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เลขท่ี 2558-024 
 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสอง ปี 2558 
 
ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับ                       
ไตรมาสสอง ปี 2558 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 12.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัไตรมาสสองปี 2557 ท่ีขาดทุนสุทธิจาํนวน 
1.62 ลา้นเหรียญสหรัฐ รายไดต้่อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสอง ปี 2558 อยูท่ี่ 5,757 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส
สอง ปี 2557 ท่ี 8,687 เหรียญสหรัฐ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียในไตรมาสสอง ปี 2558 อยูท่ี่ 4,625 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวเ้ลก็นอ้ยท่ีจาํนวน 4,600 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขของไตรมาสสอง ปี 2557 ท่ี 
4,769 เหรียญสหรัฐ (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้ทั้งสองงวด) สาํหรับไตร
มาสสอง ปี 2558 กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.35 บาท ต่อหุน้ เม่ือเทียบกบัขาดทุน 0.05 บาท ต่อ
หุน้ในไตรมาสสอง ปี 2557 
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2557 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 16,207 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

5,575 8,054 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

6,515 10,882 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,625 4,769 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

1.82 11.20 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมกาํไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนและไม่
รวมกาํไร/(ขาดทุน) จากการขายเรือ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(10.70) (1.62) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (12.03) (1.62) 
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กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (ไม่รวมกาํไร/(ขาดทุน) จาก
อตัราแลกเปล่ียนและไม่รวมกาํไร/(ขาดทุน) จากการขายเรือ) 

(0.31) (0.05) 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.35) (0.05) 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 346 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,123 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่
ท่ี 5,575 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 8.8 สาํหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 647 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,767 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะ
เห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 6,515 เหรียญสหรัฐ นั้นตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI             
ร้อยละ 3.7 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 45 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ โดยมีเรือสัง่ต่อใหม่อีก                
23 ลาํมีกาํหนดรับมอบในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ (เรืออลัตราแมกซ์ขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 22 ลาํ และเรือแฮนด้ีไซส์ขนาด 
38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ) นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่าในช่วงระยะเวลาเดียวกนัดว้ย 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.10 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการดาํเนินงาน
สาํหรับไตรมาสสอง สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2558 ถึง        
ปี 2562) ณ ส้ินไตรมาสสอง ปี 2558 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10.8 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 167.36 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   17,651 24,275 24,820 24,820 24,820 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,641 2,562 2,555 2,240 2,190 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  15 11 10 9 9 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.78 35.13 35.04 31.02 30.39 
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เน่ืองจากดชันี BDI ยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งรอเวลาท่ีจะเขา้ผกูมดัรายไดโ้ดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวเม่ือ
ดชันี BDI มีทิศทางขาขึ้น  
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI 

 
ปรากฏการณ์เอลนีโญซ่ึงทาํลายผลผลิตทางการเกษตรทัว่โลกเป็นปัจจยัอนัจะส่งผลกระทบต่อฤดูกาลของการขนส่งทางเรือและทาํ
ใหค่้าระวางเรือสูงข้ึน ทาํใหซ้พัพลายเออร์และผูน้าํเขา้ต่างๆจะตอ้งนาํเขา้จากประเทศท่ีไกลข้ึนเพ่ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ นกั
พยากรณ์อากาศไดย้นืยนัวา่ปรากฏการณ์เอลนีโญไดก้ลบัมาอีกคร้ังในรอบหา้ปีท่ีผา่นมา ในระหวา่งปรากฏการณ์เอลนีโญรอบก่อน 
ดชันีค่าระวางเรือต่างๆไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน กล่าวคือ ในเดือนกุมภาพนัธ ์ 2552 ช่วงท่ีมีปรากฏการณ์เอลนีโญนั้น ดชันี BDI อยูท่ี่
ระดบั 1,099 จุด และไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 2,998 จุดในเดือนมีนาคม 2553 ก่อนท่ีปรากฏการณ์เอลนีโญจะส้ินสุดลง จาก
เดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ดชันี BDI ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจากท่ีระดบั 2,708 จุด มาอยูท่ี่ระดบั 4,765 จุด  (ขอ้มูลจาก 
Reuters) 
 
อากาศท่ีร้อนมากซ่ึงเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญไดส่้งผลใหมี้ความตอ้งการใชถ่้านหินเพ่ิมข้ึนในประเทศแถบเอเชียตอนใต ้
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทาํใหมี้ความตอ้งการพลงังานมากข้ึนและส่งผลใหพ้ลงังานนํ้าลดลง (ขอ้มูลจาก Braemar ACM Research) 
 
