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เลขท่ี 2558-018 
 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสแรก ปี 2558 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับ          
ไตรมาสแรก ปี 2558 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิ จาํนวน 10.31 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิ จาํนวน 4.27 ลา้นเหรียญ
สหรัฐในไตรมาสแรก รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสแรก ปี 2558 อยูท่ี่ 6,074 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั                
ไตรมาสแรก ปี 2557 ท่ี 9,268 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,634 เหรียญสหรัฐ ซ่ึง
สูงกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวเ้ลก็นอ้ยท่ีจาํนวน 4,600 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขของไตรมาสแรก ปี 2557 ท่ี 
4,636 เหรียญสหรัฐ (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้ทั้งสองงวด) สาํหรับ             
ไตรมาสแรก ปี 2558 กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.32 บาท ต่อหุน้ เม่ือเทียบกบักาํไร 0.13 บาท 
ต่อหุน้ในไตรมาสแรก ปี 2557  

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 1 ปี 2558 ไตรมาส 1 ปี 2557 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 19,702 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

5,815 9,024 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

7,380 10,086 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,634 4,636 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

2.69 13.65 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (ไม่รวมกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญา
สัง่ต่อเรือเดินทะเล) 

(10.31) 4.11 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (10.31) 4.27 
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กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (ไม่รวมกาํไรจากการแปลง
หน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสั่งต่อเรือเดินทะเล)       

(0.32) 0.13 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.32) 0.13 
 
การคาดการณ์ สาํหรับอีก 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดยบริษทัฯ 
ไดร้วบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
มีความกงัวลเก่ียวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลก กล่าวคือ เศรษฐกิจสหรัฐฯยงัคงซบเซาต่อไปในไตรมาสสอง ทาํใหเ้กิดความ
กงัวลวา่สถานการณ์อาจย ํา่แยก่วา่ท่ีเคยคาดไว ้ เรามองวา่เป็นการชะลอตวัเพียงชัว่คราว แต่อาจส่งผลใหมี้การปรับลดประมาณการ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งปีลง เศรษฐกิจจีนยงัคงซบเซาอยา่งต่อเน่ือง ส่วนกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่กาํลงัด้ินรนเพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจของตน อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวก กล่าวคือ นโยบายเชิงผอ่นคลายของจีนน่าจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้น
และส่งผลใหมี้การปรับเพ่ิมประมาณการทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั แมว้า่น่ีอาจเป็นปัจจยัท่ีช่วยใหเ้กิดการฟ้ืนตวัของการลงทุน และ
การเติบโตของการส่งออกซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ในประเทศรัสเซีย ราคานํ้ามนัท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีรวม
กบัการท่ีวกิฤตในยเูครนมีเสถียรภาพมากข้ึนจะช่วยใหภ้าวะเศรษฐกิจถดถอยดีข้ึน และสุดทา้ย การฟ้ืนตวัของเศรษฐยโุรปยงัคง
แขง็แกร่ง คาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียหากตวัเลขทางเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนดีข้ึน แมว้า่ยงัมีขอ้สงสยั
เก่ียวกบัการปรับเพ่ิมดอกเบ้ียดงักล่าวในปีน้ี ในยโุรป ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะยงัคงดาํเนินการตามมาตรการผอ่นคลาย
การเงินเชิงปริมาณ (QE) และเราคิดวา่จะยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายดงักล่าวแมว้า่เศรษฐกิจยโุรปจะฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็ว
กต็ามและแมว้า่ค่าเงินยโูรจะอ่อนตวัลง (ขอ้มูลจาก Deutsche Bank) 
 
ภาวะถดถอยของตลาดเดินเรือในปัจจุบนันั้นตรงกนัขา้มกบัเม่ือ 30 ปีก่อน ซ่ึงถือเป็นช่วงย ํา่แยท่ี่สุดของธุรกิจเดินเรือเม่ือไม่มี                
อุปสงคใ์นตลาด เจา้ของเรือใหเ้ช่าดว้ยค่าเช่าเพียงเท่าท่ีครอบคลุมราคานํ้ามนัเท่านั้นโดยหวงัวา่จะมีโอกาสท่ีดีกวา่ท่ีท่าเรือขา้งหนา้ 
ในช่วงเวลาดงักล่าวนั้น เราไดพ้บปะกบัเจา้ของเรือผูมี้ประสบการณ์ท่ีสามารถคาดเดาตลาดได ้พวกเขาดูผลประกอบการของบริษทั
จากเงินสดในบญัชีมากกวา่ขอ้มูลอ่ืนๆ เม่ือเหตุการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไป แมก้ระทัง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยงัไม่สามารถคาดเดา
ตลาดหรือผลของการลงทุนได ้ซ่ึงทาํใหธุ้รกิจเดินเรือนั้นมีความน่าสนใจ (ขอ้มูลจาก Marine Money) 
 
