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ผลประกอบการของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลการด าเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด ส าหรับไตรมาสแรกปี 2563 บริษทัฯ ขาดทนุสุทธิจ านวน 3.68 ลา้น
เหรียญสหรัฐ รายไดต้่อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 อยูท่ี่ 8,398 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงนอ้ยกว่าไตรมาสแรกปี 2562 
อยา่งไรก็ตาม รายงานการแบ่งส่วนตลาดไดแ้สดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือของบริษทัฯ ท่ีดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
ดชันีค่าระวางเรือ ในไตรมาสน้ีคา่ใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,602 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงนอ้ยกว่าประมาณ
การท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,650 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และนอ้ยกว่าตวัเลขในปีท่ีแลว้ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือม (EBITDA) ส าหรับไตรมาสแรกปี 2563 อยูท่ี่จ านวน 8.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนอ้ยกว่าไตรมาสแรกปี 2562 ผล
ขาดทนุสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูท่ี่ 0.08 บาทต่อหุน้ส าหรับไตรมาสน้ี   
 

ตัวเลขที่ส าคัญ ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

รายได้สูงสุดต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 21,193 19,162 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,273 8,398 
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
() 

8,686 7,934 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
() 
  

9,691 7,614 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
() 

9,982 10,384 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วย
เป็นเหรียญสหรัฐ) 

4,816 4,602 

รายได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

10.64 8.71 

ขาดทุนสุทธิไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(2.63) (4.46) 

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อ
ผลการด าเนินงานไตรมาสแรก ปี 2563 
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ตัวเลขที่ส าคัญ ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

ขาดทุนสุทธิ (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 

(2.67) (3.68) 
ขาดทุนต่อหุ้นไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (หน่วยเป็นบาท) 

(0.05) (0.09) 

ขาดทุนต่อหุ้น (หน่วยเป็นบาท)          (0.05) (0.08) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท) 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทนุสุทธิรวม 117.10 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัผล
ขาดทนุสุทธิรวม 84.14 ลา้นบาทส าหรับไตรมาสแรกปี 2562 เหตผุลหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) ของไตรมาสแรกปี 2563 

ลดลงประมาณร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 โดยสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนั
ต่อล าเรือลดลงจาก 9,273 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2562 เป็น 8,398 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การท่ีตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองชะลอตวัลงจากผลกระทบของโควิด-19 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 ล า 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของไตรมาสแรกปี 2563 ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัเน่ืองมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัลูกเรือและค่าใชจ้่ายค่าพสัดุภณัฑ ์/ ค่าอะไหล่ ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ
เฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตดับญัชีส าหรับค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ) ลดลง
จาก 4,816 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2562 เป็น 4,602 เหรียญสหรัฐส าหรับไตรมาสแรกปี 2563  

3. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับไตรมาสแรกปี 2563 เพ่ิมขึ้นจ านวน 9.25 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2562 โดยสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายทางกฎหมายและ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ Sainty  

4. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับไตรมาสแรกปี 2563 ลดลง 16.40 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2562 สาเหตุ
เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงเน่ืองมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือลดลง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

การแบ่งส่วนตลาด ในไตรมาสแรก ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 361.88 จุด โดย

มีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,513 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ 
ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 7,934 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 21.8 ส าหรับไตรมาสแรกน้ี ค่าเฉล่ีย
ของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 596.11 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,557 เหรียญ
สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 7,614 เหรียญสหรัฐมากกว่า
อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 16.1 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 10,384 เหรียญสหรัฐสูงกว่า
อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 58.4 (เน่ืองจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯ จึงได้
เปรียบเทียบกบัดชันี BSI) บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายในการท ารายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
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วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีขึ้นในวนัท่ี 

8 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่าน
ทั้งหลายจะเขา้ร่วมผา่นทางส่ืออิเลก็ทรกนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสแรก  
 

การรีไซเคิลเรือ มีการเร่ิมตน้ท่ีดีดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลในไตรมาสแรกปริมาณ 4.77 ลา้นเดท

เวทตนั รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 2.45 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาส
แรกของปี 2562 เน่ืองจากอายุของกองเรือโลก ณ ส้ินไตรมาสแรกปี 2563 ปริมาณ 61.04 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณ 32.00 
ลา้นเดทเวทตนั ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และ ปริมาณ 29.04 ลา้นเดทเวทตนั ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์
ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือ ร้อยละ 6.92 (ร้อยละ 3.63 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 3.29 ของกลุ่ม
เรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการส่ังต่อ
เรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยู่ในระดบัต ่าท่ีร้อยละ 8.14 (ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2566 เม่ือเทียบกับปริมาณ
อุปทานสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสแรกของปี 2563) ท าให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกน่าจะขยายตวัชา้ลงมากขึ้น โดยคาด
ว่าการรีไซเคิลเรือจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2563 เน่ืองจากมีจ านวนเรือท่ีอายุมากกว่า 20 ปีและ
ความกดดนัทางกฎเกณฑ์ในดา้นระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ และการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (IMO 2020) ส าหรับเรือ
เหล่าน้ี 
 

สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว่้ามี

การท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ในอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2563 ถึงปี 2567) เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 15.25 
ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บประมาณ 142.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จ านวนวันเดินเรือรวม   13,176 13,140 13,140 13,140 13,176 
จ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว    2,196 2,190 1,992 1,825 1,830 
ร้อยละของจ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  17% 17% 15% 14% 14% 

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,875 13,875 14,211 14,550 14,550 

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

30.5 30.4 28.3 26.6 26.6 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอ านวย 

 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

• ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองยงัคงเผชิญปัญหาเร่ืองความไม่สมดุลกันระหว่างภาคอุปสงค์และภาคอุปทาน 

เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุล การฟ้ืนตวัของตลาดน้ีอาจมีลกัษณะผนัผวนอย่างมากเน่ืองจาก
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การเปล่ียนแปลงเพียงเลก็น้อยไม่ว่าในภาคอุปสงคห์รือภาคอุปทานย่อมส่งผลกระทบอยา่งมากต่อดชันี BDI และ

ผลก าไร 

• ปี 2563 เร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์อนัส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จากการท่ีเทศกาลปีใหม่ของฝ่ังตะวนัตกอยู่

ในช่วงเดียวกบัเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงท าให้ภาคอุปสงคท์ัว่โลกชะลอตวั 

• กฎเกณฑ์ในการจ ากดัการสร้างมลพิษในช่วงฤดูหนาวส าหรับการผลิตเหล็ก อะลูมิเนียม และซีเมนต์ ในประเทศ

จีนท าให้การน าเขา้วตัถุดิบดงักล่าวชะลอตวัลง 

• ฤดูฝนของประเทศบราซิลเม่ือช่วงตน้ปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กไปยงัประเทศจีนในไตรมาส

แรกลดลงร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

• สภาพอากาศอนัเลวร้ายและภยัคุกคามจากพายุไซโคลนในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ตน้ปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณ

การผลิตและการส่งออกแร่เหลก็ในไตรมาสแรกลดลง 

• เหตุการณ์ท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ ไวรัส COVID-19 ซ่ึงส่งผล

กระทบอยา่งร้ายแรงเป็นวงกวา้งต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

• นอกจากปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลให้อุปสงคข์องเรือลดลง ภาคอุปทานยงัมีปริมาณเพ่ิมขึ้นสุทธิร้อยละ 3.88 เน่ืองจากมี

ปริมาณการปลดระวางเรือท่ีต ่าเพียง 7.63 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2562 

• อุปสงคท่ี์ลดลงและอุปทานเรือท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นปัจจยัสองอย่างท่ีเปรียบเสมือนพายุท่ีโหมกระหน ่า เช่นเดียวกบัเม่ือ

ตน้ปี 2562 ท่ีดชันี BDI และอตัราค่าระวางลดลงอยา่งมาก 

• ช่วงเร่ิมตน้ ประเทศจีนตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 อย่างเช่ืองชา้ เน่ืองดว้ยความไม่เขา้ใจว่าเช้ือไวรัส 

COVID-19 นั้นคืออะไร เม่ือมีการระบาดรุนแรงเกินควบคุมท าให้จีนตอ้งออกมาตรการปิดเมืองต่าง ๆ ไม่เฉพาะ

แต่เมืองอู่ฮัน่ ซ่ึงเป็นเมืองอนัเป็นศูนยก์ลางของการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสน้ีไปทัว่โลกในคร้ังน้ี แต่ไดด้ าเนินการปิด

มณฑลหูเป่ยทั้งมณฑล 

• ประเทศจีนไดข้ยายระยะเวลาวนัหยุดเทศกาลตรุษจีนแมว่้าไม่มีการเฉลิมฉลองก็ตามออกไปอีกสองสัปดาห์ และ

หลงัจากนั้นไดบ้งัคบัใชม้าตรการท่ีเขม้งวดในการห้ามการเดินทางและห้ามการเคล่ือนท่ีอยา่งอิสระของประชาชน

และสินคา้ทัว่ประเทศจนถึงเดือนมีนาคม 

• การหยดุชะงกัอยา่งรุนแรงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในประเทศจีนซ่ึงเป็นศูนยก์ลางภาคการผลิตของโลก 

ส่งผลให้ดชันีค่าระวางเรือลดลงอยา่งมากในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563 

• ดว้ยปริมาณอุปสงคท่ี์หายไปเน่ืองจากเช้ือไวรัส COVID-19 เจา้ของเรือต่างๆ ไดต้อบสนองอย่างรวดเร็วโดยการ

รีบรีไซเคิลเรือเก่าของตน เน่ืองจากเรือเก่าเหล่านั้นมีตน้ทุนในการด าเนินการ 

• เพื่อเป็นการตอบสนองต่อตลาดค่าระวางเรือท่ีลดลง ปริมาณการรีไซเคิลเรือไดเ้พ่ิมขึ้นจากปริมาณ 2.45 ลา้นเดท

เวทตนัในไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นปริมาณ 4.77 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรกของปี 2563 เม่ือเทียบเป็นราย

ปี ปริมาณดงักล่าวเท่ากบัการรีไซเคิลเรือในปริมาณเกือบ 19.08 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี 
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• การลอ็กดาวน์ต่างๆ ในเดือนมีนาคมเน่ืองจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ณ อู่รีไซเคิลเรือในประเทศอินเดีย บงั

คลาเทศ และปากีสถาน ส่งผลให้การรีไซเคิลเรือหยดุชะงกันบัตั้งแต่เดือนเมษายน 

• เจา้ของเรือไดล้ดความเร็วในการแล่นเรือลง เพื่อช่วยลดอุปทานเรือท่ีมีอยู่ 

• ผลท่ีตามมาคือในท่ีสุดดชันี BDI ก็ดูเหมือนว่าไดห้ยดุร่วงลง โดย ณ ส้ินไตรมาสแรกอยูท่ี่ 626 จุด จากเม่ือตน้ปีซ่ึง

อยูท่ี่ 976 จุด โดยดชันี BDI อยูท่ี่ 757 จุด ในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 

• ดชันี PMI ของภาคการผลิตของประเทศจีนเฉล่ียอยูท่ี่ 45.9 จุดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 (เดือนมกราคมอยู่ท่ี 

50 จุด เดือนกุมภาพนัธ์อยู่ท่ี 35.7 จุด และเดือนมีนาคมอยู่ท่ี 52 จุด)  เน่ืองจากการล็อกดาวน์ในประเทศจีนจาก

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายเดือนมกราคม/เดือนกุมภาพนัธ์ รัฐบาลจีนไดใ้ห้ค  ามัน่ว่าจะให้การ

สนบัสนุนท่ีแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการให้กูย้ืมเงินจากธนาคารและมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ

อื่น ๆ เพื่อแกปั้ญหาผลกระทบจาก COVID-19 

• ตวัเลขจีดีพีของประเทศจีนในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.8 เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

ระบาดของเช้ือไวรัส  COVID-19 การผ่อนคลายข้อก าหนดในการให้เ งินกู้และผลผลิตท่ีแข็งแกร่งจาก

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและอุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในคร่ึงหลงัของปี 

2563 

• ตัวเลขจีดีพีของประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 4.8 โดยมีอตัราว่างงาน 30 ล้านคน ภายในระยะเวลาหก

สัปดาห์ ตวัเลขจีดีพีของสหภาพยโุรปลดลงร้อยละ 3.8 ทั้งหมดน้ีเป็นผลมาจาก COVID-19 

• เม่ือแยกองคป์ระกอบของดชันี BDI พบว่ากลุ่มเรือขนาดเลก็สามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกว่ากลุ่มเรือขนาดใหญ่ ส่ิงน้ีเป็น

ผลมาจากภาคอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งของสินคา้แห้งเทกองประเภทรอง (สินคา้โภคภณัฑป์ระเภทเดียวกบัที่ขนส่งโดย

เรือของบริษทัฯ) 

• บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจในกลุ่มเรือขนาดเล็กประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ซ่ึงหมายความว่าบริษทัฯ จะ

สามารถได้รับประโยชน์จากภาคอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่งของสินค้าแห้งเทกองประเภทรอง ข้อมูลจาก Clarksons 

คาดการณ์ว่าอุปสงคจ์ะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.04 เม่ือเทียบกบัอตัราการเติบโตของกองเรือสุทธิร้อยละ 2.53 ของกลุ่ม

เรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ 

• เน่ืองจาก “ดชันี BDI ใหม่” ให้น ้ าหนักไปยงักลุ่มเรือขนาดใหญ่ (ดชันี BDI นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2561 ให้

น ้ าหนกักบัดชันีของเรือขนาดเคปไซส์ร้อยละ 40 ดชันีของเรือขนาดปานาแมกซ์ร้อยละ 30 ดชันีของเรือขนาดซุป

ราแมกซ์ร้อยละ 30 และดชันีของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ร้อยละ 0) การลดลงของรายได้ของเรือขนาดใหญ่นั้นมี

ผลกระทบอยา่งเด่นชดัต่อดชันี BDI 

• ตามขอ้ตกลงเฟสแรกของการแกปั้ญหาสงครามทางการคา้ จีนควรน าเขา้สินคา้จากสหรัฐอเมริกามากขึ้น (ถัว่

เหลือง น ้ามนั/ก๊าซ และถ่านหิน) และอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลค์วรเพ่ิมขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 อยา่งไรก็ตาม

การท่ีทรัมป์พยายามโยนความผิดพลาดของตนเองในการรับมือกบั COVID-19 โดยกล่าวโทษประเทศจีน การ

กระท าน้ีจะน าไปสู่ปริมาณท่ีลดลงของการขนส่งสินคา้จากสหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศจีน 
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• เม่ือขอ้ก าหนดของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าไดมี้ผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยราคาของน ้ ามนั

เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีมีราคาสูงกว่าราคาของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อตนั 

วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการลดปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าคือการลดความเร็วในการแล่นเรือลง 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 61.04 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.92 ของกองเรือในปัจจุบนั 

ณ ตน้ปี 2563 เรือเหล่าน้ีจะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการรีไซเคิล เน่ืองจากการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนั

ต ่านบัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับเคร่ืองยนต์เก่าของเรือเหล่านั้น และเรือเหล่านั้นจ าเป็นจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จดัการ

น ้าถ่วงเรือและมีค่าตรวจสภาพพิเศษท่ีราคาสูงอีกดว้ย 

• ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงในปี 2563 คุณจะตอ้งพบกบัการหดตวัของภาคอุปทานไม่ว่าจะมาจากการแล่นเรือท่ีชา้ลงของ

กองเรือทั้งหมด หรือจากทั้งการรีไซเคิลเรือเก่าบางส่วนและการแล่นเรือท่ีชา้ลงเพื่อให้กองเรือเกิดความสมดุล 

• อีกวิธีหน่ึงในการมองแนวโนม้ในอนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณเรือท่ีส่ังต่อใหม่ปริมาณ 71.84 ลา้น

เดทเวทตนั ณ ส้ินไตรมาสแรก ว่าคิดเป็นปริมาณร้อยละเท่าใด (ร้อยละ 8.14) ของกองเรือในปัจจุบนั ณ ส้ินไตร

มาสแรก และพิจารณาว่าคร้ังสุดทา้ยท่ีมีตวัเลขต ่าเช่นน้ีเกิดขึ้นเม่ือใด? ค าตอบคือปี 2542 

• ค าแถลงการณ์ล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า ตวัเลขจีดีพีของโลกในปี 2563 จะลดลง

ร้อยละ 3 โดยเม่ือไม่ก่ีเดือนก่อนหน้าน้ีกองทุนการเงินระหว่างประเทศไดค้าดการณ์ถึงการเติบโตร้อยละ 3.3 

ระยะเวลาเพียงไม่ก่ีเดือนและเช้ือไวรัส COVID-19 สามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้ส าหรับปี 2564 กองทุน

การเงินระหว่างประเทศไดค้าดการณ์ถึงการเติบโตร้อยละ 5.8 หากสถานการณ์กลบัเป็นปรกติ เราจะไดเ้ห็นภาพ

อุปสงคท่ี์ดีขึ้นปรากฎในปีหนา้  

• มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของภาคอุปทาน ตามขอ้มูลจาก Clarksons อตัราการเติบโตสุทธิของกองเรืออยู่

ท่ีร้อยละ 3.59 (เพ่ิมขึ้น 31.38 ลา้นเดทเวทตนั สู่ปริมาณ 904.81 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2563 และร้อยละ 

1.72 (เพ่ิมขึ้น 15.53 ล้านเดทเวทตนั สู่ปริมาณ 920.34 ล้านเดทเวทตัน) ภายในส้ินปี 2564 โดยคาดว่าจะมีการ                 

รีไซเคิลเรือในปริมาณ 4.77 ลา้นเดทเวทตนัต่อไตรมาส และอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีร้อยละ 43.03 ในแต่ละ

ไตรมาสของปี 2563 และปี 2564 

• หากมุมมองแบบระมดัระวงัของบริษทัฯ ทั้งอตัราการเติบโตของภาคอุปสงค์และภาคอุปทานเป็นไปตามการ

คาดการณ์ของบริษทัฯ คร่ึงหลงัของปี 2563 และปี 2564 ควรเติบโตอย่างสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกบัภยัพิบติัท่ี

ก่อให้เกิดผลกระทบในคร่ึงแรกของปี 2563 

• หากดา้นอุปทานไดรั้บผลจากการท่ีเรือเก่าหลายล าตอ้งถูกรีไซเคิล การลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเจา้ของ

เรือท่ีเหลือท่ีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และการตอ้งจอดเรือในอู่แห้งส าหรับเจา้ของเรือท่ียงัคงรอการติดตั้ง

เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั หากเป็นเช่นน้ีตลาดจะไดรั้บประโยชน์จากปริมาณเรือท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในดา้นอุปทาน 
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มุมมองอ่ืน ๆ ต่อตลาด 
 

บริษทั Nippon Steel บริษทัน าเขา้แร่เหล็กรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่ น ไดมี้แผนท่ีจะปิดโรงถลุงเหล็กส่ีแห่ง และลด
ปริมาณการผลิตลงร้อยละ 10 เพ่ือรับมือกบัอุปสงคท่ี์ลดลงและผลขาดทุนท่ีมากขึ้น ส่ิงน้ีเป็นอีกหน่ึงแรงกดดนัของตลาดเรือ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดเคปไซส์หลงัจากท่ีดชันี BCI ลดลงต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ในเดือนน้ี แหล่งข่าวกล่าวว่าการ
ตดัสินใจของบริษทั Nippon Steel อาจส่งผลให้เกิดการลดลงของอุปสงคใ์นการน าเขา้แร่เหล็กระยะทางไกลท่ีปริมาณ 10 
ลา้นตนัต่อปี เทียบเท่าปริมาณการขนส่งต่อปีของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดเคปไซส์จ านวน 10 ล า การตดัสินใจใน
คร้ังน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์เหล็กทางทะเลจากประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย แร่เหล็กส่วนใหญ่ของบริษทั 
Nippon Steel น าเขา้มาจากประเทศบราซิล ขณะน้ีบริษทั Nippon Steel มีผลผลิตเหลก็ดิบในปริมาณ 54 ลา้นตนัต่อปีจากโรง
ถลุงเหลก็ 15 แห่ง บริษทัมีแผนท่ีจะปิดโรงถลุงเหลก็ส่ีแห่งท่ีเมืองโกเบภายในส้ินเดือนกนัยายน 2566 และปิดโรงถลุงเหล็ก
อีก 2 แห่งท่ีเมืองวากายาม่าในปี 2567 (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 
ท่ามกลางราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีผนัผวนในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมา เจา้ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจ านวนมากได้ลด
ความเร็วในการแล่นเรือลง โดยเรือทุกล าลดความเร็วในการแล่นเรือลงเพ่ือประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง เม่ือพิจารณาถึงความเร็ว
ในการแล่นเรือเฉล่ียของกองเรือทั้งหมดก็จะเขา้ใจไดถึ้งผลกระทบท่ีแทจ้ริงของตน้ทุนน ้ามนัท่ีสูงขึ้นส าหรับเรือท่ีไม่ติดตั้ง
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) 
 