ดชันี BDI ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งคาดไม่ถึง ณ ขณะท่ีร่างรายงานฉบบัน้ี ดชันี BDI ไดแ้ตะท่ีระดบั 1,100 จุด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี
สาํหรับเจา้ของเรือ อยา่งไรก็ตาม อุปสงคย์งัคงไม่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามดชันีท่ีแขง็แกร่งข้ึน แต่อยา่งนอ้ยมีเรือเทกองขนาดระวางรวม 
20.5 ลา้นเดทเวทตนัถกูปลดระวางในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่เกือบจะไม่มี เรือท่ีมีการสัง่ต่อไปแลว้ไดถู้ก
เล่ือนออกไปเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเงินของผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ เรือเทกองท่ีถูกสั่งต่อเพ่ือส่งมอบในปี 2559 ไดถ้กูเปล่ียนเป็น
เรือบรรทุกนํ้ามนั และ/หรือ เรือคอนเทนเนอร์ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยลดความกดดนัในความสมดุลของภาคอุปทาน อนั
ส่งผลใหปั้จจยัเชิงลบต่างๆไดเ้ร่ิมหายไปจากตลาด น่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลใหด้ชันี BDI ปรับตวัเพ่ิมข้ึนนาํโดยการปลดระวางเรือ
ขนาดเคปไซส์ซ่ึงส่งผลใหก้ารขยายตวัในเรือขนาดน้ีติดลบ ตราบเท่าท่ีปัจจยัต่างๆเหล่าน้ียงัคงมีอยู ่ เราคงไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัของ
สภาพตลาด ณ ปัจจุบนั 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
การคาดการณ์ สาํหรับอีก 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดยบริษทัฯ 
ไดร้วบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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ประเทศบราซิล 
การขนส่งถัว่เหลืองท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัหลกัท่ีช่วยใหต้ลาดเรือขนาดปานาแมกซ์ฟ้ืนตวัในแถบทะเล
แอตแลนติก ปริมาณการขนส่งถัว่เหลืองต่อเดือนในเดือนมิถุนายนไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นประวติัการณ์โดยมีปริมาณ 9.8 ลา้นตนั อนั
แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ทิศทางของฤดูกาลการขนส่งของบราซิลท่ีขยายตวัข้ึน ความแออดัโดยรวมยงันอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ แต่ความ
ล่าชา้ไดเ้พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยและในเดือนมิถุนายนปีน้ีมีความล่าชา้ในการขนส่งมากกวา่ปี 2557 (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
ประเทศอนิเดีย 
แทนท่ีจะโตเ้ถียงกบักระทรวงทางรถไฟในเร่ืองการแบ่งค่าใชจ่้าย กระทรวงทางถนนจะลงทุนประมาณ 10,000 Crore รูปี ภายใน
สองปีขา้งหนา้เพ่ือก่อสร้างสะพานขา้มทางรถไฟและถนนลอดใตท้างรถไฟ ตามประกาศอยา่งเป็นทางการของทั้งสองกระทรวง 
(ขอ้มูลจาก Live Mint) 
 
คาดวา่จาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองของอินเดียจะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวัมาอยูท่ี่มากกวา่ 800 ลา้นคน ภายในปี 2593 ซ่ึงจาํนวนมากขนาดน้ี
เห็นไดแ้ต่เพียงในประเทศจีน หลงัจากการเลือกตั้งเม่ือเดือนพฤษภาคมของปีท่ีแลว้ นายกรัฐมนตรีโมดีไดส้ญัญาวา่จะสร้าง 100 
เมืองอจัฉริยะภายในปี 2565 และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงใชเ้งินลงทุนประมาณ 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Reuters)  
 
กระทรวงการคลงัของอินเดียไดผ้ลกัดนัใหก้ารก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอยูใ่นงบประมาณของประเทศโดยการสร้างถนนเพ่ิมอีก 
100,000 กิโลเมตรและการสร้างบา้นอีก 6 ลา้นหลงั (ภายในปี 2565) ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความตอ้งการใชเ้หลก็อยา่งแน่นอน (ขอ้มูลจาก 
Business Standard) 
 
คาดวา่อินเดียจะนาํเขา้ถ่านหินมากกวา่ 240 ลา้นตนัในปี 2558 ซ่ึงคาดวา่การนาํเขา้ส่วนมากจะเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรก และชะลอ
ตวัในคร่ึงปีหลงั (ขอ้มูลจาก Braemar ACM Research) 
 