นกัวิจยัของ IMF ไดก้ล่าววา่ตวัเลขจีดีพีของโลกจะเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 0.3 – 0.7 ในปี 2558  เม่ือเทียบกบัสถานการณ์ท่ีราคานํ้ามนัไม่
ลดลง ซ่ึงทาํใหต้วัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะอยูท่ี่ร้อยละ 4.1 – 4.5 ในปีน้ี ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีสูงสุดตั้งแต่ปี 2553 หลงั
วกิฤตทางการเงิน ราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองจะส่งผลใหต้วัเลขจีดีพีของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 มาอยูท่ี่ร้อยละ 8 ในปี 2558 ซ่ึง
ถือเป็นตวัเลขท่ีสูงสุดตั้งแต่ปี 2554 BofA Merrill Lynch ไดร้ะบุวา่ “ตวัเลขการบริโภคของโลกอาจเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงคร่ึง
หลงัของปีน้ีจนถึงปี 2559”  อุปสงคเ์หลก็ซ่ึงสมัพนัธ์กบัตวัเลขจีดีพีจะเป็นแรงกระตุน้ใหจี้นมีการนาํเขา้แร่เหลก็มากข้ึนในปีน้ี 
(ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
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ประเทศไทยไดก้ลบัมาเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลกอีกคร้ังหน่ึง ดว้ยปริมาณการส่งออกท่ี 10.9 ลา้นตนัในปี 2557 โดย
หลกัไดส่้งออกไปยงัประเทศไนจีเรียและประเทศเบนินทางตะวนัตกของทวปีแอฟริกา จากคาํกล่าวของผูบ้ริหารบริษทัคา้ขา้วราย
ใหญ่ในไทยรายหน่ึง (ขอ้มูลจาก Fairplay) 
 
อีกคร้ังหน่ึงท่ีผูส่้งออกแร่เหลก็บราซิลตอ้งประสบกบัความยากลาํบากจากฤดูฝนและการบาํรุงรักษาประจาํปี ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่ง
มากต่ออุปสงคใ์นเรือขนาดเคปไซส์ อนัเป็นปัจจยัทาํใหต้ลาดซบเซาเม่ือเดือนมกราคมและไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวใ้นเดือน
ธนัวาคมวา่ตวัเลขการส่งออกจะดีข้ึน โดยตวัเลขการส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลในเดือนมกราคมไดล้ดลงร้อยละ 31 จากเดือน
ธนัวาคม มาอยูท่ี่ปริมาณ 23.1 ลา้นตนัในเดือนมกราคม คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.5 ต่อปี ซ่ึงแทนท่ีจะมี 152 เท่ียวการขนส่งดว้ยเรือ
ขนาดเคปไซส์จากบราซิล กลบัมีเพียง 115 เท่ียวเท่านั้น ทาํใหเ้รืออีก 37 ลาํตอ้งด้ินรนหาผูเ้ช่า ท่ีแยไ่ปกวา่นั้น จากการท่ีการขนส่ง
จากบราซิลเกือบทั้งหมดเป็นการขนส่งท่ีมีระยะทางไกลและผลกระทบจากการท่ีฤดูกาลขนส่งไม่เป็นไปตามรูปแบบเดิมนั้นจะทาํ
ใหค้วามแออดัของเรือท่ีรอเทียบท่าเฉล่ียลดลงในแต่ละเดือน โดยลดลงจาก 39 ลาํในเดือนธนัวาคมมาเป็น 30 ลาํในเดือนมกราคม 
(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
จากแนวโนม้ในปัจจุบนั คาดวา่ในปี 2558 จะมีการส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลปริมาณ 381 ลา้นตนั ในปี 2559 จะมีปริมาณ 390 
ลา้นตนั ในปี 2560 จะมีปริมาณ 447 ลา้นตนั ในปี 2561 จะมีปริมาณ 508 ลา้นตนั และในปี 2562 จะมีปริมาณ 519 ลา้นตนั ระยะ
ทางการขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลไปจีนซ่ึงมีระยะทางไกลจะช่วยใหต้ลาดปรับตวัดีข้ึนในแง่ของตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-
ไมล ์และอตัราคา่ระวางของเรือเคปไซส์ (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List) 
 
การนาํเขา้ถ่านหินของอินเดียในปี 2557 มีปริมาณ 210.6 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัปี 2556 อินเดียเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหิน
รายใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของโลก การนาํเขา้ถ่านหินท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นมาจากการเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใช้
ไฟฟ้า บริษทั Coal India ผลิตถ่านหินไดล้ดลงทาํใหต้อ้งมีการนาํเขา้เพ่ิมข้ึน ถ่านหินส่วนใหญ่ท่ีนาํเขา้ ไดแ้ก่ ถ่านหินเทอร์มอลซ่ึง
ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าโดยนาํเขา้ปริมาณ 163 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa Research) 
 
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลงัถ่านหินสามารถผลิตไฟฟ้าไดป้ระมาณร้อยละ 60 ของกระแสไฟฟ้าท่ีอินเดียผลิตได ้ และสืบเน่ืองจากการ
ขาดแคลนแหล่งผลิตภายในประเทศและราคาถ่านหินระหวา่งประเทศท่ีถูกกวา่ ทาํใหอิ้นเดียพ่ึงพิงการนาํเขา้ถ่านหิน โดยในปี 
2557 มีการนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 มาอยูท่ี่ประมาณ 162 ลา้นตนั คาดวา่ในปี 2558 อินเดียจะเพ่ิมการนาํเขา้ถ่าน
หินเทอร์มอลร้อยละ 8 ต่อปี มาอยูท่ี่ 174 ลา้นตนั  (ขอ้มูลจาก Clarksons Research) 
 
การผลกัดนัโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัของอินเดียใหร้วมอยูใ่นงบประมาณแห่งชาติ ดว้ยการสร้าง
ถนนเพ่ิมอีก 100,000 กิโลเมตร และบา้นอีกจาํนวน 6 ลา้นหลงั (ภายในปี 2565) จะช่วยเพ่ิมความตอ้งการการใชเ้หลก็  (ขอ้มูลจาก 
Business Standard) 
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ประเทศญ่ีปุ่นยงัคงหนักลบัมาพ่ึงพิงพลงังานถ่านหินเพ่ือทดแทนพลงังานนิวเคลียร์ โดยมีแผนเปิดโรงงานพลงังานถ่านหินอีกแห่ง
หน่ึง รวมแลว้ในปีน้ีมีการเปิดโรงงานพลงังานถ่านหินแห่งใหม่ทั้งหมด 7 แห่ง บริษทัผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคต่างๆในญ่ีปุ่น
กระตือรือร้นท่ีจะไดรั้บประโยชนจ์ากตน้ทุนในการผลิตท่ีตํ่าเน่ืองจากถ่านหินมีราคาถูก ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆกาํลงัลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกดว้ยการลดการใชพ้ลงังานสกปรก (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal) 
 
อุปสงคใ์นประเทศท่ีแขง็แกร่งส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์ ทาํใหอุ้ปสงค์
ทัว่โลกเพ่ิมข้ึน ทวปียโุรปไดรั้บประโยชน์จากราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่า มาตรการกระตุน้ทางการเงิน และการอ่อนค่าของสกุลเงินยโูร ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจยโุรปฟ้ืนตวั มาตรการกระตุน้ทางการเงินของญ่ีปุ่นจะเป็นแรงกระตุน้ระยะสั้นแต่ยงัคงมีความ            
ทา้ทายในระยะยาว จีนจะยงัคงมีการชะลอตวัทางเศรษฐกิจจีนจากตวัเลขประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีประกาศออกมา
ใหม่ คาดวา่อินเดียจะเป็นประเทศหลกัท่ีเศรษฐกิจขยายตวัเร็วท่ีสุดในอีกสองปีขา้งหนา้ ในขณะท่ีโดยภาพรวมแลว้ในประเทศท่ี
ส่งออกสินคา้โภคภณัฑดู์จะย ํา่แยล่ง รวมถึงเศรษฐกิจบราซิลท่ีกาํลงัเขา้สู่ภาวะถดถอย (ขอ้มูลจาก OECD) 
 
ดชันีค่าระวางเรือ BDI ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัภาพรวมของอุตสาหกรรมเดินเรือเทกอง ไดต้กตํ่าลงเป็นประวติัการณ์มาอยูท่ี่ 509 จุดเม่ือ
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ โดยตํ่ากวา่ตวัเลขท่ีต ํ่าสุดในอดีตเม่ือเดือนสิงหาคม 2529 ท่ี 554 จุด ซ่ึงหากคาํนึงถึงการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายใน
การเดินเรือ (OPEX) ดชันี BDI ในปี 2529 ดงักล่าวนั้นจะเทียบเท่ากบั 717 จุดในปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก Braemar ACM Research) 
  
วธีิการคาํนวณดชันี BDI ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเม่ือก่อน ดงันั้น คงจะไม่ถูกตอ้งนกัหากจะเปรียบเทียบตวัเลขในปัจจุบนักบัตวัเลข
ในอดีต Frode Moerkedal นกัวิเคราะห์ประจาํท่ีออสโล ของ RS Platou Markets AS ไดเ้ขียนรายงานทางอีเมลเ์ม่ือวนัท่ี 10 
กมุภาพนัธ์ หากคาํนึงถึงวธีิการคาํนวณในปัจจุบนั ค่าเฉล่ียของดชันี BDI ของทั้งปี 2529 จะอยูท่ี่ 433 จุด ตามวธีิการคาํนวณของ 
Moerkedal (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
น่ีเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงความย ํา่แยข่องสภาพตลาด กล่าวคือ เรือขนาดเคปไซส์อาย ุ15 ปี ช่ือ Glory Claire ของ Sea Star Ships 
Management ถูกขายเพื่อปลดระวาง ซ่ึงสร้างเม่ือปี 2543 ในราคาขายท่ี 8,230,800 เหรียญสหรัฐ หรือ 400 เหรียญสหรัฐต่อ LDT 
และในเดือนมีนาคม 'K' Line ไดข้ายเรือขนาดเคปไซส์อายเุท่ากนั ช่ือ Cape Flora เพ่ือปลดระวาง (ขอ้มูลจาก Fairplay) 
 
ความตกตํ่าของค่าระวางเรือเทกองอยา่งต่อเน่ืองอาจส่งผลใหมี้การขายเรือเทกองเพื่อปลดระวางมากถึง 50 ลา้นเดทเวทตนัในปีน้ี 
ซ่ึงจะส่งผลใหค่้าระวางเรือฟ้ืนตวัข้ึนในปี 2559 – 2560 ตาม Erik Nikolai Stavseth และ Kurt Waldeland นกัวิเคราะห์อาวโุส ของ 
Arctic ในเมืองออสโล (ขอ้มูลจาก Fairplay) 
 