จนถึงเดือนมีนาคม บราซิลไดส่้งมอบถัว่เหลืองในปริมาณมากกว่า 11.5 ลา้นตนั นบัเป็นปริมาณการขนส่งรายเดือนท่ีสูงสุด
เป็นประวติัการณ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า สืบเน่ืองจากสถิติการเก็บเก่ียวถัว่เหลือท่ีมากถึง 124 ลา้นตนั 
อุปทานท่ีมีมากขึ้นและค่าเงินท่ีอ่อนลงดึงดูดให้เกิดมีผูซ้ื้อชาวจีนเป็นจ านวนมากในช่วงตน้ปี อย่างไรก็ตาม การส่งออกถัว่
เหลืองตอ้งประสบปัญหาในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของปี  2563 เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเลวร้ายและดูเหมือนว่าต้องประสบ
ปัญหาดงักล่าวไปถึงเดือนมีนาคม ท าให้มียอดส่งออกเพ่ิมขึ้นในเดือนน้ี เดือนเมษายนคาดว่าจะเป็นเดือนท่ีแขง็แกร่งอีกคร้ัง
ส าหรับการส่งออกถัว่เหลืองของบราซิล โดยยงัคงมีการส่งออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของเรือ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองของโลกในปัจจุบนัยงัคงเผชิญกบัความทา้ทาย ในทวีปยุโรปการผลิตเหลก็ท่ีซบเซาอย่างต่อเน่ืองจะ
ส่งผลให้ตลาดถ่านหินในประเทศในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประสบปัญหามากขึ้น ในขณะเดียวกันในแถบ
มหาสมุทรแปซิฟิกก็มีการผลิตถ่านหินในปริมาณนอ้ย หากสถานการณ์เลวร้ายลงไป เราอาจจะไดเ้ห็นเรือขนส่งสินคา้ในทั้ง 
2 แถบน้ีมุ่งลงไปยงัแถบอเมริกาใตเ้พ่ือต่อคิวรอการขนส่งสินคา้ นบัเป็นการยากหากจะมองในแง่บวกส าหรับสถานการณ์
ในตอนน้ี แต่ยงัคงมีแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ โดยการขนส่งข้าวโพดของบราซิลและ
อาร์เจนตินาจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ ช่วยเพ่ิมปริมาณการขนส่งในภูมิภาคน้ี ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตอย่างมีนยัส าคญัในปี 2562 คิดเป็นการขนส่งโดยเรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 866 ล า เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 60 
นับจากน้ีจะเห็นว่าฤดูกาลส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมขึ้นแลว้ และหากผ่านวิกฤตน้ีไปไดเ้หมือนท่ีเห็นใน
ประเทศจีน ความตอ้งการธัญพืชดูเหมือนจะฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วเม่ือกิจกรรมของประเทศฟ้ืนตวัจาก COVID-19 (ขอ้มูลจาก 
Braemar ACM วนัท่ี 3 เมษายน 2563) 
 
เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองก าลงัเผชิญกบัการขาดรายไดท่ี้ส าคญัเน่ืองจากประเทศแอฟ ริกาใต้ไดเ้ข้าสู่ภาวะปิดเมืองทั่ว
ประเทศเป็นระยะเวลา 21 วนัในช่วงปลายสัปดาห์ท่ีแลว้ เพ่ือต่อสู้กบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จากมุมมอง
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ของตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ส่ิงน้ีหมายถึงการสูญเสียปริมาณการส่งออกถ่านหินของประเทศ 6 - 7 ลา้นตนัต่อเดือน 
เป็นระยะเวลาหลายปีท่ีถ่านหินจากประเทศแอฟริกาใตไ้ดส่้งออกไปยงัประเทศอินเดีย เน่ืองจากการปริมาณการขนส่งสาม
ในส่ีในมหาสมุทรอินเดียถูกขนส่งโดยเรือขนส่งสินคา้ท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ  เรือขนาดปานาแมกซ์และเรือ
ขนาดเคปไซส์จึงไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ดูเหมือนว่าการท าเหมืองและการปฏิบติังานของท่าเรือนั้นไดถู้กส่ังพกังานเพียง
บางส่วนเท่านั้นซ่ึงก่อให้เกิดความไม่พอใจจากสหภาพแรงงาน การส่งออกของถ่านหินยงัคงไม่หยดุชะงกัทั้งหมด แต่ผูซ้ื้อ
ชาวอินเดียก าลงัมองหาแหล่งทางเลือกอื่นๆ เพื่อรองรับความตอ้งการใช้พลงัาน โดยเหมืองถ่านหินในสหรัฐอเมริกาและ
รัสเซียดูจะกระตือรือร้นท่ีจะหาประโยชน์จากสถานการณ์น้ี นอกเหนือจากผูผ้ลิตรายเดิมๆ ในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย 
(ขอ้มูลจาก Maersk Brokers วนัท่ี 4 เมษายน 2563) 
 
ดว้ยความต่ืนตระหนกคร้ังประวติัศาสตร์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปริมาณถ่านหินลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ควบคู่ไปกบัราคาของน ้ามนัและก๊าซท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว ส านกังานพลงังานระหว่างประเทศ (IEA) 
กล่าวในรายงานเม่ือวนัพฤหสับดี พลงังานนิวเคลียร์ไดรั้บผลกระทบนอ้ยกว่า ในขณะท่ีพลงังานทางเลือกเป็นแหล่งพลงังาน
เพียงแห่งเดียวท่ีมีการเพ่ิมขึ้นในปี 2563 เน่ืองจากการเขา้ถึงการจ่ายไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคท่ีง่ายดายและตน้ทุนการ
ด าเนินงานท่ีต ่า การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อระบบพลงังานของโลกคร้ังใหญ่ท่ีสุดในรอบ
กว่าเจ็ดทศวรรษ โดยการลดลงของภาคอุปสงคใ์นปีน้ีส่งผลกระทบมากกว่าผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 
และส่งผลให้มีการลดการปล่อยคาร์บอนลงเกือบร้อยละ 8 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม ยงัเร็วเกินไปท่ีจะระบุผลกระทบในระยะยาว
ไดใ้นตอนน้ี แต่อุตสาหกรรมพลงังานท่ีเกิดขึ้นหลงัจากวิกฤตคร้ังน้ีจะแตกต่างจากในอดีตอย่างมาก ประมาณการความ
ตอ้งการพลงังานของโลกในปี 2563 จาก The Global Energy Review ตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีว่ามาตรการการล็อกดาวน์ทัว่
โลกเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก าลงัไดรั้บการผ่อนคลายลงในหลายประเทศในอีกไม่ก่ีเดือน
ขา้งหน้า พร้อมกบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขอ้มูลจากรายงานคาดการณ์ว่าความตอ้งการดา้นพลงังาน
จะลดลงร้อยละ 6 ในปี 2563 - ลดลงจากปริมาณช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ถึงเจ็ดเท่า เป็นท่ีแน่นอนว่าการลดลง
อย่างมากเช่นน้ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน - เทียบเท่ากบัการสูญเสียภาคอุปสงคด์า้นพลงังานทั้งหมดของประเทศอินเดียซ่ึงเป็น
ผูใ้ช้พลงังานรายใหญ่อนัดบัสามของโลก ผลกระทบของวิกฤตการณ์ในคร้ังน้ีต่อภาคอุปสงค์ของพลงังานนั้นขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาและความเขม้งวดของมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสเป็นหลกั IEA พบว่าการล็อกดาวน์ทัว่
โลกในแต่ละเดือนในระดบัเดียวกบัตน้เดือนเมษายน ลดความตอ้งการพลงังานทัว่โลกปีละประมาณร้อยละ 1.5 การใช้
พลงังานไฟฟ้าในช่วงท่ีมีมาตรการลอ็กดาวน์ในช่วงวนัธรรมดาไดมี้รูปแบบเปล่ียนไปโดยเทียบเท่ากบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ในวนัอาทิตยช่์วงก่อนวิกฤตการณ์ในคร้ังน้ี การล็อกดาวน์เต็มรูปแบบส่งผลให้อุปสงค์ของไฟฟ้าลดลงร้อยละ 20 หรือ
มากกว่าโดยไดรั้บผลกระทบนอ้ยหากลอ็กดาวน์เพียงบางพ้ืนท่ี คาดว่าภาคอุปสงคข์องไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ 5 ในปี 2563 ซ่ึง
เป็นการลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ในปี 2473 ถ่านหินไดรั้บผลกระทบอย่างมากในคร้ังน้ี 
โดยอุปสงคท์ัว่โลกคาดว่าจะลดลงร้อยละ 8 ในปี 2563 ซ่ึงเป็นอตัราการลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ีสอง จาก
อตัราการผลิตท่ีสูงสุดในปี 2561 การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ในปีน้ี  (ขอ้มูลจาก IEA วนัท่ี 30 
เมษายน 2563) 
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การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

 
เร่ิมตน้ปีอุปทานเรืออยู่ท่ี 873.43 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมขึ้นเป็น 882.20 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินไตรมาสแรกปี 2563 โดยมี
ก าหนดการส่งมอบเรือร้อยละ 4.17 (36.43 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2563 หากค านวณอตัราการส่ง
มอบเรือล่าชา้ในไตรมาสแรกของปี 2563 ท่ีร้อยละ 43.03 ของก าหนดการส่งมอบเรือขา้งตน้และคาดว่าจะมีการรีไซเคิลเรือ
ในปริมาณ 19.08 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณการรีไซเคิลเรือในไตรมาสแรกของปี 2563 อยู่ท่ี 4.77 ลา้นเดทเวทตนั) อตัราการ
ขยายตวัของกองเรือสุทธิต่อปีจะอยู่ท่ีร้อยละ 3.59 (ขยายตวั 31.38 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณกองเรือ 904.81 ลา้นเดทเวท
ตนั) ภายในส้ินปี 2563 และร้อยละ 1.72 ภายในส้ินปี 2564 (ขยายตวั 15.53 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณกองเรือ 920.34 ลา้น
เดทเวทตนั) โดยใชอ้ตัราการส่งมอบเรือล่าชา้และอตัราการรีไซเคิลเรือในปริมาณเทียบเท่ากบัปี 2563 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

 
รายงานจาก Clarksons ระบุว่ากองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองไดมี้ปริมาณเพ่ิมขึ้น 6.6 ลา้นเดทเวทตนัในเดือนมกราคม (เรือ
ขนาดเคปไซส์ปริมาณ 3.6 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาดปานาแมกซ์ปริมาณ 1.7 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาดซุปราแมกซ์/อลัตรา
แมกซ์ปริมาณ 1 ลา้นเดทเวทตนั และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ปริมาณ 0.2 ลา้นเดทเวทตนั) ขณะท่ีมีการปลดระวางเรือในปริมาณ 
1.3 ลา้นเดทเวทตนั (เรือขนาดเคปไซส์ปริมาณ 1 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาดปานาแมกซ์ปริมาณ 0.1 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาด
ซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ปริมาณ 0.1 ลา้นเดทเวทตนั และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ปริมาณ 0.1 ลา้นเดทเวทตนั) การจดัท าขอ้มูล
น้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงอตัราการส่งมอบท่ีร้อยละ 9 และการปลดระวางเรือท่ีร้อยละ 1.7 เม่ือน าปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลง
อื่น ๆ ของกองเรือมาค านวณ (การเปล่ียนแปลง และอื่น ๆ) อตัราการขยายตวัของกองเรือสุทธิในเดือนมกราคมอยูท่ี่ 5.3 ลา้น
เดทเวทตนั หรือร้อยละ 7.2 ต่อปี เม่ือความเร็วในการแล่นเรือของกองเรือลดลง เราคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้อุปทานลดลง
เท่ากบั 13.8 ลา้นเดทเวทตนั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงลดลงสุทธิ 8.5 ลา้นเดทเวทตนั หรือลดลงร้อยละ 11.6 ต่อปี นบัจาก
ตน้ปีจนถึงปัจจบุนักองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองไดมี้การส่งมอบเรือในปริมาณ 6.6 ลา้นเดทเวทตนั มีการปลดระวางเรือใน
ปริมาณ 1.3 ลา้นเดทเวทตนั กองเรือสุทธิ ณ ส้ินเดือนมกราคมอยูท่ี่ 883.9 ลา้นเดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ ์2563) 

 

ขนาดของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกในไตรมาสแรกไดเ้พ่ิมขึ้นจนมากกว่า 851 ลา้นเดทเวทตนั เพ่ิมขึ้นจากตน้ปี
ร้อยละ 1 ในปีน้ีมีการส่งมอบเรือทุกขนาดรวมทั้งส้ิน 139 ล า ในขณะท่ี 52 ล าไดถู้กปลดระวาง (ขอ้มูลจาก Braemar ACM 
วนัท่ี 14 เมษายน 2563) 

 

ในการส่งมอบเรือนั้นมีมากท่ีสุดในกลุ่มเรือขนาดใหญ่ โดยมีการส่งมอบเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ (VLOC) จ านวน 6 ล า และ
เรือขนาดเคปไซส์จ านวน 24 ล า ท่ีต่อใหม่จนถึงส้ินเดือนมีนาคม พิจารณาจากปริมาณการส่งมอบดงักล่าวจะพบว่ามีการส่ง
มอบเรือขนาดเคปไซส์เพ่ิมขึ้น 1 ล าจากปริมาณการส่งมอบรวมในปี 2561 และมีปริมาณเกือบจะเป็นคร่ึงหน่ึงของปริมาณ
การส่งมอบในปีก่อนหนา้ (50 ล า) ในช่วงท่ีผา่นมาปริมาณการส่งมอบเรือขนาดคามซาร์แมกซ์ (34 ล า) และเรือขนาดอลัตรา
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แมกซ์-ซุปราแมกซ์ (41 ล า) ก็แขง็แกร่งเช่นกนั แมว่้าจะมีเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ท่ีออกจากอู่ต่อเรือเพียง 14 ล าในไตรมาสแรก 
ขณะท่ีอู่ต่อเรือในประเทศจีนเร่ิมกลบัมาด าเนินกิจการอีกคร้ัง (มีการส่งมอบเรือจ านวน 16 ล าจากอู่ต่อเรือในประเทศจีนใน
เดือนมีนาคม) ยงัไม่มีความชดัเจนว่าการประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” ในประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือเร็ว ๆ น้ีจะส่งผลกระทบถึงการด าเนิน
กิจการของอู่ต่อเรือหรือไม่ ในปีน้ีอู่ต่อเรือญ่ีปุ่ นไดส่้งมอบเรือทั้งส้ิน 67 ล า เป็นท่ีชดัเจนว่าจะมีการส่งมอบเรือล่าชา้ แต่การ
ส่ังต่อเรือเพียงเล็กน้อยในไตรมาสสองกลบัมีผลกระทบอย่างมาก เน่ืองจากมีเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ (VLOC) / เรือขนาด
เคปไซส์ จ านวน 47 ล า เรือขนาดโพสปานาแมกซ์และเรือขนาดคามซาร์แมกซ์จ านวน 80 ล า เรือขนาดอลัตราแมกซ์/ซุปรา
แมกซ์จ านวน 67 ล า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 38 ล า มีก าหนดส่งมอบจากอู่ต่อเรือทัว่โลกระหว่างเดือนเมษายน ถึง 
เดือนมิถุนายน เรือท่ีสามารถส่งมอบไดจ้ะเป็นหัวใจส าคญัในการเติบโตของกองเรือในปี 2563 เน่ืองจากการปลดระวางเรือ
ในอนุทวีปยงัคงหยุดชะงกัในตอนน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือการปลดระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเร่ิมมีการเคล่ือนไหว - ใน
ไตรมาสแรกมีเรือจ านวนทั้งส้ิน 41 ล าถูกขายเพื่อปลดระวาง (เรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ (VLOC) จ านวน 6 ล า เรือขนาดเคป
ไซส์จ านวน 15 ล า เรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 3 ล า เรือขนาดซุปราแมกซ์จ านวน 3 ล า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 14 
ล า) (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 17 เมษายน 2563)  

 

ในไตรมาสแรกของปี 2563 เรือจากอู่ต่อเรือสัญชาติจีนลดลงร้อยละ 27.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองจากผลกระทบของ 
COVID-19 โดยมีปริมาณ 6.85 ลา้นเดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก Sea Trade วนัท่ี 20 เมษายน 2563) 

 

การเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 

 
ราคาของน ้ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่า: เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น เรือทุกล าท่ีไม่ไดติ้ดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะตอ้ง
ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  สิงคโปร์เป็นหน่ึงในท่าเรือน ้ ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก มีเรือขนน ้ ามนัเพียงประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น (ท่ีขนส่งเช้ือเพลิงไปยงัท่าเรือ/อ่าวจอดเรือ) ท่ีสะอาดและพร้อมท่ีจะ
ขนส่งน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า ดงันั้นถึงแมว่้าจะมีน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าเพียงพอและมีอุปทานจากเรือท่ีตอ้งการ
จะเผาไหมน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า ราคาน ้ ามนัพุ่งขึ้นจากระดบัต ่าสุดท่ีระดบั 500 เหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคมปี 2562 เป็นราคาท่ีสูงถึง 700 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของเดือนมกราคมปี 2563 ความแตกต่างระหว่างราคา
น ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าเม่ือเทียบกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงอยูท่ี่ 400 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั ในคร่ึงแรกของ
เดือนมกราคม ราคาไดล้ดต ่าลงหลกัจากนั้นและคาดว่าส่วนต่างจะลดลงมาอยูท่ี่ 50 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั เน่ืองจากเรือ
บรรทุกน ้ามนัไดเ้ปล่ียนจากการบรรทุกน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงมาบรรทุกน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า ปัญหาคอขวด
น้ีไม่ไดเ้กิดจากปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีมีอยูใ่นตลาด แต่เกิดขึ้นจากการท่ีเรือบรรทุกน ้ามนัท่ียงัไม่ไดท้  าความ
สะอาดและพร้อมท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงในเวลาน้ี หากปัญหาคอขวดน้ีไดรั้บการแกไ้ข ความแตกต่างระหว่างราคาน ้ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าเม่ือเทียบกบัราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงจะย่ิงลดลงไปอีก 

 

ความเข้ากันได้ของน ้ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่า: ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา บริษทัฯได้ท าการทดสอบน ้ ามันเช้ือเพลิงค่า
ก ามะถนัสูงทุกคร้ังท่ีไดซ้ื้อส าหรับเรือทุกล าของบริษทัฯ เหตุผลของการกระท าน้ีก็เพ่ือให้มัน่ใจในความปลอดภยัของเรือ 
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สินคา้ และลูกเรือของบริษทัฯ กระบวนการทดสอบน ้ ามนัของบริษทัฯ  จะด าเนินต่อไปซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่มากขึ้น
ในยคุของ IMO2020 น ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังจะถูกทดสอบก่อนท่ีเจา้หน้าท่ีของเรือจะไดรั้บอนุญาติ
ให้น าน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่านั้นไปใช ้เหตุผลในการทดสอบไม่ว่าจะเป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงหรือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าคือเพ่ือให้แน่ใจว่าน ้ ามนัเหล่านั้นไดม้าตราฐาน ISO เพื่อท่ีเรือของบริษทัฯ ลูกเรือ และสินคา้จะ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 

เรือเก่ากับน ้ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่า: ค าถามน้ีมกัมีขึ้นเสมอในการประชุมของอุตสาหกรรมการเดินเรือ เจา้หน้าท่ีฝ่าย
เทคนิค (ABS, BV และอ่ืน ๆ) กล่าวว่าเรือเก่าท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าซ่ึงมีการเผาไหมน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงมา
ตลอดอายุการใชง้านและในตอนน้ีถูกขอให้เปล่ียนมาเผาไหมน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าในช่วงสุดทา้ยของอายุการใช้
งาน ส่ิงท่ีตามมาคือเจา้ของเรือจะตอ้งใชเ้งินจ านวนมหาศาลเพ่ือเพ่ิมคุณสมบติัหรือปรับปรุงเรือเพ่ือให้เคร่ืองยนต์เก่า/ท่ีอยู่
ในช่วงสุดทา้ยของอายุการใชง้าน สามารถเผาไหมน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า หรือทางเลือกคือตอ้งประสบกบัปัญหาท่ี
ไม่ไดค้าดคิดจากการท่ีเคร่ืองยนตเ์สียหาย 

 

การเตรียมการส าหรับน ้ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่าของบริษัทฯ: ณ ตน้ปีกองเรือของบริษทัฯ มีเรือจ านวนทั้งส้ิน 36 ล าและ
มีอายุเฉล่ียท่ี 8.3 ปี เรือรุ่นใหม่เหล่าน้ีมีถงัน ้ามนัอยู่ดา้นขา้งและง่ายต่อการเขา้ถึงไม่ว่าเรือจะอยูก่ลางทะเลหรือท่ีท่าเรือหรือ
บรรทุกสินคา้เตม็ การลา้งถงัน ้ามนัของเรือรุ่นใหม่เหล่าน้ีสามารถท าไดแ้ละท าไดง้่ายโดยลูกเรือของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ 
จึงไม่เสียเวลาหรือเงินเพ่ิมส าหรับการลา้งถงัน ้ ามนั ส าหรับเรือส่วนน้อยท่ีเก่ากว่าเล็กน้อยและมีถงัน ้ ามนัอยู่บริเวณใตท้อ้ง
เรือ บริษทัฯไดเ้ร่ิม “การใช้สารเคมี” กบัถงัน ้ ามนัเหล่านั้นดว้ยสารเคมีท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือแยกตะกอนท่ีติดอยู่ท่ีก้นถงั 
สารเคมีจะถูกเติมลงในถงัก่อนเติมน ้ ามนัและน ้ ามนัเช้ือเพลิงเหล่านั้นจะถูกใชจ้นหมดถงั โดยด าเนินกระบวนการดงักล่าวน้ี
ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก หลงัจากการด าเนินการใชส้ารเคมีซ ้ าสามรอบ ถงัน ้ ามนัจะถูกลา้งโดยลูกเรือของ      บริษทัฯ เพื่อรอการเติม
น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีไดม้าตรฐาน เรือทุกล าของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นเรือรุ่นใหม่และเรือท่ีไม่ไดใ้หม่มากนัก ได้
ด าเนินการเปล่ียนมาใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าไดส้ าเร็จโดยไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 

