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เลขท่ี 2559-024 
 
วนัท่ี 28 เมษายน 2559 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสแรก ปี 2559 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับไตร
มาสแรก ปี 2559 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 15.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมขาดทุนจากการขายเรือ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์ และการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียวสาํหรับค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกบัวงเงินสินเช่ือท่ีไดย้กเลิกไป ซ่ึงรวมทั้งสามรายการ
เป็นจาํนวน 19.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ) รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสแรก ปี 2559 อยูท่ี่ 4,797 เหรียญสหรัฐ โปรดดู
หวัขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการดาํเนินงานของกองเรือบริษทัฯ ท่ีแขง็แกร่งโดยเปรียบเทียบรายไดต่้อวนัต่อ
ลาํเรือของบริษทัฯกบัดชันีค่าระวางเรือ  ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,528 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่า
กวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวท่ี้ 4,600 เหรียญสหรัฐและตํ่ากวา่ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียของปีท่ีแลว้ ในไตร
มาสแรก รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) อยูท่ี่ติดลบ 1.51 ลา้นเหรียญสหรัฐไตรมาสแรก บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิ
จาํนวน 34.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไตรมาสแรก ปี 2559 กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกุลเงินไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.78 บาท 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพชดัเจนถึงผลการดาํเนินงานในไตรมาสแรก โปรดตระหนกัวา่ค่าเฉล่ียของดชันีระวางเรือ BDI สาํหรับไตรมาสน้ีซ่ึง
อยูท่ี่ 360 จุดนั้นตํ่ากวา่คร่ึงหน่ึงของค่าเฉล่ียดชันีระวางเรือ BDI ทั้งปีท่ีตํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ บริษทัฯ ไดป้ระเมินและพิจารณา
บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเรือท่ีคาดวา่จะถูกขายในปี 2559 จาํนวน 4.35 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือจาํนวนอีก 2 ลาํ  
(นอกเหนือจาก 6 ลาํท่ีไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าไปแลว้ในปี 2558) โดยประเมินจากมลูคา่ยติุธรรมของเรือ (หกัดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การขาย) ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นตวัเลขขาดทุนสุทธิสาํหรับไตรมาสแรกน้ี บริษทัฯ ประมาณมูลค่ายติุธรรมจากราคาเรือเฉล่ียท่ีขายได้
ล่าสุด อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจต่างออกไป ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและจงัหวะเวลาท่ีทาํ
การขายเรือแต่ละลาํ  
ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 1 ปี 2558 ไตรมาส 1 ปี 2559 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

5,815 5,209 



หนา้ 2 จาก 11 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

7,380 4,179 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,634 4,528 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

2.69 (1.51) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หากไม่รวมขาดทุนจากการขายเรือ ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ และการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียวสาํหรับค่าธรรมเนียม
ธนาคาร) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

(10.25) (15.04) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (10.31) (34.04) 
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (หากไม่รวมขาดทุนจากการ
ขายเรือ ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ และการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียว
สาํหรับค่าธรรมเนียมธนาคาร)       

(0.32) (0.34) 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.32) (0.78) 
 
ข้อพพิาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine  สืบเน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํใหท้างอู่ต่อเรือ Sainty Marine ไม่สามารถส่งมอบ
เรือจาํนวน 8 ลาํไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาได ้ดงันั้น ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาสาํหรับสัง่ต่อเรือทั้ง 8 
ฉบบัดงักล่าว และมีสญัญาสั่งต่อเรืออีก 2 ฉบบั (จากสญัญาสัง่ต่อเรือ 4 ฉบบัท่ียงัไม่มีการส่งมอบเรือ)ไดถ้กูยกเลิกตามคาํกล่าวอา้ง
ของทางอู่ต่อเรือ Sainty Marine ซ่ึงบริษทัฯ ไดค้ดัคา้นการยกเลิกสญัญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว ดงันั้น มีสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีเหลืออยูอี่ก 4 
ฉบบั (รวม 2 ฉบบัซ่ึงถูกยกเลิกโดยอู่ต่อเรือ Sainty Marine แต่บริษทัฯ คดัคา้น) ซ่ึงทางอู่ต่อเรือ Sainty Marine จะตอ้งส่งมอบเรือ
ภายในปี 2559  ทั้งน้ี ไดมี้การเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแลว้สาํหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 9 ฉบบัซ่ึงรวมเรือ 2 ลาํท่ี
บริษทัฯไดรั้บมอบในปี 2557 โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการสาํหรับเรือทั้ง 2 ลาํดงักล่าวภายใตก้ารรับประกนั
ตามสญัญาสัง่ต่อเรือ  
 
สัญญาระงับข้อพพิาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu เม่ือไม่นานมาน้ี บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาระงบัขอ้พิพาท จาํนวน 4 ฉบบั และสัญญา
แกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวน 1 ฉบบั กบัอู่ต่อเรือ Sanfu เพ่ือเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจสาํหรับสัญญาสัง่ต่อเรือท่ีเหลืออีกจาํนวน 
8 ฉบบั รายละเอียดหลกัๆ ของสญัญาระงบัขอ้พิพาทและสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมมีดงัต่อไปน้ี 

 ราคาตามสัญญาสัง่ต่อเรือสาํหรับเรือส่ีลาํท่ียงัคงอยูซ่ึ่งมีกาํหนดรับมอบภายในปีน้ี ไดล้ดลงเป็น 25 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อลาํ 

