเรือขนส่งตู้สินค้าแช่เย็น)

 ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ MARPOL ภาคผนวก VI ข้อ 26 จะต้องมีการพัฒนาฉบับปรับปรุงของ SEEMP (SEEMP-

III) ซึ่งจะรวมถึงการด�าเนินการต่อไปนี้

1. การจัดอันดับ CII ของเรือพร้อมกับค�าอธิบายของวิธีการที่ใช้ในการค�านวณ CII ปฏิบัติการประจ�าปีของเรือ

2. CII การปฏิบัติงานประจ�าปีที่จ�าเป็นส�าหรับสามปีถัดไป

3. แผนการด�าเนินการที่จัดท�าเป็นเอกสารว่าจะบรรลุ CII ในการปฏิบัติงานประจ�าปีท่ีจ�าเป็นในช่วงสามปีข้างหน้า

ได้อย่างไร และ

4. ขั้นตอนการรายงานต่อรัฐเจ้าของธงเพื่อตรวจสอบ

 ส�าหรับกองเรือของพีเอสแอลน้ัน SEEMP-III ที่จ�าเป็นต้องปรับปรุงได้รับการพัฒนาแล้ว โดยได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานจัดล�าดับชั้นเรือและเอกสารได้ถูกจัดเก็บไว้บนเรือเพื่อการตรวจสอบ



 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2567 เรือจะออกแถลงการณ์การปฏิบัติตามข้อก�าหนด (SoC) ซ่ึงครอบคลุมปริมาณการใช้เช้ือ

เพลิงทีไ่ด้รบัการตรวจสอบ การลดความเข้มของคาร์บอน และการจดัอนัดับประจ�าปี (A ถงึ E) โดยพจิารณาจากประสิทธิภาพ

การลดความเข้มของคาร์บอนเทียบกับการลดความเข้มของคาร์บอนท่ีก�าหนด เรือที่ได้รับการจัดอันดับ “D” เป็นเวลาสามปี

ติดต่อกนัหรอืท่ีการจดัอนัดับ “E’”เป็นเวลาหนึง่ปี จะต้องยืน่และด�าเนนิการตามแผนปฏบิติัการแก้ไขโดยแสดงให้เหน็ว่าพวก

เขาสามารถปรบัปรงุประสิทธิภาพของเรอืให้เป็นระดับ “C” หรอืสงูกว่าได้อย่างไร แผนปฏบัิติการแก้ไขจะรวมอยูใ่น SEEMP

 การตรวจสอบยนืยัน SEEMP เป็นระยะ ๆ  จะถกูน�ามาใช้เพือ่ให้แน่ใจว่ามีแผนเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและม่ันใจว่าแผนการ

แก้ไขได้รับการปฏิบัติตามในกรณีท่ีเรือได้รับการจัดอันดับ E ในปีใดก็ตามหรือ D ในสามปีติดต่อกัน ความถี่และข้อก�าหนด

เฉพาะของการตรวจสอบเหล่านี้คาดว่าจะมีการหารือกันท่ีการประชุม MEPC-77 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีแนวทางที่

พัฒนาขึ้นในปี 2565

 นอกเหนอืจากข้างต้นการประชมุ MEPC-76 ยงัอนมุติัวธีิการแบบค่อยเป็นค่อยไปของการลดความเข้มของคาร์บอนลง

ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงจากปี 2562 ในปี 2566 (เมื่อการแก้ไข MARPOL มีผลบังคับใช้) จนถึงปี 2569 (เมื่อ

มีการทบทวนอีกครั้งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอัตราการลดรายปีที่จะเกิดขึ้น):

ปี การลดความเข้มข้นประจ�าปี

(จากการอ้างอิงปี 2562)

2566 ร้อยละ 5

2567 ร้อยละ 7

2568 ร้อยละ 9

2569 ร้อยละ 11

2570 - 2573 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

 หากไม่ท�าการปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ คะแนน CII ของเรืออาจลดลงเน่ืองจากเป้าหมายจะเข้มงวดมากขึ้นทุกปี ผลท่ี

ตามมาคือการสูญเสียรายได้และไม่สามารถวิง่เรอืได้ ดังนัน้จงึมีแรงจูงใจอย่างมากในการปรบัปรงุประสทิธิภาพการใช้พลงังาน

 ขณะน้ี IMO ได้ก�าหนดมาตรฐานวธีิการค�านวณดัชน ีCII ส�าหรบัเรอืประเภทต่าง ๆ แล้ว ตามด้วยก�าหนดวธีิการส�าหรบั

การค�านวณค่า CII และหลงัจากท่ีตัวเลขส�าหรับการใช้เช้ือเพลงิทัง้หมดและระยะทางทีเ่รอืแต่ละล�าได้แล่นได้รบัการตรวจสอบ

โดยองค์กรทีไ่ด้รบัการยอมรบั (NKK ส�าหรบักองเรอืของพเีอสแอล) บรษัิทฯ ได้ค�านวณค่า CII ในช่วงสามปีท่ีผ่านมาส�าหรบั

เรือทั้งหมดในกองเรือของบริษัทฯ โดยตัวเลขค่า CII เฉลี่ยส�าหรับเรือแต่ละประเภทในกองเรือของพีเอสแอล มีดังต่อไปนี้

 
ประเภทของเรือ

2563 2564 2565

จ�านวน
เรือ

ปริมาณ
การปล่อย

ก๊าซ
คาร์บอน

ไดออกไซด์ 
(ตัน)

ค่าเฉลี่ยการ
ปล่อยก๊าซ

คาร์
บอนได

ออกไซด์
ต่อการขน
ส่งสินค้าใน
ปริมาณตัน-

ไมล์

จ�านวน
เรือ

ปริมาณ
การปล่อย

ก๊าซ
คาร์บอน

ไดออกไซด์ 
(ตัน)