 
รายงานใหม่แสดงให้เห็นว่าเราก าลงัด่ืมน ้าท่ีปล่อยออกมาจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั! รายงานภายในขององคก์ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ ไดร้ายงานถึงความกงัวลท่ีเพ่ิมขึ้นจากการท่ีเรายงัไม่เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีชดัเจนของน ้าเสียจากเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนั ไม่ใช่เพียงความกงัวลของน ้าเสียเหล่าน้ีท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเล แต่ยงัมีความกงัวลท่ีแทจ้ริงว่าส่ิงน้ีอาจส่งผล
ต่อสุขภาพของมนุษย ์ รายงานระบุว่า การรวบรวมหลกัฐานจาก GESAMP ระบุว่าสารพิษท่ีเกิดจากน ้าเสียอาจเขา้ไปปะปน
ในห่วงโซ่อาหาร หากเป็นเช่นนั้นจริงการคน้พบอนัน่าสะพรึงน้ีช้ีให้เห็นว่าเราก าลงัโดนวางยาพิษดว้ยโลหะหนกัหลายชนิด 
สารอินทรียไ์อระเหย (Volatile Organic Hydrocarbons) คลอริเนเทตไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated Hydrocarbons) และ โพลี
ไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs) โดยสาร PAHs เป็นสารท่ีน่ากงัวลมากท่ีสุด
เน่ืองจากสารเหล่าน้ีเป็นตวัก่อใหเ้กิดมะเร็งหลายชนิดเช่น มะเร็งผวิหนงั มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งตบั และ
มะเร็งในช่องทอ้ง ศาสตราจารย ์ Christopher Elliott จาก Institute for Global Food Security แห่งมหาวิทยาลยั Queen’s 



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน)  12 | ห น้ า  
 

University Belfast กล่าวถึงความกงัวลของเขาเก่ียวกบัสาร PAHs ก่อให้เกิดมลพิษในมหาสมุทรของเราลงในนิตยสาร the 
Guardian ว่า “การเพ่ิมขึ้นในปริมาณใด ๆ ของสาร PAHs  ในห่วงโซ่อาหารชั้นล่างสุด ยอ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
มนุษยใ์นระยะยาว ส่ิงน้ีท าลายระบบภูมิคุม้กนัและอาจเพ่ิมโอกาสในการเป็นโรคมะเร็ง” (ขอ้มูลจาก Environment 
Protection Alliance วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 
มีการคาดการณ์จากหลายแหล่งว่าในวนัท่ี 1 มกราคม 2563  กฎเกณฑข์อง IMO ในการห้ามใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง
ส าหรับการเดินเรือทั้งหมด ยกเวน้เรือจ านวนร้อยละ 5 ท่ีไดมี้การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั จะส่งผลให้เกิดความแออดั
อย่างมาก ความล่าช้า และการหยุดชะงกั อนัเน่ืองมาจากการขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่า
ก ามะถนัสูงมีปริมาณมหาศาลท่ีไม่มีใครตอ้งการ และราคาน ้ ามนัจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงส่ิงท่ี
เกิดขึ้นกลบัตรงขา้มกบัการคาดการณ์ดงักล่าวอย่างส้ินเชิง ส่วนต่างของราคาน ้ ามนัซ่ึงไดป้รับตวัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ช่วงส้ินปีท่ีผ่านมาแตะจุดสูงสุดในแต่ละพ้ืนท่ีระหว่าง 290 เหรียญสหรัฐต่อตนั ถึง 370 เหรียญสหรัฐต่อตนั ไดล้ดลงอย่าง
รวดเร็วอยู่ในระดบัปัจจุบนัท่ีประมาณ 100 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือต ่ากว่า ท่ีน่าตกใจกว่านั้นคือการท่ีราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ค่าก ามะถนัต ่าร่วงลงอย่างมาก อนัเป็นสาเหตุหลกัของการลดส่วนต่างระหว่างราคาของน ้ามนัทั้งสองประเภทน้ี ในขณะท่ี
ราคาน ้ามนั IFO380 ไดล้ดลงโดยเฉล่ียร้อยละ 13 ทัว่ทั้งรอตเทอร์ดาม สิงคโปร์ และเซ่ียงไฮ ้นบัตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือน
มกราคม ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าไดล้ดลงร้อยละ 36 โดยร่วงลงอย่างมากในแถบแปซิฟิก ตวัอย่างเช่นในเซ่ียงไฮ้
ส่วนต่างระหว่างราคาน ้ ามนัทั้งสองประเภทอยูท่ี่เพียง 56 เหรียญสหรัฐต่อตนั ค าถามคืออะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดเช่นน้ี? แน่นอนว่าเป็นเพราะเหตุการณ์น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงท่ีมีปริมาณมากเกินไปและปัญหาการขาด
แคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่านั้นไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงดงัท่ีคาดการณ์ไว ้ทั้งอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรม
น ้ ามนัรู้ว่าก าลงัจะเกิดอะไรขึ้นและมีเวลาเพียงพอท่ีจะเตรียมการรับมือ รวมทั้งเป็นเพราะการเปล่ียนการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
นั้นไม่ไดเ้กิดขึ้นทนัทีในวนัท่ี 1 มกราคม แต่มีการเปล่ียนแปลงการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในคร่ึงหลงัของปี 
2562 โดยเรือต่างๆ ไดท้  าความสะอาดถงัน ้ามนัและเร่ิมทดสอบการใชน้ ้ ามนัชนิดใหม่ แต่ประเด็นส าคญัคือราคาน ้ามนัดิบท่ี
ลดลงอย่างต่อเน่ืองในปีน้ี ในอดีตราคาน ้ ามนัดิบเป็นตวัก าหนดท่ีแทจ้ริงของส่วนต่างระหว่างราคาน ้ ามนั MGO และราคา
น ้ามนั IFO ย่ิงราคาน ้ามนัดิบต ่าลงมากเท่าไหร่ส่วนต่างระหว่างราคาน ้ ามนัทั้งสองประเภทก็ย่ิงน้อยลง อนัส่งผลให้ส่วนต่าง
ระหว่างราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าและน ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงก็ลดลงเช่นกัน เหตุผลของความสัมพนัธ์
ดงักล่าวนั้นเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจไดไ้ม่ยาก ราคาน ้ ามนัดิบท่ีต ่าลงแสดงถึงปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอุปสงค ์/ อุปทานน ้ามนัท่ีหดตวั ซ่ึง
ไม่น่าประหลาดใจเน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากวิกฤต COVID-19 เม่ือไม่นานมาน้ี โดยสรุป คือ ปัจจยัท่ีช่วย
ให้การเปล่ียนถ่ายในการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ IMO2020 นั้นราบร่ืนอาจมาจากภาคอุปสงคท่ี์ตกต ่าอนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจ
โลกท่ีชะลอตวั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 6 มีนาคม 2563)  
 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่ังห้ามเรือ MSC Joanna (ต่อสร้างในปี 2549) ซ่ึงเป็นเรือบรรทุกสินคา้ของ MSC เดินเรือในน่านน ้า
ของประเทศ หลงัจากท่ีเรือดงักล่าวไดฝ่้าฝืนขอ้ห้ามของ IMO โดยเผาไหมน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง การส่ังห้ามดงักล่าว
นับเป็นการรายงานคร้ังแรกของการบงัคบัใช้มาตรการการห้ามเดินเรืออนัเน่ืองมาจากกฎเกณฑ์ดา้นการเผาไหม้น ้ ามัน
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มีนาคม ตามรายงานของClarksons ระบุว่าเรือล าดงักล่าวมีก าหนด
ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในปี 2564 (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) 
 

การเคลือบสีแบบ Ecospeed ไดถู้กน ามาใชก้บัเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจ านวน 3 ล าในเมืองโจ
วชาน ประเทศจีน เพ่ือให้ทนต่อมลพิษท่ีเป็นอนัตรายของไอเสียและปกป้องพ้ืนท่ีโดยรอบของปล่องควนั Ecospeed ไดถู้ก
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น ามาใชก้บัเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัอยู่ประจ า เม่ือการติดตั้งระบบเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัมากขึ้น ปรากฎว่ามีความเสียหายจาก
การกดักร่อนในท่อและปล่องควนัของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้มีน ้าทะลกัเขา้ไปในห้องเคร่ืองยนต ์ถงั
เก็บน ้าถ่วงเรือ และส่วนจดัเก็บสินคา้ (ขอ้มูลจาก Clean Shipping International วนัท่ี 1 เมษายน 2563)  
 
ณ ศูนย์กลางท่าน ้ ามันแห่งใหญ่ของจีนอย่างเซ่ียงไฮ้และโจวชาน ราคาน ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่านั้ นลดต ่าลง
เช่นเดียวกบัท่ีสิงคโปร์ เน่ืองจากโรงกลัน่น ้ ามนัในประเทศจีนเพ่ิมก าลงัการผลิตน ้ ามนัท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ IMO 
ท่ามกลางอุปสงคท่ี์ลดลงเน่ืองมาจาก COVID-19 “โรงกลัน่น ้ ามนัไม่ปรับลดแผนการผลิตให้ต ่าลง ดงันั้นราคาน ้ ามนัจึงน่า
ดึงดูดมาก” ผูค้า้น ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเดินเรือในเสินเจิ้นกล่าว (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 17 เมษายน 2563)  
 
กรมเจา้ท่าสิงคโปร์ (MPA) รายงานว่าไดมี้การกกักนัเรือสองล าซ่ึงใชน้ ้ามนัท่ีไม่เป็นไปตามกฎเกณฑใ์นไตรมาสแรก เพื่อให้
มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ IMO 2020 นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาสามเดือนท่ีผ่านมา  MPA ไดรั้บรายงาน 31 
คร้ังถึงการท างานผิดปกติของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัของเรือชักธงสิงคโปร์ (ขอ้มูลจาก Splash247.com วนัท่ี 27 เมษายน 
2563) 
 
เรือ African Heron เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอายุส่ีปีขนาดระวาง 34,387 เดทเวทตัน ของบริษัท MUR Shipping ใน
อมัสเตอร์ดมั ถูกกกักนั ณ เมืองกีลอง ประเทศออสเตรเลียในวนัศกุร์ เน่ืองจากพบว่าเรือดงักล่าวมีการบรรทุกน ้ามนัเช้ือเพลิง
ท่ีมีค่าก ามะถนัเกินกว่าร้อยละ 0.5 (ขอ้มูลจาก Splash247.com วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563) 

 
มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 

 
สถานการณ์ท่ีเราตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งไม่คาดคดิและส่งกระทบอยา่งรุนแรงโดยไม่มีสัญญาณใดๆ เตือนให้ทราบล่วงหนา้ ในโลกยคุ
ปัจจุบนัท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างกนั  แต่การเช่ือมต่อกนัทางกายภาพก็ยงัอยูบ่นขอ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ท่ี
จะตอ้งเช่ือมต่อดว้ยการขนส่งในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หากประเทศต่าง ๆ เร่ิมมาตรการลอ็กดาวน์ โดยการปิด/ห้ามการ
เดินทาง เคล่ือนยา้ย หรือการสัญจรไปมาของผูค้นขา้มเขตพ้ืนท่ี และมีการน ามาตรการต่างๆ เหล่านั้นมาใชเ้พ่ิมมากขึ้น
เร่ือยๆ  ทั้งน้ีหากประเทศต่างๆ  ไม่สามารถคลายหรือปลดลอ็กไดไ้ม่รวดเร็วพอ การสูญเสียโดยรวมของภาคอุปสงคท่ี์
เกิดขึ้นจากมาตรการลอ็กดาวน์ ยอ่มส่งผลกระทบต่อตลาดการขนส่งอยา่งแน่นอน ทั้งน้ี บริษทัฯ ในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการเดินเรือตอ้งเผชิญกบัผลกระทบจาก COVID-19 เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรม/การบริการอื่นๆ  ทัว่โลก 
ในขณะท่ีขอ้ดีเพียงอยา่งเดียวท่ีเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของเช้ือดงักล่าว คือ การส่ังต่อเรือใหม่ไดห้ยดุชะงกัลง โดยพบว่า 
ภายใตม้าตรการลอ็กดาวน์ของประเทศจีนแทบจะไม่มีการส่งมอบเรือใหมใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์  และหากสถานการณ์
แรงงานช่างต่อเรือในประเทศจีนยงัไม่สามารถกลบัเป็นปกติไดอ้ยา่งรวดเร็วพอ การส่งมอบเรือล่าชา้จะส่งผลให้ภาคอุปทาน
ของเรือในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ย่ิงลดลง ทั้งน้ี ในช่วงสองเดือนแรกของปีน้ี พบว่ามีปริมาณการปลดระวางเรือเก่ามาก
ขึ้น เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นตน้ทนุในการด าเนินการในช่วง IMO2020 อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีประเทศอินเดีย บงัคลาเทศ 
และปากีสถานเร่ิมประกาศมาตรการลอ็กดาวน์ในเดือนมีนาคม ส่งผลใหป้ริมาณการรีไซเคิลเรือในเดือนเมษายนหยดุชะงกั
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ลง อตัราความเร็วในการแล่นเรือไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ การแล่นเรือชา้ลงจะช่วยลดปริมาณอุปทาน โดยการลดลง
ของภาคอุปทานจะช่วยสร้างความยืดหยุน่ให้แก่อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 

การเปลีย่นแปลง/ความท้าทายด้านเศรษฐกจิที่เป็นผลมาจาก COVID-19  
• ธนาคารกลางทัว่โลกจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียจนถึงอตัราท่ีเกือบจะติดลบ 
• รัฐบาลของประเทศท่ีมีการบริหารงานอยา่งดีจะยงัคงบริหารงบประมาณแบบขาดดุล เพ่ือช่วยพยงุหรือฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศ แมว่้า จะเผชิญภาวะผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบดา้นห่วงโซ่อปุทานจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสน้ี 

• การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัอยา่ง “ทนัเวลา” จะเป็นหน่ึงในการช่วยลดความเสียหายท่ีส าคญัคร้ังประวติัศาสตร์ 
บริษทั  ต่าง ๆ  จะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ “ขาดแคลนสินคา้คงคลงั” อีกต่อไปและจะกกัตุนปริมาณสินคา้คงคลงั
เพื่อรับมือกบัความระส ่าระสายของห่วงโซ่อุปทาน 

• ภาระหน้ีสินจ านวนมหาศาลท่ีหลายบริษทัตอ้งเผชิญนบัจากวิกฤตทางการเงินของโลกในปี 2551 ยงัคงตามหลอก
หลอนบริษทัเหล่านั้น เน่ืองจากอุปสงคท่ี์ลดลงในช่วงมาตรการลอ็กดาวน์ ส่งผลให้เกิดการหดตวัของรายได ้ห่วง
โซ่อุปทานเกิดปัญหา บริษทัต่างๆ ท่ียงัมีภาระหน้ีสินจ านวนมหาศาลจะตอ้งต่อสู้กบัปัญหาเหล่าน้ี 

• หากยงัคงใชม้าตรการลอ็กดาวนต์่อไปในคร่ึงหลงัของปี 2563 ยอ่มส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างของธุรกิจ
จ านวนมากในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 

• ภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึ้น หากความขดัแยง้ในห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้เกิดการขาดแคลนผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปชนิด
ต่างๆ 

• ในอนาคต การเดินทางเพ่ือท าธุรกิจจะถูกยกเลิกเหมือนกบัเส้ือผา้เก่าท่ีไม่ค่อยไดใ้ช ้
• สายการบินอาจจะฟ้ืนตวัไดค้่อนขา้งชา้จากผลกระทบท่ีเกิดจากวิกฤตในปัจจบุนั หากประเทศต่าง ๆ น ามาตรการล็

อกดาวน์มาใชเ้พ่ิมขึ้น 
• การปรึกษาหารือ ประชุม หรือพบปะของบุคคลต่าง ๆ จะด าเนินการผา่นช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

และกลายเป็นวิถีปฏิบติัท่ีเป็นปกติมากย่ิงขึ้น 
• เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19  ยงัไม่สามารถท าไดโ้ดยง่าย หรือ อยา่งรวดเร็ว 

บริษทัในกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมส าหรับการชะลอตวัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว 
 

เช่นเดียวกบับริษัทด้านการขนส่งอ่ืน ๆ การด าเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19  ดังนี ้ 
• การชะลอแผนการเขา้อู่แห้งเน่ืองจากอู่ต่อเรือในประเทศจีนยงัปฏิเสธการรับเรือเขา้ซ่อมบ ารุง และยงัไม่แสดง

สัญญาณใด ๆ ท่ีจะเปิดท าการ ณ ปัจจุบนั 
• ระบบจดัการน ้าถ่วงเรือท่ีจะด าเนินการติดตั้งในอู่แห้ง  ยงัไม่มีความพร้อมเน่ืองจากความล่าชา้ของโรงงานผูผ้ลิต

อนัเน่ืองมาจากมาตรการลอ็กดาวน์ต่าง ๆ 
• มีการเล่ือนการปลดประจ าการคนประจ าเรือท่ีหมดสัญญาออกไป เน่ืองจากมาตรการลอ็กดาวน์ และขอ้จ ากดัใน

การให้บริการของสายการบินต่าง ๆ 
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• คนประจ าเรือตระหนกัดีว่าพวกเขาควรหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการติดเช้ือ และตอ้งอาศยัอยูใ่นต่างแดนเพียงล าพงั 
ห่างไกลจากครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน เพียงแค่ตอ้งการปลดประจ าการตามก าหนด 

• มาตราการต่าง ๆ ถูกน ามาใชบ้นเรือเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้บรรดาลูกเรือท่ียงัปฏิบติัหนา้ท่ีอยูว่่ามีความปลอดภยั 
มีสุขภาพแขง็แรง และปลอดจากการติดเช้ือโควิด-19 

• การท่ีประเทศต่าง ๆ น ามาตรการกกัตวัมาใชอ้ยา่งเคร่งครัด ส าหรับเรือขนส่งสินคา้ท่ีเดินทางเขา้ไปยงัประเทศ
นั้นๆ หากเดินทางมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง โดยก าหนดใหต้อ้งกกัตวัอยา่งนอ้ย 14 วนั ภายหลงัจากท่ี
เดินทางออกจากท่าเรือดงักล่าว 

• การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของลูกเรือทุกคนท่ีประจ าการ หรืออยูร่ะหว่างการปฏิบติังานบนเรือขนส่งสินคา้โดย
ให้ด าเนินการก่อนท่ีจะปล่อยเรือออก ถือเป็นขอ้ปฏิบติัตามกฎหมายในการด าเนินธุรกิจของเกือบทกุท่าเทียบเรือ 

• มีการก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีประจ าอยู่ ณ ท่าเรือชายฝ่ังตอ้งปฏิบติังานเฉพาะในส่วนล าเลียงสินคา้เท่านั้น และมี
การอนุญาตให้เขา้สู่ส่วนอื่นของเรือเพียงเลก็นอ้ยโดยจะตอ้งมีผูค้วบคุม 

• เจา้ของเรือไดจ้ดัหาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือนิรภยัส่วนบคุคล (PPE) ให้ลูกเรือไดส้วมใส่ หรือใชง้าน เม่ือเรือขนส่ง
สินคา้เขา้เทียบท่า เพื่อหลีกเล่ียง หรือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือดงักล่าวระหว่างลูกเรือ และบคุลากร/
ผูป้ฏิบติังานท่ีประจ าอยู่ ณ ท่าเรือชายฝ่ัง 
 

รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ไดน้ ามาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจมาปรับใช ้เพื่อ
เพ่ิมเมด็เงินมูลค่า 11 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณร้อยละ 12.2 ของตวัเลข GDP ของโลกในปี 2551 หรือคิด
เป็นมูลค่า 89.93 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา! ซ่ึงแน่นอนว่ามีการหารือเก่ียวกบัมาตรการกระตุน้อืน่ ๆ และน ามาปรับใช้
ในภาพรวมให้มากย่ิงขึ้นดว้ย 
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โปรดศึกษาระยะเวลาการเกิดสถานการณ์ COVID-19 ไดจ้ากแผนภูมิดา้นล่าง

 
 
 
 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 
 

“เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 
ในขณะท่ีการแพร่กระจายของเช้ือ COVID-19  ทัว่โลกมีเพ่ิมมากขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจีนกลบัมาถึงจดุ
ท่ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ลดลงเร่ือย ๆ ผูท่ี้ติดเช้ือเกือบร้อยละ 65 มีอาการดีขึ้น และสามารถออกจากโรงพยาบาลไดแ้ลว้ 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 5 มีนาคม 2563) 
 
เน่ืองจากไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจการขนส่ง  ดงันั้นพวกเราควรต่ืนตวัในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเช้ือ
ไวรัส พร้อมกบัการน าเสนอขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงจากการศึกษาวิจยั ทั้งน้ีเน่ืองจากเราเป็นนกัวิเคราะห์ดา้นการขนส่งไม่ใช่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นไวรัส แต่เราไดศึ้กษาเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งจากส่ือต่างประเทศ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) แลนเซ็ท 
(Lancet) จามา (JAMA) และรายงานของศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ (CDC) ประเทศจีน มาใชป้ระเมินผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกบัธุรกิจการขนส่ง ทั้งน้ี แมว่้ารายงานต่าง ๆ จะยงัไม่สมบูรณ์ แต่เราใคร่ขอน าเสนอ แลกเปล่ียน และแบ่งปัน
เพื่อประโยชนข์องการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงในส่วนน้ี จะเนน้ความส าคญัในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัไวรัสโคโรนาท่ีเก่ียวกบั
การลงทุนในธุรกิจการขนส่ง ซ่ึงเช่ือมโยงอยา่งมากกบัการคา้โลก และ GDP กล่าวคือ 
• มีขอ้มูลท่ีไดรั้บการรายงานว่า พบกรณีของผูป่้วยท่ีติดเช้ือ COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ คิดเป็นจ านวน 3 เท่า หาก