 เน่ืองจากคาดวา่การส่งมอบเรือท่ีเหลืออีกส่ีลาํจะล่าชา้ จึงจะมีการยกเลิกสัญญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบัและคงสัญญาสัง่
ต่อเรือจาํนวน 1 ฉบบัไวแ้ต่มีการแกไ้ขราคาเป็น 18 ลา้นเหรียญสหรัฐ อยา่งไรกต็าม ราคาดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลง
โดยอา้งอิงราคาตลาดของเรือ ณ เวลาส่งมอบเรือ นอกจากนั้น ยงัมีเล่ือนกาํหนดส่งมอบเรือดงักล่าวเป็นในวนัท่ีหรือหลงั
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วนัท่ี 10 มกราคม 2561 ทั้งน้ี เงินงวดท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระไปรวมทั้งดอกเบ้ียสาํหรับเรือทั้งส่ีลาํน้ีจะมีการคืนใหแ้ก่บริษทัฯ 
โดยนาํไปหกัออกจากเงินงวดสุดทา้ยสาํหรับรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือส่ีลาํท่ีจะรับมอบในปีน้ี 

 ในวนัรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู ่อู่ต่อเรือ Sanfu จะใหสิ้นเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อลาํ แก่บริษทัฯ โดยเง่ือนไขการชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัน้ีจะคาํนวณโดยอา้งอิงผลของขอ้
พิพาทท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาระงบัขอ้พิพาทจาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับเรือ 2 ลาํแรกท่ีบริษทัไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ ในปี 
2558 

 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 42 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ (ซ่ึงรวมเรืออลัตราแมกซ์
ขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ ท่ีไดรั้บมอบจากอูต่่อเรือ Sanfu เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559) โดยสญัญาสัง่ต่อเรืออลัตรา
แมกซ์ จาํนวน 3 ฉบบั กบัอู่ต่อเรือ Sanfu จะถูกยกเลิกภายในปีน้ี คงเหลือเรืออลัตราแมกซ์จาํนวน 3 ลาํท่ีมีกาํหนดรับมอบจากอู่ต่อ
เรือ Sanfu ภายในปีน้ี และอีก 1 ลาํ ในปี 2561 ซ่ึงจะทาํใหร้ายการสัง่ต่อเรือใหม่ทั้งหมดกบัอู่ต่อเรือ Sanfu เสร็จสมบรูณ์ 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 2 ลาํ ระหวา่งไตรมาสส่ี ปี 2558 และอีก 5 ลาํในปี  2559 และยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่า
อีกจาํนวน 7 ลาํในปี 2559 - 2560 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสแรก ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 230 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 3,405 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่
ท่ี 5,209 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 53 สาํหรับไตรมาสแรกน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 363 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 3,801 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะ
เห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 4,179 เหรียญสหรัฐ นั้นสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI  ร้อยละ 
10 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง ซ่ึงในไตรมาสน้ีบริษทัฯ ทาํไดต้ามเป้าท่ีตั้งไว ้
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.20 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสแรก สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ เป็นไตรมาสท่ีแสดงตวัเลขท่ีดีท่ีสุดดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกปลดระวางจาํนวน 14.09 ลา้นเดท
เวทตนั ในระหวา่งไตรมาสแรก ปี 2559 ซ่ึงรวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัจาํนวน 35.97 
ลา้นเดทเวทตนัของทั้งปี 2555 เน่ืองจากอายขุองกองเรือโลก ณ ปัจจุบนัและดชันี BDI ท่ีตกตํ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ ทาํใหก้องเรือ
โลกขยายตวัอยา่งชา้ท่ีสุดในรอบสิบปีท่ีผา่นมา โดยคาดวา่จะมีปริมาณการปลดระวางสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในปี 2559 ซ่ึงปัจจยัน้ี
จะช่วยส่งผลใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงค ์ 
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สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้
ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 14.5  ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 131.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 
ปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   16,040 16,425 16,781 16,790 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,562 2,555 2,240 2,190 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  16 16 13 13 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.1 35.0 31.0 30.4 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอาํนวย 
 