ไม่เพียงแต่มีตอ้งมีจาํนวนท่ีตอ้งการการปลดระวางเรือท่ีเพียงพอ แต่ยงัมีตอ้งมีจาํนวนอู่ปลดระวางเรือในทวปีเอเชียท่ีมากพอ ผูค้น
ตอ้งการหางานและเงินสดเพื่อท่ีจะซ้ือสินทรัพยอ์นัเป็นเหตุผลหลกัในการปลดระวาง ปัจจยัท่ีสาํคญัคือแหล่งเงินทุนและอุปสงค์
จากผูผ้ลิตเหลก็ ร้อยละ 65 ของกาํลงัการผลิตเหลก็ของอินเดียมาจาก Electric Arc Furnaces ซ่ึงป้อนเศษเหลก็ ความตอ้งการเศษ
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เหลก็นั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการเหลก็ในประเทศและราคาเหลก็ สมาคมเหลก็โลก (World Steel Association) ไดค้าดวา่อุปสงคใ์น
เหลก็ของอินเดียจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ในปี 2558 จากอตัราการเติบโตท่ีร้อยละ 3 ในปี 2557 ตวัเลขอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งจะช่วยใหมี้
ความตอ้งการในเศษเหลก็เพ่ิมข้ึนในอินเดีย (ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
 
สถานการณ์ท่ีย ํา่แยข่องอุตสาหกรรมเดินเรือเทกองนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่เจา้ของเรือไดม้องเศรษฐกิจโลกในแง่ดีเกินกวา่ความเป็นจริง 
เจา้ของเรือมกักงัวลวา่จะไม่มีวฏัจกัรขาข้ึนมากกวา่ท่ีจะกงัวลวา่จะจดัการกบัวฏัจกัรขาลงอยา่งไร ซ่ึงเป็นความคิดท่ีอาจส่งผลเสีย
อยา่งร้ายแรงต่ออุตสาหกรรม (ขอ้มูลจาก Economist) 
 
ทีมท่ีปรึกษาของรัฐบาลอินโดนีเซียไดเ้สนอแนะใหรั้ฐบาลเพิกถอนการหา้มการส่งออกแร่อะลูมิเนียมซ่ึงไดบ้งัคบัใชเ้ม่ือเดือน
มกราคม 2557 เพ่ือช่วยใหเ้จา้ของเหมืองแร่ไดมี้แหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างโรงหลอมแร่อะลูมิเนียม (แหล่งข่าวจาก Jakarta Post) ปัจจยั
น้ีจะเป็นข่าวดีต่อผูป้ระกอบการเดินเรือเทกองขนาดแฮนด้ีไซส์ เช่น Pacific Basin Shipping และ Precious Shipping เน่ืองจากท่ี
ผา่นมาอุปสงคใ์นเรือเทกองไดรั้บผลกระทบจากการหา้มการส่งออกแร่อะลูมิเนียมของอินโดนีเซีย (ขอ้มูลจาก JP Morgan) 
 
ภาวะฟองสบู่ของสตอ๊กถัว่เหลืองในอาร์เจนตินา ซ่ึงเกษตรกรไดเ้ก็บสะสมเน่ืองจากการอ่อนตวัของค่าเงินสกุลเปโซ จะเร่ิมแตกใน
ปี 2558 ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การส่งออกมากข้ึน เกษตรกรชาวอาร์เจนตินาไดเ้ก็บสะสมถัว่เหลืองไวใ้นคลงัปริมาณ 14 ลา้นตนั ณ ส้ิน
ไตรมาสแรก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ต่อปี ตามขอ้มูลของ USDA ในกรุงบวัโนสไอเรส ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีมากข้ึนนั้นสืบเน่ืองมาจาก
มีปริมาณการเกบ็เก่ียวท่ีมากข้ึนและเกษตรกรไดก้กัตุนผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะถัว่เหลือง เน่ืองจากการอ่อนตวัของค่าเงิน
สกลุเปโซต่อค่าเงินสกลุดอลลาร์และภาวะเงินเฟ้อท่ีคาดวา่จะมากกวา่ร้อยละ 40 USDA คาดวา่จะมีผลผลิตปริมาณ 57 ลา้นตนัในปี 
2557 เพ่ิมข้ึน 1 ลา้นตนั จากประมาณการของ USDA ในปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Agrimoney) 
 
สถานการณ์ไม่ไดย้ ํา่แยอ่ยา่งท่ีเห็น จีนยงัคงเผชิญกบัภาวะซบเซาของตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ กาํลงัการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ 
ปริมาณหน้ีท่ีมากเกิน อุปสงคจ์ากทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีลดลง แต่ในเชิงบวก จีนไม่เหมือนกบัประเทศใน OECD โดยจีน
ยงัคงมีช่องทางมากมายเพ่ือใชก้ระตุน้เศรษฐกิจ กล่าวคือ การลดดอกเบ้ียเงินกู ้การเพ่ิมดอกเบ้ียเงินฝาก และการลดอตัราเงินสาํรอง
ธนาคาร ค่าเงินหยวนท่ีแขง็แกร่งซ่ึงมีการผกูไวก้บัสกุลเงินดอลลาร์เป็นแรงผลกัใหมี้การลงทุนจากต่างประเทศในปี 2557 ถึง 140 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ดชันี BDI ดูเหมือนจะไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัเชิงบวกดงักล่าว แน่นอนวา่จากน้ีไปคงมีแต่ภาวะขาข้ึนใช่
หรือไม่ (ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 
 