ค่าเฉลี่ยการ
ปล่อยก๊าซ

คาร์
บอนได

ออกไซด์
ต่อการขน
ส่งสินค้าใน
ปริมาณตัน-

ไมล์

จ�านวน
เรือ

ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซ
คาร์บอน

ไดออกไซด์
(ตัน)

ค่าเฉลี่ยการ
ปล่อยก๊าซ

คาร์
บอนได

ออกไซด์
ต่อการขน
ส่งสินค้าใน
ปริมาณตัน

-ไมล์

เรือขนส่งซีเมนต์ 4 38,764.85 12.95 4 42,030.55 13.65 4 44,476.70 13.60

เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ 15 185,053.74 7.72 15 198,769.11 7.89 17 195,721.21 7.52

เรอืขนาดซปุราแมกซ์ 9 137,970.40 6.11 9 149,800.48 6.42 9 144,056.00 5.98

เรือขนาดอัลตรา
แมกซ์

8 118,974.06 4.53 8 131,048.50 4.55 8 107,570.11 4.43

รวม 36 480,763.05 7.19 36 521,648.64 7.42 38 491,824.02 7.14



 ดังจะสามารถสังเกตได้จากตาราง ค่า CII เฉลี่ยส�าหรับกองเรือของพีเอสแอลในปี 2565 คือ 7.14 กรัมของการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการขนส่งสินค้าในปริมาณตัน-ไมล์

การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่อื่น	ๆ

 International Chamber of (ICS) ได้ยื่นข้อเสนอต่อ IMO โดยเรียกร้องให้มีมาตรการตามตลาดท่ียอมรับในการขนส่ง

ระหว่างประเทศเพือ่เร่งรดัมาตรการและมีการใช้เชือ้เพลงิท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ การจดัเกบ็ภาษส่ีวนใหญ่จะใช้บังคับกบั

เเรอืขนาด 5,000 ตันกรอสและสูงกว่าทีแ่ล่นท่ัวโลกส�าหรบัการปล่อย CO2 แต่ละตัน เงินทีร่ะดมได้จากการจดัเกบ็ภาษีดังกล่าว 

จะเข้าสู่ “IMO Climate Fund” (กองทุนภูมิอากาศของ IMO) เพื่อเร่งการพัฒนาเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานใหม่

 ข้อเสนอการจัดเก็บภาษีคาร์บอนใหม่น้ีต่อยอดจากข้อเสนอที่มีอยู่ของอุตสาหกรรมต่อ IMO ส�าหรับการจัดเก็บภาษี

เชื้อเพลิงของเรือ 2 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อสร้างกองทุนวิจัยมูลค่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการลดการปล่อยคาร์บอน

ในการขนส่ง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังคงอยู่ภายใต้การอภิปราย

 ภาคการเงนิของการเดินเรอืและการเช่าเหมาล�าได้ตระหนกัถงึบทบาทของพวกเขาในการท�าให้การขนส่งทางทะเลเป็นมติร 

กับส่ิงแวดล้อมมากขึ้นโดยการสร้างหลักการโพไซดอนและกฎบัตรขนส่งสินค้าทางทะเล ซ่ึงเป็นกรอบการท�างานส�าหรับ

สถาบันการเงินและผลประโยชน์ของภาคการขนส่งสินค้าทางทะเล (รวมถึงผู้เช่าเรือและเจ้าของสินค้า) เพื่อให้แน่ใจว่าผล

ประโยชน์ของพวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในกลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ IMO

 บริษัทเดินเรือของญี่ปุ่น Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ได้พัฒนาการออกแบบแนวคิดสองแบบส�าหรับเรือขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองในการประหยัดพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิง LNG และพลังงานจากแบตเตอร่ีและได้รับการอนุมัติในหลักการ 

(AIP) จาก ClassNK สมาคมจัดล�าดับชั้นเรือซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติ



เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองรุ่นต่อไปในอนาคต	ได้รับความอนุเคราะห์จาก	K	Line

 K Line ได้พฒันาแนวคิดการออกแบบส�าหรับเรอืบรรทกุสินค้าแห้งเทกองขนาดเคปไซส์ขนาด 200,000 ตัน โดยร่วมมือ

กบั Namura Shipbuilding และ Taiyo Electric การออกแบบครัง้ทีส่องร่วมกนัออกแบบโดย K Line Shin Kurushima Sanoyas 

Shipbuilding และ Taiyo Electric ส�าหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดโพสปานาแมกซ์ขนาด 90,000 ตัน

 ด้วยการเลือกใช้เชือ้เพลงิ LNG เป็นเชือ้เพลงิหลกั เรอืประหยดัพลงังานได้รบัการออกแบบท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก การออกแบบได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการน�าเทคโนโลยีเครื่องก�าเนิดเพลาแบบแม่เหล็กถาวร (PM) มาใช้พร้อม

กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

 ยิ่งไปกว่าน้ัน การใช้แบตเตอรี่เป็นส่วนหน่ึงของแพลตฟอร์มส�าหรับจ่ายไฟบนเรือ เป้าหมายคือการลดการปล่อยก๊าซ

ในอนาคตโดยการเพิ่มแหล่งพลังงานสีเขียวด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในภายหลัง

 การใช้เชื้อเพลิง LNG เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกับการใช้

น�้ามันเตาทั่วไป นอกจากนี้ คุณสมบัติทางเทคนิคของ AIP และผลประโยชน์ที่จะได้รับยังรวมไปถึงการน�าเทคโนโลยีเคร่ือง

ก�าเนิดเพลาและการน�าเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาใช้

 นอกจากอุปกรณ์ส�าหรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ AIPs ล่าสุดแล้ว เป้าหมายคือการลดการปล่อยก๊าซใน

อนาคตด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีทางเลือกต่าง ๆ

 ในการออกแบบเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกองขนาดโพสปานาแมกซ์แบบใหม่ การปล่อยมลพษิจะลดลงโดยใช้แบตเตอรี่