การเปลีย่นแปลงของดชันี BDI 

 
ดชันี BDI ปรับตวัลดลงตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 จุดในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 เพ่ือใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงวฏัจกัรขาลงของ
ธุรกิจเดินเรือ ควรเปรียบเทียบกบัดชันี BDI ท่ี 554 จุด ในเดือนกรกฎาคม 2529 ซ่ึงเป็นดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดของวฏัจกัรขาลงในอดีต  ทั้งน้ี 
ดชันี BDI ไดป้รับตวัจาก 290 จุด มาแตะท่ี 704 จุด ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.4 เท่า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี 
แต่เจา้ของเรือส่วนใหญ่กย็งัคงเงินสดติดลบแมร้ะดบัดชันี BDI ไดป้รับตวัอยูใ่นระดบัปัจจุบนักต็าม อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ เห็นวา่
ดชันี BDI จะไม่สามารถคงท่ีระดบัน้ีต่อไปไดเ้น่ืองจากตวัเลขการปลดระวางเรือซ่ึงสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในไตรมาสแรกนั้นได ้
เร่ิมท่ีจะปรับตวัลดลงจากการท่ีดชันี BDI ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึน ดงันั้น จึงมีเรือเพียงจาํนวนสองสามลาํท่ีกาํลงัถูกปลดระวาง โดย
ในช่วง 25 วนัแรกของเดือนเมษายน มีเรือขนาดระวางบรรทุกรวม 2.99 ลา้นเดทเวทตนัไดถู้กปลดระวางไปแลว้ ซ่ึงกไ็ดแ้สดงให้
เห็นถึงการชะลอตวัของอตัราการปลดระวางเรือ และในช่วง 25 วนัแรกของเดือนเมษายน มีการส่งมอบเรือขนาดระวางบรรทุกรวม
ทั้งหมด 1.38 ลา้นเดทเวทตนั แต่การขยายกองเรือโลกยงัคงติดลบ บริษทัฯ เกรงวา่การปรับตวัเพ่ิมข้ึนของดชันี  BDI จะตอ้ง
หยดุชะงกัลงหากกองเรือโลกยงัคงขยายตวัต่อไป 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2559 ท่ี 788.42 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 
791.83 ลา้นเดทเวทตนัในระหวา่งไตรมาสแรก ปี 2559 ซ่ึงอีกร้อยละ 9.15 (72.17 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2559 
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หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 50 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2558 อตัราการส่งมอบล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 46.03)  และ
ตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 56.67 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (คาํนวณตวัเลขทั้งปีโดยอา้งอิงจากตวัเลขการปลด
ระวางเรือในไตรมาสแรก ปี 2559 ท่ี 14.09 ลา้นเดทเวทตนั) จะมีกองเรือลดลงประมาณร้อยละ 0.39 (785.34 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 
2559 และจะลดลงอีกร้อยละ 3.19 (760.28 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2560 แสดงใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของกองเรือโลกไดเ้ดินมาถูก
ทางแลว้  แต่จากการท่ีดชันี BDI ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจากจุดท่ีตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 จุดในเดือนกมุภาพนัธ์ไปแตะท่ีระดบั 
704จุด ในวนัท่ี 26 เมษายน นั้น บริษทัฯ คาดวา่อตัราการปลดระวางเรือจะชะลอตวัลงและตวัเลขการปลดระวางเรือของทั้งปีไม่
น่าจะเป็นไปตามท่ีกล่าวขา้งตน้  
ราคาเรือเทกอง ปรับตวัไปตามดชันี BDI ทั้งน้ี เป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะเปรียบเทียบมูลค่าของเรือขนาดซุปราแมกซ์ ขนาดปานาแมกซ์ 
และขนาดเคปไซส์ ของปีน้ีกบัปีท่ีแลว้เม่ือดชันี BDI อยูท่ี่ระดบั 740 จุด 
  

ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ 

ขนาดเคปไซส์ ขนาดปานาแมกซ์ ขนาดซุปราแมกซ์ 

วนัที่ มกราคม 
2558 

มกราคม 
2559 

มกราคม 
2558 

มกราคม 
2559 

มกราคม 
2558 

มกราคม 
2559 

เรือสัง่ต่อใหม่ 54 47 29 26 27 25 
เรือใหม่ขายต่อ 54 34 29 23 27 21 
เรืออาย ุ5 ปี    38 21 19 12 20 11 
เรืออาย ุ10 ปี         27 12 14 7 13 6 
(ขอ้มูลจาก Compass)  
 
จากตารางดา้นบน จะเห็นไดถึ้งความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) สาํหรับเรือเก่าอาย ุ 5 ปีซ่ึงมีราคาขายตํ่ากวา่ราคาเรือใหม่
ขายต่อถึงร้อยละ 50  อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่ถา้ไม่เป็นเพราะเรือใหม่ขายต่อหรือเรือสั่งต่อใหม่นั้นมีราคาท่ีสูงมากเกินราคาจึงมีการ
ลดราคาลงอยา่งมาก ก็เป็นเพราะอายกุารใชง้านเรือเทกองท่ีเหมาะสมไดล้ดลงเหลือสูงสุด 15 ปีถึง 20 ปี แต่ไม่วา่จะเป็นกรณีใด 
ความปกติในรูปแบบใหม่น้ีจะกลายเป็นความปกติในท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานการปลดระวางเรือดา้นล่าง  
 
มีการปลดระวางเรือขนาดเคปไซส์ รูปแบบทนัสมยั อายเุพียง 15 ปี ช่ือ JOHN OLDENDORFF (ขนาดระวางบรรทุก 169,299 เดท

เวทตนั สร้างเม่ือปี 2544 จากอู่ต่อเรือ Samho ในประเทศเกาหลีใต)้ (ขอ้มูลจาก Compass) 

การขายเรือเทกองเพ่ือปลดระวางน่าจะมีปริมาณสูงเป็นประวติัการณ์ในปีน้ี แต่เน่ืองจากการอ่อนตวัของภาคอุปสงค ์ ดงันั้น สภาพ

ตลาดยงัคงน่าทา้ทาย จากคาํกล่าวของ Peter Sand หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์ตลาดขนส่งทางเรือของ BIMCO ประเทศเดนมาร์ก โดย 
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Sand ไดค้าดการณ์วา่จะมีเรือเทกองขนาดระวางรวม 40 ลา้นเดทเวทตนัถูกปลดระวางภายในปีน้ี สูงกวา่ปีท่ีแลว้ซ่ึงอยูท่ี่ปริมาณ 30 

ลา้นเดทเวทตนั และมีปริมาณพอๆกบัตวัเลขการปลดระวางในปี 2555 (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 