นายกรัฐมนตรี Li Keqiang ไดใ้หส้ญัญาวา่จะสร้างงานอยา่งนอ้ย 10 ลา้นงานในปีน้ี เศรษฐกิจจีนไดส้ร้างงานใหม่กวา่ 13.22 ลา้น
งานในประเทศเม่ือปีท่ีแลว้ แต่อตัราการเติบโตของงานใหม่ไดล้ดลงตั้งแต่ปี 2553 การจา้งงานยงัคงเป็นปัญหาสาํคญัหลกัท่ีตอ้ง
จดัการ และนายกฯ ไดเ้นน้ย ํ้าวา่รัฐบาลจะรักษาอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบักลางถึงสูง นายกฯ Li ไดก้ล่าวในท่ีการ
ประชุมนานาชาติท่ีเมืองดาวอส ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ วา่ประเทศจีนจะไม่ใชแ้ผนการกระตุน้หลกัเพ่ือสร้างความเติบโตทาง
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เศรษฐกิจ แต่ท่านไดก้ล่าวในตอนทา้ยวา่รัฐบาลตั้งใจท่ีจะใชน้โยบายการกระตุน้ต่างๆเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการจา้งงานท่ีเพียงพอ 
(ขอ้มูลจาก Dow Jones) 
 
จีนนาํเขา้แร่อะลูมิเนียมจากอินโดนีเซียลดลงจาก 27 ลา้นตนัในคร่ึงหลงัของปี 2556 มาเป็น 9 ลา้นตนัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557
และไม่มีการนาํเขา้เลยในคร่ึงหลงัของปี 2557 โดยมีการนาํเขา้แร่อะลูมิเนียมจากออสเตรเลียแทน จากโดยเฉล่ีย 2 ลา้นตนัต่อ            
ไตรมาสระหวา่งไตรมาสแรก ปี 2553 จนถึงไตรมาสส่ี ปี 2555 ปริมาณการส่งออกแร่อะลูมิเนียมจากออสเตรเลียไปจีนซ่ึงเป็น
ลูกคา้หลกัไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นเฉล่ีย 3.8 ลา้นตนัต่อไตรมาส มีการส่งออกแร่อะลูมิเนียม 7.9 ลา้นตนัจากอินเดียในปี 2557 เม่ือเทียบกบั
ปริมาณ 4.3 ลา้นตนัในปี 2556 และเน่ืองจากอินเดียไดข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่จะมีการส่งออกแร่อะลมิูเนียมจากอินเดีย
ประมาณ 9 ลา้นตนัในปี 2558 โดยร้อยละ 90 ของปริมาณดงักล่าวนั้นจะถูกส่งไปยงัจีน การหา้มการส่งออกแร่อะลูมิเนียมจาก
อินโดนีเซีย ทาํใหมี้การลงทุนในเหมืองแร่และโครงสร้างพ้ืนฐานในมาเลเซียอยา่งมากทาํใหมี้การส่งออกแร่อะลูมิเนียมไปจีน
เพ่ิมข้ึน จากท่ีมีการส่งออกเพียงเลก็นอ้ยในปี 2556 จีนไดน้าํเขา้แร่อะลูมิเนียมจากมาเลเซียเพ่ิมข้ึนเป็น 2 ลา้นตนัในไตรมาสส่ี ปี 
2557 คาดวา่มาเลเซียจะส่งออกแร่อะลูมิเนียมปริมาณ 8.5 ลา้นตนัในปี 2558 ซ่ึงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปยงัจีน 
(ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
 
จีนกาํลงัลดการใชถ่้านหินเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเร็วกวา่ท่ีคาดไวเ้น่ืองจากการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาดกวา่และการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจไดส่้งผลใหมี้การใชถ่้านหินลดลงอยา่งมาก ซ่ึงอาจส่งผลใหป้ริมาณการนาํเขา้และราคาของถ่านหินลดลงต่อไป รัฐบาล
กล่าววา่จะเลิกใชถ่้านหินเพ่ือลดมลพิษ ทาํใหมี้การตั้งคาํถามเก่ียวกบัอุปสงคเ์ช้ือเพลิงจากจีนซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ของโลกหลงัจาก
ปริมาณการนาํเขา้ลดลงหน่ึงในสามเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์จากปีก่อน (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
มีเหมืองถ่านหินท่ีไม่ถูกกฎหมาย 192 แห่งในจีน โดยทางการจีนไดว้างแผนท่ีจะลดกาํลงัการผลิตลง 200 - 250 ลา้นตนัในปีน้ี ตาม
ขอ้มูลจากทางการ (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
การผลิตพลงังานจากถ่านหินในจีนไดล้ดลงจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 77 ในปี 2557 โดยจะมีการเปิดเข่ือนเพ่ิมข้ึนอีก 12 แห่งดว้ย
ความสามารถในการกกัเกบ็นํ้า 5 หม่ืนลา้นลูกบาศกเ์มตร  ในปี 2558 และจะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์อีก 8 แห่งเปิด 
ทาํการในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
 