ประเทศอนิโดนีเซีย 
ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียอาจถูกกดดนัใหท้าํตามสญัญาท่ีใหไ้วใ้นการควบคุมปริมาณการนาํเขา้ขา้ว ซ่ึงนกัวิเคราะห์ไดม้องวา่
ประเทศอาจนาํเขา้ขา้วมากถึง 1.6 ลา้นตนัในปีน้ีเน่ืองจากราคาขา้วท่ีพุง่สูงข้ึนภายในประเทศและภยัจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 
(ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
รัฐบาลของอินโดนีเซียกาํลงัหาวธีิการทางกฎหมายเพื่อใหมี้การอนุญาตการส่งออกแร่อะลูมิเนียมเพ่ือช่วยโรงงานหลอมท่ีเพ่ิงเร่ิม
ก่อตั้งใหม่ ตามคาํกล่าวของทางการ ในฐานะท่ีเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ อินโดนีเซียได้
พยายามส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งออกแร่อะลูมิเนียมจากอินโดนีเซียไดล้ดลงเหลือ 2.1 ลา้นตนัในปี 2557 จาก 
55.6 ลา้นตนัในปี 2556 ในขณะท่ีแร่ดงักล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 1.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Reuters) 
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ประเทศจนี 
การนําเข้าถ่านหินในประเทศจนีสาํหรับคร่ึงแรกของปี 2558 มีปริมาณ 99.87 ลา้นตนั ตามขอ้มลูของศุลกากรจีน ซ่ึงถา้ประมาณการ
ทั้งปีจะไดท่ี้ 199.74 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 291.63 ลา้นตนัในปี 2557 ซ่ึงแสดงวา่แนวโนม้ในการชะลอตวัของการนาํเขา้ถ่าน
หินไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือปีท่ีแลว้ 
 
การนําเข้าแร่เหลก็ในประเทศจนี สาํหรับคร่ึงแรกของปี 2558 ไดล้ดลงเลก็นอ้ยเป็น 453.11 ลา้นตนั (457.37 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของ
ปี 2557) ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 906.22 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงเลก็นอ้ยหากเทียบกบัตวัเลขการนาํเขา้
แร่เหลก็ของจีนในปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 933.11 ลา้นตนั  
 
การผลติเหลก็ในจนีสาํหรับคร่ึงแรกของปี 2558 มีปริมาณ 407.83 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 815.65 ลา้นตนั เม่ือเทียบ
กบัตวัเลขของปี 2557 ท่ี 813.30 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงแนวโนม้การขยายตวัเลก็นอ้ยในการนาํเขา้ถ่านหิน 
  
การส่งออกเหลก็ของจนีสาํหรับคร่ึงแรกของปี 2558 มีปริมาณ 52.41 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 104.82 ลา้นตนั เม่ือ
เทียบกบัตวัเลขของปี 2557 ท่ี 93.79 ลา้นตนั ซ่ึงแสดงถึงแนวโนม้การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนอนัส่งผลใหเ้กิดการส่งออก
เหลก็จาํนวนมากข้ึน 
 
ตลาดเรือเทกองไดรั้บประโยชนจ์ากการเติบโตของตวัเลขจีดีพี การพ่ึงพิงการนาํเขา้ถ่านหินและแร่เหลก็ของจีนจากบราซิลและ
ออสเตรเลียอยา่งมากทาํใหต้ลาดเรือเทกองในปัจจุบนัมีความเส่ียงจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน การผลิตเหลก็ของจีนได้
ลดลงเน่ืองจากจีนไดเ้ปล่ียนจากการมุ่งเนน้เร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานและการส่งออกไปเป็นการบริโภคภายในประเทศและการบริการ 
ในขณะเดียวกนั ความตอ้งการไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหินไดล้ดลงเน่ืองจากการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่บนแม่นํ้าของจีนและ
โรงงานไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ ปริมาณเรือท่ีมากเกินความตอ้งการยงัคงเห็นในเรือขนาดเคปไซส์ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 16 การ
ปลดระวางเรือจาํนวนมากตั้งแต่ตน้ปี และการแกไ้ขสญัญาสัง่ต่อเรือจากการสัง่ต่อเรือเทกองเป็นการสัง่ต่อเรือบรรทุกนํ้ามนั ได้
แสดงใหเ้ห็นถึงการฟ้ืนตวัแต่คาดวา่คงตอ้งใชเ้วลา (ขอ้มูลจาก Braemar ACM Research) 
 
