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เลขท่ี 2557-025 
 
วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสอง ปี 2557 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับไตรมาสสอง ปี 2557 บริษทัฯ ขาดทุน
สุทธิจาํนวน 1.62 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ กาํไรสุทธิจาํนวน 0.68 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากการไม่รวมการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียวสาํหรับ
ค่าธรรมเนียมการขอสินเช่ือธนาคารจาํนวน 2.30 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงไดช้าํระตามสญัญาเงินกูส้าํหรับซ้ือเรือมือสองท่ีไดถ้กูยกเลิก
เน่ืองจากไม่มีความตอ้งการในการใชว้งเงินสินเช่ือน้ีอีกต่อไป กาํไรสุทธิ จาํนวน 0.68 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงักล่าวน้ี ควรคาํนึงถึง
ค่าเฉล่ียดชันี BDI ในไตรมาสสองท่ีลดลงมาอยูท่ี่ 982 จุด ซ่ึงตํ่าสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 ในประวติัการณ์ รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วง
ไตรมาสสองอยูท่ี่ 8,687 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,769 เหรียญสหรัฐ หรือสูง
กวา่ร้อยละ 6 จากประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีท่ี 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือม (EBITDA) สาํหรับไตรมาสน้ีเป็นเงิน 11.21 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับไตรมาสสองน้ี ขาดทุนหน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยู่
ท่ี 0.05 บาท ต่อหุน้ หรือ กาํไร 0.02 ต่อหุน้ (หากไม่รวมการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียวสาํหรับค่าธรรมเนียมธนาคาร)  
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 2 ปี 2557 ไตรมาส 2 ปี 2556 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 16,207 14,384 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 8,687 7,507 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,769 4,555 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการ
แปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

11.21 6.57 

กาํไร/(ขาดทุน) สุทธิ (หากไม่รวมการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียวสาํหรับ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และไม่รวมกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิก
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

0.68 (3.29) 

กาํไร/(ขาดทุน) สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (1.62) 5.34 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.05) 0.15 
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การคาดการณ์ มีสองคาํถามท่ีมกัถูกถามอยูเ่สมอ กล่าวคือ ทาํไมคร่ึงแรกของปี 2557 ดชันี BDI จึงไม่สูงเหมือนในไตรมาสส่ี                  
ปี 2556 และทาํไมจึงยงัมีการคาดการณ์วา่ดชันี BDI จะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในไตรมาสส่ีปี 2557 เพ่ือเป็นการตอบคาํถามเหล่าน้ี 
จึงจาํเป็นตอ้งวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งคร่ึงหลงัของปี 2556 และคร่ึงแรกของปี 2557 ดงัต่อไปน้ี 
 
1. เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2557 อินโดนีเซียไดห้า้มการส่งออกแร่นิเกิลและแร่อะลูมิเนียม ทาํใหจี้นตอ้งสตอ็กแร่ทั้งสองมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ส่งผลใหค้่าระวางปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงไตรมาสส่ีปี 2556 
 
ในขณะน้ี แร่ท่ีสตอ็กไวด้งักล่าวกาํลงัจะหมดลง จีนยงัคงตอ้งมองหาแร่นิเกิลและแร่อะลูมิเนียมจากแหล่งอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ตวัเลขอุปสงคใ์นเรือเทกองในแง่ปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมล ์ซ่ึงจะส่งผลใหต้ลาดค่าระวางปรับตวัสูงข้ึนในไตรมาสส่ีปี 2557 
 
2. ตามปกติแลว้ ไตรมาสแรกของบราซิลเป็นไตรมาสท่ีมีสภาพอากาศเปียกช้ืนอยา่งมาก ทาํใหมี้การส่งออกแร่เหลก็เพียง
เลก็นอ้ย จากสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่จีนมีการนาํเขา้แร่เหลก็ในช่วงหกเดือนแรกของปีน้ีมากกวา่ปีท่ีแลว้แต่ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่
นั้นมาจากออสเตรเลีย ซ่ึงหากคาํนึงถึงตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลจ์ะนอ้ยกวา่มาจากบราซิลอยา่งมาก 
 
ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 ซ่ึงตลาดฟ้ืนตวัอยา่งมากนั้น เป็นผลมาจากมีปริมาณการส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลเขา้สู่จีนมากกวา่
ในช่วงคร่ึงแรกของปี ส่งผลใหต้วัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัแร่เหลก็ท่ีส่งออกจากออสเตรเลีย 
ทั้งน้ี คาดวา่ในปีน้ีจะเกิดเหตุการณ์เช่นอยา่งเดียวกนัโดยจะมีแร่เหลก็ท่ีผลิตจากเหมืองในบราซิลออกมาในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557  
 
3. รัฐบาลจีนไดพ้ยายามลดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมาซ่ึงประสบผลสาํเร็จไปเพียง
เลก็นอ้ย จากการใชว้ธีิท่ีรุนแรงในปีน้ีโดยไดส้ั่งใหธ้นาคารต่างๆลดการใหสิ้นเช่ือลง แมว้า่ไดส่้งผลใหค้วามตอ้งการในตลาด
อสังหาริมทรัพยล์ดลงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ แต่กไ็ดส่้งผลกระทบท่ีไม่ไดค้าดไว ้ คือ มีการลดการใหสิ้นเช่ือในภาคธุรกิจอ่ืนๆใน
ระบบเศรษฐกิจลงดว้ย ซ่ึงรวมไปถึงธุรกิจเหมืองแร่และธุรกิจนาํเขา้รายใหญ่ ซ่ึงทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่มีกาํลงัซ้ือสินคา้แมใ้นเวลา
ราคาสินคา้ตกตํ่าลงเพราะไม่สามารถเขา้ถึงสินเช่ือท่ีเคยมีอยา่งไม่จาํกดัเหมือนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 ได ้ ขอ้จาํกดัในกาํลงัซ้ือ
น้ี ไดท้าํใหฤ้ดูกาลตามปกติของดชันี BDI กลบัหายไป จากท่ีเคยคาดวา่การสตอ็กแร่เหลก็จะส่งผลใหด้ชันี BDI ปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่
ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน นอกจากน้ี ผลกระทบท่ีไม่ไดค้าดไวอี้กอยา่งหน่ึง คือ ดชันี PMI (Purchasing Managers Index) 
ของจีนไดรั้บผลกระทบทางลบตั้งแต่เร่ิมนโยบายน้ีและส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของจีนชะลอตวัลงอยา่งมาก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการหรือความตั้งใจของผูน้าํจีนแต่อยา่งใด  
 
ผูน้าํจีนไดต้ระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่างๆเหล่าน้ี เม่ือเดือนมิถุนายน จึงไดส้ัง่ธนาคารต่างๆวา่ไม่มีความจาํเป็นในการลดสินเช่ือ
อีกต่อไป ดงันั้น จึงคาดวา่จะมีกาํลงัซ้ือกลบัเขา้มาในช่วงคร่ึงหลงัของปีหรือช่วงไตรมาสส่ีของปี 2557 
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4. ตามธรรมเนียมแลว้ ฤดูกาลการส่งออกธญัพืชของทวปีอเมริกาใตเ้ร่ิมข้ึนตน้ปีไปจนถึงเดือนมิถุนายน แต่สาํหรับปีน้ี มี
ความล่าชา้อยา่งมากในฤดูกาลการส่งออกธญัพืชดงักล่าว เน่ืองจากมีฝนตกหนกัในบราซิล และในอาร์เจนตินา เกษตรกรตอ้งการ
เกบ็ผลผลิตธญัพืชของตนเองไวใ้หน้านเท่าท่ีจะทาํไดเ้น่ืองจากเงินสดในธนาคารดอ้ยค่าลงอยา่งรวดเร็วแต่ธญัพืชในไซโลกลบัมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อของประเทศและค่าเงินท่ีอ่อนตวั 
 
โชคยงัดีท่ีธญัพืชเป็นสินคา้โภคภณัฑซ่ึ์งสามารถเน่าเป่ือยไดแ้ละไซโลท่ีใชใ้นการจดัเกบ็ก็มีพ้ืนท่ีจาํกดั ดงันั้น คาดวา่การส่งออก
ธญัพืชของทวปีอเมริกาใตจ้ะฟ้ืนตวัในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมและอาจรวมถึงเดือนสิงหาคม อนัจะส่งผลสนบัสนุน
ตลาดค่าระวางเรือซ่ึงตามปกติแลว้ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกนัยายนเป็นฤดูกาลท่ีดชันี BDI อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า  
 