เปรียบเทียบกบัการระบาดของเช้ือไวรัสซาร์ (SARS) (26 ประเทศ) และเช้ือไวรัสเมอร์ซ (MERS) (27 ประเทศ) 
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• จามา (JAMA) ใหข้อ้มูลว่า บรรดาการแพร่กระจายเช้ือแบบทุติยภูมิ (secondary transmission) ของซาร์ (SARS)/ 
เมอร์ซ (MERS) โดยส่วนใหญจ่ะเกิดขึ้นในสถานพยาบาล ในขณะท่ีเช้ือ COVID-19   ส่วนใหญ่จะติดผา่นการ
สัมผสักบัผูป่้วย หรือผูติ้ดเช้ืออยา่งใกลชิ้ด 

• องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ใหข้อ้มูลว่า เช้ือไวรัส COVID-19  ไม่ใช่เช้ือไวรัสซาร์ (SARS) เช้ือไวรัสเมอร์ซ 
(MERS) หรือเช้ือไขห้วดัใหญ่ (influenza) แต่มีลกัษณะเป็นเช้ือไวรัสท่ีเกิดขึ้นและแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เฉพาะในมนุษย ์ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจ านวนมากของผูติ้ดเช้ือท่ีเป็นบคุคลในกลุ่มเส่ียงสูง และอาจจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมอยา่งรุนแรงในวงกวา้ง 

• องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ใหข้อ้มูลว่า “ประเทศจีนนบัเป็นประเทศท่ีมีการพยายามควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ
อยา่งจริงจงั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากท่ีสุดประเทศหน่ึงในประวติัศาสตร์ ถือเป็นเพยีงประเทศเดียว
ท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงการด าเนินการท่ีป้องกนัหรือลดการแพร่ระบาดของเช้ือให้เกิดขึ้นนอ้ยท่ีสุด” 

• ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคติดตอ่ของประเทศจีนไดวิ้เคราะห์ถึงกรณีศึกษาท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจ านวน 44,672 ราย 
(ร้อยละ 81 ของกรณีศึกษาเป็นแบบแสดงอาการเพียงเลก็นอ้ย ร้อยละ 14 แสดงอาการรุนแรง และร้อยละ 5 อยูใ่น
ขั้นวิกฤต) ทั้งน้ี มีขอ้มูลท่ีแสดงอตัราการเสียชีวิตในจ านวนกรณีศึกษา (Case Fatality Rate : CFR) ท่ีแสดงอตัรา
การเสียชีวิตของผูป่้วยในช่วงวยัตา่ง ๆ ดงัน้ี อายมุากกว่า 80 ปี เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 14.8 อายรุะหว่าง 70 - 79 ปี 
เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 8 อายรุะหว่าง 60 - 69 ปี เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 3.6 อายรุะหว่าง 50 - 59 ปี เสียชีวิตคิดเป็น
ร้อยละ 1.3 อายรุะหว่าง 40 - 49 ปี เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 0.4 อายรุะหว่าง 10 - 39 ปี เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 0.2 และ
อายรุะหว่าง 0 - 9 ปี เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 0 

• รายงานการศึกษาของศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเด็กท่ีเป็นพาหะของเช้ือ
สามารถท าให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือไปยงักลุ่มเด็ก และสมาชิกในครอบครัวในวงกวา้ง ซ่ึงอาจเป็นส่วนส าคญัใน
การแพร่ระบาดของเช้ือ ซ่ึงขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 มีนาคม พบว่า มี 14 ประเทศท่ีน ามาตรการการปิดโรงเรียน/สถานศึกษา
ทัว่ประเทศมาใช ้

• รายงานการศึกษาของแลนเซ็ท (Lancet) น าเสนอการเช่ือมโยงระหว่างอตัราการเสียชีวิตจากเช้ือโควิด-19 และ
ความพร้อมของระบบสาธารณสุข 

• ในปี 2557 เมืองอู่ฮัน่ถือเป็นหน่ึงในหกเมืองหลกัท่ีมีความกา้วหนา้และความทนัสมยัทางการแพทยข์องประเทศจีน 
(มีโรงพยาบาลหลกั 7 แห่ง ท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีคุณภาพดีท่ีสุดในประเทศจีน และโรงพยาบาลตองจี (Tong Ji) 
ติดอนัดบัสามของโรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดของประเทศ) ทั้งน้ี อตัราส่วนของแพทยต์่อประชาชนในเมืองอู่ฮัน่คิดเป็น 
3.08 คน  1,000 คน (สหราชอาณาจกัร คิดเป็นอตัรา 2.8 และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นอตัรา 2.6) ในขณะท่ีองคก์าร
อนามยัโลก (WHO) รายงานว่า ประเทศจีนขอให้ บุคลากร/ผูป้ฏิบติังานทางการแพทย ์ จ านวน 40,000 คน ไป
ปฏิบติังานท่ีเมืองอู่ฮัน่ พร้อมกบัการจา้งนกัระบาดวิทยาเพ่ิมอีก 1,800 ทีม เพื่อท าหนา้ท่ีติดตาม สอบสวนโรคใน
กลุ่มประชาชนหลายพนัคน (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 9 มีนาคม 2563) 

 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดป้ระกาศว่าการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ณ ปัจจุบนั ถือเป็นโรคระบาดทัว่โลกแลว้ 
โดยเช้ือดงักล่าวเป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดแรกท่ีเป็นตน้เหตขุองการเกิดโรคระบาดทัว่โลกนบัตั้งแตปี่ 2552 เม่ือเช้ือไวรัสชนิด
ใหม่น้ีไดร้ะบาดไปทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายลา้นคน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 มีนาคม 2563) 
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ร้อยละ 99 ของผูเ้สียชีวิตจากเช้ือไวรัสโคโรนาในประเทศอิตาลี มีอาการเจ็บป่วยจากโรคอื่น ๆ ดว้ย (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 18 มีนาคม 2563) 
 
ประเทศอิตาลีมีจ านวนผูเ้สียชีวิตจากเช้ือไวรัสโคโรนามากท่ีสุดโดยสูงกว่าประเทศจีน เน่ืองจากมีจ านวนผูเ้สียชีวิตพุ่งสูงถึง 
3,405 คน และการแพร่กระจายของเช้ือโรคระบาดดงักล่าวทัว่โลกมีอตัราเพ่ิมขึ้น (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 20 มีนาคม 
2563) 
 
ร้อยละ 95 ของผูท่ี้เสียชีวิตจากเช้ือไวรัสโคโรนาจ านวนเกือบ 200 คน ในนครนิวยอร์คถูกตรวจพบว่ามีภาวะสุขภาพท่ี
อ่อนแอ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 25 มีนาคม 2563) 
 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญชาวจีนกล่าวว่า อิตาลีควรน ามาตรการกกัตวัผูป่้วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนามาใชก้บัผูป่้วยท่ีแสดงอาการป่วย
ไม่มากนกั แทนการปล่อยให้กลุ่มคนเหล่านั้นกกัตวัเองในบา้นพกั เหลียงซองอนั (Liang Zong’An) หวัหนา้แผนกโรค
ทางเดินหายใจประจ าโรงพยาบาลจีนตะวนัตก (West China Hospital) แห่งมหาวิทยาลยัเสฉวน (Sichuan University) กล่าว
ว่า แพทยใ์นอู่ฮัน่ปฏิบติัตามแนวทางท่ีผดิพลาดเช่นกนัในช่วงแรกของการแพร่ระบาด โดยโรงพยาบาลไดพ้ิจารณารับผูป่้วย
อาการหนกัไวดู้แล ในขณะท่ีแพทยย์งัคงแนะน าให้ผูป่้วยท่ีมีอาการไม่มากนกั แยกกกัตวัเองในบา้นพกัเป็นหลกั เพื่อลด
ปัญหาของระบบการดูแลรักษาในอู่ฮัน่ท่ีไม่สามารถดูแลผูป่้วยพร้อม ๆ กนัในจ านวนมากได ้(ขอ้มลูจาก Bloomberg วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563)  
 
ยอดรวมจ านวนผูเ้สียชีวิต ณ ปัจจบุนั เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนผูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์โรคระบาดคร้ังย่ิงใหญ่ในกรุง
ลอนดอนช่วงกลางคริสตท์ศวรรษ 1660 (ช่วงกลางของระหว่างปี ค.ศ. 1660-1669 หรือราว ๆ ปี พ.ศ. 2208) มีผูเ้สียชีวิต
ประมาณ 100,000 คน ซ่ึงถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรในเมืองลอนดอน ณ เวลานั้น แต่หากเทียบแลว้ยงันอ้ยกว่า
จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการระบาดของไขห้วดัสเปนซ่ึงเกิดในปี 2461 และมียอดผูเ้สียชีวิตท่ีนบัรวมถึงส้ินปี 2463 มากกว่า 20 
ลา้นคน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 10 เมษายน 2563) 
 
นกัวิทยาศาสตร์ชาวจีนคาดการณ์ว่า ไวรัสโคโรนาจะกลบัมาแพร่ระบาดในทุก ๆ ปี โดยแสดงอาการคลา้ยไขห้วดัทัว่ไป 
เน่ืองจากลกัษณะของพาหะท าใหก้ารแพร่กระจายเกิดขึ้นไดง้่าย ท าให้การควบคุมต่าง ๆ ท าไดย้าก ซ่ึงการคาดการณ์ดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัความเห็นร่วมของนกัวิทยาศาสตร์ทัว่โลก อน่ึง ผูเ้ช่ียวชาญชาวจีนไดเ้ตือนว่า ยงัไม่พบหลกัฐานใด ๆ ท่ีระบุว่า 
การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสจะนอ้ยลงในช่วงฤดูร้อน ทั้งน้ีแมว่้ามีขอ้มูลระบุว่า ท่ีอุณหภูมิมากกว่า 56 องศาเซลเซียส (133 
องศาฟาเรนไฮต)์ ในช่วงเวลาระยะหน่ึงจะมีผลต่อการลดการแพร่ระบาดของเช้ือดงักล่าวได ้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 28 
เมษายน 2563) 
 

ผลกระทบของ COVID-19  ท่ีเกดิขึน้ต่อสายการบินต่าง ๆ: 
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาจะส่งผลให้สายการบินส่วนใหญ่ทัว่โลกลม้ละลายภายในส้ินเดือนพฤษภาคม เวน้แต่ใน
ประเทศท่ีรัฐบาลและอุตสาหกรรมการบินนั้น ๆ ไดร่้วมมือกนัเตรียมการรองรับเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ดงักล่าวไว ้เงินสด
ส ารองของสายการบินต่าง ๆ ก าลงัหมดลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากเคร่ืองบินจ านวนมากของพวกเขาไม่สามารถขึ้นบินได ้ อีก
ทั้งในเท่ียวบินท่ีขึ้นบินได ้ ก็มีผูโ้ดยสารจ านวนนอ้ยกว่าคร่ึงล า ธุรกิจการบินเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด
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จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา เน่ืองจากการคมนาคมทางอากาศตอ้งหยดุชะงกัลง สายการบินฟลายบี์ (Flybe) ซ่ึง
เป็นสายการบินระดบัภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคพ้ืนยโุรป ไดมี้การเลิกกิจการแลว้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 16 มีนาคม 
2563) 
 
สายการบิน Qantas Airways ส่ังพกังานพนกังานกว่า 30,000 คนและยกเลิกเท่ียวบินระหว่างประเทศทั้งหมด เน่ืองจากการ
ขาดอุปสงคด์า้นการบินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 มีนาคม 2563) 
 
สายการบิน  Cathay Pacific Airways ไดป้รับลดจ านวนการเตรียมพร้อมรองรับผูโ้ดยสารลงถึงร้อยละ 96 ในช่วงเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท าให้การเดินทางต่าง ๆ ทัว่โลกตอ้งหยดุลง (ขอ้มูล
จาก Bloomberg วนัท่ี 20 มีนาคม 2563)  
 
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมา สายการบิน Emirates ไดแ้จง้ว่า จะ “ปิดใหบ้ริการชัว่คราว” ส าหรับผูโ้ดยสารสายการบินทั้งหมด โดย
เร่ิมตั้งแต่วนัพุธ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  (ขอ้มูลจาก Channel News Asia วนัท่ี 22 มีนาคม 2563) 
 

ผลกระทบของโควิด-19 ท่ีเกิดขึน้ต่อธุรกจิเรือส าราญ: 
บริษทั Carnival Corp บริษทั Royal Caribbean Cruises และบริษทั Norwegian Cruise Line คาดการณ์ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาว่าจะส่งผลต่อรายรับของบริษทั โดยลดลงรวมกนัมากกว่า 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(ขอ้มูลจาก  TradeWinds วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2563)  
 
เรือ MSC Meraviglia ซ่ึงด าเนินการโดย บริษทั MSC Cruises ไดเ้ดินเรือไปยงั Cozumel ประเทศเมก็ซิโก หลงัจากหน่วยงาน
ท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลท่าเทียบเรือ 2 แห่งในทะเลแคริบเบียน ปฏิเสธอยา่งจริงจงัในการห้ามมิใหผู้โ้ดยสารขึ้นฝ่ังดว้ยเกรงว่าจะ
เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นตวัอยา่งล่าสุดของเรือส าราญท่ีตอ้งติดอยูก่ลางทะเล
เน่ืองจากความกงัวลถึงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา เน่ืองจากรัฐบาลในแต่ละประเทศไดพ้ยายามป้องกนัมิให้มีผู ้
ตอ้งสงสัย กลุ่มเส่ียง หรือผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนาเดินทางไปในพ้ืนท่ีชายฝ่ังของประเทศ (ขอ้มลูจาก Bloomberg วนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ ์2563) 
 
บริษทั Luminous Cruising Co ซ่ึงใหบ้ริการเรือท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่าวโกเบ (Kobe) ประเทศญ่ีปุ่ น ระบุในค าร้องท่ียื่นต่อศาล
ว่า การยกเลิกการเขา้ใชบ้ริการ  ต่าง ๆ ของลูกคา้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุให้บริษทั
ลม้ละลาย (ขอ้มูลจาก Maritime Executive วนัท่ี 3 มีนาคม 2563) 
 
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมาผูโ้ดยสารจากเรือส าราญ Sun Princess ไดรั้บการตอ้นรับที่ไม่เป็นมิตร เน่ืองจากมีกลุ่มคนทอ้งถ่ิน
ประมาณ 30 คน ไดร้วมตวักนัประทว้ง ปิดกั้น และใชข้วดและกอ้นหินขวา้งปาใส่ โดยผูป้ระทว้งกล่าวว่าพวกเขากลวั
ผูโ้ดยสารและลูกเรือเป็นพาหะน าเช้ือโควิด-19 เขา้มาในพ้ืนท่ี เน่ืองจากเรือล าดงักล่าวไดแ้วะจอดท่ีท่าเรือหลาย ๆ แห่งใน
เอเชีย ก่อนท่ีจะแล่นเรือมายงัแอฟริกา (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 3 มีนาคม 2563) 
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เรือ Grand Princess ของบริษทั Princess Cruises ซ่ึงมีรายงานว่าพบผูท่ี้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา จะเขา้เทียบเรือท่ีท่าเทียบเรือ
เมืองโอ๊คแลนด ์ แคลิฟอเนียร์ ในวนัน้ี หลงัจากท่ีจอดรอห่างออกจากชายฝ่ังไปหลายไมลต์ั้งแต่วนัพุธท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก 
TradeWinds วนัท่ี 9 มีนาคม 2563) 
 
พนกังานรายหน่ึงของบริษทัขนส่งสินคา้สัญชาติเดนมาร์คติดเช้ือไวรัสโคโรนา โดยบริษทัขนส่งสินคา้สัญชาติเดนมาร์ค
หลาย ๆ แห่งพิจารณาว่าสถานการณ์ดงักล่าวมีความรุนแรง และพยายามน ามาตรการต่าง ๆ มาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีเพื่อควบคุม การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 12 มีนาคม 2563) 
 
สายเรือส าราญ Princess Cruises ของบริษทั Carnival Corp และสายเรือส าราญ Viking Cruises ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแล
ของบริษทั Torstein Hagen ตอ้งระงบัการใหบ้ริการ เน่ืองจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมดงักล่าว (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 12 มีนาคม 2563)  
 
เรือ The Fred Olsen Cruise Lines Braemar ถูกปฏิเสธการเขา้เทียบท่าท่ีบาฮามาส หลงัจากมีการตรวจสอบพบว่ามีผูโ้ดยสาร
บนเรือจ านวน 5 คน ท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (ขอ้มูลจาก Maritime Executive วนัท่ี 12 มีนาคม 2563) 
 
ผูใ้หบ้ริการเรือส าราญในแถบตะวนัออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บริษทั Celestyal Cruises กล่าวเม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่นมาว่า 
บริษทัจะระงบัการด าเนินงานจนถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม เน่ืองจากวิกฤตท่ีเกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนา (ขอ้มูลจาก TradeWinds 
วนัท่ี 13 มีนาคม 2563)  
 
หน่วยงานซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในแอฟริกาใตก้กัตวัประชาชนจ านวน 1,720 คน ท่ีเดินทางเขา้ประเทศมากบัเรือ
ส าราญ  AIDAmira ท่ีเมืองเคปทาวน์ (ขอ้มูลจาก Maritime Executive วนัท่ี 17 มีนาคม 2563) 
 
บริษทั Carnival คาดการณ์ถึงผลประกอบการว่าจะมีการขาดทุนเป็นระยะเวลาหน่ึงปีเตม็ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา โดยบริษทัฯ แถลงว่า ในไตรมาสแรก ไดข้าดทนุไปแลว้ 781 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มลูจาก  TradeWinds วนัท่ี 
19 มีนาคม 2563) 
 
ในวนัศุกร์ท่ีผา่นมา องคก์ารสาธารณสุขของประเทศออสเตรเลียไดร้ายงานว่า ไดต้รวจพบว่า ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ 4 รายท่ี
เดินทางมากบัเรือส าราญ Ruby Princess ติดเช้ือ COVID-19 ในเวลาน้ี เรือส าราญ Ruby Princess  พร้อมลูกเรือและผูโ้ดยสาร
ทั้งหมดถูกกกัไวน้อกชายฝ่ังนครซิดนีย ์(ขอ้มูลจาก  Maritime Executive วนัท่ี 20 มีนาคม 2563) 
 
เรือ Costa Luminosa เรือเดินส าราญท่ีสร้างขึ้นในปี 2552 ไดเ้ขา้จอดทอดสมอท่ีท่าเรือมาร์แซย ์ และรอการเขา้ตรวจและ
สอบสวนจากหน่วยงานของประเทศฝร่ังเศส หลงัจากท่ีไดมี้การรายงานว่าพบผูโ้ดยสารในเรือดงักล่าวจ านวน 3 คน ติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ในขณะท่ีอีกหลายสิบคนมีอาการป่วย ทั้งน้ี มีกรณีท่ีตรวจพบเช้ือไวรัสโคโรนาในเรือโดยสารท่ีเดินทางจาก
รัฐฟลอริดา โดยผูโ้ดยถสารหลายคนติดเช้ือไวรัสภายหลงัจากท่ีมีการเทียบท่าและขึ้นลงท่ีเปอโตริโกแ้ละคานารีส์ (ขอ้มูล
จาก  Lloyd’s List วนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 
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เรือ Costa Victoria และเรือ Costa Luminosa ไดมุ้่งหนา้ไปยงัประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนาในปัจจุบนั ทั้งท่ีทราบอยูแ่ลว้ว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น (ขอ้มูลจาก  Maritime Executive วนัท่ี 24 มีนาคม 2563) 
 
การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ท่ีเพ่ิมขึ้นบนเรือขนส่งผูโ้ดยสารสัญชาติกรีกส่งผลให้มีการกกัตวักะลาสีและคนงาน
ซ่อมเรือจ านวนหลายร้อยคนบนเรือ โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขของประเทศกรีกกล่าวเม่ือวนัท่ี 1 เมษายนว่า มีจ านวนผูท่ี้ถูก
ควบคุมตวัตรวจพบเช้ือดงักล่าวเพ่ิมขึ้น 20 คน จากทั้งหมด 383 บนเรือ El. Venizelos ขนาดระวาง 38,300 กรอสตนั (สร้าง
ขึ้นในปี 2535) ของบริษทั ANEK Lines (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 1 เมษายน 2563) 
 
เรือส าราญล าใหม่ Greg Mortimer ไดท้อดสมอท่ีเมืองมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวยั โดยพบว่ามีผูโ้ดยสาร 9 คนบนเรือท่ี
แสดงอาการคลา้ยเป็นไขห้วดั (ขอ้มูลจาก  Maritime Executive วนัท่ี 2 เมษายน 2563) 
 
เรือ Coral Princess ไดเ้ขา้เทียบทา่ท่ีเมืองไมอาม่ี รัฐฟลอริดา โดยพบว่ามีผูโ้ดยสารเสียชีวิต 2 รายและมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือ 
COVID-19 อยา่งนอ้ย 12 รายบนเรือ (ขอ้มูลจาก  Maritime Executive วนัท่ี 5 เมษายน 2563) 
 