จีนนาํเขา้แร่เหลก็สูงเป็นประวติัการณ์ถึง 933 ลา้นตนัในปี 2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.8 จากปี 2556 ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบทั้งหมด
นาํเขา้มาจากออสเตรเลียซ่ึงเพ่ิมการนาํเขา้ถึง 131 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 32 โดยมีปริมาณทั้งหมด 548 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของ
ศุลกากรจีน ในทางตรงกนัขา้ม การนาํเขา้แร่เหลก็จากบราซิลซ่ึงเป็นประเทศส่งออกรายใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกไดเ้พ่ิมข้ึน
เพียง 16 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีปริมาณทั้งหมด 171 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa Research) 
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คาดวา่การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 1 พนัลา้นตนัในปีน้ี โดยหลกัๆ นาํเขา้จากออสเตรเลียและบราซิลซ่ึงได้
เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดวตัถุดิบหลกัของโลก แสดงใหเ้ห็นถึงแผนการท่ีจะขยายปริมาณการส่งออกของประเทศทั้งสอง  
(ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ในทุกๆปี เม่ือใกลถึ้งวนัตรุษจีน ตลาดเรือเทกองจะซบเซาลง ก่อนท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วหลงัจาก Golden Week (ซ่ึงเป็น
สปัดาห์หลงัวนัหยดุตรุษจีน) ซ่ึงเป็นเหตุการณ์หลกัในทุกๆปี เจา้ของเรือจาํนวนมากตอ้งการรับเรือในเดือนมกราคมมากกวา่เดือน
ธนัวาคมเน่ืองจากจะไดป้ระโยชนจ์ากเรือท่ีอายนุอ้ยกวา่ นอกจากนั้น การส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐฯ ไดล้ดลงและการขนส่งแร่
เหลก็ไดช้ะลอตวัลง โดยเดือนมกราคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ จะเป็นช่วงโลวซี์ซัน่ จากการท่ีอุปทานขยายตวัมากข้ึนและอุปสงคล์ดลง 
จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะเห็นตลาดค่าระวางซบเซา เป็นท่ีน่าเสียดายสาํหรับตลาดเรือเทกองท่ีในปีน้ี เราเขา้สู่ Golden Week ดว้ยตลาด
ท่ีตกตํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ ค่าระวางเรือของเรือทุกขนาดลดลงอยา่งมากและคงจะไม่สามารถตกตํ่าไปกวา่น้ี เช่นเดียวกนั 
หลงัจากเทศกาลฉลองฤดูใบไมผ้ลิ ตลาดจะยงัคงซบเซา ซ่ึงหากรูปแบบน้ียงัคงไม่เปล่ียนแปลง เราจะไดเ้ห็นดชันี BDI อยูใ่นระดบั 
700 – 800 จุดภายในวนัท่ี 19 มีนาคม ซ่ึงเป็นเวลา 20 วนัหลงัจากหลงัจากเทศกาลฉลองฤดูใบไมผ้ลิของปีน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar 
ACM) 
 
ค่าระวางท่ีตกตํ่าช่วยสนบัสนุนการสร้างงานในจีน ราคานํ้ามนั แร่เหลก็ ทองแดง และถ่านหินท่ีถูกลงกาํลงักระตุน้ใหจี้นมี
ความสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆได ้โดยจีนสามารถประสบความสาํเร็จมากกวา่แผนกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 4 ลา้นลา้นหยวน
ในปี 2552 ซ่ึงไดช่้วยป้องกนัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจแต่กลบัสร้างฟองสบู่ในตลาดท่ีอยูอ่าศยัและทาํใหมี้อุปทานมากเกินใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมไปถึงอุตสาหกรรมเหลก็และอุตสาหกรรมการต่อเรือ นอกจากนั้น การแขง็ค่าของสกลุเงิน
ดอลลาร์ทาํใหค่้าเงินสกลุหยวนลดลง ส่งผลใหจี้นอาจเลือกปรับราคาการส่งออกหรือลดค่าเงินลง ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมการ
ส่งออกในขณะท่ีราคาเช้ือเพลิงและสินคา้โภคภณัฑล์ดลงอยา่งมาก (ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 
 
จีนยงัคงมีหลากหลายช่องทางในการวางกลยทุธ์และกระตุน้เศรษฐกิจ โดยจีนไดห้ลีกเล่ียงการใชแ้ผนกระตุน้ท่ีเขม้ขน้ระยะสั้นซ่ึง
ไดใ้ชใ้นปีก่อนๆ นายกรัฐมนตรี Li Keqiang ไดก้ล่าววา่ มีขอ้เสนอแนะวา่รัฐบาลสามารถทาํไดม้ากกวา่น้ีเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ 
(ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ธนาคารกลางจีนไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเป็นรอบท่ีสองในช่วงสามเดือนเน่ืองจากภาวะเงินฝืดไดเ้ปิดโอกาสใหมี้การเสริมสภาพ
คล่องในเศรษฐกิจท่ีซบเซาของประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากระยะเวลาหน่ึงปีจะลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 2.5 และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะเวลาหน่ึงปีจะลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 5.35 ในวนัท่ี 1 มีนาคม Bank of China สาขาปักก่ิงไดร้ะบุบน
เวบ็ไซต ์(ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
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จีนไดอ้อกมาตรการลดภาษีต่างๆและลดเงินดาวนเ์เพ่ือกระตุน้ตลาดท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงซบเซา การปฏิรูปในรูปแบบต่างๆเป็นมาตรการ
ใหม่ท่ีออกมาจากภาครัฐเพ่ือกระตุน้ตลาด เงินดาวนข์ั้นตํ่าสาํหรับบา้นมือสองไดถ้กูลดลงเหลือร้อยละ 40 จากร้อยละ 60 โดยไม่
ตอ้งมีการเสียภาษีสาํหรับบา้นท่ีอาศยัอยา่งนอ้ย 2 ปี (ขอ้มูลจาก UBS Debt Capital Markets) 
 