5. ผลกระทบของเดือนมกราคมต่อเจา้ของเรือซ่ึงไม่ตอ้งการรับมอบเรือในช่วงปลายปี โดยเฉพาะช่วงภาวะตลาดตกตํ่า 
ส่งผลใหมี้เรือจาํนวนมากส่งมอบในเดือนมกราคมและในไตรมาสแรก ซ่ึงมากกวา่ในไตรมาสส่ีของปีก่อนหนา้น้ี 
 
เช่นเดียวกนัน้ี คาดวา่การส่งมอบเรือจะมีปริมาณลดลงในไตรมาสส่ีปี 2557 และคาดวา่จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอีกคร้ังเม่ือตลาด (ดชันี 
BDI) ฟ้ืนตวัตามฤดูกาล 
 
การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีนในช่วงหกเดือนแรกมีปริมาณ 457.38 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปี 2557 จะอยูท่ี่ 914.75        
ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.51 เม่ือเทียบกบัตวัเลขการนาํเขา้ท่ี 820.3 ลา้นตนัในปี 2556 ปัจจยัหลกัซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
การนาํเขา้ดงักล่าว คือ ราคาแร่เหลก็นาํเขา้จากตลาดระหวา่งประเทศเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการผลิตแร่เหลก็ภายในประเทศจีน                   
การนําเข้าถ่านหินของประเทศจนี มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน หากจะประมาณการนาํเขา้ถ่านหินของประเทศจีนสาํหรับปี 2557 โดย
คาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรก จะได ้320.38 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัปริมาณ 322.01 ลา้นตนัในปี 2556 ซ่ึงถือวา่
เป็นปริมาณท่ีมากท่ีสุดอยูแ่ลว้นั้น ส่งผลใหจี้นกา้วกระโดดข้ึนเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินอนัดบัหน่ึงของโลก การผลติเหลก็ในจนี ได้
ขยายตวั หากจะประมาณการผลิตเหลก็ทั้งปีสาํหรับปี 2557 โดยคาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรก จะได ้ 819.22 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบั
อตัราขยายตวัร้อยละ 5.76 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 774.57 ลา้นตนัเม่ือปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของอุปสงคใ์นสินคา้แหง้เทกองใน
ประเทศจีนนั้นสวนทางกบัการหดตวัทางเศรษฐกิจของประเทศดว้ยตวัเลขจีดีพีในไตรมาสแรกท่ีร้อยละ 7.4 และขยายตวัอยูท่ี่            
ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสสอง โดยจากประมาณการของรัฐบาลจีน ตวัเลขจีดีพีของทั้งปี 2557 จะยงัคงอยูท่ี่ร้อยละ 7.5  
 
Ivan Szpakowski นกัวิเคราะห์จาก Citigroup ไดก้ล่าวไวว้า่มีการปิดเหมืองแร่เหลก็ในจีนลงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 และมีการปิด
อยา่งต่อเน่ืองทุกวนั ซ่ึงส่งผลใหก้าํลงัการผลิตลดลง (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
จีนไดป้รับเพ่ิมเป้าหมายในการท่ีจะลดกาํลงัการผลิตเหลก็ลงใหเ้หลือ 28.7 ลา้นตนัในปี 2557 ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายเดิมท่ีเคยตั้งไวใ้น
เดือนมีนาคมท่ี 27 ลา้นตนั โดยจะลดลงอีก 19 ลา้นตนัในปีน้ี นอกจากนั้น จีนจะลดกาํลงัการผลิตถ่านหินลง 12 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก 
COSCO China News Letter) 
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จีนไดว้างแผนท่ีจะปิดเหมืองถ่านหินขนาดเลก็กวา่ 2,000 แห่ง ภายในปี 2558 เพ่ือลดกาํลงัการผลิตท่ีลา้สมยัและเพิ่มความปลอดภยั
ในการทาํงาน ตามประกาศของหน่วยงาน State Administration of Work Safety (ขอ้มูลจาก COSCO China News Letter) 
 