มีการตรวจพบว่า กะลาสี/ลูกเรือจ านวน 1,081 คน จากจ านวนทั้งหมด 2,000 กว่าคนท่ีเดินทางมากบัเรือ Charles de Gaulle 
เรือโดยสารสัญชาติฝร่ังเศส ติดเช้ือ COVID-19 (ขอ้มูลจาก  Maritime Executive วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกจิ: 
ขอ้มูลจากดาวเทียมส ารวจแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจีนอาจก าลงัเพ่ิมขึ้นหลงัจากตกต ่าอยา่งมาก
เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ปริมาณไนโตรเจนไดออ็กไซดมี์ระดบัสูงขึ้นในพ้ืนท่ีใจกลางแหลง่
อุตสาหกรรมในประเทศจีน ทั้งน้ีมีขอ้มูลท่ียนืยนัจากรายงานแสดงให้เห็นว่าคนงานจีนไดก้ลบัเขา้ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ แลว้ โดยในรายงานดา้นเศรษฐกิจจาก Bloomberg ประเมินว่า การด าเนินการดงักล่าวส่งผลให้มี
กิจกรรมท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในรอบสัปดาหท่ี์ผา่นมาอยูท่ี่ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ซ่ึงสูงขึ้นกว่าในช่วงตน้
เดือนกุมภาพนัธท่ี์มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 50 (ขอ้มูลจาก  Bloomberg วนัท่ี 3 มีนาคม 2563) 
 
โครงการเส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative) ของประธานาธิบดี สี จิน้ผิง คงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกยาวนานกว่าจะ
ถือว่าเป็นโครงการท่ีช่วยขยายอิทธิพลของจีนไปทัว่โลก เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ก าลงัแสดงใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของการคา้ และแผนงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ว่ามีส่วนช่วยลดปัญหาการส่งออกของจีน โครงการ
ดงักล่าวไดรั้บผลกระทบจากเช้ือไวรัสท่ีอุบติัขึ้นใหม่ โดยรวมถึงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 5.5 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนั้นยงัมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟในประเทศเพื่อนบา้นอยา่งมาเลเซีย โครงการ
ก่อสร้างในประเทศศรีลงักา และแผนการขยายธุรกิจในประเทศปากีสถาน (ขอ้มูลจาก   Bloomberg วนัท่ี 5 มีนาคม 2563) 
 
ตลาดหุ้นทัว่โลกไดต้กต ่าลงอยา่งมาก จากภาวะราคาน ้ามนัท่ีลดต ่าลงและความตึงเครียดของตลาดการเงินในสหรัฐอเมริกาท่ี
มีมากย่ิงขึ้นหลงัจากท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศอยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าวทัว่โลก 
และรัฐบาลอเมริกาภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีทรัมป์ ยงัไม่สามารถก าหนดหรือใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการ
กระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ดงักล่าว ปรากฏการณ์ล่าสุดท่ีแสดงผลกระทบของการแพร่กระจายไวรัสดงักล่าว 
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คือ การท่ีดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ไดเ้ขา้สู่ตลาดขาลง และถือเป็นการส้ินสุดตลาดขาขึ้นในระยะยาวท่ีสุดของ
ประวติัศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (ขอ้มูลจาก   Bloomberg วนัท่ี 12 มีนาคม 2563)  
 
รายงานดา้นเศรษฐกิจของ Bloomberg ประเมินว่า ณ วนัท่ี 6 มีนาคม เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการด าเนินการไดม้ากถึงร้อย
ละ 80 ของภาวะปกติ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศจีนก าลงักลบัเขา้มาฟ้ืนตวัเป็นปกติ แต่ก็ตอ้งเผชิญกบัการแพร่กระจาย
ของเช้ือในระลอกท่ีสองและความเส่ียงของการพงัทลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีพฒันาแลว้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค
หลกัท่ีส าคญั (ขอ้มูลจาก  Bloomberg วนัท่ี 12 มีนาคม 2563) 
 
นกัเศรษฐศาสตร์ของบริษทั โกลดแ์มน แซ็กส์ กรุ๊ป จ ากดั และมอร์แกน สแตนเล่ย ์ไดเ้ขา้ร่วมการหารือกบัวอลลส์ตรีทโดย
ยืนยนัว่าการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกถดถอยและหดตวั โดยการหารือดงักล่าวนั้น
ให้ความส าคญัในเร่ืองท่ีว่าจะเกิดขึ้นรุนแรงมากนอ้ยแค่ไหนและระยะเวลานานเท่าใด (ขอ้มูลจาก  Bloomberg วนัท่ี 17 
มีนาคม 2563)   
 
ขอ้มูลจากหน่ึงในผูจ้ดัการกองทนุท่ีมียอดผลประกอบการสูงสุดในออสเตรเลีย การเพ่ิมการตอบสนองทางการเงินเพื่อลด
ผลกระทบจาก COVID-19 อาจสูงถึงร้อยละ 30 ของผลผลิตทัว่โลก ทั้งน้ีจากขอ้มูลของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ
ประมาณการตวัเลขปีท่ีผา่นมา พบว่าร้อยละ 30 ของ GDP ทัว่โลก คิดเป็น 26 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก  Bloomberg 
วนัท่ี 19 มีนาคม 2563) 
 
ภาวะคุกคามของไวรัสโคโรนาท่ีเกิดขึ้นนั้นน่ากลวัเน่ืองจากมีการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วและขยายเป็นวงกวา้ง 
เช่นเดียวกบัท่ีเกิดผลกระทบท าให้หุ้นทัว่โลกตกลงอยา่งต่อเน่ือง นบัจากตน้ปีจนถึงวนัท่ี 18 มีนาคม เวลา 13.00 น. พบว่า
ดชันี S&P 500 ตกลงร้อยละ 27 ส่วนดชันี DAX ของเยอรมนีตกลงร้อยละ 38 และดชันี Nikkei ของญ่ีปุ่ นตกลงร้อยละ 29 
(ขอ้มูลจาก   Bloomberg วนัท่ี 19 มีนาคม 2563) 
 
หน่ึงในบริษทัและเจา้ของอุตสาหกรรมเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก บริษทั Maersk ตดัสินใจของระงบัการน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินประจ าปี เน่ืองจากภาวะความผนัผวนต่าง ๆ อนัเกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ขอ้มูลน าเสนอ
ดา้นการคา้ในไตรมาสแรกของ Maersk ระบุว่า แมว่้าการด าเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามปกติทัว่ไป แต่เน่ืองจากภาวะความ
ผนัผวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ ส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งขอระงบัการน าเสนอขอ้มูล EBITDA ในปี 2563 จนกว่าจะมีความ
ชดัเจนของเสถียรภาพทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นการเงินต่าง ๆ (ขอ้มูลจาก Seatrade วนัท่ี 20 มีนาคม 2563)  
 
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมาเจา้หนา้ท่ีอาวุโสธนาคารกลางกล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศจีนจะกลบัมาอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากยงัคง
มีอตัราการเติบโตท่ีมีศกัยภาพและจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 22 มีนาคม 2563) 
 
ผูว่้าการธนาคารกลางแห่งรัฐเซนตห์ลุยส์ เจมส์ บลัลาร์ด คาดการณ์ว่าอตัราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาอาจจะสูงขึ้นถึงร้อย
ละ 30 ในไตรมาสสอง เน่ืองจากการปิดธุรกิจต่าง ๆ เป็นการชัว่คราวเพ่ือต่อสู้กบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โดย
จะมีผลกระทบท าให้ GDP ต ่าลงกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งน้ี บลัลาร์ดเสนอให้ใชม้าตรการแทรกแซง



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน)  23 | ห น้ า  
 

ช่วยเหลือในปีงบประมาณโดยใชง้บประมาณจ านวน 2.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเขา้ทดแทนส่วนรายไดท่ี้สูญไป
ในช่วงไตรมาสดงักล่าวเพื่อช่วยผยงุและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐอเมริกาไว ้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 
มีนาคม 2563) 
 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่ามีการคาดการณ์ถึงภาวะหดตวัของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีว่าจะอยูใ่นขั้นรุนแรงอยา่ง
นอ้ยเทียบเท่ากบัเม่ือคร้ังเกิดวิกฤตทางการเงิน ซ่ึงจะมีการทยอยฟ้ืนตวัในปี 2564 ทั้งน้ี มีประเทศตา่ง ๆ ราว 80 ประเทศ ได้
ร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินอยา่งเร่งด่วนจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั ดีซี ทั้งน้ี คริสทาลินา 
จอร์จเจียว่า กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่า ท่ีผา่นมา กองทุนไดใ้ห้การสนบัสนุนกิจกรรมหรือการด าเนินการทางการเงินแบบ
พิเศษไปยงัประเทศต่าง ๆ มากมาย และยินดีท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ กบัธนาคารกลางหลกั
หลายแห่ง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 24 มีนาคม 2563)  
 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศน าเสนอในรายงานทิศทางเศรษฐกิจโลกฉบบัแรกหลงัจากท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา โดยคาดการณ์เม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมาว่ายอด GDP รวมทัว่โลกจะหดตวัลงร้อยละ 3 ในปีน้ี ซ่ึงเปรียบเทียบกบัการ
คาดการณ์ในเดือนมกราคมท่ีคาดว่าจะมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.3 และมีแนวโนม้ว่าจะตกต ่าลงท่ีสุดนบัจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ และจะลดลงต ่ากว่าเม่ือคร้ังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2552 ถึงร้อยละ 0.1 กองทุนฯ คาดการณ์ว่า
จะมีการเติบโตร้อยละ 5.8 ในปีหนา้ นบัว่าเป็นการเติบโตท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดนบัตั้งแตปี่ 2523 และไดเ้ตือนถึงความเส่ียงท่ีอตัรา
การเติบโตอาจอยูใ่นภาวะถดถอย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 15 เมษายน 2563) 
 
ในช่วงตน้ปีน้ี ปริมาณการจราจรของยานพาหนะรายวนับนทางหลวงในประเทศจีนมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการลดกิจกรรมต่าง ๆ ลงตามมาตรการลอ็กดาวน์ ทั้งน้ี ในช่วงตน้เดือนมีนาคมภาวะ
คบัคัง่ของการจราจรประจ าวนัในประเทศจีนไดเ้พ่ิมขึ้นสูงกว่าปีก่อนหนา้อยา่งต่อเน่ือง การซ้ือ-ขายรถยนตใ์นเมืองอู่ฮัน่ ซ่ึง
เป็นจุดศูนยก์ลางท่ีก่อก าเนิดเช้ือ COVID-19 และเป็นเมืองแรกท่ีประกาศปิดเมืองเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ
ดงักล่าว ก็กลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 16 เมษายน 2563) 
 
ท่าเรือของจีนฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 เม่ือตน้ปี ขอ้มูลจากจีน
แสดงใหเ้ห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของการด าเนินงานในทุกภาคของการขนส่ง อตัราการขอเทียบท่าในขณะน้ีเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยอตัราการเติบโตสุทธิเพ่ิมสูงขึ้นประมาณร้อยละ 20 การเพ่ิมขึ้นในปริมาณท่ีสูงน้ีนบัเป็น
เร่ืองท่ีน่าประหลาดใจเม่ือพิจารณาถึงปริมาณการขนส่งท่ีลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เม่ือ
กลางเดือนกุมภาพนัธ์อนัเน่ืองมาจากเทศกาลตรุษจีน (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 16 เมษายน 2563) 
 
สถานการณ์การลอ็กดาวน์ในประเทศต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อ GDP ของโลกมากกว่าร้อยละ 50 กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆ 
ส่วนไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงและย  ่าแยก่ว่าช่วงวิกฤตท่ีเคยมีมาก่อนหนา้น้ี ตวัช้ีวดัหลายตวับง่บอกถึงภาวะความกดดนั
อยา่งหนกัหน่วง ภาคอุปสงคข์องน ้ามนัทัว่โลกลดลงประมาณ 1 ใน 3 ปริมาณการขนส่งรถยนตแ์ละช้ินส่วน/อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีขนส่งทางรถไฟในอเมริกาลดลงร้อยละ 70 หลายบริษทัมีสินคา้คงเหลือและเงินสดเพียงพอท่ีจะอยูร่อดไดเ้พียง 3 ถึง 6 
เดือน ทางออกส าหรับการอยูร่อดไดน้ั้นยงัคงมืดมน เน่ืองจากการขาดสภาพคล่องของผูบ้ริโภค ท าใหจ้งัหวะการบริโภค 
จบัจ่าย และการผลิตต่าง ๆ  ติดขดั รวมถึงการมีมาตรการหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเขม้งวดมากย่ิงขึ้น 
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บริษทัต่าง ๆ จึงตอ้งพยายามแสวงหาการอยูร่อดในสภาพแวดลอ้มใหม่น้ี โดยมีแนวทางการเตรียมการรองรับท่ีควรพิจารณา 
และเร่งด าเนินการใน 3 ส่วนคือ การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช ้ความเป็นอิสระของห่วงโซ่อปุทานของโลก  และความกงัวล
ท่ีเกิดขึ้นในตลาดท่ีมีการขายแบบผกูขาด (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 
GDP ของจีนลดลงร้อยละ 6.8 ในช่วงไตรมาสแรกเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และถือเป็นภาวะตกต ่าท่ีสุดท่ีเคย
เกินขึ้นตั้งแตปี่ 2535 เศรษฐกิจของประเทศจีนเขา้สู่สภาวะอมัพาตในช่วงปลายเดือนมกราคมเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสท่ีเร่ิมจากเมืองอู่ฮัน่และขยายความรุนแรงไปทัว่ประเทศ ทั้งน้ี ภาวะเศรษฐกิจยงัคงทรุดลงเร่ือย ๆ ในเดือน
กุมภาพนัธเ์น่ืองจากโรงงานและร้านคา้หลาย ๆ แห่งตอ้งหยดุท าการและแรงงานตอ้งกกัตวัอยูใ่นบา้นพกั (ขอ้มูลจาก Arctic 
Shipping วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 
เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปหดตวัลงร้อยละ 3.8 ซ่ึงถือเป็นช่วงท่ีเลวร้ายท่ีสุดเท่าท่ีเคยเป็นมา โดยมีการลดลงของ GDP ใน 
ฝร่ังเศสร้อยละ 5.8 สเปนร้อยละ 5 และอิตาลีร้อยละ 4.7 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (ขอ้มูล
จาก Bloomberg วนัท่ี 30 เมษายน 2563) 
 
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในไตรมาสแรกลดลงร้อยละ 4.8 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ 
ตอ้งปิดลงชัว่คราวและผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัอยูใ่นบา้นพกั โดยยงัคงส่งสัญญาณการหดตวัอยา่งตอ่เน่ืองและถือเป็นภาวะท่ี
ตกต ่ามากท่ีสุดในช่วง 8 ทศวรรษท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 เมษายน 2563) 
 
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความผนัผวนอยา่งมากอตัราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 25.6 ซ่ึงตวัเลขอตัราการว่างงานจริงก็อยู่
ในอตัราใกลเ้คียงเช่นกนั ในวนัท่ี 25 เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายน มีชาวอเมริกนัจ านวน 3.8 ลา้นคน
ยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน โดยจ านวนดงักล่าวลดลงจากสัปดาหท่ี์ผา่นมาท่ีจ านวน 4.4 ลา้นคน แต่ก็ส่งผล
ให้ยอดรวมของผูย้ื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือจากการว่างงานรวมตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมสูงถึง 30.3 ลา้นคน (ขอ้มูล
จาก Fortune วนัท่ี 30 เมษายน 2563)  
 
จากห้างสรรพสินคา้ในกรุงโซลไปยงัทางด่วนต่าง ๆ ท่ีแออดัไปดว้ยผูค้นท่ีสัญจรไปมาระหว่างช่วงเทศกาลวนัหยดุเพื่อไป
เที่ยวพกัผอ่นท่ีเกาะเจจู โดยบรรดาผูค้นท่ีเดินทางไปจบัจ่ายใชส้อยและท่องเท่ียวต่างไปแออดักนัทั้งในห้างสรรพสินคา้และ
ชายหาดในช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์มีระยะเวลายาวนานในช่วงสัปดาห์แรกภายหลงัจากท่ีประเทศสามารถเอาชนะและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในช่วงเดือนท่ีผา่นมาไดส้ าเร็จ ประกอบกบัเป็นช่วงเร่ิมตน้ฤดูร้อนซ่ึงเป็นปัจจยั
เสริมให้การคา้ปลีกต่าง ๆ  กลบัมาคึกคกั จนกลายเป็นกระแสของค าว่า “การจบัจ่ายเพ่ือระบายความอดัอั้น” ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม
ในส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากประชาชนแห่ไปจบัจ่ายใชส้อยเป็นจ านวนมาก ภายหลงัจากท่ีอดัอั้นกบันโยบาย และกฎการ
ปฏิบติัเก่ียวกบั “การรักษาระยะห่างทางสังคม” มาระยะหน่ึงแลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563) 
 
ส าหรับตวัเลขผลกระทบของแรงงานชาวจีนท่ีประสบปัญหาตกงาน รวมถึงการถูกลดรายไดแ้ละการพกังาน ภาคเศรษฐกิจ
ในฐานผูบ้ริโภคเร่ิมถดถอยลง โดยไม่พบความตอ้งการซ้ือใดๆ มีแต่ความตอ้งการขาย ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลให้คน
หนุ่มสาวจ านวนมากไดล้ดการถือครองทรัพยสิ์นต่าง ๆ จนมีการเรียนรู้วิธีการจดัการหรือเผชิญหนา้กบัวิกฤตการณ์ดงักล่าว
ในลกัษณะ “ย่ิงนอ้ย ย่ิงดี (less is more)” ทั้งน้ี ในประเทศเกาหลีใต ้ ช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์น้ีประชาชนไดแ้ห่แหนเขา้ไป
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จบัจ่ายในห้างสรรพสินคา้ในลกัษณะ “การจบัจ่ายเพ่ือระบายความอดัอั้น” เพื่อชดเชยเวลาท่ีสูญไปในช่วงการลอ็กดาวน์ซ่ึง
ลกัษณะดงักล่าวนั้นคลา้ยคลึงกบัแนวโนม้ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในประเทศจีน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563) 
 

การด าเนินการของรัฐบาลท่ีเกีย่วกบั COVID-19: 
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการบริหารจดัการอยา่งดีในเอเชีย มีลกัษณะเหมือนกบัการทดลองโดยใช้
กระดาษลิตมสัเพื่อตรวจสอบว่าเช้ือท่ีเป็นอนัตรายน้ีจะส่งผลอยา่งไร หากไม่กกัตวัก็ตอ้งมีวิธีป้องกนั ค าตอบคืออาจจะและ
ไม่แน่ว่าเป็นเพราะหลายปัจจยัพิเศษท่ีสิงคโปร์น ามาใช ้ กล่าวคือ การมีระบบการดูแลสาธารณสุขท่ีดีระดบัแนวหนา้ การน า
มาตรการการกกัตวั และติดตาม/สอบสวนโรค รวมถึงการมีสัดส่วนประชากรจ านวนไม่มากนกั ซ่ึงสามารถท่ีจะปฏิบติัหรือ
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัค าส่ังต่าง ๆ ของรัฐบาลได ้(ขอ้มูลจาก   Bloomberg วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 
ประเทศอิตาลีน ามาตรการการตรวจสอบและป้องกนัในพ้ืนท่ีมาใชเ้พ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โดย
นายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้ คอนเต ้ไดน้ าเสนอระเบียบปฏิบติัใหม่ ๆ รวมถึงมาตรการห้ามการเดินทางออกนอกระยะท่ีก าหนด
ซ่ึงมีผลต่อประชาชนชาวอิตาลีประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ทั้งน้ี แพทยไ์ดเ้ตือนว่าโรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการอยู ่ณ 
ขณะน้ีอาจจะไม่เพียงพอท่ีจะรองรับผูป่้วย เน่ืองจากมีผูป่้วยวิกฤต/ก่ึงวิกฤตท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งเขม้งวดเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 8 มีนาคม 2563) 
 
ประเทศเดนมาร์คเป็นประเทศหลกัดา้นการขนส่งประเทศแรกท่ีปิดพรมแดนส าหรับทุกเช้ือชาติเน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา มาตรการควบคุมชายแดนเหล่าน้ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัเสาร์น้ี เวลา 12.00 น. และจะใชบ้งัคบั
ไปจนถึงวนัท่ี 13 เมษายน 2563 (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) 
 
นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน น ามาตรการห้ามการใชชี้วิตร่วมกนัในสังคมมาใชใ้นประเทศท่ีมีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่
เป็นล าดบัที่ห้าของโลก พร้อมกบัเสนอแนะให้ประชาชนท่ีมีอายมุากกว่า 70 ท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพให้กกัตวัอยูบ่า้น ทั้งน้ี มี
ผลการศึกษาท่ีน าเสนอโมเดลในการแกไ้ขปัญหาจากการรวบรวมของทีมศึกษาท่ีน าโดย ศาสตราจารยเ์นลล ์ เฟอกูสัน 
อาจารยป์ระจ าดา้นชีวคณิตศาสตร์ ของวิทยาลยัอิมพีเรียล กรุงลอนดอน โดยรวบรวมขอ้มูลใหม่ ๆ จากประเทศอิตาลี ซ่ึงมี
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสภายในสัปดาหท่ี์ผา่นมา (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 17 มีนาคม 2563) 
 
ประเทศอนิเดียน ามาตรการลอ็กดาวน์มาใชเ้ป็นเวลา 3 สัปดาหท์ัว่ประเทศโดยมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวน 1.3 พนัลา้น
คนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 24 มีนาคม 2563) 
 