 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบทางลบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดเรือเทกอง การเติบโตของตัวเลขจีดพีขีองจนีไดช้ะลอตวั 
กล่าวคือ ในไตรมาสแรกอยูท่ี่ร้อยละ 6.7 อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากตวัเลขเศรษฐกิจมหภาค การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีน 
ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร อยูท่ี่ 241.57 ลา้นตนัในไตรมาสแรก ปี 2559 หรือขยายตวัประมาณร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบั
ปริมาณ 227.07 ลา้นตนัในไตรมาสแรก ปี 2558! ตวัเลขการนาํเขา้แร่เหลก็ในปี 2559 จะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ
เทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลติเหลก็ในจีนสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2559 อยูท่ี่
ประมาณ 191.72 ลา้นตนั หรือลดลงร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 200.01 ลา้นตนัในไตรมาสแรก ปี 2558 การนําเข้าถ่านหินของ
ประเทศจนีสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2559 มีปริมาณ 48.46 ลา้นตนั หรือลดลงร้อยละ 1.24 หากเทียบกบัตวัเลขของไตรมาสแรก ปี 
2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 49.07 ลา้นตนั ทั้งน้ี การนาํเขา้ถ่านหินของจีนจะข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีนาํเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิต
ภายในประเทศและค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและมีความตอ้งการใชถ้่านหินในปริมาณ 3.7 พนัลา้นตนัต่อปี แมว้า่
ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาดคา่ระวางเรือเทกองได ้ ตัวเลขการ
ส่งออกเหลก็ของจนีสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2559 ไดข้ยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 8 เป็น 27.83 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 25.78 ลา้นตนั
ในไตรมาสแรก ปี 2558 ซ่ึงทั้งหมดไดถู้กขนส่งโดยเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ในตวัตั้งแต่ขนาดแฮนด้ีไซส์จนถึงขนาดอลัตรา
แมกซ์ 
 
การปิดโรงงานผลติเหลก็ในจนี ตามขอ้มูลจาก China Reality Research มีโรงงานผลิตเหลก็ประมาณ 35 แห่งใน 13 จงัหวดัซ่ึงมี

กาํลงัการผลิตรวม 53 ลา้นตนัต่อปี ถูกปิดตวัลงในปี 2558 (ร้อยละ 4.4 ของกาํลงัการผลิตของประเทศท่ีราวๆ 1,200 ลา้นตนัต่อปี) 

ในขณะท่ีคาดวา่จะมีการปิดตวัโรงงานผลิตเหลก็อยา่งถาวรอีกมากในปี 2559 และปี 2560 ทางการจีนไดป้ระกาศตั้งเป้าปิด

โรงงานผลิตเหลก็ 100-150 ลา้นตนัต่อปี (ร้อยละ 8 – 12 ของกาํลงัผลิตในปัจจุบนั) โดยไดร้ะบุวา่ปัจจยัท่ีจะมีบทบาทในการปิด

โรงงานผลิตเหลก็ท่ีมีกาํลงัการผลิตมากเกินเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ภาวะกดดนัจากตลาด แรงขบัเคล่ือนจากองคก์ร ความร่วมมือจากส่วน

ภูมิภาค และการสนบัสนุนจากทางภาครัฐ (ขอ้มูลจาก CLSA) 

อุปสงค์ในเหลก็ของจนีไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 และในปีต่อๆไป เน่ืองจากจีนซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก

ไดเ้ปล่ียนการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากภาคลงทุนและภาคการผลิตเป็นการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการบริการ 

จากคาํกล่าวของ Zhang Guangning ประธานสมาคมคา้เหลก็และแร่เหลก็ของจีน ตามรายงานการประชุมของทางสมาคมฯ เผยแพร่

บนเวบ็ไซต ์China Metallurgical News Wang Liqun รองประธานสมาคมฯ ไดก้ล่าววา่ปริมาณการผลิตเหลก็จะลดลงเช่นเดียวกนั 
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โดยปริมาณเหลก็ดิบท่ีผลิตไดจ้ะลดลง 25 ลา้นตนั หรือประมาณร้อยละ 3 มาอยูท่ี่ปริมาณ 781 ลา้นตนัในปี 2559 ตามประมาณการ

ของ China Metallurgical Industry Planning and Research Institute (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 

การส่งออกเหลก็ของจนีมีปริมาณ 9.98 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม ซ่ึงขยายตวัร้อยละ 30 จากปีท่ีแลว้และขยายตวัร้อยละ 23 จาก

ตวัเลขในเดือนกมุภาพนัธ์ จากขอ้มูลซ่ึงเผยแพร่โดยกรมศุลกากรซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่เดือนธนัวาคมท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก 

Platts) 

การนําเข้าถ่านหินของจนีคาดวา่จะมีปริมาณ 160 ลา้นตนัในปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ 22 จากตวัเลขในปี 2558 จากการ

วเิคราะห์ของนกัวเิคราะห์จาก Citibank (ขอ้มูลจาก Platts) 

จนีตั้งเป้าปิดเหมืองแร่ถ่านหินถึง 1,000 แห่งในปี 2559 จากขอ้มูลของกระทรวงพลงังาน (National Energy Administration (NEA)) 

ซ่ึงคิดเป็นปริมาณกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 60 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม กระทรวงพลงังานไดต้ั้งเป้าลดกาํลงัการผลิตถ่านหินลง 

500 ลา้นตนัในอีก 3 ปีถึง 5 ปีขา้งหนา้ โดยทางการจีนไดว้างแผนท่ีจะไม่อนุมติัเหมืองถ่านหินใหม่ ซ่ึงจะช่วยใหป้รับสมดุลใน