ความจุสูงแทนเครื่องก�าเนิดเชื้อเพลิงคู่ระหว่างการขนถ่ายสินค้า

 ในการออกแบบเรอืบรรทุกสนิค้าแห้งเทกองขนาดเคปไซส์แบบใหม่ ความจขุองแบตเตอรีจ่ะมากขึน้เนือ่งจากปรมิาณ

พลังงานที่ต้องใช้ระหว่างการขนถ่ายสินค้า นอกจากนี้ การปล่อยมลพิษระหว่างการขนถ่ายสินค้าจะลดลงด้วยการเปิดใช้การ

เชื่อมต่อเรือเข้ากับพลังงานบนฝั่ง

 ความสนใจเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในศักยภาพรูปแบบต่าง ๆ ของใบเรือ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนด้วยลมส�าหรับเรือ

พาณิชย์ขนาดใหญ่ ในการพฒันาล่าสุด บริษัทขนส่งรายย่อยในสิงคโปร์ของ Marubeni ซ่ึงเป็นบรษัิทการค้าของญีปุ่น่ได้ประกาศ

แผนการท่ีจะทดสอบแนวคดิใบพดัแรงลม (suction sail) บนเรอืบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดใหญ่ล�าหนึง่ของบรษิทั อ้างองิ

จากบรษัิท เรอืดังกล่าวน้ีจะเป็นเรือท่ีมีใบพดัแรงลมท่ีใหญ่ทีส่ดุทีเ่คยสร้างและติดต้ังบนเรอื และเป็นการใช้เทคโนโลยรีปูแบบน้ี 

ครั้งแรกกับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดปานาแมกซ์



 Norsepower ผู้ผลิตโรเตอร์ชั้นน�าของ Flettner ได้ติดต้ังใบเรือโรเตอร์เอียงจ�านวน 5 ใบบนดาดฟ้าของเรือบรรทุกแร่

ขนาดใหญ่ (VLOC) ล�าใหม่ล่าสุด Sea Zhoushan ซึง่จะเป็นเจ้าของโดย Pan Ocean Ship Management และมีสญัญาเช่าเหมาล�า 

กับบริษัท Vale ยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่ของบราซิล นับเป็นการติดต้ังใบพัดของ Norsepower ครั้งแรกบนเรือบรรทุกสินค้า 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในการติดต้ังใบพัดของ Flettner ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเป็นหนึ่งในระบบขับเคลื่อนท่ีใช้ลมช่วยเป็น 

ครั้งแรกบนเรือขนาดยักษ์นี้

 ระบบ Norsepower เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด และจะตรวจจับเมื่อใดก็ตามที่ลมแรงพอที่จะส่งเชื้อเพลิงและประหยัด

การปล่อยมลพษิ เม่ือถงึจดุนัน้ โรเตอร์จะแล่นโดยอตัโนมัติ โครงการใบพดั 5 ใบพดัสามารถลดต้นทนุเชือ้เพลงิและการปล่อย

ก๊าซของเรือขนาด 325,000 เดทเวทตัน ได้ประมาณร้อยละ 8 ตามข้อมูลของ Norsepower ซึ่งลดการปล่อย CO2 ประจ�าปีของ

เรือลงประมาณ 3,400 ตัน

ฝ่ายฝึกอบรมคนประจ�าเรือของบริษัทฯ

หลกัสตูรการจดัการคณุภาพของบุคคลากรทางทะเล	(Maritime	Resource	Management:	“MRM”)

 หลักสูตรMRM เป็นหลักสูตรส�าหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีประจ�าเรือ นายช่าง ลูกเรือ และพนักงานประจ�าส�านักงานที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเดินเรือที่ท�างานบนฝั่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจ�ากัดของมนุษย์ และ

เพือ่เสรมิสร้างให้เกดิทัศนคติทีดี่ในเรือ่งความปลอดภยัและการท�างานเป็นทีม หลกัสตูร MRM นีไ้ด้มีการยอมรบักนัอย่างกว้าง

ขวางว่าเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการช่วยเพิ่มทักษะและพัฒนาการท�างานร่วมกันเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิดอุบัติภัย

ทางทะเลทีมี่สาเหตุมาจากความผดิพลาดของมนษุย์ (Human Error) รวมท้ังการจดัการทรพัยากรและการท�างานเป็นทมีท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ หลักสูตร MRM นีไ้ด้รบัการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นสมาชกิ the International Group 

of P&I Clubs และหนึ่งในผู้รับประกันภัยเพียงไม่กี่รายที่ให้การประกันภัยทั้งตัวเรือ และ P&I นอกจากหลักสูตร MRM แล้ว 

ภายในศูนย์ฝึกอบรมของบรษัิทฯ ยงัมีห้องฝึกอบรมต่าง ๆ ส�าหรบัโปรแกรมการฝึกต่าง ๆ เช่นโปรแกรมการฝึกโดยใช้วดีีทศัน์ 

(Video-Based Training “VBT”) และคอมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) ส�าหรับคนเรือ การฝึกอบรมหลักสูตร

การจดัการระบบเดินเรือเป็นทมี (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสตูรทักษะการเดินเรอืและบังคับเรอื (Bridge Team 

Competency “BTC”) หลกัสูตรการปฎิบติัหน้าท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch “OOW”) หลกัสูตรการปฏบัิติงานต�าแหน่งต้น

เรอื (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกปัตันเรอื (Command Course) หลกัสูตรความปลอดภยัในการปฏบิติังาน 

บนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลักสูตรแนะน�าแก้ไขปัญหาการท�างานบนเรือ (Maritime Professional Briefing 



“MPB”) หลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ) ส�าหรับความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการการเดินเรือ เป็นต้น การฝึกอบรมของบริษัทฯ ยังมีการบรรยายเรื่อง VTS (Vessel Traffic Separation) และ 

SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ในหลักสูตร BTM and MRM โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ของเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือในการส่ือสารกับเจ้าหน้าที่ VTS โดยใช้ถ้อยค�าที่เกี่ยวกับการเดินเรือต่าง ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

หลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้ถูกปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอและได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมของบริษัทฯ ซึ่งจะปูพื้นฐานที่แข็งแรงให้

กบันายประจ�าเรอืและยงัท�าให้นายประจ�าเรอืและวศิวกรของบรษัิทฯ ตามการพฒันาการล่าสดุในการบรหิารจัดการเรอืได้ทัน

 เพือ่ตอบสนองความต้องการของวิศวกรทีผ่่านการฝึกอบรมเพือ่ท�าหน้าทีใ่นเรอืใหม่ทีติ่ดต้ังเครือ่งยนต์หลกัรุน่ใหม่จาก 

MAN Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ มีการท�างานร่วมกันกับฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ และผู้ผลิต

เครือ่งยนต์อย่างต่อเน่ืองเพือ่พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซ่ึงมกีารอบรมเป็นครัง้แรกก่อนท่ีได้รบัมอบเรอืใหม่ หลกัสตูร

การฝึกอบรมอืน่ ๆ ทีว่ศิวกรเข้าร่วมก่อนท่ีจะลงเรอื คอื หลกัสูตรเสรมิทักษะและการบรหิารจดัการห้องเครือ่ง (Engine Room 

Management and Competency Enhancement “EMC”) ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับสูง หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยาม 

(Engineer on Watch “EOW”) ส�าหรับนายช่างกลเรือระดับปฏบัิติการ หลกัสตูรส�าหรบั “ระบบการท�างานของซีลเพลาใบจกัร” 

“การท�างานของอุปกรณ์ยกขนสินค้าโดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ” ทางศูนย์ฝึก

อบรมของบริษัทฯ ได้เพิ่มการเรียนรู้ภาคทฤษฎีซึ่งสามารถน�าไปปฏิบัติจริงได้ เนื่องจากเรือใหม่ของบริษัทฯ นั้นมีเคร่ืองยนต์

ที่ประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้นายช่างกลระดับบริหาร นายช่างไฟฟ้า และผู้จัดการฝ่าย

เทคนคิของบรษัิทฯ เข้ารับการอบรมส�าหรบัการใช้งานเครือ่งยนต์เหล่าน้ีจากผูผ้ลติโดยตรงเพือ่ความเข้าใจทีดี่ข้ึนในการเดินเรอื

และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดับปฏิบัติการจะได้รับการอบรมในศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีของ 

บริษัทฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบัติบนเรือ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้คนประจ�าเรือได้ฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความ

ท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตข้างหน้าในเรือ่งของกฎเกณฑ์การใช้น�า้มันเชือ้เพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และระบบจัดการน�้าถ่วงเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจ�าเรือมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดหลักสูตร

เฉพาะขึ้นโดยท�าการสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 การใช้อปุกรณ์การเดินเรือทีใ่ห้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนท่ีอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Chart Display and Information 

System “ECDIS”) ได้มีการบังคับใช้บนเรือใหม่ท่ีสร้างเสร็จต้ังแต่เดือนกรกฎาคมปี 2556 เป็นต้นไป เรือทุกล�าในกองเรือมี

การติดต้ังอุปกรณ์ ECDIS ไว้ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์บนเรอืรุน่ล่าสดุ เจ้าหน้าท่ีประจ�าเรอืของบรษิทัฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรม

เฉพาะทางส�าหรับการใช้อุปกรณ์ ECDIS I เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของใบรับรองความสามารถ

 บริษัทฯ ม่ันใจว่าเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือของเราสามารถใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างดีก่อนจะประจ�าการบนเรือ โดยเจ้า

หน้าท่ีประจ�าเรอืได้รบัการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS จากสถาบันทีไ่ด้รบัการรบัรอง ทัง้น้ี บรษัิทฯ เชือ่ว่าการได้รบัใบรบัรอง

เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ท�าให้เจ้าหน้าที่ประจ�าเรือคุ้นเคยและใช้งาน ECDIS ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ 

จงึได้ติดต้ังอปุกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เพือ่ให้เกดิความคุน้เคยในการใช้อปุกรณ์โดยหลงัจากท่ี

ผ่านการอบรมหลกัสูตรทัว่ไปของ ECDIS แล้ว เจ้าหน้าท่ีประจ�าเรอืจะต้องเข้ารบัการอบรมภายในบรษัิทฯ ส�าหรบัการใช้งาน 

ECDIS จริงอีกด้วย

 ศนูยฝ์ึกอบรมของบริษทัฯ ยังคอยแจ้งเตอืนคนประจ�าเรือเกีย่วกบัความเสีย่งต่าง ๆ อนัเนือ่งมาจากสนิค้าทีก่ลายสภาพ

เป็นของเหลวได้ เช่น แร่เหลก็ละเอยีด ถ่านหนิ แร่แมงกานีสละเอยีด และแร่นกิเกลิ ในช่วงแปดปีทีผ่่านมามีลกูเรอืกว่าร้อยคน 

ต้องเสียชวีติจากเรอืพลกิคว�า่และจมลงเนือ่งจากการท่ีสินค้าดังกล่าวเปลีย่นสถานะเป็นของเหลว สินค้าของแขง็ล่าสุดซึง่สามารถ

เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลให้เกิดหายนะ คือ “แร่บ็อกไซต์” โดยเม่ือมีการขนย้ายแร่ บ็อกไซต์

เนือ้ละเอยีดทีเ่ปียกชุม่ การเคลือ่นไหวในระหว่างขนส่งอาจท�าให้แร่บอ็กไซต์เปลีย่นสถานะเป็นของเหลวซึง่อาจส่งผลต่อการ

ทรงตัวของเรอืโดยอาจท�าให้เรือพลิกคว�า่ได้ คณะอนุกรรมการเรือ่งการขนส่งสินค้าและตู้บรรทุกสนิค้าของ IMOได้ออกแนวทาง 