จีนประกาศว่ารัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศโดยมีผลตั้งแต่วนัเสาร์ท่ีจะถึงน้ี เน่ืองจากผูติ้ดเช้ือ
ไวรัสโคโรนารายใหม่ ๆ ส่วนใหญ่พบในผูเ้ดินทางมาจากต่างประเทศ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 
 
เน่ืองจากมีการน ามาตรการลอ็กดาวน์มาปรับใชเ้พ่ิมขึ้นในหลายประเทศทัว่โลก ท าให้มีการถอดบทเรียนจากประเทศต่าง ๆ 
ท่ีสามารถรับมือกบัเช้ือ COVID-19 ไดดี้ท่ีสุด อาทิ ไตห้วนั ไอร์แลนด ์เกาหลีใต ้และเยอรมนี ซ่ึงลว้นเผชิญหนา้กบัเช้ือไวรัส
ดงักล่าวทั้งส้ิน โดยมีบทเรียน 12 ดา้น กล่าวคือ 1. การเตรียมความพร้อม 2. การด าเนินการอยา่งรวดเร็ว 3. การทดสอบ/
ทดลอง ติดตาม และการกกั/ควบคุมตวั 4. การใชข้อ้มูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ 5. ความมุ่งมัน่ ไม่ลดละ 6. การสร้างความ
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ร่วมมือกบัภาคเอกชน 7. การด าเนินการเชิงรุกและเนน้การป้องกนัเป็นส าคญั 8. การใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ แต่เคารพความเป็น
ส่วนตวั 9. การน าวิธีการทดสอบแบบไม่ตอ้งลงหรือออกจากรถยนต ์ (drive-through test) 10. การเรียนรู้จากอดีต 11. การ
ด าเนินการทดลอง/ทดสอบเพื่อลดขอ้จ ากดัต่าง และ 12. การเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัโรงพยาบาล (ขอ้มูลจาก CNN วนัท่ี 16 
เมษายน 2563)  
 
นายกรัฐมนตรีของประเทศนิวซีแลนด ์ จาซินดา อาเดินประกาศว่า ประเทศท่ีใชม้าตรการลอ็กดาวน์ท่ีเขม้งวดมากท่ีสุดใน
โลกบางประเทศจะเร่ิมผอ่นคลายมาตรการดงักล่าวลงภายในสัปดาห์หนา้ โดยท่ีผา่นมาประเทศนิวซีแลนดซ่ึ์งอยูใ่นภาคพ้ืน
แปซิฟิก มีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน ไดน้ ามาตรการท่ีเขม้งวด “ระดบัท่ี 4” มาใชใ้นช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยปิดสถาน
ประกอบการ สถานศึกษา และการบริการต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น และตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน จะปรับลดระดบัเป็น “ระดบัท่ี 3” 
โดยจะอนุญาตใหด้ าเนินงานก่อสร้าง การผลิต และธุรกิจป่าไมไ้ดภ้ายใตก้ฎระเบียบใหม่ ท าให้แรงงานจ านวนหลายร้อยคน
จากจ านวนหลายพนัคนสามารถกลบัมาเร่ิมท างานไดอี้กคร้ัง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 20 เมษายน 2563) 
 

มาตรการกระตุ้นทางงบประมาณและการเงินเพ่ือต่อสู้กบั COVID-19: 
สหราชอาณาจกัรจดัสรรงบประมาณ 30 พนัลา้นปอนด ์(ประมาณ 39 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ส าหรับการรองรับเงินช่วยเหลือ
ฉุกเฉินส าหรับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการต่อสู้เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 มีนาคม 2563) 
 
การน ากองทุนส ารองของสหพนัธรัฐ (Federal Reserve) ไดเ้ร่ิมด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
อนัเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมา โดยการปรับอตัราดอกเบ้ียตามเกณฑล์ดลงจนเกือบถึงร้อยละ 0 และให้
ค  ามัน่ท่ีจะฟ้ืนฟูพนัธบตัรโดยมีมลูค่าอยา่งนอ้ย 7 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) 
 
ธนาคารกลางน ามาตรการรองรับกบัเหตฉุุกเฉินมาปรับใช ้เพ่ือบรรเทาผลกระทบตลาดการเงิน และฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจ จาก
การขาดทุนทางการตลาดอยา่งเป็นประวติัการณ์ในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากส่วนต่าง ๆ  ของโลกไดปิ้ดตวัลงเพื่อลดการ
แพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 มีนาคม 2563) 
 
นายกรัฐมนตรี จสัติน ทรูโดว ์ ไดป้ระกาศภาวะคุม้กนัดา้นงบประมาณท่ีร้อยละ 3 ของเศรษฐกิจของประเทศแคนาดา เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (ขอ้มลูจาก Bloomberg วนัท่ี 19 มีนาคม 2563) 
 
ในการประกาศท่ีสร้างความแปลกใจเม่ือวนัจนัทร์ท่ีผา่นมาก่อนท่ีตลาดในนิวยอร์คจะเปิดท าการ ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา ระบุว่า จะซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลและหลกัทรัพยท่ี์ค ้าประกนัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัแบบไม่อั้นเพ่ือช่วยรักษา
ตน้ทุนการกูย้ืมให้อยูใ่นระดบัต ่า  และเพ่ือช่วยปรับสมดุลของกลไกตลาดให้เป็นระบบและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
นอกจากนั้นยงัก าหนดแผนงานช่วยดูแลสภาพคล่องและการปล่อยสินเช่ือให้บริษทัต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาล
ส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินดว้ย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 มีนาคม 2563)  
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ผูน้ าของกลุ่มธุรกิจหลกั 20 ธุรกิจไดใ้หค้  ามัน่เม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผา่นมาว่าจะอดัฉีดเงินลงทุนมากกว่า 5 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐเขา้ไปในเศรษฐกิจทัว่โลก เพ่ือลดปัญหาการขาดรายไดแ้ละการว่างงานจากเช้ือไวรัสโคโรนา และ “น ามาตรการใด ๆ 
ก็ตามมาใชเ้พ่ือเอาชนะโรคระบาดท่ีเกิดขึ้น” (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 26 มีนาคม 2563) 
 
การเกิดความวิตกกงัวลว่าธนาคารกลางสหรัฐท่ีก าลงัจะขาดสภาพคล่อง ก าลงัขยายสภาพคล่องโดยการเขา้มาช่วยด าเนินการ
ฟ้ืนฟูต่าง ๆ ท าให้ธนาคารกลางไดค้าดการณ์สภาวะตลาดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผา่นมา ภายหลงัจากท่ีมีการประกาศการ
ด าเนินการในช่วงท่ีผา่นมาโดยเขา้ซ้ือหน้ีของบริษทั หรือธุรกิจท่ีมีความเส่ียง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการใชม้าตรการฟ้ืนฟู
เยียวยาส าหรับธุรกิจและการบริหารจดัการภาครัฐซ่ึงประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา โดยมีมูลค่า
มากกว่า 2.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ภายใตแ้ผนงาน Term Asset-Backed Securities Lending Facility (TALF) ซ่ึงขยาย
ผลขึ้นมาใหม่ ธนาคารกลางสหรัฐจะเขา้ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีกองทุนบ านาญส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ซ้ือ : หุ้นกูข้องบริษทัท่ีมีความเส่ียง
สูง (Junk bond) (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 9 เมษายน 2563) 
 
รัฐบาลเกาหลีใตจ้ะให้การสนบัสนุนงบประมาณจ านวน 1.25 ลา้นลา้นวอน (ประมาณ 1.01 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เพื่อใช้
เป็นเงินทุนฉุกเฉินส าหรับอตุสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้/บริการต่าง ๆ (ขอ้มูลจาก Splash247.com วนัท่ี 23 เมษายน 2563) 
 

การทดสอบ วัคซีน และการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ COVID-19: 
หน่วยงานทางการแพทยใ์นประเทศจีน รายงานว่า การใชย้ารักษาเช้ือไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ นในผูป่้วยท่ี
ติดเช้ือไวรัสโคโรนาแสดงผลออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงในกรณีน้ี จาง ซินหมิน เจา้หนา้ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของจีน กล่าวว่า ยาฟาเวียพิราเวีย (Favipiravir) พฒันาขึ้นโดยบริษทัลูกของบริษทัฟูจิฟิลม์ (Fujifilm) ไดแ้สดง
ผลลพัธ์ท่ีดีในการทดลองทางคลินิคท่ีเมืองอู่ฮัน่ และเซินเจิน้ ในกลุ่มผูป่้วยจ านวน 340 คน โดยเขาไดเ้นน้ย  ้ากบัผูส่ื้อข่าวเม่ือ
วนัองัคารท่ีผา่นมาว่า “ผลการทดสอบอยูใ่นระดบัปลอดภยัขั้นสูงและแสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าการรักษาไดผ้ลดี” (ขอ้มูลจาก 
The Guardian วนัท่ี 18 มีนาคม 2563) 
 
บริษทั โมโลจิค จ ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นสหราชอาณาจกัรไดจ้ดัส่งตวัอยา่งชุดทดสอบและตรวจหาไวรัสโคโรนาท่ีรู้ผลภายใน 10 
นาที ไปให้ห้องทดลองต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบผลการใชชุ้ดทดสอบดงักล่าวก่อนท่ีจะเร่ิมเดินหนา้ผลิตชุดทดสอบดงักล่าว
อยา่งเตม็ท่ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 มีนาคม 2563) 
 
บิล เกตส์  ไดน้ าเสนอแนวคิดของเขาท่ีตกผลึกยงัไม่สมบูรณ์มากนกัเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – และถือเป็น
ขอ้เสนอในเชิงบวก โดย “บนัทึก” เป็นถอ้ยค าจ านวน 6,000 ค า น าเสนอในบลอ็กเกตส์โน๊ต (GatesNotes) ใชภ้าษาง่าย ๆ 
อธิบายถึงสาเหตุท่ีเช้ือดงักล่าวแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ไปยงัพ้ืนท่ีและกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั) ทัว่โลก ในขณะท่ีพวกเรา
ยงัคงไม ่“ต่ืนตวัจนเกิดเหตุ” เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว รวมถึงส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เพื่อลดความเสียหายต่าง 
ๆ เกตส์ให้เราลองจินตนาการถึงขอ้ทา้ทายต่าง ๆ ว่า “โรคระบาดอุบติัใหม่” จะยงัคงเกิดขึ้นตลอดเวลา “ทุก ๆ สัปดาห์” โดย
เขาระบุว่า “คุณจะไดอ้่าน และรับรู้ถึงแนวคิดการรักษาใหม่ ๆ  ท่ีมีการด าเนินการ คิดคน้ และทดลองอยูเ่ร่ือย ๆ  แต่การทดลอง
เหล่านั้นสุดทา้ยจะจบลงท่ีความลม้เหลว” อยา่งไรก็ตามเกตส์มีมุมมองท่ีสุดโต่งในประเด็นท่ีว่าโลกจะผา่นเหตุการณ์น้ีไปได้
อยา่งไร และค าตอบคือเราจะผา่นพน้เหตุการณ์ต่าง ๆ ไปดว้ยกนัไดถ้า้เราไม่ยอ่ทอ้ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 23 เมษายน 
2563) 
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องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดเ้พ่ิมวคัซีนป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา อีก 3 ชนิดเพื่อทดลองในมนุษย ์ โดยรวมดว้ยขณะน้ีมี
วคัซีนจ านวนหกชนิด (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 23 เมษายน 2563) 
 
กลุ่ม the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations เสนอว่า ผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุขควรไดรั้บวคัซีนไวรัส                    
โคโรนา ถอ้ยแถลงดงักล่าวสวนทางกบัขอ้เสนอแนะของกลุ่มก่อนหนา้น้ีท่ีว่า จะยงัตอ้งใชเ้วลาราว ๆ 12 ถึง 18 เดือนซ่ึงตรง
น้ียงัถือเป็นเป้าหมายในระดบัทะเยอทะยาน แต่กลุ่มพนัธมิตรฯ ซ่ึงให้การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับโครงการวคัซีน
ไวรัสโคโรนาต่าง ๆ จ านวน 9 โครงการกลบัคาดการณ์ว่าบริษทัที่ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดจะเร่งด าเนินการใน
กระบวนการดงักล่าว โดยมีการเร่งขอรับลงทะเบียนการทดลองในมนุษยเ์ร็วย่ิงขึ้น (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 27 เมษายน 
2563) 
 
ขอ้เรียกร้องท่ีองคก์ารอนามยัโลกประสงคใ์ห้ด าเนินการต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา คือ “การทดสอบ การทดสอบ 
และการทดสอบ” โดยสถานการณ์ดงักล่าวท าให้เห็นว่าจ าเป็นตอ้งน าวิธีการทดสอบท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีถูกตอ้งและ
รวดเร็วมาใชจ้ดัการกบัการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 โดยในส่วนท่ียงัพอมีความหวงัคือการท่ีนกัวิจยัจากประเทศจีน
ไดพ้ฒันาชุดทดสอบท่ีสามารถใชต้รวจพิสูจนห์าสารแอนต้ีบอด้ีท่ีสามารถต่อสู้กบัเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 โดยใชเ้วลาเพียง 
10 นาทีเท่านั้น (ขอ้มูลจาก IBTimes วนัท่ี 30 เมษายน 2563) 
 
คณะกรรมการอาหารและยาไดต้รวจสอบและยืนยนัลกัษณะการใชแ้บบทดสอบตรวจพิสูจน์หาสารแอนต้ีบอด้ีแบบฉุกเฉิน 
ท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีมีความแม่นย  าสูง และมีผลใกลเ้คียงกบัการวินิจฉยัของบริษทัผูผ้ลิตยารายใหญ่ Roche Holding AG RHHBY 
โดยมีค่าแตกต่างกนัท่ีร้อยละลบ 1.45 เท่านั้น ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัฯ ไดร้ายงานเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมาว่า การพฒันาดงักล่าว
สามารถช่วยเพ่ิมความสามารถในการลดการแพร่ระบาดของของเช้ือ COVID-19 ไดอ้ยา่งมาก (ขอ้มูลจาก Wall Street 
Journal วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2563) 
 
นกัวิทยาศาสตร์ไดส้ร้างสารแอนต้ีบอด้ีแบบโมโนโคลน (monoclonal antibody) ซ่ึงสามารถจดัการกบัเช้ือไวรัสโคโรนา
ชนิดใหม่ไดภ้ายในห้องทดลอง ทั้งน้ี แมว่้าการด าเนินการทดลองจะยงัอยูใ่นขั้นแรกๆ แต่ก็เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมัน่
ท่ีจะคน้หามาตรการในการดูแลรักษาและการบริหารจดัการกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าว ทั้งน้ี สารแอนต้ีบอด้ีท่ี
ไดจ้ากการทดลองจะปรับสภาพของเน้ือเย่ือเซลลไ์วรัสให้มีค่าเป็นกลาง ซ่ึง ณ ตอนน้ี ยงัเป็นขั้นตอนแรก ๆ ของ
กระบวนการพฒันายา ก่อนท่ีจะท าการวิจยัในสัตวท์ดลอง และการทดลองในมนุษย ์– โดยสารแอนต้ีบอด้ีจะน ามาใชป้้องกนั 
หรือรักษาเช้ือไวรัส COVID-19  ในอนาคต ซ่ึงอาจจะใชแ้ยกตามล าพงั หรือใชผ้สมร่วมกบัยาอื่น ๆ ตามการศึกษาท่ีน าเสนอ
ในวารสารการส่ือสารธรรมชาติ (Nature Communications) ซ่ึงตีพิมพเ์ม่ือวนัจนัทร์ท่ีผา่นมา  (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2563) 
 
นกัวิจยัยงัคงถกเถียงในประเด็นท่ีว่าวคัซีนส าหรับไวรัสโคโรนานั้นจะพร้อมใชง้านไดเ้ร็วเท่าไหร่ โดยศาสตราจารยจ์อห์น 
เบลล ์(John Bell) ศาตราจารยค์ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัออ็กฟอร์ด  กล่าวเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมาว่า พวกเขาหวงัจะเห็น 
"สัญญาณ" ว่าวคัซีนท่ีคน้พบจะสามารถใชง้านไดห้รือไม่ในเดือนมิถุนายน ในขณะท่ีท าเนียบขาวประกาศว่า “การ
ปฏิบติัการเร่งด่วน (Operation Warp Speed)” เพื่อด าเนินการทดลองพฒันาวคัซีนและผลิตใหมี้ปริมาณเพียงพอส าหรับ
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ประชาชนชาวอเมริกนัในเดือนมกราคม ในขณะท่ีจะมีการคดัเลือกตวัอยา่งการทดลองท่ีมีความเป็นไปได ้ 14 ชุด เพื่อ
ด าเนินการก่อนท่ีจะน าไปขยายผล และจะลดให้เหลือเพียง 6 หรือ 8 ตวัอยา่ง ศาสตราจารยจ์อหน์ เบลล ์ (John Bell) แห่ง
มหาวิทยาลยัออ็กฟอร์ด กล่าวว่า ภายหลงัจากท่ีมีการพฒันาวคัซีนป้องกนัเช้ือโคโรนาไวรัสขึ้นแลว้ จะกลายเป็นแผนงานท่ี
ด าเนินงานเป็นประจ าในทุกปี เหมือนกบัวคัซีนป้องกนัเช้ือไขห้วดัใหญ่ท่ีในแต่ละปีจะมีคนหลายลา้นคนทัว่โลกเขา้ท าการ
รับวคัซีน (ขอ้มูลจาก  Fortune วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563)  
 
บริษทั Roche ไดรั้บการอนุมติัเร่งด่วนจากคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) เพ่ือให้ทดลองสารแอนต้ี
บอด้ี ส าหรับใชค้ดักรองและตรวจหาผูป่้วยท่ีติดเช้ือ COVID-19 ทั้งน้ี บริษทัฯ วางแผนดูแลการผลิตชุดทดลองดงักล่าว
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่าตวัในช่วงปลายปีจากประมาณ 50 ลา้นชุดต่อเดือนเป็นมากกว่า 100 ลา้นชุดต่อเดือน (ขอ้มูลจาก Yahoo 
News =วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
จีน 
ปริมาณการน าเขา้แร่บอกไซตข์องจีนในปี 2562 นั้นมากกว่าปริมาณการน าเขา้ในปี 2561 ถึง 18 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22) 
นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการน าเขา้ในปริมาณมากกว่า 100 ลา้นตนั แมจ้ะมีฝนตกหนกัและการหยดุงานประทว้งซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออก ประเทศกินียงัคงเป็นแหล่งน าเขา้แร่บอกไซตร์ายใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน เพ่ิมขึ้น 6.2 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 16) เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ท่ีปริมาณเกินกว่า 44 ล้านตันในปี 2562 ประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็นผู ้
ส่งออกรายใหญ่ให้แก่จีนไดเ้พ่ิมปริมาณการส่งออก 6.3 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21) เป็นปริมาณ 36 ลา้นตนั ในปี 2560 
อินโดนีเซียไดเ้ร่ิมผอ่นคลายมาตรการห้ามการส่งออกแร่ต่างๆ ซ่ึงไดเ้ร่ิมบงัคบัใชใ้นปี 2557 ลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การ
ส่งออกไปยงัจีนในปี 2562 เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตวัถึง 14.4 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณส่งออกของอินโดนีเซียท่ีเพ่ิมขึ้นถึง 6.9 ลา้นตนันั้น
เป็นปริมาณท่ีสูงกว่าออสเตรเลียและกินี การขนส่งสินคา้จากอินโดนีเซียนั้นขนส่งโดยเรือขนาดซุปราแมกซ์เป็นหลกั การ
เพ่ิมขึ้นของการค้าแร่บอกไซต์ของอินโดนีเซีย อย่างน้อยก็ช่วยลดผลกระทบจากปริมาณการส่งออกแร่นิกเกิลจาก
อินโดนีเซียไปยงัจีนท่ีลดลงส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2563) 
 
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) เพ่ิมประมาณการการน าเขา้ขา้วสาลีของจีนส าหรับฤดูกาลการตลาดในปี 2562 ถึงปี 
2563 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน) เป็นปริมาณ 4 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 จากการประมาณการก่อนหน้า หาก
เป็นไปตามท่ีประมาณการ ในปี 2562 ถึงปี 2563 การน าเข้าข้าวสาลีของจีนจะสูงท่ีสุดในรอบสามปี แหล่งข่าวกล่าวว่า 
ในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาจีนได้จองข้าวสาลีเพ่ือเตรียมการส่งมอบจ านวนมหาศาลจากสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และ
ออสเตรเลีย (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ ์2563) 
 
การน าเขา้แร่เหล็กจากบราซิลของจีนนบัแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนัมีปริมาณเพียง 36.5 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 41 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้  (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 
การท่ีจีนยกเลิกค่าธรรมเนียมการก่อสร้างท่าเรือส าหรับสินคา้น าเขา้และส่งออกทั้งหมด และการลดค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของ
ท่าเรือรัฐบาลลงร้อยละ 20 ในช่วงวนัท่ี 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน อาจกระตุน้ให้การซ้ือขายถ่านหินทางทะเลมีปริมาณมาก
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ขึ้น ผูค้ ้าทางตอนใตข้องจีนรายหน่ึงกล่าวว่าผูค้า้ต่างๆ สามารถค้าขายในตลาดการคา้ถ่านหินเม่ือราคาลดลงในระดบัท่ี
ต้องการเน่ืองจากต้นทุนท่ีต ่าในการส ารองสินค้าในคลงั และปล่อยขายสินค้าเม่ืออุปสงค์ของถ่านหินกลบัมาในเดือน
พฤษภาคม อุปสงคข์ั้นพ้ืนฐานของถ่านหินไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 และการลดลงของปริมาณความตอ้งการถ่านหิน
ตามฤดูกาลในเดือนมีนาคมส่งผลให้ราคาถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ลดลงอย่างต่อเน่ือง ผูค้า้รายหน่ึงกล่าวว่าผลกระทบจาก
การกระตุน้ทางการเมืองนั้นมีไม่มากนกั (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 4 มีนาคม 2563) 
 
เม่ือสหรัฐอเมริกาและจีนลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ยงัคงมีมุมมองดา้นบวกว่าจีนจะ
ด าเนินการในช่วงต่ืนตวัของกิจกรรมทางการคา้ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และซ้ือสินคา้ทางการเกษตรจาก
สหรัฐเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะถัว่เหลืองในไตรมาสแรก การขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศจีนและการซ้ือสินคา้ล่วงหนา้มีปริมาณลด
ต ่าลงนับตั้งแต่นั้นมา ซ่ึงเกือบทั้งหมดของการขนส่งถัว่เหลืองจากสหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศจีนนั้นใช้เรือขนาดปานา
แมกซ์ถึงเรือขนาดคามซาร์แมกซ์ และอตัราค่าระวางเรือของเรือดงักล่าวไดต้กต ่าลงอย่างมากในเดือนมกราคมถึง เดือน
กุมภาพนัธ์ เป็นท่ีแน่ชัดว่าอุปสงค์ของประเทศจีนลดลงเน่ืองมาจากวิกฤต COVID-19 แต่ถัว่เหลืองในฤดูกาลใหม่จาก
บราซิลท่ีมีราคาต ่ากว่าดูเหมือนว่าจะเป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อชาวจีน อย่างไรก็ตาม หากมีการหยุดชะงกัในห่วงโซ่อุปทาน
ส าหรับถัว่เหลืองจากประเทศทางชายฝ่ังตะวนัออกของอเมริกาใต ้(ECSA) สหรัฐอเมริกาซ่ึงมีถัว่เหลืองอยูใ่นคลงัในปริมาณ
มาก และขอ้มูลแสดงให้เห็นว่าถัว่เหลืองในคลงัของจีนลดลงต ่ากว่า 4 ลา้นตนัเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2553 อาจมีการเพ่ิมขึ้น
อย่างไม่คาดคิดในการน าเขา้ถัว่เหลืองจากสหรัฐฯไปยงัประเทศจีนในไตรมาสสอง (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2563) 
 
ผูแ้ปรรูปถัว่เหลืองหลายรายในจีนกลวัว่าการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาในประเทศผูส่้งออกรายใหญ่ต่างๆ อาจ
น าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนสินคา้ เน่ืองจากโรงงานในประเทศซ่ึงเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ของโลกไดก้ลบัมาเร่ิมการผลิตอีกคร้ัง 
ผูผ้ลิตรายใหญ่อยา่งบราซิลและอาร์เจนตินาไดเ้ตือนถึงความล่าชา้ท่ีอาจเกิดขึ้นในการขนส่งถัว่เหลืองไปยงัท่าเรือเน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัดา้นการขนส่งและขอ้จ ากดัอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเกิดขึ้นหลงัจากการส่งมอบล่าช้าจากบราซิลเน่ืองจากฝนตกใน
เดือนกุมภาพนัธ์ส่งผลให้ยอดถัว่เหลืองคงคลงัของประเทศจีนลดต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ ผูจ้ดัการของโรงบดถัว่เหลืองทาง
ตอนใตข้องจีนไดก้ล่าวกบัส านักข่าว Reuters ว่า “ผมกงัวลเก่ียวกบัการขนส่ง หากมีบางอย่างผิดพลาด มนัจะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ของเรา” (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 26 มีนาคม 2563) 
 
ตวัเลขทางการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการผลิตของจีนท่ีฟ้ืนตวัอยา่งมากในเดือนมีนาคมเน่ืองจากมีการกลบัมาผลิตอีกคร้ัง 
แมว่้านกัเศรษฐศาสตร์จะเตือนว่ากิจกรรมทางธุรกิจยงัคงห่างไกลจากค าว่าปกติหลงัจากเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
นา ส านกังานสถิติแห่งชาติกล่าวเม่ือวนัองัคารว่าดชันีผูจ้กัารฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิตของจีนเพ่ิมขึ้นเป็น 52.0 ในเดือนมีนาคม
จากระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 35.7 ในเดือนกุมภาพนัธ์ (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 
 
ปริมาณเหลก็ส าเร็จรูปคงคลงัของจีนลดลงร้อยละ 5 ในสัปดาห์น้ีจากระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์เม่ือตน้เดือนมีนาคม ภาค
การผลิตท่ีหยดุตวัลง การขาดแคลนรถบรรทุก และผลผลิตเหลก็ท่ีอยูใ่นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงไตรมาสแรก ส่งผลให้
สินคา้คงคลงัมีปริมาณมากขึ้น แต่ขณะน้ีอุตสาหกรรมไดฟ้ื้นตวัและปัญหาติดขดัทางดา้นการขนส่งไดค้ลายตวัลง ส่งผลให้
สินคา้คงคลงัมีปริมาณลดลง ปริมาณสินคา้คงคลงัยงัคงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 31 แสดงให้เห็นว่ายงั
มีสินคา้เหลก็คงคลงัปริมาณมาก ในเวลาท่ีอุปสงคเ์หล็กทัว่โลกตกต ่าอยา่งมาก การฟ้ืนตวัอยา่งมีนยัส าคญัของอุปสงคเ์หลก็
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ของจีนจะส่งผลให้มีการน าเหล็กในคลงัสินคา้ออกมาใช้ก่อนท่ีจะเห็นผลกระทบในค่าระวางเรือ แร่เหล็กคงคลงัของจีน
ลดลงต ่ากว่า 120 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ปัจจยัน้ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงปัญหาดา้นอุปทานของแร่
เหล็กท่ีพบในบราซิลในปี 2563 เม่ือปัญหาต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ข เราน่าจะไดเ้ห็นการน าเขา้สินคา้เพ่ือจดัเก็บในคลงัเพ่ิมขึ้น
จากฝ่ังแอตแลนติก (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 7 เมษายน 2563) 
 
การส่งออกเหล็กส าเร็จรูปของจีนคาดว่าจะมีปริมาณลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมถึง เดือนมิถุนายน ถึงแม้ว่าจะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นในเดือนมีนาคมเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ แต่อุปสงค์ด้านการส่งออกกลบัลดลง
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา การน าเขา้เหล็กยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในช่วงไตรมาสท่ีสอง
ดว้ยเหตุผลเดียวกนั ขอ้มูลจากศุลกากรเม่ือวนัองัคารแสดงให้เห็นว่าการส่งออกเหล็กส าเร็จรูปของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.35 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็นปริมาณ 6.476 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม ซ่ึงเป็นปริมาณสูงสุดนบัตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมปี 2561 การส่งออกกลบัมาดีขึ้นอีกคร้ังในเดือนมีนาคมหลงัจากลดลงร้อยละ 27 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 14 เมษายน 2563) 
 
การน าเขา้แร่เหล็กของจีนในไตรมาสแรกของปีน้ีอยู่ท่ีปริมาณ 262.7 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากปริมาณ 259.3 ลา้นตนั
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 เมษายน 2563) 
 
การน าเข้าผลิตภณัฑ์ไม้ต่างๆ ของจีนลดลงอย่างมากในสองเดือนแรกของปีน้ี จนอยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2559 
ภาคอุตสาหกรรมน้ีไดรั้บผลกระทบจากไมซุ้งคงคลงัในปริมาณมากกว่า 7 ลา้นคิวบิกเมตร ณ ท่าเรือของจีน ประกอบกบั
ความตอ้งการลดลงอนัเป็นผลมาจากเช้ือไวรัสโคโรนารวมถึงการขาดแคลนแรงงานท่ีท่าเรือและโรงงานแปรรูปไม ้ปริมาณ
การลดลงท่ีมากสุดถูกพบในไม้เน้ืออ่อนแปรรูปซ่ึงลดลงร้อยละ 26 และไม้ซุงเน้ืออ่อนลดลงร้อยละ 20 (ข้อมูลจาก 
TradeWinds วนัท่ี 14 เมษายน 2563) 
 
การส่งออกเหลก็ของจีนลดลงร้อยละ 16 อยูท่ี่ปริมาณ 14.3 ลา้นตนัในไตรมาสแรกของปี 2563 (ขอ้มูลจาก Mysteel วนัท่ี 14 
เมษายน 2563) 
 
สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าของจีนประกาศเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ถึงการคาดการณ์การน าเขา้แร่เหล็กในปีน้ีว่าจะมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้น 40 ลา้นตนัถึง 90 ลา้นตนั ไม่มีการคาดการณ์ใด ๆ ท่ีสามารถรับประกนัไดว่้าผลจะเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ แต่เป็นท่ี
น่าสังเกตว่ามีการคาดว่าจะมีปริมาณน าเขา้เพ่ิมขึ้นอย่างมากในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ีมีการน าเขา้เพ่ิมขึ้น
เพียง 6 ลา้นตนั นอกจากน้ี เร่ืองท่ีดีก็คือมีการปล่อยกูม้ากขึ้นเม่ือไม่นานมาน้ี สินเช่ือใหม่ของจีนในเดือนก่อนหนา้มีจ านวน
ทั้งส้ิน 2.85 ลา้นลา้นหยวน เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถึง 1.94 ลา้นลา้นหยวน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 215) และเพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า 1.16 ลา้นลา้นหยวน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69) ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2563 จีนมีการปล่อยสินเช่ือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราการปล่อยสินเช่ือในปีก่อนหน้าท่ี
เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 4 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาไดเ้ปล่ียนแปลงทศันคติของรัฐบาลจีนเก่ียวกบัการปล่อยสินเช่ือ
และหน้ีสิน และการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหญ่น้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เราคาดว่าจะ
มีการผลิตเหล็กท่ีแข็งแกร่งในประเทศจีนและการเพ่ิมขึ้นของการน าเขา้แร่เหล็กในระยะเวลาท่ีเหลือของปีน้ี (ขอ้มูลจาก 
Commodore Research & Consultancy วนัท่ี 15 เมษายน 2563) 
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การส่งออกแร่เหล็กทางทะเลของออสเตรเลียเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วมีปริมาณ 22.5 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 เม่ือเทียบกบั
สัปดาห์ก่อนหน้า และร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า นับตั้งแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนัในวนัท่ี 13 เมษายน 
2563 การส่งออกแร่เหล็กของออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า อยู่ท่ี 245.2 ลา้นตนั 
เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้การส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลมีปริมาณ 6.4 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนหนา้ และ
ร้อยละ 33.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ นบัตั้งแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนัการส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลลดลงร้อยละ 
12 อยูท่ี่ 75.3 ลา้นตนั (โปรดระลึกไวว่้าทั้งสองปีมีเหตุการณ์ “พิเศษ” ในไตรมาสแรก กล่าวคือ ในปี 2562 มีเหตุการณ์เขื่อน
ในเหมืองของบริษทั Vale ถล่ม และในปี 2563 มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา) ขอ้มูลล่าสุดแสดงให้เห็น
ถึงปริมาณการส่งออกแร่เหล็กของบราซิลท่ีเพ่ิมขึ้น ช่วงสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา การส่งออกเฉล่ียรายสัปดาห์อยู่ท่ีปริมาณ 5.8 
ลา้นตนั เพ่ิมขึ้น 3.9 ลา้นตนัจากช่วงสามสัปดาห์ก่อนหนา้  (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 
การผลิตถ่านหินของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในเดือนมีนาคมปีน้ี อยู่ท่ีปริมาณ 337 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นปริมาณการผลิตรายเดือนท่ี
สูงสุดในช่วงห้าปีท่ีผา่นมา ตามขอ้มูลจากส านกัสถิติแห่งชาติของจีนซ่ึงครอบคลุมปริมาณการผลิตตั้งแต่ปี 2558 ผูผ้ลิตถ่าน
หินสามารถเพ่ิมการผลิตได้แม้ในขณะท่ีการระบาดคร้ังใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  (ขอ้มูลจาก McCloskey วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 
ก าลงัการผลิตถ่านหินดิบของจีนลดลงร้อยละ 0.5 ในปีน้ี อยู่ท่ีปริมาณ 830 ลา้นตนัและก าลงัการผลิตถ่านหินโคก้ลดลงร้อย
ละ 4.1 ในปีน้ี อยู่ ท่ีปริมาณ 109.5 ล้านตันในไตรมาสแรกของปี  2563 ข้อมูลจากส านักสถิติแห่งชาติในวันท่ี 17 
เมษายน  (ขอ้มูลจาก Mysteel วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 
การผลิตเหล็กดิบของจีนในไตรมาสแรกของปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 อยู่ท่ีปริมาณ 234.45 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก National 
Bureau of Statistics วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 
การน าเขา้ถ่านหินของจีนในไตรมาสแรกของปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า อยู่ท่ี
ปริมาณ 95.8 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Xinhua วนัท่ี 19 เมษายน 2563) 
 
ขอ้มูลจากแหล่งข่าวสามแห่งกล่าวกบั Reuters โดยระบุว่าจีนก าลงัเตรียมซ้ือผลผลิตทางการเกษตรมากกว่า 30 ลา้นตนัเขา้
คลงัของประเทศ เพื่อป้องกนัประเทศจากการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทานอนัเน่ืองมาจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
และเพ่ือท าตามค ามัน่สัญญาท่ีจะซ้ือผลผลิตทางการเกษตรจากสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น แหล่งข่าวสองแห่งกล่าวโดยสรุปเก่ียวกบั
แผนของรัฐบาลว่าจีนวางแผนจะเพ่ิมการน าเขา้ถัว่เหลืองปริมาณ 10 ลา้นตนั ขา้วโพดปริมาณ 20 ลา้นตนั และผา้ฝ้ายปริมาณ 
1 ลา้นตนัเขา้ในคลงัของประเทศ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 23 เมษายน 2563) 
 
ภาคอุปสงค์ของเหล็กในประเทศจีนท่ีอ่อนตวัลงคาดว่าจะฟ้ืนตวักลบัมาแข็งแกร่งในไตรมาสสองเน่ืองจากการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการผลิตภายในประเทศเร่ิมกลบัมาเพ่ิมมากขึ้น สมาคมเหล็กและเหล็กกลา้จีน (CISA) กล่าวเม่ือวนั
พุธเจา้หนา้ท่ีของสมาคมเหลก็และเหลก็กลา้จีน He Wenbo กล่าวว่า การเติบโตของไตรมาสน้ีเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้
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จะมีความโดดเด่น เม่ือพิจารณาจากแผนดา้นอุปสงคท่ี์ดี รวมถึงโครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัในเขตเมืองเก่าและเพ่ิมการ
ลงทุนใน “โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่” (ขอ้มูลจาก Xinhua วนัท่ี 23 เมษายน 2563) 
 
ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติระบุว่า ภาคพลงังานใหม่ของจีนเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่ในปี 2561 ยงัคงมีการใชพ้ลงังาน
ถ่านหินร้อยละ 59 ตัวเลขดงักล่าวก าลงัเพ่ิมสูงขึ้นในขณะท่ีประเทศก าลงัต่อสู้เพ่ือช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศจาก
ผลกระทบของ COVID-19 ขอ้มูลจาก Global Energy Monitor ระบุว่า จีนอนุมติัการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 7.96 กิกะวตัต์
ใน 18 วนัแรกของเดือนมีนาคม ซ่ึงมากกว่าปริมาณทั้งหมดในปี 2562 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 27 เมษายน 2563) 
 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาส่งออกถัว่เหลืองปริมาณ 50.6 ลา้นตนัในปี 2562 ตวัเลขน้ีแสดงถึงการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.5 เม่ือเทียบ
กบัปริมาณ 44.6 ลา้นตนัของช่วงเดียวกนัในปี 2561 ในปี 2562 การส่งออกถัว่เหลืองจากสหรัฐอเมริกาไปยงัจีนเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 170.3 อยู่ท่ีปริมาณ 22.3 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ การส่งออกถัว่เหลืองไปยงัประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณการ
ส่งออกถัว่เหลืองทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 18.5 การส่งสินคา้ไปยงัประเทศจีนเพ่ิมขึ้นอยา่ง
เห็นไดช้ดัในช่วงเดือนสุดทา้ยของปีเน่ืองจากทั้งสองประเทศเกือบจะไดข้อ้ยุติของขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรก ในคร่ึงแรก
ของปี 2562 สหรัฐฯ ส่งออกถัว่เหลืองในปริมาณ 8.3 ลา้นตนัไปยงัประเทศจีนซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 เพ่ิมขึ้นจากการส่งออก
ในปริมาณ 7.6 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ต่อมาในคร่ึงหลงัของปี 2562 การขนส่งเพ่ิมขึ้นถึง 13.9 ลา้นตนั หรือ
คิดเป็น 20 เท่าของปริมาณการขนส่ง 0.7 ลา้นตนัในคร่ึงหลงัของปี 2561 โดยมีปริมาณการขนส่งสูงสุดท่ี 4.3 ลา้นตนัใน
เดือนพฤศจิกายนปี 2562 ตามมาดว้ยปริมาณการขนส่งอีก 2.5 ลา้นตนัในเดือนธันวาคมปี 2562 และ 2.1 ลา้นตนัในเดือน
มกราคมปี 2563 ปริมาณการขนส่งจากสหรัฐฯ ไปท่าเรือต่างๆ ของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมปี 2562 มีเพียง 
17.3 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในเดือนมกราคมมีถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ไปยงัจีน
ปริมาณ 3.9 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัการน าเขา้รายเดือนสูงสุดในช่วง 24 เดือนท่ีผา่นมา แต่ยงัคงต ่ากว่าปริมาณการน าเขา้เดือน
มกราคมเฉล่ียในช่วงปี 2559 - ปี 2561 ร้อยละ 30 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 
บราซิลส่งออกแร่เหล็กในปริมาณ 340.9 ลา้นตนัในปี 2562 ซ่ึงลดลงร้อยละ 11.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
จากปริมาณ 386.9 ลา้นตนัในปี 2561 ภยัพิบติัเขื่อนถล่มท่ีเหมือง Brumadinho ในเดือนมกราคมปี 2562 ท าให้บริษทั Vale 
ตอ้งหยดุหรือลดปริมาณการผลิตในเหมืองหลายแห่งทัว่ประเทศ และน าไปสู่การลดลงอยา่งมีนยัส าคญัของก าลงัการส่งออก
ตลอดทั้งปี ปริมาณการส่งออกในคร่ึงแรกของปี 2562 ลดลงร้อยละ 12.9 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น
ปริมาณ 155.1 ลา้นตนั การส่งออกในคร่ึงหลงัของปี 2562  มีปริมาณ 185.6 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 11.1 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปี 2561 การส่งออกไปยงัประเทศจีนมีปริมาณรวมลดลงร้อยละ 5.8 ในปี 2562 เป็นปริมาณ 212.4 ล้านตนั 
ปริมาณการส่งออกจะเป็นอย่างไรในปี 2563? ณ ตอนน้ีดูเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่ ในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี 2563 
บราซิลส่งออกแร่เหลก็เพียง 63.4 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 19.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ตวัเลขรายเดือนต ่ากว่า
ตวัเลขเม่ือเกิดภยัพิบติัท่ีเหมือง Brumadinho เม่ือปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 3 เมษายน 2563) 
 
ภาวะแห้งแลง้ในอาร์เจนตินาไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการผลิตถัว่เหลืองเท่านั้น (กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้
ลดปริมาณการเก็บเก่ียวในปีน้ีเหลือ 52 ลา้นตนัจาก 54 ลา้นตนัเม่ือเดือนท่ีแลว้) แต่ดว้ยระดบัน ้ าในแม่น ้าปารานาท่ีต ่าท่ีสุด
ในรอบกว่าทศวรรษ ปริมาณการขนถ่ายสินคา้ท่ีตอนตน้ของแม่น ้ าจึงลดลงอย่างมากไปดว้ย ดงันั้น เรือขนาดปานาแมกซ์ท่ี



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน)  34 | ห น้ า  
 

โดยปกติบรรทุกสินค้าท่ีปริมาณ 49,000 ถึง 50,000 ตัน ท่ีตอนต้นของแม่น ้ า ในปัจจุบันสามารถบรรทุกสินค้าได้เพียง 
43,000 ถึง 44,000 ตนั ซ่ึงจะช่วยลดความสามารถในการแข่งขนัของผลผลิตจากอาร์เจนตินา นอกจากน้ี นบัเป็นโชคร้ายของ
ผูส่้งออกกากถัว่เหลืองในอาร์เจนตินา เม่ือพวกเขาไดรั้บผลกระทบจากภาษีส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 โดยภาครัฐ ท าให้
อตัราภาษีส่งออกสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 33 ไม่น่าแปลกใจเลยท่ีการส่งออกกากถัว่เหลืองไดล้ดลงเกือบหน่ึงในสามในช่วงไตร
มาสแรก ในคร่ึงปีน้ีการส่งออกปริมาณ 2.4 ลา้นตนัจะมีการส่งออกไปยงัเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยปริมาณการ
ส่งไปยงัเวียดนาม (ปริมาณ 0.7 ลา้นตนั) และอินโดนีเซีย (ปริมาณ 0.35 ลา้นตนั) ซ่ึงมากกว่าปริมาณการขนส่งในปีก่อนหนา้ 
ในทางกลบักนัสเปนซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ถัว่เหลืองรายใหญ่อนัดบัสามจากอาร์เจนตินา ไดน้ าเขา้ปริมาณ 1.4 ลา้นตนัในปี 2562 
แต่ยงัไม่มีการขนส่งแมแ้ต่คร้ังเดียวในปีน้ี การคา้ขา้มมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
ตลาดเรือขนาดซุปราแมกซ์ ท่ีมีปริมาณการขนส่งจากอาร์เจนตินาลดลงคร่ึงหน่ึงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ มา
อยูท่ี่ปริมาณ 0.7 ลา้นตนั การขนส่งดว้ยเรือขนาดปานาแมกซ์ลดลงปริมาณ 0.6 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนา้ มาอยูท่ี่ปริมาณ 1 ลา้นตนั แมว่้าเรือขนาดโพสปานาแมกซ์จะไดรั้บประโยชน์จากการเพ่ิมขึ้นของการขนส่งไปยงัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยมีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าท่ีมีปริมาณต ่า เป็น 0.25 ลา้นตนั 
(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 9 เมษายน 2563) 
 