นกัเศรษฐศาสตร์ ประจาํกระทรวงเกษตรของจีนไดก้ล่าววา่รัฐบาลควรจะพยายามจาํกดัเพดานการนาํเขา้ธญัพืชท่ี 11 ลา้นตนั หรือ
ลดลงร้อยละ 43 จากปี 2557 การท่ีธญัพืชมีปริมาณมากเกินทาํใหมี้การกกัตุนสินคา้ โดยปริมาณขา้วโพดในสตอ๊กท่ีมากเกินปริมาณ
การบริโภคคร่ึงปีและขอ้จาํกดัดงักล่าวจะช่วยปริมาณส่วนเกิน ในระยะยาว จีนจะพ่ึงพิงการนาํเขา้มากข้ึนเน่ืองจากกาํลงัการผลิต
ธญัพืชในประเทศสูงสุดอยูท่ี่ 610 ลา้นตนัต่อปี สาํหรับอีกหา้ปีขา้งหนา้ในขณะท่ีอุปสงคย์งัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ขอ้มูลจาก 
Braemar ACM) 
 
ตวัเลขการส่งออกของจีนไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในเดือนกุมภาพนัธ์ สืบเน่ืองจากเศรษฐกิจของจีนไดรั้บประโยชนจ์ากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การส่งออกเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 48 จากปีท่ีแลว้ ตามคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ในกรุงปักก่ิง เม่ือ
วนัอาทิตย ์(ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศของจีนไดก้ล่าววา่กาํลงัการผลิตเหลก็ของจีนน่าจะเพ่ิมข้ึนในปีน้ี แมว้า่จะมี
ปริมาณเหลก็ในตลาดท่ีมากเกินและความสามารถในการทาํกาํไรของโรงหลอมเหลก็ท่ีลดลงก็ตาม ปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็น่าจะ
ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในปีน้ี เพ่ือรองรับกาํลงัการผลิตเหลก็และราคาแร่เหลก็ระหวา่งประเทศท่ีถูกกวา่ทาํใหเ้หมืองแร่ในประเทศ
ตอ้งปิดตวัลง การส่งออกเหลก็ยงัคงมีปริมาณมากเน่ืองจากมีการขายเหลก็ท่ีผลิตมากเกินใหต้่างประเทศ (ขอ้มูลจาก Braemar 
ACM) 
 
การคาดการณ์เชิงลบต่ออุตสาหกรรมเหลก็ของจีนทาํใหต้อ้งมีการทบทวนปรับลดภาพรวมอุปสงคแ์ร่เหลก็และเหลก็ของจีน คาด
วา่ปริมาณการส่งออกเหลก็จากจีนจะลดลงอยา่งมากจาก 93.8 ลา้นตนั ในปี 2557 รวมกบัอุปสงคท่ี์ลดลงและมาตรการทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ คาดวา่การผลิตเหลก็จะลดลงตํ่ากวา่ 800 ลา้นตนั ซ่ึงจะเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2555 คาดวา่ราคาแร่เหลก็จะลดลง
อยา่งรวดเร็วจากการท่ีตอ้งทดแทนแร่เหลก็ในประเทศดว้ยแร่เหลก็นาํเขา้ ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีมาชา้กวา่ท่ีคาดไว ้ และคาดวา่การ
เติบโตของการนาํเขา้แร่เหลก็จะลดลงอยา่งมากเน่ืองจากการผลิตท่ีชะลอตวัลง เราจึงคาดวา่ปี 2558 น้ี การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนจะ
เท่ากบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัต่ออุปสงคร์อบโลกและประมาณการผลกาํไรในรายงานประจาํไตร
มาสของเรา (ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
 
การนําเข้าถ่านหินในประเทศจนีสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2558 มีปริมาณ 49.073 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ซ่ึงถา้ประมาณ
การทั้งปีจะไดท่ี้ 196.29 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 291.63 ลา้นตนัในปี 2557 ซ่ึงแสดงวา่แนวโนม้ในการชะลอตวัของการนาํเขา้
ถ่านหินไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือปีท่ีแลว้ 
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การนําเข้าแร่เหลก็ในประเทศจนี สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2558 ไดเ้พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเป็น 227 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ซ่ึงถา้
ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 908.28 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงเลก็นอ้ยหากเทียบกบัตวัเลขการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 933.11 
ลา้นตนั  
 
การผลติเหลก็ในจนีสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2558 มีปริมาณ 200.01 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 800.04 ลา้นตนั เม่ือ
เทียบกบัตวัเลขของปี 2557 ท่ี 813.30 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงแนวโนม้การชะลอตวัในการนาํเขา้ถ่านหิน 
  
การส่งออกเหลก็ของจนีสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2558 มีปริมาณ 25.783 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 103.13 ลา้นตนั เม่ือ
เทียบกบัตวัเลขของปี 2557 ท่ี 93.79 ลา้นตนั ซ่ึงแสดงถึงแนวโนม้การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนอนัส่งผลใหเ้กิดการส่งออก
เหลก็จาํนวนมากข้ึน 
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองไดเ้ร่ิมแสดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2558 ท่ี 770.34 ลา้นเดทเวทตนั และเพิ่มข้ึนเป็น 
775.04 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินไตรมาสแรก คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 0.61 ซ่ึงอีกร้อยละ 8.92 (68.72 ลา้นเดทเวทตนั) มี
กาํหนดส่งมอบภายในปี 2558 และอีกร้อยละ 7.6 (64.92 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2559 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบ
ล่าชา้ท่ีร้อยละ 40 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 36 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี ยงัคงมี
กองเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณร้อยละ 2.48 (789.47 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2558 และจะเพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 2.46 (808.92 ลา้นเดท
เวทตนั) ในปี 2559 แสดงใหเ้ห็นวา่กองเรือจะยงัคงขยายตวัต่อไปแมเ้พียงเลก็นอ้ยกต็ามเม่ือเทียบกบัท่ีผา่นมา  
 