ใหม่ในการขนส่งแร่บอ็กไซต์โดยก�าหนดให้ต้องมมีาตรการป้องกนัความปลอดภยัอย่างเพยีงพอในการขนส่งสนิค้าประเภทนี้

 ในระหว่างปี 2565 ท่ีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด บริษัทฯ ยังคงฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือของ 

บริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ เจ้าหน้าท่ีประจ�าเรือและลูกเรือจ�านวนทั้งส้ิน 1,021 รายเข้าร่วมหลักสูตรทั้งหมด 22 หลักสูตร



ที่ได้มีการด�าเนินการในระหว่างปี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งม่ันของบริษัทฯ ในการฝึกอบรมลูกเรือของบริษัทฯ และค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินการที่สูงซึ่งบริษัทฯ ยังคงรายจ่ายดังกล่าวไว้ 

 บริษัทฯ จัดท�าสรุปหลักสูตรที่ด�าเนินการในระหว่างปีและจ�านวนลูกเรือที่ได้รับการฝึกไว้ดังนี้

• จ�านวนหลักสูตรที่ด�าเนินการอบรมในศูนย์ฝึกอบรมในปี 2565: 4 หลักสูตร

1. หลักสูตรการน�าเรือเบื้องต้น

2. หลักสูตรการน�าเรือขั้นสูง

3. หลักสูตรการบริหารจัดการเกี่ยวกับการน�าเรือ

4. หลักสูตรการใช้อุปกรณ์การเดินเรือที่ให้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS)

• จ�านวนหลักสูตรที่ด�าเนินการผ่านการอบรมระบบออนไลน์ในปี 2565: 18 หลักสูตร

1.  หลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลในการเดินเรือ 10.  หลักสูตรการด�าเนินงานเครื่องยนต์รุ่น ME ขั้นสูง

2.  หลักสูตรการบรรยายสรปุวชิาชพีท่ีส�าคญัเกีย่วกบัการ
บริหารจัดการบนเรือ

11.  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

3.  หลกัสตูรอบรมความรู้ความสามารถในระดับต้นเรอื 12.  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�าหรับคน 
ประจ�าเรอื

4.  หลกัสตูรอบรมความรู้ความสามารถในระดับนายเรอื 13.  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษขั้นกลาง

5.  หลักสูตรอบรมหลักสูตรนายเรือประจ�าฝ่ายช่างกล 14.  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษขั้นสูง

6.  หลักสูตรอบรมหลักสูตรนายเรือประจ�าฝ่ายเดินเรือ 15.  หลกัสูตรพืน้ฐานความปลอดภยับนเรือส�าหรับลกูเรอื

7.  หลักสูตรอบรมการด�าเนินการของเครื่องยนต์รุ่น 
  RT-Flex ขั้นพื้นฐาน

16.  หลักสูตรการระวังป้องกันและการดูแลระบบไซเบอร์
บนเรือ

8.  หลักสูตรอบรมการด�าเนินการของเครื่องยนต์รุ่น 
  RT-Flex ขั้นสูง

17.  หลักสูตรการด�าเนินงานเครื่องยนต์รุ่น ME-B 

9.  หลกัสูตรการด�าเนนิงานเครือ่งยนต์รุน่ ME ขัน้พืน้ฐาน 18.  หลักสูตรการตรวจเรือ

• จ�านวนเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2565 มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,021 (ผ่านระบบออนไลน์) 

• รวมระยะเวลาส�าหรับการฝึกอบรมในปี 2565 ทั้งสิ้น 3,790 ชั่วโมง

• หลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การระวังป้องกันและการดูแลระบบไซเบอร์บนเรือ (Maritime Cyber Security Aware-

ness for Seafarers) ได้ด�าเนนิการผ่านระบบออนไลน์ตลอดทัง้ปี 2565 โดยมเีจ้าหน้าท่ีประจ�าเรอืจ�านวนท้ังส้ิน 249 

คน เข้ารับการอบรมในหัวข้อ Maritime Cyber Security Awareness (เจ้าหน้าที่ประจ�าเรือและนายเรือฝ่ายช่างกล

จ�านวน 209 ราย ระดับคะแนน 40)

• หลกัสูตรเพิม่เติมเก่ียวกับการตรวจสอบเครือ่งยนต์ได้ถกูจดัขึน้ และด�าเนนิการอบรมผ่านระบบออนไลน์ในระหว่าง

ปี 2565

• หลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EEXI และ CII เริ่มอบรมในปลายเดือนมกราคม 2565 และจัดอบรมเดือนละครั้งตลอด

ปี 2565 โดยมีลูกเรือที่ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อนี้ทั้งหมด 131 คน (เจ้าหน้าที่อาวุโสและวิศวกรเรือ)

• ระหว่างปี 2565 พีเอสแอลได้ซ้ือเรือมือสองจ�านวนสองล�าท่ีติดต้ังเครื่องยนต์ ME-B ซ่ึงเป็นของใหม่ส�าหรับกอง

เรือของบริษัทฯ ดังน้ัน จึงมีการเปิดตัวหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ME-B และมีวิศวกร

ทางทะเลจ�านวนทั้งหมด 29 คนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ประเภทใหม่นี้ในกองเรือของบริษัทฯ



ภัยจากโจรสลัด

 ภัยจากโจรสลัดยังคงเป็นภัยคุกคามท่ีสร้างความกังวลใจอย่างมากต่อผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของเรือ ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเรือและครอบครัวของพวกเขา เพื่อช่วยให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โปรด

จนิตนาการว่าคุณถูกท้ิงไว้บนเกาะร้างเล็ก ๆ  ทีซ่ึ่งไม่มีความเป็นไปได้ทีจ่ะวิง่หนีหรอืหลบหนี ไม่มีการปกป้องใด ๆ  จากหน่วยงาน 

บังคับใช้กฎหมาย ไม่มีอะไรที่จะปกป้องตัวเองได้และถูกโจมตีโดยกลุ่มอันธพาลที่ผ่านการฝึกและใช้อาวุธปืนระดับทหาร!