อนาคต เหตุผลหลกัในการลดการผลิตถ่านหินลงนั้นคือความกงัวลในแง่ส่ิงแวดลอ้มแต่การลดการผลิตถ่านหินในประเทศน่าจะ

ช่วยเพ่ิมปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีกวา่ซ่ึงทาํใหป้ล่อยของเสียนอ้ยกวา่ การนาํเขา้ถ่านหินของจีนอาจค่อยๆเพ่ิมข้ึนจาก

แนวโนม้ท่ีลดลงตั้งแต่ปี 2556 หากการลดการผลิตถ่านหินภายในประเทศลงร้อยละ 20 ของปริมาณ 500 ลา้นตนัถูกแทนท่ีโดยถ่าน

หินนาํเขา้และตั้งสมมติฐานวา่อุปสงคใ์นถ่านหินนาํเขา้ของจีนขยายตวัร้อยละ 1 ในปี 2559 และร้อยละ 2 ในปีต่อไป จะสามารถ

เป็นปัจจยัหลกัในการช่วยใหต้ลาดเรือเทกองฟ้ืนตวั (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 

การใช้พลงังานของจนียงัคงปรับตวัเพ่ิมข้ึน แมว้า่ไดมี้การใชพ้ลงังานจากนํ้ามนั นํ้า ก๊าซ และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ มากข้ึน ถ่าน

หินก็ยงัคงมีบทบาทสาํคญัถึงร้อยละ 64 ของการใชพ้ลงังานของจีนในปี 2558 เหมืองแร่ถ่านหินของจีนยงัคงมีบทบาทท่ีสาํคญัโดย

ช่วยใหมี้การจา้งงานถึง 6 ลา้นคนแต่ดูเหมือนวา่ภาครัฐจะกาํลงัปิดเหมืองแร่ถ่านหินท่ีเก่าและไม่มีประสิทธิภาพในขณะท่ีระงบัการ

อนุมติัโครงการเหมืองแร่ถ่านหินใหม่ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ จากนโยบายของภาครัฐล่าสุด มีการตั้งเป้าในการปิดเหมืองถ่านหิน 4,300 

แห่งจากทั้งหมด 11,000 แห่งและลดปริมาณการผลิตถ่านหินลง 700 ลา้นตนั ปัจจยัน้ีอาจช่วยสนบัสนุนใหมี้การนาํเขา้ถ่านหินแต่

ไม่น่าจะมีปริมาณเทียบเท่ากบัปริมาณการผลิตในประเทศท่ีลดลงในปี 2559 (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 

การนําเข้าถั่วเหลอืงของจนีเพ่ิมข้ึนเป็นสามเท่าตวัในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา โดยมีตวัเลขการนาํเขา้สูงถึงสองในสามของตวัเลขการ

นาํเขา้ถัว่เหลืองของโลก คาดวา่จีนจะนาํเขา้ถัว่เหลืองสูงถึง 80 ลา้นตนัในปี 2558/2559 เน่ืองจากการขยายตวัในการผลิตถัว่เหลือง

และการอ่อนค่าของเงินสกลุเรียลของบราซิล ทาํใหบ้ราซิลไดส่้งออกถัว่เหลืองไปจีนมากข้ึน มีการขนส่งถัว่เหลืองปริมาณมากโดย

เรือขนาดซุปราแมกซ์และบางส่วนโดยเรือขนาดปานาแมกซ์ เม่ือพิจารณาถึงการขยายตวัของตวัเลขการผลิตถัว่เหลืองของบราซิล
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และอุปสงคใ์นการนาํเขา้ถัว่เหลืองของจีน จึงดูเหมือนวา่ปริมาณการคา้ขายถัว่เหลืองระหวา่งประเทศจะมีแนวโนม้ท่ีดีในอนาคต 

(ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 

จนีขึน้เป็นผู้นําเข้านํา้ตาลรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก โดยจีนไดน้าํเขา้นํ้าตาลดิบปริมาณ 4.85 ลา้นตนัในปี 2558 ซ่ึงมีมากกวา่สองปีท่ี

ผา่นมา เน่ืองจากราคานํ้าตาลนาํเขา้ท่ีตกตํ่า ปริมาณนํ้าตาลนาํเขา้ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 39 จากปีก่อนหนา้และมากกวา่ปริมาณนํ้าตาล

นาํเขา้ท่ี 4.5 ลา้นตนัในปี 2556 จากขอ้มูลของกรมศุลกากร (ขอ้มูลจาก Reuters) 

กลยทุธ์ในการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศและนโยบายเชิงต่างประเทศของประธานาธิบดี Xi Jinping กล่าวคือ โครงการ

เส้นทางสายไหม (One Belt One Road) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเช่ือมโยงทางถนนและทางรถไฟ ท่อขนส่งนํ้ามนัและก๊าซ และโครงการ

โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆซ่ึงเร่ิมจากเมืองซีอานซ่ึงตั้งอยูภ่าคกลางของประเทศจีนผา่นไปทางตอนกลางของทวีปเอเชีย จนถึงกรุง

มอสโก รอตเทอร์ดาม และเวนิส รวมถึงการเช่ือมโยงของท่าเรือต่างๆและโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณชายฝ่ังต่างๆจากเอเชีย

ใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ปจนถึงแอฟริกาใตแ้ละตอนเหนือของเมดิเตอร์เรเนียน ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