จีนมุ่งเนน้ท่ีจะลดการบริโภคถ่านหินลงมากกวา่ 80 ลา้นตนัภายในปี 2560 และมากกวา่ 160 ลา้นตนัภายในปี 2563 การบริโภคถ่าน
หินในจีนซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 3.7 พนัลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 66 ของความตอ้งการพลงังานของประเทศ นอกจากถ่านหินจะ
ก่อใหเ้กิดกา๊ซเรือนกระจกแลว้ ยงัเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหเ้กิดควนัพิษซ่ึงปกคลุมเมืองใหญ่ เช่น ปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้(ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ในเดือนมิถุนายน จีนนาํเขา้ถ่านหินปริมาณ 16.6 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.5 จากเดือนพฤษภาคม การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้า
ลดลงส่งผลใหมี้ความตอ้งการถ่านหินมากข้ึน อยา่งไรกต็าม ยงัถือวา่เป็นปริมาณท่ีนอ้ยกวา่เดือนมิถุนายน 2557 ร้อยละ 34 
ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในคร่ึงแรกของปี 2558 อยูท่ี่ 99.9 ลา้นตนั นอ้ยกวา่คร่ึงแรกของปี 2557 ร้อยละ 38 (ขอ้มูลจาก Braemar 
ACM Research) 
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คาดวา่จีนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคถัว่เหลืองรายใหญ่ของโลกจะนาํเขา้ถัว่เหลืองมากถึง 77 ลา้นตนัในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 จากปีก่อน 
คาดวา่การผลิตถัว่เหลืองในจีนซ่ึงจะเร่ิมเดือนตุลาคมจะลดลงร้อยละ 9.5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 11 ลา้นตนั เกษตรกรชาวจีนได้
ลดขนาดพ้ืนท่ีสาํหรับเพาะปลูกถัว่เหลืองลงและเปล่ียนเป็นเพาะปลูกขา้วโพดและขา้วแทน จีนนาํเขา้ถัว่เหลืองมากกวา่ร้อยละ 60 
ของการคา้ขายเมลด็ถัว่เหลืองของโลกจากบราซิล สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา ความตอ้งการเน้ือสตัวท่ี์เพ่ิมมากข้ึนส่งผลใหมี้
การนาํเขา้เมลด็ถัว่เหลืองซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสตัวแ์ละนํ้ามนัสาํหรับปรุงอาหาร (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
จีนซ่ึงเป็นประเทศนาํเขา้ขา้วฟ่างรายใหญ่ของโลกอาจนาํเขา้ขา้วฟ่างมากกวา่ 9 ลา้นตนัในปี 2557/2558 ซ่ึงเป็นปริมาณมีมากเป็น
ประวติัการณ์และมากกวา่ปีก่อนหนา้ถึงเท่าตวั (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ในเดือนเมษายน จีนนาํเขา้แร่นิเกิลและแร่อะลูมิเนียมรวม 7.8 ลา้นตนั ซ่ึงนอ้ยกวา่ตวัเลขการนาํเขา้แร่ทั้งสองในเดือนกรกฎาคม
และเดือนสิงหาคมของปีท่ีแลว้แต่มากกวา่ตวัเลขการนาํเขา้ของทั้งสองแร่ในเดือนเมษายน 2557 ถึงเท่าตวั แร่นิเกิลเกือบทั้งหมดมา
จากฟิลิปปินส์และมาเลเซียซ่ึงไดแ้ซงหนา้ออสเตรเลียข้ึนเป็นผูส่้งออกแร่อะลูมิเนียมหลกัใหแ้ก่จีนท่ีปริมาณมากกวา่ 2 ลา้นตนัเม่ือ
เทียบกบัปริมาณ 1.6 ลา้นตนัจากออสเตรเลีย ตวัเลขเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่แร่ทั้งสองท่ีจีนเก็บสะสมไวใ้นคลงัไดเ้ร่ิมหมดลง ซ่ึงจะ
ช่วยใหมี้การนาํเขา้มากข้ึนในช่วงอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกเร่ืองหน่ึงคือ บราซิลส่งออกแร่ทั้งสองเหล่าน้ีปริมาณ 
160,000 ตนัใหแ้ก่จีนเม่ือเดือนมีนาคม และ 230,000 ตนัในเดือนเมษายนปีน้ี แต่ในปี 2556 และปี 2557 บราซิลส่งออกปริมาณ 0.7 
ลา้นตนัและ 0.6 ลา้นตนั ตามลาํดบั (ขอ้มูลจาก Arrow Research) 
 