 International Maritime Bureau (IMB) รายงานว่าในปี 2565 จ�านวนเหตุการณ์โจรสลัดและการโจรกรรมโดยใช้อาวุธ

ลดลงเป็นระดับต�่าสุดนับต้ังแต่ปี 2537 ในปี 2565 IMB ศูนย์รายงานเหตุการณ์โจรสลัดได้รับรายงานเหตุการณ์โจรสลัดและ

การโจรกรรมโดยใช้อาวุธทั้งส้ิน 115 เหตุการณ์จาก 132 เหตุการณ์ในปี 2564 เหตุการณ์เหล่าน้ันประกอบด้วย เหตุการณ์โจร

สลัดขึน้เรอืทัง้ส้ิน 107 ล�า การพยายามเข้าจูโ่จม 5 ครัง้ เรอื 1 ล�าถกูวางเพลงิ และเรอื 2 ล�าถกูจ้ี ตารางด้านล่างนีแ้สดงถงึจ�านวน

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามภมิูภาค เหตุการณ์ทีร่ายงานในปี 2565 ลดลงโดยรวมเป็นผลจากจ�านวนเหตุการณ์ในภมิูภาคอ่าวกนีิลดลง 

ซึ่งลดลงจาก 35 เหตุการณ์ในปี 2564 เป็น 19 เหตุการณ์ในปี 2565

CHART A: The following five location contributed to 64% of the tatal of 115 incidents reported
in the period January-December 2022

SINGAPORE STRAITS,
35

GHANA, 5

BANGLADESH, 7

INDONESIA, 10

PERU, 12

 สถานที ่5 แห่งต่อไปน้ีมีส่วนท�าให้เกิดร้อยละ 64 ของเหตุการณ์ท้ังหมดจ�านวนท้ังส้ิน 115 เหตุการณ์ท่ีรายงานในระหว่าง

ปี 2565



 การรายงานเหตุการณ์โจรสลัดเป็นรายประเทศ ปรากฎตามตารางด้านล่างนี้

 ตารางที่ 1: การโจมตีท่ีเกิดขึ้นจริงและการพยายามโจมตีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละทวีปและแต่ละประเทศในเดือนมกราคมถึง

เดือนธันวาคมปี 2561 - ปี 2565
ทวีปและประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อินโดนีเซีย 36 25 26 9 10

ช่องแคบมะละกา 1

มาเลเซีย 11 11 4 2 4

ฟิลิปปินส์ 10 5 8 9 6

ช่องแคบสิงคโปร์ 3 12 23 35 38

ไทย 1

เอเชียตะวันออก  จีน 3 3

เวียดนาม 4 2 4 1 2

อินเดีย และอนุทวีป  บังคลาเทศ 12 4 7

อินเดีย 6 4 6 2 3

อเมริกาใต้  บราซิล 4 2 7 3 5

โคลัมเบีย 1 3 1 6

สาธารณรัฐโดมินิกัน 1

เอกวาดอร์ 4 3 5 4

กายอานา 2 2

เฮติ 3 2 5 4 1

เม็กซิโก 1 4 1 1

ปานามา 1

เปรู 4 10 8 18 12

เวเนซูเอลา 11 6 3

แอฟริกา แอลจีเรีย 1

แองโกลา 6 4 5

เบนิน 5 3 11 2

แคเมอรูน 7 6 1

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 1 1 1 1

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี 1 2 5

อียิปต์ 1

 สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 2 3 2 2

กาบอง 1 2 4

กานา 10 3 9 5 7

กินี 3 2 5 3

อ่าวเอเดน* 1 1

สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) 1 1 3 2

เคนยา 1

ไลบีเรีย 2 2 1 1

โมรอคโค 2

โมซัมบิก 2 3 4 1

ไนจีเรีย 48 35 35 6

เซียร์ราลีโอน 1 1

โซมาเลีย* 2

แอฟริกาใต้ 1

คองโก 6 3 3 1

โตโก 1 3 3

ส่วนอื่นของโลก  อิรัก 1

จ�านวนรวม ณ สิ้นปี 201 162 195 132 115

 * เหตุการณ์เกิดขึ้นจากการกระท�าของโจรสลัดโซมาเลีย



 เรือของบริษัทฯ ที่เดินเรือในน่านน�้าดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ BMP ทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงทางโจร

สลัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รักษาความปลอดภัยติดอาวุธบนเรือในขณะที่แล่นผ่านบริเวณดังกล่าวเมื่อมีความจ�าเป็น

 บริษัทฯ ได้มีบทบาทหลักในการรายงานต่อองค์กร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการ

เฝ้าดคูวามเคลือ่นไหวของเรอืต่าง ๆ ในน่านน�า้บรเิวณเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยองค์กร IFC มสี�านกังานใหญ่อยูใ่นประเทศ

สิงคโปร์ และถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ซ่ึงเป็นองค์กรที่ช่วยลดภัยจากโจรสลัดใน

ภูมิภาคนี้

โครงการร่วมทุน

 International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษัทร่วมทุนนี้เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของ 

บริษัทฯ ซ่ึงต้ังอยู่ที่เมืองท่าฮาลเดีย (โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด) และได้ด�าเนินงาน

ภายใต้แผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษัทฯ บริษัทร่วมทุนนี้มีผลการด�าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบันเรา 

ได้รับเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 5.99 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 294 ของเงินลงทุนเริ่มแรกเมื่อปี 2545 - ปี 2546 

บทสรุป

อุปสงค์

 สภาพแวดล้อมส�าหรับปี 2566 จะมีลักษณะผันผวนอย่างสุดขีดเช่นเดียวกับในปี 2564/ปี 2565 ด้วยเหตุผลเดียวกัน