ตั้งแต่ปี 2551 จีนไดเ้พ่ิมปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็โดยเฉล่ียร้อยละ 12.8 ต่อปี มาอยูท่ี่ปริมาณ 794.9 ลา้นตนัในปี 2556 และคาดวา่
จะขยายตวัอีกร้อยละ 12.9 เป็น 897.4 ลา้นตนัในปี 2557 ทั้งๆท่ีความตอ้งการใชแ้ร่เหลก็ลดลง และมีการเลิกใชเ้หลก็เป็น
หลกัประกนัทางการเงิน รวมถึงปริมาณสตอ็กแร่เหลก็ท่ีท่าเรือสูงถึง 113 ลา้นตนั ซ่ึงส่วนมากเป็นแร่เหลก็ท่ีซ้ือมาในราคาท่ีสูงและ
ตอ้งขายขาดทุน ดงันั้น การนาํเขา้อาจจะมีปริมาณมากต่อไป และราคาแร่เหลก็ท่ีตํ่ากวา่จุดคุม้ทุนของผูป้ระกอบการเหมืองแร่ในจีน 
จะส่งผลใหมี้การนาํเขา้ทดแทน (ขอ้มูลจาก Hartland) 
 
อุปทานแร่เหลก็จากบราซิลและออสเตรเลียท่ีมีปริมาณมากส่งผลใหร้าคาเหลก็ตกตํ่าลง ทาํใหเ้หมืองเหลก็ในจีนซ่ึงมีตน้ทุนท่ีสูง
ตอ้งปิดตวัลงหรือลดกาํลงัการผลิตลง ดงันั้น ในปีน้ีปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนอาจจะสูงเป็นประวติัการณ์ ทาํใหก้าํลงัการ
ผลิตเหลก็ท่ีมาจากการนาํเขา้เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
ดชันี PMI ของจีนเพ่ิมข้ึนจาก 49.4 ในเดือนพฤษภาคม มาอยูท่ี่ระดบัท่ีสูงสุดในรอบเจด็เดือนท่ีผา่นมาท่ี 50.8 ในเดือนมิถุนายน ซ่ึง
ดชันีน้ีหากอยูเ่หนือกวา่ระดบั 50 แสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนจะส่งผลใหต้วัเลขจีดีพี
เป็นไปตามเป้าท่ีตั้งไวท่ี้ร้อยละ 7.5 สาํหรับปี 2557 (ขอ้มูลจาก Maersk Broker) 
 
ปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีอาจเกิดข้ึนอาจทาํใหพื้ชผลทางการเกษตรทัว่โลกเสียหาย ซ่ึงทาํใหก้ารขนส่งทางเรือไดรั้บผลกระทบและ
ทาํใหค่้าระวางเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหซ้พัพลายเออร์และผูน้าํเขา้ตอ้งนาํเขา้จากทอ้งท่ีท่ีห่างไกลออกไป นกัอุตุนิยมวิทยาไดค้าดการณ์วา่
ปรากฏกาณ์น้ีจะกลบัมามีผลชดัเจนอีกคร้ังในปี 2557 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกในรอบหา้ปีท่ีผา่นมา ในช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญรอบท่ีแลว้ 
ดชันีค่าระวางเรือไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมาก โดยในเดือนกุมภาพนัธ ์ 2552 เม่ือคร้ังท่ีมีปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึน ดชันี BDI อยูท่ี่ระดบั 1,099 
จุด และเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ี่ระดบั 2,998 จุด ในเดือนมีนาคม 2553 ก่อนท่ีปรากฏการณ์จะค่อยๆบรรเทาลง ทั้งน้ี จากเดือนมีนาคม 2549 
ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 ดชันีไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจาก 2,708 จุดเป็น 4,765 จุด (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ความแออดัของท่าเรือชายฝ่ังตะวนัออกของทวปีอเมริกาใตเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลใหส้ภาพตลาดในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 
แตกต่างจากปีท่ีแลว้ จะเห็นไดจ้ากเมือง Paranagua ในช่วงเวลาน้ี (สปัดาห์ท่ีสามของเดือนมิถุนายน) ของปีท่ีแลว้ มีเรือมากกวา่ 
100 ลาํรอเขา้เทียบท่า โดยเรือส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) ส่งผลใหอุ้ปทานในเรือขนาดน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก
ดงันั้น ในปีน้ีแมว้า่จะมีปริมาณการส่งออกถัว่เหลืองจากบราซิลเป็นจาํนวนมาก แต่ความแออดัท่ีลดลงส่งผลใหค้่าระวางตกตํ่าลง 
ภาพรวมของ 20 ปีท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการนาํเขา้ธญัพืชของจีน โดยส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้ถัว่เหลือง (ปี 2556 
มีปริมาณการนาํเขา้ถัว่เหลืองถึง 69 ลา้นตนัจากปริมาณการนาํเขา้ธญัพืชทั้งหมด 75 ลา้นตนั) ในช่วงหา้เดือนแรกของปี 2557 
ปริมาณการนาํเขา้ธญัพืชไดเ้พ่ิมข้ึน 9.6 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ประกอบไปดว้ย
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ถัว่เหลือง 7 ลา้นตนั ขา้วสาลีเพ่ิมข้ึนสองเท่าเป็น 2.4 ลา้นตนั ขา้วบาร์เลยเ์พ่ิมข้ึนเกือบสามเท่าเป็น 2.1 ลา้นตนั ในขณะท่ีขา้วโพด
เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย ตวัเลขการส่งออกเหล่าน้ีส่งผลต่อตลาดค่าระวางเรือเพียงเลก็นอ้ย เน่ืองจากความแออดัท่ีท่าเรือต่างๆ ลดลง
อยา่งชดัเจน (โดยเฉพาะแถบภาคใตข้องบราซิล) (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
การนาํเขา้ของอินเดียถือเป็นจุดเด่นของตลาดถ่านหินในทวปีเอเชีย โดยในปี 2556 ตวัเลขการนาํเขา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 มาอยูท่ี่ 152 
ลา้นตนั และอาจเพ่ิมถึง 170 ลา้นตนัในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
เกือบคร่ึงของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน (เม่ือตน้เดือนกรกฎาคม 2557) มีสตอ็กถ่านหินสาํหรับเพียงหน่ึงสัปดาห์หรือนอ้ยกวา่
นั้น การขาดแคลนจะรุนแรงข้ึนและจะส่งผลใหมี้การนาํเขา้ถ่านหินมากข้ึนอีกร้อยละ 14 เน่ืองจากฤดูมรสุมท่ีอ่อนกาํลงัตวัลงส่งผล
ใหมี้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงันํ้าลดลง (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
พรรค BJP ของท่าน Narendra Modi ไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งในอินเดีย ซ่ึงเป็นพรรคแรกท่ีไดค้รองท่ีนัง่ส่วนใหญ่ในสภา
ในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงท่านเคยเป็นผูน้าํของรัฐ Gujarat และไดก้า้วข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี ดว้ยความคาดหวงัอยา่งสูงในความ
โปร่งใสและการปฏิรูปทัว่ประเทศไม่เพียงแต่เอ้ือต่อชนชั้นสูงเท่านั้น นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีประสบผลสาํเร็จท่ีใชใ้นรัฐ Gujarat 
และความสัมพนัธ์กบัตระกลูผูมี้อิทธิพลทางธุรกิจต่างๆ เช่น ตระกลู Ambani ตระกลู Adani และตระกลู Mehta ทาํใหเ้กิดความหวงั
วา่ท่านจะนาํนโยบายดงักล่าวมาใชท้ัว่ประเทศ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบันโยบายท่ีปิดกั้น การคอร์รัปชนั เงินอุดหนุนมหาศาล และ
นโยบายทางเศรษฐกิจและภาษีท่ีไม่ชดัเจนซ่ึงเป็นรูปแบบของรัฐบาลก่อนจากพรรค Congress มีความเช่ือท่ีวา่ความสาํเร็จของรัฐ 
Gujarat จะไดเ้ห็นในวงกวา้งทัว่ประเทศ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชากรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
ไฟฟ้า การเดินทาง สาธารณูปโภค การผลิต และการเกษตร ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อการนาํเขา้วตัถุดิบสาํหรับใชใ้นการผลิต
ภายในประเทศ อนัเป็นการตอบสนองตน้ทุนท่ีสูงข้ึนและความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลงของจีน ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การส่งออก
มากยิง่ข้ึน (ขอ้มูลจาก Hartland) 
 