เม่ือส้ินเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการปฏิรูปและพฒันาแห่งชาติของจีนไดป้ระกาศโครงการก่อสร้าง 1,043 โครงการซ่ึงจะใช้
เงินทุนประมาณ 2 ลา้นลา้นหยวน (322 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) รัฐบาลจีนตอ้งการใหภ้าคเอกชนช่วยออกเงินทุน ก่อสร้าง และ
ดาํเนินการโครงการต่างๆเหล่าน้ี การจดัหาแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนมีวธีิการท่ีแตกต่างจากการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐซ่ึง
เห็นในอดีต ยงัคงจะตอ้งรอดูวา่จีนจะสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนมหาศาลเพ่ือก่อสร้างโครงการเหล่าน้ีไดห้รือไม่ อยา่งไรกต็าม ไม่
ควรมองขา้มแผนการท่ีไดป้ระกาศไปเม่ือสปัดาห์ก่อนน้ี เม่ือสองสปัดาห์ท่ีผา่น รัฐบาลจีนไดป้ระกาศโครงการสร้างทางรถไฟและ
รถไฟใตดิ้นมูลค่า 250 พนัลา้นหยวน (40 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (ขอ้มูลจาก COSCO Steel & Coal Newsletter) 
 
จีนนาํเขา้แร่อะลูมิเนียมปริมาณ 4.7 ลา้นตนัในเดือนเมษายน โดยมาจากมาเลเซียปริมาณ 2.1 ลา้นตนัซ่ึงแซงหนา้ออสเตรเลียข้ึนเป็น
ผูส่้งออกรายใหญ่ใหแ้ก่จีน แร่อะลูมิเนียมซ่ึงมีราคาถูกจากทั้งสองแหล่ง (แร่อะลูมิเนียมจากมาเลเซียมีราคาถูกกวา่ออสเตรเลีย 10-
11 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั) และค่าระวางท่ีตกตํ่าส่งผลมีความตอ้งการแร่ดงักล่าวจากมาเลเซียมากข้ึน การนาํเขา้แร่อะลูมิเนียมจาก
มาเลเซียไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจากท่ีแทบจะไม่มีเลยในปีก่อนและช่วยทดแทนการนาํเขา้บางส่วนจากอินโดนีเซียเน่ืองจาก
การหา้มการส่งออก (ขอ้มูลจาก Braemar ACM Research) 
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จีนกาํลงัทาํแผนระยะหา้ปีฉบบัท่ี 13 แลว้เสร็จ โดยจะเปล่ียนจากการมุ่งเนน้จากการคา้ขายกบัประเทศพฒันาต่างๆซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวั เป็นเป้าหมายระยะยาวในการรักษาการเติบโตของตวัเลขจีดีพีของประเทศท่ีร้อยละ 7 โดยจีนจะมุ่งเนน้ท่ีจะปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานของทวปีเอเชีย ถนนสายไหม (Silk Road) ซ่ึงไดคื้บหนา้ไปมากโดยมีธนาคาร  Asian Infrastructure Investment 
Bank (AIIB) ของจีนซ่ึงไดก่้อตั้งอยา่งเป็นทางการในปีน้ีเป็นแหล่งเงินทุนหลกัโดยจะปล่อยกูป้ระมาณ 20 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ
ในอีก 30 ปีขา้งหนา้ (ขอ้มูลจากบทความใน GoldMoney’s Head of Research, Alasdair Macleod) 
 
การส่งออกเหลก็จากจีนอยูท่ี่ปริมาณ 10.3 ลา้นตนัในเดือนมกราคม และปริมาณการขนส่งในช่วงหา้เดือนแรกของปีมากกวา่
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 28 โดยจีนส่งออกเหลก็มากกวา่ปริมาณท่ีประเทศอ่ืนๆผลิตได ้ จากขอ้มูลของสมาคมเหลก็
โลก (World Steel Association) เหลก็ท่ีผลิตออกมามากเกินอาจถกูใชใ้นโครงการต่างๆในการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศเพื่อใหท้ดัเทียมทวปียโุรป การลงทุนในทางรถไฟ ท่อนาํส่ง และโรงงานไฟฟ้าอาจส่งผลใหมี้ความตอ้งการใชเ้หลก็ปริมาณ 
272 ลา้นตนัจนถึงปี 2563 (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
Ben Trimmel จาก Clarksons Research ไดร้ะบุ “รายไดข้องผูป้ระกอบการเรือเทกองในช่วงคร่ึงแรกของปี 2558 จะอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า
ท่ีสุดในทศวรรษสืบเน่ืองจากการเติบโตอยา่งจาํกดัและการท่ีมีเรือจาํนวนมากเกิน” (ขอ้มูลจาก TradeWinds) 
 