แห่งเอเชีย (AIIB) ซ่ึงก่อตั้งเม่ือเดือนธนัวาคม โดยมีประเทศสมาชิก 57 ประเทศ ซ่ึงรวมถึง ฝร่ังเศส เยอรมนี อินเดีย รัสเซีย ตุรกี 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยคาดวา่จะใชต้น้ทุนถึง 1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ จีนถือหุน้ร้อยละ 26.6 ในธนาคารเพ่ือการลงทุนฯ 

ดงักล่าวซ่ึงมีประธาน คือ Jin Liqin อดีตรองรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัของจีน (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 

สินเช่ือสําหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจนียงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีเสถียรภาพเน่ืองจากตลาดท่ีอยูอ่าศยัไดฟ้ื้นตวัอยา่งต่อเน่ือง จาก

ขอ้มูลของธนาคารกลางจีน ณ ส้ินปี 2558 สถาบนัการเงินต่างๆในจีนไดป้ล่อยเงินกูจ้าํนวน 21 ลา้นลา้นหยวน (เทียบเท่า 3.2 ลา้น

ลา้นเหรียญสหรัฐ) ใหแ้ก่ภาคอสังหาริมทรัพย ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากขอ้มูลของธนาคารกลางจีน ขยายตวั              

ร้อยละ 2.1 จากช่วงส้ินปี 2557 (ขอ้มูลจาก COSCO Steel and Coal Newsletter) 

จีนจะตอ้งเผชิญความยากลาํบากอยา่งมากเพ่ือใหต้วัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวา่ร้อยละ 6.5 ในระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2563 

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สืบเน่ืองจากอุปสงคข์องโลกท่ีชะลอตวัลงและค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน จากคาํกล่าวของ Li Wei ประธานศูนยว์จิยัเพ่ือ

การพฒันาของจีน ซ่ึงไดตี้พิมพไ์วใ้น China Securities Journal  (ขอ้มูลจาก Reuters) 

กฎข้อทีห่น่ึงในแผนกลยุทธ์สําหรับห้าปีข้างหน้า ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญัในแผนพฒันาต่างๆ ตามคาํกล่าวของนายกรัฐมนตรี Li 

Keqiang เม่ือเปิดการประชุมสภาประจาํปีในกรุงปักก่ิง ในวนัเสาร์ (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 

Raghuram Rajan ประธานธนาคารกลางอนิเดีย ซ่ึงมีทศันคติต่อเศรษฐกิจเชิงอนุรักษนิ์ยม เม่ือวนัพฤหสับดี ไดก้ล่าวช่ืนชมแผนการ

ของรัฐบาลในโครงสร้างพ้ืนฐานและมองในเชิงบวกต่อแนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย โดยท่านไดก้ล่าววา่อินเดีย
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น่าจะอยูใ่นช่วงการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่และกล่าวต่อไปอีกวา่ทุกอยา่งไดถู้กตระเตรียมไวแ้ลว้สาํหรับการกา้วกระโดดคร้ังน้ีทั้งใน

แง่ของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ (ขอ้มูลจาก Times of India) 

อนิเดียเป็นหน่ึงในประเทศทีข่าดแคลนพลงังานมากทีสุ่ดในโลก ตามขอ้มูลของ International Energy Agency (IEA) ยงัคงมี

ประชากรจาํนวน 304 ลา้นคนในอินเดียท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้าใชใ้นปี 2555 นอกจากนั้น ยงัมีประชากรจาํนวนมากมายซ่ึงไม่มี

กระแสไฟฟ้าใชต้ลอด 24 ชัว่โมงเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าขาดช่วง และมีประชากรมากถึง 760 ลา้นคนไม่มีเคร่ืองทาํความเยน็ซ่ึงโดย

ปกติแลว้เป็นเคร่ืองท่ีใชก้ระแสไฟฟ้ามากท่ีสุดในบา้น และจาํนวน 820 ลา้นคนทาํอาหารโดยใชว้ธีิเผาถ่านหรือมูลสตัว ์ การใช้

กระแสไฟฟ้าในอินเดียคิดเป็น 700 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อหวัต่อปี ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของโลกร้อยละ 80 เม่ือเปรียบเทียบแลว้ การใช้

กระแสไฟฟ้าของจีนต่อหวัอยูท่ี่ 3,200 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อหวัต่อปี ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาใชอ้ยูท่ี่ 14,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อ

หวัต่อปี (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอนิเดยีเสนอใชง้บประมาณประเทศสูงเป็นประวติัการณ์ถึง 7 แสนลา้นรูปี (คิดเป็น 10.3 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐ) เพ่ือการก่อสร้างถนนและกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากการใชง้บประมาณท่ีมากข้ึนถึงร้อยละ 50ใน

งบประมาณประจาํปีท่ีเร่ิมเม่ือเดือนเมษายน 2559 ท่านไดใ้หส้มัภาษณ์วา่กระทรวงคมนาคมกาํลงัมองหาแหล่งเงินกูจ้าก

ต่างประเทศ โดยตั้งเป้าในการใชง้บประมาณ 5 ลา้นลา้นรูปี (คิดเป็น 147.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ในโครงการก่อสร้างถนนต่างๆ

ในอีกสามปีขา้งหนา้ โดยจะสร้างถนน 100 กิโลเมตรต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากการก่อสร้างท่ี 18 กิโลเมตรต่อวนัในปัจจุบนั  (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg) 

อนิเดียมีแผนทีจ่ะลดการนําเข้าถ่านหิน แมว้า่จะถูกมองวา่เป็นประเทศท่ีแซงหนา้จีนข้ึนเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดในโลก 

โดยอินเดียจะมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตถ่านหินในประเทศสาํหรับการผลิตพลงังานในอนาคต โดยตั้งเป้าวา่จะยกเลิกการนาํเขา้ถ่านหิน 

Thermal อยา่งส้ินเชิงในอีกสามปีขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List) 

ส่ีประเทศทีเ่ป็นผู้นําเข้านํา้มันรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก ไดแ้ก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และอินเดีย คิดรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 50 ของ

ตวัเลขจีดีพีโลกท่ี 77 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีกาํลงัเติบโต อตัราการวา่งงานลดลงและราคานํ้ามนัท่ี

ลดลงจะช่วยใหมี้ปริมาณการใชน้ํ้ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยขจดัความเส่ียงของระบบการธนาคาร

สหรัฐอเมริกาจากปริมาณการขดุเจาะเชลลก์า๊ซท่ีลดลงและการผดินดัชาํระของหุน้กูท่ี้มีอตัราผลตอบแทนสูงและจะช่วยทดแทน

การชะลอตวัทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการส่งออกนํ้ามนัท่ีย ํา่แย ่(ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 

ปี 2558 เป็นปีท่ีย ํา่แยข่องอุตสาหกรรมค้าเหลก็รอบโลก โดยเป็นคร้ังแรกท่ีประสบภาวะตกตํ่าในการผลิตตั้งแต่ปี 2552 ตวัเลขจาก 

Worldsteel ไดแ้สดงวา่การผลิตเหลก็รอบโลกไดล้ดลงร้อยละ 2.8 ในปีท่ีแลว้โดยมีปริมาณ 1,622.8 ลา้นตนั ประเทศจีนซ่ึงเป็น
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ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเหลก็รายใหญ่ท่ีสุดของโลก รวมทั้งเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกัในการเติบโตของธุรกิจน้ีในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาได้

แสดงตวัเลขเป็นท่ีน่าผดิหวงัอยา่งชดัเจน โดยตวัเลขการผลิตเหลก็ไดล้ดลงร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้มาอยูท่ี่ปริมาณ 803.8 

ลา้นตนั ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีคาดไวอ้ยูแ่ลว้เม่ือพิจารณาถึงการขยายตวัอยา่งไม่มีเสถียรภาพในการผลิตเหลก็ในช่วงสองสามปีท่ี

ผา่นมา  (ตวัเลขการผลิตเหลก็ยงัคงมากกวา่เม่ือหา้ปีท่ีแลว้ถึงกวา่ร้อยละ 30) และจากการท่ีมีเหลก็ท่ีผลิตออกมามากเกินอนัส่งผล

ใหร้าคาเหลก็ตกตํ่ากวา่ตน้ทุนในการผลิตสาํหรับเกือบทุกโรงงานผลิตเหลก็ ยงัเช่ือวา่ยงัอยูใ่นช่วงวฏัจกัรขาลงมากกวา่จะเป็น

จุดเร่ิมตน้ของขาข้ึน จีนซ่ึงเป็นประเทศกาํลงัพฒันาโดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานและท่ีอยูอ่าศยัคุณภาพตํ่าและมีอตัราการขยายตวัเมือง

ในระดบัตํ่า ปริมาณการบริโภคเหลก็ต่อหวัยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ประเทศพฒันาแลว้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโตและเป็นช่วง

ก่อสร้างในยคุ 60 และยคุ 70 ทั้งน้ี จีนยงัคงรอคอยภาวะขาขึ้นสูงสุดของตลาดคา้เหลก็ อยา่งไรกต็าม ไม่ไดห้มายความวา่การผลิต

เหลก็จะขยายตวัในอีกสองสามปีขา้งหนา้ ปัญหาเกิดข้ึนจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพยข์องจีนซ่ึงซบเซา บริษทัพฒันาอสังริมทรัพยบ์าง

แห่งตอ้งปิดตวัลงเน่ืองจากลงทุนในโครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนนอ้ย ตลาดท่ีพกัใจกลางกรุงปักก่ิงยงัคงคึกคกัและราคาไดป้รับตวั

เพ่ิมข้ึน โครงการพฒันาในพ้ืนท่ีกนัดารซ่ึงไม่มีระบบคมนาคมเขา้ถึงซ่ึงยงัคงกาํหนดราคาสูงเกินความเป็นจริงจะขายไม่ออก ส่งผล

ใหมี้อสงัหาริมทรัพยม์ากมายรอการขาย และยงัมีปัญหาเร่ืองราคา จีนไม่มีฟองสบู่ในอุปทานท่ีอยูอ่าศยั หากแต่มีฟองสบู่ในราคาท่ี

อยูอ่าศยั ในขณะท่ีประชากรเป็นร้อยลา้นคนอาศยัอยูใ่นบา้นคุณภาพตํ่า และอีกหลายลา้นคนยา้ยบา้นจากชนบทเขา้สู่ตวัเมืองใหญ่ๆ 

ทาํใหร้าคาท่ีพกัอาศยัปรับตวัสูงเกินกวา่ท่ีจะซ้ือได ้ เป็นเวลาหลายปีท่ีตลาดอสงัหาฯ พยงุตวัอยูไ่ดจ้ากลูกคา้กลุ่มคนส่วนนอ้ยคิด

เป็นร้อยละ 1 ท่ีซ้ือหอ้งชุดต่างๆดว้ยเงินสดเพ่ือการลงทุนและเป็นทางเลือกในการออมเงิน และแน่นอนวา่มีหอ้งชุดมากมายท่ีไม่มีผู ้