แมว้า่มีความทา้ทายมากในภาคอุปทาน แต่การคาดการณ์อุปสงคก์็ทาํไดย้ากยิง่กวา่ เน่ืองจากไม่สามารถคาดการณ์อุปสงคโ์ดยตรง
ได ้เพราะในความเป็นจริงแลว้ อุปสงคข้ึ์นอยูก่บัเหตุการณ์ ฤดูกาล และมีความผนัผวน ตวัอยา่งเช่น การชะลอตวัของการเติบโตใน
สินคา้โภคภณัฑข์องจีนควรจะส่งผลใหป้ริมาณการนาํเขา้ถ่านหินและแร่เหลก็ลดลง แต่ในความเป็นจริงแลว้ไม่เป็นเช่นนั้น จีน
ตอ้งการนาํเขา้ถ่านหินท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าจากแหล่งต่างๆท่ีมีเพ่ือลดระดบัมลพิษ แมว้า่เหมืองในประเทศจะมีกาํลงัการผลิตถ่านหิน
มากกวา่ 4 พนัตนัต่อปี กาํลงัการผลิตแร่เหลก็ท่ีมากเกินจากสามประเทศใหญ่ส่งผลใหร้าคาแร่เหลก็ในประเทศจีนลดลง และทาํให้
เกิดความตอ้งการในการนาํเขา้ทางทะเลแทนท่ีแร่เหลก็ในประเทศท่ีมีราคาแพงและดอ้ยคุณภาพ การท่ีอินโดนีเซียไดห้า้มการ
ส่งออกแร่ดิบ ทาํใหจี้นตอ้งสตอ็กแร่นิเกิลและแร่อะลูมิเนียมในคร่ึงหลงัของปี 2556 ส่งผลใหค้่าระวางปรับตวัเพ่ิมข้ึน อีกไม่นาน 
สตอ็กในจีนจะค่อยๆหมดลง ซ่ึงทาํใหค้าดวา่จะตลาดเรือเทกองจะกลบัมาฟ้ืนตวัจากปัจจยัต่างๆรอบโลกในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2557 ไม่เคยมีใครคาดวา่ในปีน้ี จะมีไขห้วดันกระบาดอีกในจีน และคาดถึงผลกระทบระยะยาวจากนาํเขา้ถัว่เหลืองจากอเมริกา 
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเพียงสองสามปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมตลาดสินคา้เทกอง (ขอ้มูลจาก Hartland) 
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เศรษฐกิจรอบโลกจะฟ้ืนตวัในไตรมาสต่อๆไป ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯน่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 3 สาํหรับช่วงท่ีเหลือ
ของปี เศรษฐกิจของทวปียโุรปคาดวา่จะแขง็แกร่งข้ึน ในขณะน้ีเศรษฐกิจจีนดูเหมือนจะผา่นจุดตํ่าสุดในไตรมาสแรก และจะพ้ืนตวั
จากการปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน (ขอ้มูลจาก  Deutsche Bank) 
 
บทวเิคราะห์ภาคอปุทาน เรือขนส่งสินคา้แหง้แบบเทกองท่ีถูกปลดระวางในคร่ึงแรกของปีน้ีประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ 
(Capesize) จาํนวน 17 ลาํ เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 21 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 21 ลาํ เรือ
ขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 23 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 56 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 7.24 
ลา้นเดทเวทตนัเม่ือเทียบกบัขนาด 13.09 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในปี 2557 การปลดระวางเรือมีปริมาณลดลง
อยา่งชดัเจนเม่ือเทียบกบัปี 2556 ในคร่ึงแรกของปี 2557 มีการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 3.02 จาก 735.19 ลา้นเดทเวทตนั เป็น 
757.40 ลา้นเดทเวทตนั  ซ่ึงอีกร้อยละ 5.61 (41.27 ลา้นเดทเวทตนั) ในมีกาํหนดส่งมอบภายในคร่ึงหลงัของปี 2557 และอีกร้อยละ 
8.94 (65.72 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2558 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 35 ของการส่งมอบเหล่าน้ี 
และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 20 ลา้นเดทเวทตนั (โดย 7.24 ลา้นเดทเวทตนั ไดถู้กรวมไวแ้ลว้ในตวัเลข           
คร่ึงแรกของปี 2557 ดงันั้น คงเหลืออีก 12.76 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับคร่ึงหลงัของปี 2557) ในปี 2557 จะยงัคงมีขนาดกองเรืออยูท่ี่ 
771.47 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.93 (36.28 ลา้นเดทเวทตนั) โดยคาํนวนจากสมมติฐานเหล่าน้ี (อตัราการปลดระวาง
เรือท่ี 20 ลา้นเดทเวทตนั และอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 35) ในปี 2558 จะมีขยายตวัอีกร้อยละ 4.16 (32.10 ลา้นเดทเวทตนั) 
ทาํใหข้นาดกองเรืออยูท่ี่ 803.59 ลา้นเดทเวทตนั การปรับตวัต่ออุปทานท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มาน้ีเป็นส่ิงท่ีทา้ทายอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงหวงัวา่จะสามารถผา่นพน้ไปไดภ้ายในส้ินปีน้ี 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 จนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ 
ในปี 2561 ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี   