การปลดระวางท่ีสาํคญัจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีช่วยใหก้ารเติบโตของกองเรือโลกไม่ปรับตวัเพ่ิมข้ึน เดือนเมษายนมีการส่งมอบเรือ 51 
ลาํ (เรือขนาดเคปไซส์จาํนวน 5 ลาํ เรือขนาดโพสตป์านาแมกซ์จาํนวน 2 ลาํ เรือขนาดปานาแมกซ์จาํนวน 13 ลาํ เรือขนาดซุปรา
แมกซ์จาํนวน 14 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 17 ลาํ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตวัเลขการปลดระวางเรือจาํนวน 50 ลาํ (เรือขนาดเคป
ไซส์จาํนวน 12 ลาํ เรือขนาดโพสตป์านาแมกซ์จาํนวน 1 ลาํ เรือขนาดปานาแมกซ์จาํนวน 10 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์จาํนวน 8 ลาํ 
และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 19 ลาํ) ส่งผลใหก้ารขยายตวัของกองเรือโลกติดลบคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2545 (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research) 
 
อายขุองเรือเทกองท่ีถูกปลดระวางนั้นน่าสนใจอยา่งมาก ในคร่ึงแรกของปี 2558 อายเุฉล่ียของเรือเทกองท่ีถูกปลดระวางลดลงเป็น 
24.9 ปี จาก 27.2 ปีในปี 2557 อายเุฉล่ียของเรือขนาดเคปไซส์ท่ีถูกปลดระวางลดลงเป็น 20.7 ปี การรีไซเคิลเรืออายนุอ้ยมีสาเหตุ
มากจากรายไดท่ี้ตกตํ่าและอายกุองเรือ โดยปัจจุบนัน้ี ร้อยละ 79 ของเรือเทกองมีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปีเม่ือเทียบกบัประมาณร้อยละ 50 
เม่ือสิบปีก่อน (ขอ้มูลจาก Clarksons Research) 
 
การสั่งต่อเรือเทกองในปี 2558ไดล้ดลง 7 ลา้นเดทเวทตนั ตั้งแต่เดือนมกราคมและ 3 ลา้นเดทเวทตนัถูกยกเลิกและ 4 ลา้นเดทเวท
ตนัถูกเล่ือนการส่งมอบออกไปเป็นปี 2559 โดยอีก 4 ลา้นเดทเวทตนัถกูยกเลิกการสัง่ต่อและมากกวา่ 3 ลา้นเดทเวทตนัถูกเปล่ียน
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จากการสัง่ต่อเรือเทกองเป็นการสั่งต่อเรือบรรทุกนํ้ามนั การสัง่ต่อใหม่สาํหรับปีน้ี (96 ลาํ 7 ลา้นเดทเวทตนั) ดงันั้น ปริมาณการสัง่
ต่อเรือเทกองน่าจะเร่ิมลดลง ในช่วงหา้เดือนแรกของปี 2558 มีเรือเทกองจาํนวน 302 ลาํถกูส่งมอบและจาํนวน 256 ลาํถูกปลด
ระวาง ดงันั้น การขยายตวัของกองเรืออยูท่ี่ 46 ลาํ คิดเป็น 4.6 ลา้นเดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองไดเ้ร่ิมแสดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2558 ท่ี 770.34 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 
777.04 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินไตรมาสแรก คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 0.87 ซ่ึงอีกร้อยละ 7.0 (53.96 ลา้นเดทเวทตนั) มี
กาํหนดส่งมอบภายในปี 2558 และอีกร้อยละ 8.73 (67.23 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2559 หากคาํนวณอตัราการส่ง
มอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 40 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 36 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี 
ยงัคงมีกองเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณร้อยละ 3.03 (793.67 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2558 และจะเพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 2.18 (810.96 
ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2559 แสดงใหเ้ห็นวา่กองเรือจะยงัคงขยายตวัต่อไปแมเ้พียงเลก็นอ้ยกต็ามเม่ือเทียบกบัท่ีผา่นมา  
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