กับท่ีอุปสงค์/อุปทานเข้าสู่จุดสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบเม่ือปี 2564 ความเสี่ยงด้านลบส�าหรับปี 2566 รวมถึงความตึงเครียดทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ท่ีร้อนระอุเช่น ยูเครน/ไต้หวัน จีนน�าเข้าถ่านหินและแร่เหล็กในปริมาณที่น้อยลง อสังหาริมทรัพย์ การผลิต

เหล็ก การผลิตปูนซีเมนต์/อลูมิเนียมชะลอตัวและส่งผลเสียต่ออัตรา GDP ในประเทศจีน ธนาการกลางสหรัฐส่งสัญญาณถึง

การลดวงเงิน QE ในสหรัฐอเมริกา การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาและประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ราคาน�้ามันที่

สูงขึ้นส่งผลลบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการต้ังภาษีอากรในอัตราสูงที่เพิ่มมากข้ึน แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ความ

หายนะและความเศร้าโศกท้ังหมด ศักยภาพด้านบวกส�าหรับปี 2566 ประกอบด้วยมาตรการกระตุ้นทางการเงินของรัฐบาล

บางประเทศ จีนปรับลดอัตราดอกเบ้ีย ลดข้อก�าหนดอัตราส่วนส�ารองของธนาคาร ลดข้อก�าหนดอัตราส่วนเงินส�ารองของ

ธนาคาร ลดดอกเบี้ยจ�านอง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กมูลค่า 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐถึง 5.5 

ล้านล้านเหรยีญสหรฐั จนีน�าเข้าแร่เหลก็คุณภาพสูงมากข้ึนเพือ่ต่อสูก้บัมลภาวะ จีนน�าเข้าถ่านหนิมากข้ึนเพือ่ลดมลพษิ ค�าส่ัง

ต่อเรอืใหม่ชะลอลงเน่ืองจากกฎระเบยีบอนัท้าทายซึง่ครอบคลมุเชือ้เพลงิในอนาคต การขาดแหล่งเงนิทุนแบบดัง้เดิมส�าหรบั 

“เรอืเผาไหม้เชือ้เพลงิใหม่” ทีจ่ะส้ินอายกุารใช้งานก่อนอายกุารใช้การท่ีแท้จรงิ เศรษฐกิจสหรฐัฯ ยงัคงท�าได้ดกีว่าทีค่าดการณ์

ไว้ และค่าเงนิท่ีอ่อนค่าลงในยโูรโซนและญีปุ่่นช่วยให้พวกเขาส่งออกทางเศรษฐกจิได้อย่างหมดปัญหา ทีส่�าคัญท่ีสดุด้วยความ

ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณยูเครน การที่จีน “ห้าม” การน�าเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย และรัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้เศรษฐกจิของพวกเขาเติบโตอย่างรวดเรว็ ทัง้หมดจะช่วยสนบัสนนุในด้านอปุสงค์ ในช่วง

เวลาที่ด้านอุปทานไม่แสดงสัญญาณการเติบโตใด ๆ นอกจากการเติบโตที่ช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของศตวรรษนี้

อุปทาน	

 ภายใต้สภาวะปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 8.07 (หรือปริมาณ 77.97 ล้านเดทเวทตัน) ของกองเรือท่ีมีอยู่ท่ัวโลกจะมีอายุ

มากกว่า 20 ปี ระหว่างปี 2566 - ปี 2568 หากไม่มีเรอืล�าใดถกูรไีซเคิลจนถงึสิน้ปี 2568 เรอืเหล่านีจ้ะอยูภ่ายใต้แรงกดดันทางการ

เงนิอย่างมหาศาลอนัเนือ่งมาจากข้อก�าหนดด้านกฎระเบยีบทีจ่ะเกดิขึน้ ขึน้อยูก่บัความท้าทายของตลาดอตัราค่าระวางของการ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองว่าจะออกมาในรปูแบบใด และแรงกดดันด้านกฎระเบียบทีเ่พิม่ข้ึนส�าหรบัเรอืทีมี่อายมุากกว่าในช่วงปี 

2566 ถึงปี 2568 โดยเรือเหล่านี้จ�านวนมากจะถูกบังคับให้ต้องตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังอู่รีไซเคิลเรือในเอเชีย

 ส�าหรับเรือใหม่ร้อยละ 7.16 (หรือปริมาณ 69.14 ล้านเดทเวทตัน) ที่มีก�าหนดส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2568 การขาดเงินทุน

ส�าหรับเรือท่ีเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงประกอบกับอัตราการส่งมอบที่ล่าช้าของอู่ต่อเรือ จะช่วยชะลอการเข้ามาด�าเนินการใน

ตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองของเรือใหม่เหล่านั้น



ด้านการเงิน

 ปี 2565 เริ่มต้นด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทีแ่ขง็แกร่ง อย่างไรก็ตาม ความเชือ่มัน่ในเชิงบวกถกูรบกวนด้วยผลกระทบ 

จากของสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ถดถอยและอัตราเงินเฟ้อที่สูง อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงใน

ประเทศเศรษฐกิจหลักผลักดันให้ธนาคารกลางท่ีน�าโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียอย่างรวดเร็วตลอดทั้งป ี

กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีตึ่งเครยีดในโลกตะวนัตกส่วนใหญ่ เนือ่งจากสนิเชือ่ภาคธุรกจิมรีาคาแพงขึน้มากส่งผลให้อปุสงค์ลดลง

 ผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งในภาคการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่ส่งผลให้เจ้าของเรอืสามารถสร้างกระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่ง 

เป็นพิเศษได้ ผู้ถือหุ้นและธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผล ซ้ือหุ้นคืน และช�าระคืนเงินกู้ยืม 

สิง่เหล่านีส่้งผลให้อปุสงค์ด้าน Shipping Finance ลดลงสูร่ะดบัท่ีไม่เคยมีมาก่อนในรอบทศวรรษ นอกจากน้ี ราคาทีสู่งของทัง้

เรือมือสองและเรือต่อใหม่ ผนวกกับความไม่แน่นอนของกฎระเบียบด้านสภาพอากาศและทางเลือกของเช้ือเพลิงในอนาคต 