ปี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,507 18,795 25,007 25,550 25,550 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    5,508 2,697 2,562 2,555 2,240 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  36 14 10 10 9 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

10,938 13,523 13,713 13,713 13,849 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

60.25 36.46 35.13 35.04 31.02 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเขา้ผกูมดัรายไดท่ี้สูงโดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวดว้ยอตัราค่าระวางท่ีสูง เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผนัผวนของตลาดค่าระวางรายวนั 
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การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 501 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 7,445 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่
ท่ี 8,054 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 8.18 สาํหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 859 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 8,982 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะ
เห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 10,882 เหรียญสหรัฐ นั้นสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ถึง              
ร้อยละ 21.15 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 43 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ โดยมีเรือสัง่ต่อใหม่อีก                
2 ลาํมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 ซ่ึงทั้งสองลาํเป็นเรือขนส่งซีเมนตข์นาด 21,000 เดทเวทตนั และในปี 2558 มีกาํหนดรับมอบเรือ
สัง่ต่อใหม่อีก 17 ลาํ (ซ่ึงเป็นเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํและเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 13 ลาํ) ส่วนในปี 
2559 มีกาํหนดรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่อีก 7 ลาํ (ซ่ึงเป็นเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํและเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 5 ลาํ) นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่าเม่ือราคาเรือไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนในระดบัท่ีน่าพอใจ อนัเป็นโอกาสท่ีดีท่ี
บริษทัฯไดเ้ฝ้ารอมานานและหากแผนปรับลดอายกุองเรือน้ีประสบความสาํเร็จ จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนื
ต่อไป 
 
เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในทุกไตรมาสอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 หากกระแสเงินสดและความสามารถในการทาํกาํไรเอ้ืออาํนวย 
บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งท่ีไดเ้คยกระทาํ สาํหรับไตรมาสแรกปี 2557 บริษทัฯไดจ่้าย             
เงินปันผลแลว้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวท่ีวางไว ้
 
นิตยสาร Marine Money ประจาํเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2557 ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯอยูใ่นอนัดบัท่ี 52 ของบริษทัขนส่งทางเรือท่ีดี
ท่ีสุดในโลกสาํหรับปี 2556 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบันั้นประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์
กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุน้ (Total return to shareholders) อตัราการก่อรายไดข้องสินทรัพยร์วม (Asset turnover) อตัรา
กาํไรขั้นตน้ (Profit margin) ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return on 
Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to book value) นอกจากนั้น นิตยสาร Marine Money ยงัไดจ้ดัอนัดบั 10 บริษทัท่ีมี
ผลประกอบการดีท่ีสุดในรอบ 8 ปีท่ีผา่นมา โดยบริษทัฯ ถกูจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 6 ของโลกในช่วงเวลาดงักล่าวอีกดว้ย 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัท่ี 4 สิงหาคม เวลา 9.00 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการดาํเนินงานใน
ปัจจุบนั สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
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การปลดระวางเรือ มีปริมาณลดลงจากสองสามปีท่ีผา่นมาซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีปริมาณการปลดระวางจาํนวนมาก โดยในคร่ึงแรกของปี 
2557 มีเรือจาํนวน 21 ลาํไดถู้กปลดระวาง ขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 32 ลาํ ส่งผลใหมี้กองเรือโลกเพ่ิมข้ึนจาก 2,770 ลาํ ในช่วง
ตน้ปี เป็น 2,781 ลาํในช่วงส้ินไตรมาสสอง สาํหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) และ
หากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํ่า โดยพิจารณาจากดชันี BDI อยูท่ี่หรือตํ่ากวา่ 1,000 จุด บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบั
บริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 7-10 ต่อปี ซ่ึงถือเป็นข่าวดีท่ีจะทาํใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานเขา้สู่ภาวะสมดุล   
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 