การส่งออกถัว่เหลืองจากประเทศบราซิลไดแ้ตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในไตรมาสแรก เพ่ิมขึ้นกว่า 18 ลา้นตนัในไตร
มาสแรกซ่ึงแตกต่างอย่างมากกบัการชะลอตวัในช่วงตน้ปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกถัว่เหลืองลดลงร้อยละ 14 
ในช่วงสองเดือนแรกเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีการส่งออกถัว่เหลืองปริมาณ 11.6 ลา้นตนัในเดือน
มีนาคม ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกรวมในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้นท าลายสถิติโดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาสแรก
ของปี 2562 (ขอ้มูลจาก BIMCO วนัท่ี 16 เมษายน 2563) 
 
ในวนัท่ี 17 เมษายน บริษทั Vale ผูผ้ลิตแร่เหลก็รายใหญ่ของโลกรายงานยอดขายและสถิติการผลิตส าหรับไตรมาสแรกของ
ปี 2563 ว่ามีการผลิตเหล็กปริมาณรวม 59.6 ลา้นตนัในไตรมาสแรกของปี 2563 ต ่ากว่าการคาดการณ์ท่ีปริมาณ 63 ถึง 68 
ลา้นตนั เน่ืองจากปัญหาดา้นการด าเนินงาน ปริมาณการซ้ือท่ีลดลงเน่ืองจากฝนตกหนกั และการลดการผลิตปริมาณ 4.5 ลา้น
ตนัในเหมืองการผลิตทางตอนเหนือของประเทศเน่ืองจากฝนตกหนกั การบ ารุงรักษานอกเหนือจากที่ก าหนด และขอ้จ ากดั
ดา้นการด าเนินงานซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิต บริษัท Vale คาดการณ์ปริมาณการผลิตในปี 2563 ลดลงจาก 340 ถึง 355 
ล้านตันเหลือ 310 ถึง 330 ล้านตัน เรามองเห็นว่าระดับการผลิตน่าจะมีปริมาณเทียบเท่ากับระดบัการผลิตในปี 2561 ท่ี
ปริมาณ 385 ลา้นตนั ( ปี 2562: ปริมาณ 302 ลา้นตนั) อาจเกิดขึ้นล่าชา้ อยา่งไรก็ตาม การผลิตในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 อาจ
แข็งแกร่งเน่ืองจากการประมาณการของบริษทั Vale แสดงถึงปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 (ณ ตอนคร่ึงปี) เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซ่ึงน่าจะสามารถช่วยให้ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เพ่ิมขึ้น (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 
20 เมษายน 2563) 
 
การส่งออกถัว่เหลืองของบราซิลในเดือนเมษายนคาดว่าจะมีปริมาณอยู่ท่ีเกือบ 14 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นสถิติรายเดือนท่ีสูงสุด 
ส่งผลให้การส่งออกถั่วเหลืองในเดือนเมษายนเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 54 เ ม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เ ม่ือ
ภาคอุตสาหกรรมของจีนกลบัมาด าเนินการปกติ ผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ยในภาคการเล้ียงสัตวไ์ดแ้ย่งกนัซ้ือถัว่เหลืองจาก
ต่างประเทศเน่ืองจากสินคา้คงคลงัในประเทศถูกน าออกมาใช ้จีนไดพ้ยายามอยา่งหนกัในการสร้างฟาร์มหมูอีกคร้ังหลงัจาก
การระบาดของไขห้วดัหมูท าให้หมูจ านวน 100 ลา้นตวัถูกก าจดัเม่ือปีท่ีแลว้ ขณะท่ีการส่งออกของบราซิลไดรั้บประโยชน์
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จากค่าเงินท่ีอ่อนค่าลง ผลผลิตล่าสุดของบราซิลท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ส่งผลกระทบต่อราคา และความสัมพนัธ์ท่ีย  ่าแย่
ระหว่างสหรัฐฯกบัจีน ส่งผลให้การส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐฯไปยงัจีนมีปริมาณลดลง การส่งออกถัว่เหลืองของบราซิล
ไปยงัประเทศจีนคาดว่าจะมีปริมาณถึง 8.8 ลา้นตนัในเดือนเมษายน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 43 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หน้า เหตุการณ์เหล่าน้ีนบัเป็นข่าวเชิงบวกส าหรับตลาดเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ แต่ตรงขา้มกบัการ
ขาดแคลนสินคา้ส าหรับขนส่งในภูมิภาคอ่ืน ดงันั้น ปริมาณการขนส่งเหล่าน้ีจึงเป็นแหล่งรายไดท่ี้มั่นคงส าหรับเรือใน
มหาสมุทรแอตแลนติก แต่ค่าระวางเรือกลบัลดลงเน่ืองจากการท่ีมีเรือเปล่าท่ีแล่นเขา้มาสู่ภูมิภาคน้ีเป็นจ านวนมาก (ขอ้มูล
จาก Braemar ACM วนัท่ี 28 เมษายน 2563) 
 

เอเชีย 
ในปี 2562 ออสเตรเลียส่งออกแร่เหล็กปริมาณ 858.2 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 859.8 ลา้นตนัท่ีส่งออก
ในปี 2561 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีไม่ต่างจากปีก่อนหน้า น่ีเป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกใจมากเพราะปีท่ีแลว้เป็นปีท่ีเกิดความป่ันป่วนใน
ตลาดแร่เหล็ก ภยัพิบัติของเขื่อน Brumadinho ในบราซิลในเดือนมกราคมปี 2562 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแร่เหล็ก
จ านวนมากในตลาดและส่งผลให้ราคาแร่เหล็กเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปริมาณการ
ส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลงอยา่งมากถึงร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เป็นปริมาณ 189.9 
ลา้นตนั ปัญหาหลกัคือการเกิดพายไุซโคลนเวโรนิกาในเดือนมีนาคมปี 2562 ซ่ึงออสเตรเลียส่งออกแร่เหล็กเพียง 57.6 ลา้น
ตนั ลดลงร้อยละ 18.6 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนหนา้ การส่งออกฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ในไตร
มาสสามของปี 2562 ออสเตรเลียส่งออกแร่เหล็กปริมาณ 219.1 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ ในไตรมาสส่ีของปี 2562 ออสเตรเลียมีการส่งออกแร่เหลก็ปริมาณ 224.8 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า จีนยงัคงเป็นผูน้ าเขา้หลกัรายใหญ่ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.2 ของปริมาณการส่งออกแร่
เหล็กของออสเตรเลียทั้งหมดในปี 2562 ปริมาณการส่งออกทั้งหมดไปยงัประเทศจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 ในปี 2562 เป็น 
696.7 ลา้นตนั ส่วนปี 2563 จะเป็นอยา่งไร? สถานการณ์ตอนน้ีดูไม่สู้ดีเท่าไรนกั ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2563 
ออสเตรเลียส่งมอบแร่เหล็ก 126.4 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 4.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า การส่งออกไปยงั
ประเทศจีนมีปริมาณ 101.9 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Banchero Costa 
วนัท่ี 6 มีนาคม 2563) 
 
อินโดนีเซียส่งออกถ่านหิน 386.4 ลา้นตนัในปี 2562 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีปริมาณการส่งออกท่ี 
360.9 ลา้นตนั ปี 2563 จะเป็นอย่างไร? สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ปีนั้นคิดว่าคงไม่มีใครคาดเดาไดเ้ม่ือดูจากส่ิงท่ีเกิดขึ้น
รอบโลก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ของปี 2563 อินโดนีเซียส่งออกถ่านหินปริมาณ 64.5 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563 อินโดนีเซียส่งออกถ่านหินไปจีน
ปริมาณ 21.5 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีสูงมาก โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า จีนเป็น
จุดหมายปลายทางของถ่านหินจากอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 32.6 ในสองเดือนน้ี การส่งออกถ่านหินไปญ่ีปุ่ นเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 30.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็น 5.38 ลา้นตนั ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563 ส าหรับประเทศ
ในแถบอาเซียน (ส่วนใหญ่มาเลเซียและไทย) ก็เพ่ิมขึ้นอยา่งมากท่ีร้อยละ 46.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เป็น
ปริมาณ 8.4 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 20 มีนาคม 2563) 
 
การน าเขา้ถ่านหินของอินเดียในเดือนมีนาคมมีปริมาณ 15.74 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 27.5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีท่าเรือเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีรวบรวมโดย Mjunction อินเดียน าเขา้ถ่านหิน 
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21.72 ลา้นตนัในเดือนมีนาคมปีท่ีแลว้ อย่างไรก็ตาม การน าเขา้ถ่านหินของประเทศอินเดียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 เป็น 242.97 
ลา้นตนัในปี 2562 ถึงปี 2563 สูงกว่าปริมาณ 235.35 ลา้นตนัท่ีน าเขา้ในช่วงปีงบประมาณก่อนหน้า (เดือนเมษายนปี 2561 
ถึงเดือนมีนาคมปี 2562) ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของอินเดียลดลงอย่างมีนยัส าคญัเน่ืองจากปัจจยัทั้งทางดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทาน กล่าวคือ ปริมาณการผลิต การบริโภค การขนส่ง และการกระจายสินคา้ บรรยากาศในตลาดยงัไม่สู้ดีและเราคาดว่า
ปริมาณการซ้ือขายในระยะส้ันจะยงัอยูใ่นระดบัต ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงถ่านหิน นายปราห์ลาด โจสิ กล่าวก่อนหนา้น้ีว่า
รัฐบาลจะหยดุ "การน าเขา้ถ่านหินทดแทน" ในอีกสามถึงส่ีปีขา้งหนา้  (ขอ้มูลจาก PTI วนัท่ี 8 เมษายน 2563) 
 
ญ่ีปุ่ นน าเขา้ถ่านหิน 44.8 ลา้นตนัในไตรมาสแรกของปี 2563 เพ่ิมขึ้นสุทธิร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนา้  (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 17 เมษายน 2563) 
 
ในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา พายไุซโคลนระดบั 4 ไดเ้คล่ือนตวัไปทัว่ออสเตรเลียตะวนัตกซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจราจรทางเรือ
และการท าเหมือง การขนส่งไดฟ้ื้นตวัจากปริมาณท่ีตกต ่าเม่ือตน้ปี 2563 เน่ืองจากพายไุซโคลนท่ีมีความรุนแรงนอ้ยกว่า แต่
ผลกระทบจากพายุไซโคลนเม่ือเร็ว ๆ น้ีส่งผลให้การขนส่งแย่ลงไปอีก การส่งออกแร่เหล็กของออสเตรเลียในปีน้ีจนถึง
ปัจจุบนัลดลงร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้  (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563) 
ข่าวดีในตลาดถ่านหิน ก็คือ การน าเขา้ถ่านหินทางทะเลของเวียดนามเพ่ิมขึ้นเป็นประวติัการณ์โดยมีปริมาณ 3 ลา้นตนัซ่ึง
เพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ การน าเขา้ในเดือนเมษายนมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงขึ้นแมว่้าจะ
มีการระบาดทัว่โลกของ COVID-19 ภาคอุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนามท่ีก าลงัขยายตวัไม่ไดรั้บผลกระทบจากไวรัสมาก
เท่ากบัประเทศอ่ืน ๆ และยงัคงมีความตอ้งการวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเราไดน้ าเสนอไปเม่ือปีท่ีแลว้ ผลท่ีตามมา
คือมีการขนส่งโดยเรือขนาดซุปราแมกซ์และปานาแมกซ์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยมีปริมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 250 และ
ร้อยละ 175 ตามล าดบัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้  เราเห็นรูปแบบที่คลา้ยกนัในประเทศอื่นในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตซ่ึ้งเป็นภูมิภาคเดียวท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวกในปี 2563 ตามแนวโน้มล่าสุดของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 28 เมษายน 2563) 
 
รัฐบาลอินโดนีเซียลม้เหลวในการควบคุมผูป้ระกอบการเหมืองถ่านหินอีกคร้ังเน่ืองจากการส่งออกเพ่ิมขึ้นเป็น 456 ลา้นตนั 
ในปี 2562 เพ่ิมขึ้น 27.5 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า) จีนน าเขา้ถ่านหินปริมาณกว่า 
147 ลา้นตนั คิดเป็นหน่ึงในสามของปริมาณการส่งออกถ่านหินทั้งหมดของอินโดนีเซียในปี 2562 การส่งออกไปยงัประเทศ
จีนเพ่ิมขึ้น 18.3 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า) แมจ้ะมีความไม่แน่นอนเม่ือตน้ปีท่ี
ผา่นมาเก่ียวกบัการจ ากดัการน าเขา้ถ่านหินของจีน ทวีปเอเชียใตย้งัคงพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการน าเขา้ถ่านหินจากอิน
โดนีเชียปริมาณมาก โดยการส่งออกไปยงัอินเดียเพ่ิมขึ้น 11.3 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้) เป็น 122 ลา้นตนั และการส่งออกไปยงับงัคลาเทศเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตวัเป็น 6 ลา้นตนั การส่งออกถ่านหินไปยงัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้พ่ิมขึ้นเป็นตวัเลขสองหลกัเป็นปีท่ีสามติดต่อกนั โดยมีปริมาณถึง 85 ลา้นตนั และตอนน้ีปริมาณการ
ส่งออกไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นมากกว่าปริมาณการส่งออกไปยงัญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และไตห้วนัรวมกนั ซ่ึงอยู่ท่ี 76 
ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของเวียดนามยงัคงเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็ว โดยอยูท่ี่ 20,520 กิกะวตัต ์ในไตรมาสแรก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
13 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ดว้ยก าลงัการผลิตอีก 8,400 กิกะวตัต์จากโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินท่ีอยู่ระหว่าง
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การก่อสร้าง ดูเหมือนว่าการบริโภคถ่านหินจะมีปริมาณสูงกว่าปริมาณของพลงังานประเภทอื่น ๆ ในประเทศรวมกนัใน
ปัจจุบนัถึงร้อยละ 38 และภายในเวลาไม่ก่ีปี เวียดนามจะกลายเป็นผูน้ าเขา้ถ่านหินรายใหญ่อนัดบัส่ีของโลก ตามขอ้มูล
ศุลกากรของเวียดนาม การใชถ่านหินเพ่ิมขึ้น 25 ล้านตันในปี 2562 เน่ืองจากการท าเหมืองภายในประเทศไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วได ้เวียดนามน าเขา้ถ่านหินท่ีปริมาณ 44 ลา้นตนัในปี 2562 ซ่ึงเป็นปริมาณ
เกือบสองเท่าของปริมาณในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า การน าเขา้จากออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น 9 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 131) เป็น 16 ลา้นตนั แซงหน้าอินโดนีเซีย (เพ่ิมขึ้น 3 ลา้นตนั เป็นปริมาณ 15 ลา้น
ตนั) ซ่ึงเป็นแหล่งน าเขา้อนัดบัหน่ึงของเวียดนาม เวียดนามไดซ้ื้อถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูงมากจากรัสเซีย (เพ่ิมขึ้น 2.5 ลา้นตนั 
เป็น 6 ลา้นตนัในปี 2562) และ 2.6 ลา้นตนัจากแอฟริกาใต ้ซ่ึงมีการส่งออกไปยงัเวียดนามในปี 2561 เพียง 0.1 ลา้นตนั การ
น าเขา้ถ่านหินในไตรมาสแรกนั้นเกินความคาดหมายอีกคร้ัง  ขอ้มูลจากศุลกากรแสดงให้เห็นว่าเวียดนามน าเขา้ถ่านหินใน
เดือนมีนาคมถึง 4.45 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แมว่้าตวัเลขเหล่าน้ีอาจสูงเกิน
จริงเน่ืองจากสินคา้บางรายการโดยเฉพาะถ่านหินจากออสเตรเลีย ซ่ึงแต่เดิมมีก าหนดส่งไปยงัอินเดียแต่ถูกขายต่อเพื่อส่ง
มายงัเวียดนาม อนัเป็นผลมาจากมาตรการปิดท่าเรือของอินเดียภายใตม้าตรการปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม ดว้ยประชากร 95 
ลา้นคนของเวียดนามซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ยงัคงมีมุมมองในเชิงบวกว่าเวียดนามจะฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว
กว่าประเทศส่วนใหญ่จากการหยุดชะงกัของการคา้โลกในปัจจุบนั และมีการพฒันาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (ขอ้มูล
จาก Howe Robinson Research วนัท่ี 24 เมษายน 2563) 
 
เม่ือปีท่ีแลว้อินเดียน าเขา้ถ่านหิน 240 ลา้นตนั ซ่ึงประกอบดว้ยถ่านหินเทอร์มอล 184 ลา้นตนั และถ่านหินโลหะ 56 ลา้นตนั 
เห็นไดช้ดัว่าการน าเขา้ถ่านหินเทอร์มอลในปี 2563 มีความเส่ียงจากทั้งการเพ่ิมการผลิตภายในประเทศของอินเดียและความ
ตอ้งการพลงังานท่ีลดลง ซ่ึงเห็นไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินรายเดือนของอินเดียในช่วงเดือนเมษายนท่ีลดลงร้อยละ 
25.5 เป็น 39 ลา้นตนั ดว้ยเหตุน้ีถ่านหินคงคลงัของโรงไฟฟ้าจึงอยู่ในระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ และเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้
กระทรวงพลงังานไดข้อให้โรงไฟฟ้าลดการน าเขา้ถ่านหินเพื่อใชเ้ป็นส่วนผสม หรือ “พยายามอยา่งเตม็ท่ีในการทดแทนการ
น าเขา้ดว้ยถ่านหินในประเทศ” ซ่ึงมาตรการน้ีดูเหมือนจะค่อนขา้งยากในทางปฏิบติั เน่ืองจากถ่านหินในประเทศมีปริมาณ
เถา้ถ่านสูงมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการผสมของถ่านหินท่ีมีความร้อนสูงและมีเถา้ถ่านต ่าเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ่านหินท่ีมาจาก
แอฟริกาใต ้เพื่อให้โรงไฟฟ้าท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อินโดนีเซียเป็นผูส่้งออกถ่านหินเทอร์มอลรายใหญ่ท่ีสุดไป
ยงัอินเดียท่ีปริมาณ 122 ลา้นตนัในปี 2562 ในแง่ปริมาณตวัเลขน้ีคิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด ไม่แน่ว่า
แอฟริกาใตค้วรจะกงัวลถึงปริมาณการน าเขา้ท่ีลดลงอย่างรวดเร็วของอินเดียเน่ืองจากในตอนน้ีมีประมาณร้อยละ 26 (43 
ลา้นตนั ในปี 2562) ถูกส่งออกไปยงัอินเดียเพียงแห่งเดียว ขอ้มูลจากไตรมาสแรกแสดงให้ เห็นว่าปริมาณการส่งออกจาก
แอฟริกาใตเ้ม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ความจริงแลว้เพ่ิมขึ้น 3 ลา้นตนั ขณะท่ีปริมาณจากอินโดนีเซียลดลง 6.5 
ล้านตัน ไม่แน่ว่าปริมาณท่ีลดลงอาจน าไปสู่การแข่งขนัท่ีเพ่ิมขึ้นจากแหล่งอ่ืนๆ เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือท่ีลดลง
โดยเฉพาะในกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ ส่งผลให้ให้โคลมัเบียเจาะตลาดอินเดียเป็นคร้ังแรกดว้ยถ่านหินปริมาณ 1.8 ลา้นตนั 
การน าเขา้ถ่านหินโลหะคาดว่าจะลดลงเช่นกนัแต่อาจลดลงไม่เท่ากนั และในความเป็นจริงขอ้มูลจากศุลกากรเผยว่าการ
น าเขา้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563 เน่ืองจากการผลิตเหล็ก
ของอินเดียในช่วงแรกยงัคงมีปริมาณเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5 เป็นปริมาณ 111 ลา้นตนัในปีก่อนหน้า แต่ดว้ยความ
ตอ้งการในภาคการก่อสร้างในปัจจุบนัท่ีหยดุชะงกั การผลิตในปริมาณดงักล่าวจะลดลงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย การลดลงน้ีจะส่ง
กระทบต่อออสเตรเลียซ่ึงเป็นผูส่้งออกในปริมาณ 46 ลา้นตนั (ร้อยละ 82) จากปริมาณการน าเขา้ถ่านหินโลหะทั้งหมดของ
อินเดียในปี 2562 แมว่้านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะคาดการณ์ว่าการน าเข้าถ่านหินไปยงัประเทศอินเดียจะลดลงอย่างมาก
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ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน แต่เห็นพอ้งว่าการน าเขา้โดยรวมในปี 2563 อาจลดลงระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อย
ละ 25 ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อภาคอุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research 
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 
 
 
 

 

 
 