งาน SEA Asia 2015 จดัขึน้ที ่Marina Bay Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ ในการอภิปรายรอบแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
โดยมี Todd Benjamin จาก CNN เป็นประธาน (โดยมีผูร่้วมอภิปราย คือ Andreas Sohmen-Pao จาก BW Shipping SS Teo จาก PIL 
Shipping Tom Boardley จาก Lloyd’s Register of Shipping Claus Hemmingsen จาก Maersk Offshore Christian Clausen CEO 
ของ Nordea Bank และ Khalid M Hashim จาก PSL) ไดมี้การอภิปรายต่างๆ ดงัน้ี 

 ผูร่้วมอภิปรายทุกท่านไดแ้สดงความกงัวลเก่ียวกบัความทา้ทายระยะสั้น (2 ปี) แต่มองในแง่ดีต่อระยะกลาง (3 ถึง 5 ปี) 
 เงินกูจ้ะมีการอนุมติัยากข้ึน ซ่ึงถือเป็นแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่สาํหรับเจา้ของเรือ 
 ถา้มีการยกเลิกมาตรการ QE และการเพิ่มอตัราดอกเบ้ียอยา่งรวดเร็ว จะมีความกงัวลอยา่งยิง่ต่อเศรษฐกิจ แต่น่าจะกงัวล

มากกวา่หากดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัใกลศู้นยใ์นอีกหา้ปีขา้งหนา้ 
 ธุรกิจขดุเจาะและนอกชายฝ่ัง ไดเ้ผชิญอุปสรรคและตอ้งด้ินรนเพ่ือใหร้อดพน้วกิฤต 
 อุปทานของเรือคอนเทนเนอร์ท่ีมากเกินยงัคงมีอยู ่ ดงันั้น ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการในสินคา้ท่ีหลากหลายและการลด

ค่าใชจ่้ายและเพ่ิมประสิทธิภาพกองเรือ 
 ขอ้กาํหนดต่างๆจะส่งผลใหเ้จา้ของเรือมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนมากและจะเขม้งวดมากข้ึนเร่ือยๆในอนาคต 
 เพ่ือใหอ้ยูร่อดในระยะสั้น เจา้ของเรือเทกองตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนและตลาดหน้ี ขายเรือเก่า ปิดบริษทัท่ี

ไม่ใช่ธุรกิจหลกั เพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้าย 
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สาํหรับระยะยาว Lord Keynes เคยกล่าวไวว้า่ เราทุกคนก็จะตอ้งตายกนัหมด 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2558 ถึง        
ปี 2562) ณ ส้ินไตรมาสแรก ปี 2558 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10.4 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 167.36 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   18,272 24,641 25,185 25,185 25,185 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,641 2,562 2,555 2,240 2,190 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  14 10 10 9 9 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,548 13,713 13,713 13,849 13,875 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.78 35.13 35.04 31.02 30.39 

 
เน่ืองจากดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ในปัจจุบนัยงัคงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า บริษทัฯ จะเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัจจุบนัก่อนท่ีจะ
ดาํเนินการตามกลยทุธ์น้ีในอนาคต เม่ือดชันีค่าระวางเรือ (BDI) มีแนวโนม้ปรับตวัไปในทิศทางขาขึ้น 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสแรก ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 359 จุด ซ่ึงมาจาก
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 5,339 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ                    
ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 5,815 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 9 สาํหรับไตรมาสแรกน้ี ส่วนค่าเฉล่ียของดชันี
ค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 615 จุด ซ่ึงมาจากคา่เฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 6,434 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 7,380 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 15 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง  
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 46 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ โดยมีเรือสัง่ต่อใหม่อีก                
23 ลาํมีกาํหนดรับมอบในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ (เรืออลัตราแมกซ์ขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 22 ลาํ และเรือแฮนด้ีไซส์ขนาด 
38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ) นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่าในช่วงระยะเวลาเดียวกนัดว้ย 
  
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการสาํหรับไตรมาสแรก ณ อาคาร
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:00 น. บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผล
การดาํเนินงานในปัจจุบนั สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
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การปลดระวางเรือ ยงัคงมีปริมาณมากเหมือนในปี 2555 โดยในไตรมาสแรก ปี 2558 มีเรือจาํนวน 31 ลาํไดถ้กูปลดระวาง สาํหรับ
กองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) ขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 5 ลาํ ส่งผลใหก้อง
เรือโลกลดลงร้อยละ 0.94 จาก 2,757 ลาํ เม่ือตน้ปี เป็น 2,731 ลาํ ณ ส้ินไตรมาสน้ี และหากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํ่า              
บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 3 - 5 ต่อปี ซ่ึงถือเป็นข่าวดีสาํหรับ
เจา้ของเรือซ่ึงประสบกบัภาวะอตัราค่าระวางเรือตกตํ่าจากการท่ีมีการสัง่ต่อเรือมากเกินในช่วงท่ีผา่นมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 