ท�าให้การใช้จ่ายเพื่อต่อเรือใหม่เป็นอุปสรรคต่อความจ�าเป็นในการจัดหาเงินทุน

 ขณะที่ธนาคารในยุโรปส่วนใหญ่ออกจากภาคการเงินเพื่อการขนส่งทางทะเลในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา บริษัทลีสซ่ิง

ของจีนเข้ามาเติมเต็มช่องว่าง ขยายพอร์ตสินเชื่อเรือของพวกเขา และรั้งต�าแหน่งผู้น�าของตลาดการเงินหลายแห่ง แนวโน้ม 

ดังกล่าวได้ยติุลงในปี 2565 เนือ่งจากหัวหน้าบรษัิทลสีซิง่หลายแห่งในจีนถกูตัดสนิจ�าคุกหลงัจากเผชิญกบัข้อหาคอร์รปัชัน่ การ

ไม่มีบรษัิทลสีซ่ิงจนีไม่ได้สร้างผลกระทบต่อเจ้าของเรอืรายใหญ่ เน่ืองจากงบดุลทีแ่ข็งแกร่งท�าให้เจ้าของเรอืเหล่าน้ันสามารถ

ดึงดูดเงินทนุทีจ่�าเป็นต่อการประกอบกจิการได้ มีการกล่าวว่า การระดมเงนิทนุจากธนาคารยงัคงเป็นเรือ่งท้าทายส�าหรบัเจ้าของ

เรือเอกชนขนาดเล็ก ซึ่งหลายรายสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยสูงหลักเดียวหรือเลขสองหลักที่ต�่าเท่านั้น

 ท่ามกลางฉากหลงัของ COP 27 ซ่ึงเกดิข้ึนในเดือนพฤศจกิายน 2565 ความยัง่ยนืและการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

ยังคงเป็นจุดสนใจของชุมชนการเงินเพื่อการขนส่งทางทะเลท่ัวโลก ธนาคารที่ลงนามในหลักการโพไซดอนยืนยันความมุ่ง

ม่ันอีกครั้งในการวัดผลพอร์ตการลงทุนโดยเทียบกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในปี 2593 

ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อนที่เพียง 1.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ในปี 2565 พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะ

ติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกรูปแบบ ไม่ใช่แค่ CO2 และจะพิจารณาพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาโดยพิจารณาการปล่อย

มลพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงทั้งหมด การจัดส่งและการใช้งานบนเรือ ซึ่งหมายความว่าการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นและลดลงในห่วงโซ่คุณค่าเชื้อเพลิงทางทะเลจะถูกน�ามาพิจารณาด้วย

 ESG (ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และความยั่งยืนก�าลังมีความส�าคัญมากข้ึนในอุตสาหกรรมการเงิน โดย

นกัลงทนุจ�านวนมากให้ความส�าคญักบัธุรกรรมท่ีมีองค์ประกอบด้านความยัง่ยนื แนวโน้มน้ียงัเหน็ได้ชดัในอตุสาหกรรมการ

ขนส่งทางทะเลซ่ึงเรอืเชือ้เพลงิคู่มีค�าส่ังต่อเรอืใหม่เพิม่ขึน้อย่างมีนยัส�าคญัในปี 2565 โดยเชือ้เพลงิคูจ่ะช่วยให้เรอืลดการปล่อย

มลพิษได้เมื่อมีเชื้อเพลิงทางเลือกในอนาคต

 ในปี 2565 บรษัิทฯ ช�าระเงินกู้ล่วงหน้าจ�านวน 24 ล้านเหรยีญสหรฐัให้แก่ BNP Paribas และลงนามในเงินกูจ้�านวน 17 

ล้านเหรยีญสหรฐักบัธนาคารกรงุเทพ ปลดจ�านองเรอืขนาดอลัตราแมกซ์ของบรษิทัฯ จ�านวน 2 ล�าผ่านการช�าระเงนิกูล่้วงหน้า 

ดังกล่าว เรืออีก 6 ล�าได้รับการปลดจ�านองหลังจากที่เราช�าระคืนเงินกู้จากธนาคารกรุงไทยจนเต็มจ�านวนแล้ว

 ตามรายงานจาก Clarksons อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลทั้งหมด (ไม่นับรวมการด�าเนินการนอกชายฝั่ง) มีการ

ระดมเงินทุนจากตลาดทุนรวม 16.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 เปรียบเทียบกับการระดมทุนรวม 31.7 พันล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2564 โดยมูลค่า 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐมาจากหุ้นกู้ และมูลค่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐจากตราสารทุน ท้ังน้ี 

ตราสารทนุมูลค่า 768 ล้านเหรยีญสหรฐัได้รบัการระดมทนุผ่านการเสนอขายหุน้เป็นครัง้แรก (IPO) ในปี 2565 ด้วยแรงหนุน

จากอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติของยุโรป ท�าให้บริษัท Excelerate Energy ซ่ึงเป็นสถานีเปลี่ยนก๊าซ LNG แบบลอยน�้ามีการเสนอ

ขายหุน้ IPO ครัง้ใหญ่ทีสุ่ดในปี 2565 โดยระดมทุนได้ 384 ล้านเหรยีญสหรฐัผ่านการจดทะเบยีนใน NYSE ในขณะท่ีการเสนอ

ขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่เป็นอันดับสองคือการเสนอขายหุ้นของบริษัทขนส่งชายฝั่งของจีน Xingtong Shipping ซึ่ง ระดมทุนได้ 

169.7 ล้านเหรยีญสหรฐัในตลาดหลกัทรพัย์เซ่ียงไฮ้ การออกพนัธบัตรอตุสาหกรรมการขนส่งถกูครอบง�าโดยภาคการเดินเรอื

ส�าราญ ในขณะที่การออกพันธบัตรโดยบริษัทเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของทั้งหมด
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