อาศยั ไม่แมแ้ต่ท่ีปล่อยเช่าเน่ืองจากหอ้งชุดมือสองราคาตกมากกวา่หอ้งชุดใหม่ แต่สถานการณ์ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้ มี

การคาดการณ์วา่เงินหยวนจะลดค่าลงในอนาคตอนัใกลซ่ึ้งหมายความวา่คนส่วนใหญ่อาจเลือกท่ีจะเกบ็เงินในต่างประเทศ (อาจจะ

เกบ็ไวท่ี้ลอนดอนหรือแวนคูเวอร์) การปราบปรามคอร์รัปชนัและการลดการใชจ่้ายฟุ่มเฟือยของทางการส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจ

เน่ืองจากปริมาณการขายไวนแ์ดงและนาฬิกาขอ้มือไดล้ดลงอยา่งมาก รวมถึงไปหอ้งชุดท่ีหรูหราต่างๆ (ขอ้มูลจาก Banchero 

Costa) 

ประมาณเกือบหน่ึงในสามของบริษทันํา้มันมหาชนต่างๆรอบโลกอยู่ในภาวะเส่ียงลม้ละลายในปีน้ี จากคาํเตือนของสาํนกังาน

ตรวจสอบบญัชี Deloitte เน่ืองจากอุตสาหกรรมเผชิญภาวะท่ีราคานํ้ามนัดิบร่วงลงเกือบถึงระดบัตํ่าท่ีสุดในรอบสิบปี โดยไดเ้ตือน

วา่บริษทัประมาณ 175 แห่งอยูใ่นภาวะเส่ียงจากการหน้ีมากกวา่ 150 พนัลา้นเหรียญสหรัฐและตอ้งประสบปัญหาในการหาเงินสด

ในขณะท่ีสินทรัพยมี์มูลค่าลดลงและราคาหุน้ลดลง (ขอ้มูลจาก Fortune) 

ทั้งๆท่ีอุตสาหกรรมแร่เหลก็ดูเหมือนจะซบเซาและแมว้า่ราคาแร่เหลก็จะปรับตวัลดลงร้อยละ 70 ตั้งแต่ปี 2556 แต่ปริมาณการคา้

ขายแร่เหลก็กย็งัคงขยายตวั จีนมีการนาํเขา้เหลก็เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 ในปีท่ีแลว้มาอยูท่ี่ปริมาณ 954 ลา้นตนั บราซิลส่งออกแร่เหลก็

ปริมาณ 192 ลา้นตนัไปยงัจีนในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.1 จากปริมาณการส่งออกท่ี 171 ลา้นตนัในปี 2557 ออสเตรเลียส่งออก
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แร่เหลก็ปริมาณ 607 ลา้นตนัไปยงัจีนในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.7 จากปริมาณการส่งออกท่ี 548 ลา้นตนัในปี 2557 ประมาณการ

สาํหรับปี 2559 ควรจะเป็นเท่าไหร่ จนถึงเม่ือไม่นานมาน้ี การคาดการณ์ส่วนใหญ่เป็นเชิงลบ โดยมีการคาดวา่อุปสงคใ์นเหลก็ของ

จีนและของโลกจะลดลง เกือบทุกคนคาดวา่ราคาเหลก็และปริมาณการคา้ขายเหลก็จะลดลง อยา่งไรกต็าม ราคาแร่เหลก็ปรับตวั

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 ในช่วงสองเดือนแรกของปีน้ี โดยอยูท่ี่ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตนั การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในเดือน

มกราคมในปีน้ีอยูท่ี่ 82.2 ลา้นตนั ซ่ึงมากกวา่เดือนมกราคมปีท่ีแลว้ร้อยละ 4.6 โรงงานผลิตเหลก็ในจีนกาํลงัเร่ิมดาํเนินการหลงัจาก

เทศกาลตรุษจีน และมีสญัญาณเชิงบวกในภาคอสงัหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะในเมืองใหญ่อยา่งเซ่ียงไฮ ้นอกจากนั้น เหมืองแร่เหลก็ใน

จีนไดค่้อยๆปิดตวัลง (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 

จากการคาดการณ์ของ Korea Energy Economics Institute (KEEI) อุปสงค์ในถ่านหินของเกาหลใีต้จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.3 มาอยูท่ี่

ปริมาณมากกวา่ 140 ลา้นตนัในปี 2559 โดยมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานถ่านหินใหม่ 9 แห่งรวมมีกาํลงัการผลิต 7.7 กิกะ

วตัต ์ เกาหลีใตซ่ึ้งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีส่ีของทวปีเอเชียกาํลงัก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานถ่านหินอีก 19 แห่งภายในปี 

2565 (ขอ้มูลจาก Reuters) 

คาดวา่การคา้ขายรอบโลกจะยงัคงซบเซาในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 2.8 ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2558 นกัเศรษฐศาสตร์ขององคก์าร

การคา้โลกรายงานวา่ การนาํเขา้สินคา้ของประเทศท่ีพฒันาแลว้จะทรงตวัในปีน้ีในขณะท่ีอุปสงคใ์นสินคา้นาํเขา้ของประเทศท่ี

กาํลงัพฒันาในทวปีเอเชียน่าจะเพ่ิมข้ึน ตวัเลขการเติบโตของการคา้โลกจะเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 3.6 ในปี 2560 (ขอ้มูลจากองคก์าร

การคา้โลก) 
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