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เลขท่ี 2558-033 
 
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสาม ปี 2558 
 
ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับ                       
ไตรมาสสาม ปี 2558 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 4.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียประมาณ 45 ลาํ ในไตรมาสน้ี 
รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสาม ปี 2558 อยูท่ี่ 7,282 เหรียญสหรัฐ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียใน            
ไตรมาสสาม ปี 2558 อยูท่ี่ 4,628 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงคาดวา่ปีน้ีจะเฉล่ียอยูท่ี่ 4,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ สอดคลอ้งกบั
ประมาณการของปีน้ีบริษทัฯไดต้ั้งไว ้ สาํหรับไตรมาสสาม ปี 2558 มีขาดทุนต่อหุน้ ในหน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 
0.11 บาท ต่อหุน้  
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 3 ปี 2558 ไตรมาส 3 ปี 2557 

จาํนวนวนัเดินเรือ 4,140 3,967 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 7,282 6,575 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,628 4,547 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการ
แปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลและขาดทุนจากการขายเรือ) 
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

7.71 5.70 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนบางรายการพิเศษ (รวมกาํไร/(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

(4.88) (5.80) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (4.90) (4.56) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.11) (0.14) 
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แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 45 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ โดยมีกาํหนดรับมอบเรือ
ขนาดอลัตราแมกซ์อีก 2 ลาํ  ในวนัท่ี 27 และวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 คงเหลือเรือสัง่ต่อใหม่จาํนวน 21 ลาํซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในอีก 
12 เดือนขา้งหนา้ (เรืออลัตราแมกซ์ขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 20 ลาํ และเรือแฮนด้ีไซส์ขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 
ลาํ) นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่าในช่วงระยะเวลาเดียวกนัดว้ย 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสาม ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 431 จุด โดยมาจาก
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,311 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํ
รายไดอ้ยูท่ี่ 7,009 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 11.06 สาํหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของดชันี   
ค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 840 จุด โดยมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,782 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 7,601 เหรียญสหรัฐ นั้นตํ่ากวา่อตัราคา่เช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 13.45 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่า
เรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 12 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 167.36 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   16,639 19,849 22,265 22,265 22,265 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,641 2,562 2,555 2,240 2,190 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  16 13 11 10 10 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.78 35.13 35.04 31.02 30.39 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอาํนวย 
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การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI 

 
ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ (Baltic Capesize Index) ปรับตวัอยูใ่นระดบัท่ีสูงมากในเดือนกรกฎาคม ดว้ยตวัเลข
การส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลท่ีเพ่ิงประกาศ โดยในเดือนกรกฎาคมมีปริมาณการส่งออกแร่เหลก็มาก (ปริมาณ 32 ลา้นตนั) อนั
ส่งผลใหด้ชันีปรับตวัเพ่ิมข้ึน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี บราซิลส่งออกแร่เหลก็ปริมาณ 199.5 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึน 14 ลา้นตนั                     
(คิดเป็นร้อยละ 8) เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การส่งออกแร่เหลก็ของออสเตรเลียก็แขง็แกร่งเช่นเดียวกนัดว้ยปริมาณ 67 
ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน แนวโนม้ตลาดในอนาคตจะข้ึนอยูก่บัปริมาณการส่งออกและการท่ีเจา้ของเรือจะสามารถหาลูกคา้สาํหรับ
เส้นทางจากตะวนัออกไกลไปยงัมหาสมุทรแอตแลนติกไดห้รือไม่ อนัจะช่วยส่งผลใหป้ริมาณขนาดระวางเรือท่ีวา่งในมหาสมุทร
แปซิฟิกลดลง ราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่าอยา่งมากในสิงคโปร์ในช่วงวฎัจกัรน้ีอาจเป็นปัจจยัหลกั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
ในรายงานของบริษทัฯ สาํหรับไตรมาสท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดก้ล่าววา่อุปสงคย์งัคงไม่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามดชันีท่ีแขง็แกร่งข้ึนใน
ระหวา่งเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2558 เน่ืองจากความกดดนัในภาคอุปทานต่างๆ ไดผ้อ่นคลายลง กล่าวคือ มีปริมาณการ
ปลดระวางเรือจาํนวนมากเป็นประวติัการณ์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2558 ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีเกือบจะไม่มี เรือท่ีมีการสัง่
ต่อไปแลว้ไดถู้กเล่ือนการส่งมอบออกไปเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเงินของผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ เรือเทกองท่ีถกูสั่งต่อเพ่ือส่งมอบ
ในปี 2559 ไดถู้กเปล่ียนเป็นเรือบรรทุกนํ้ามนั และ/หรือ เรือคอนเทนเนอร์แทน บริษทัฯ ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ “ตราบเท่าท่ีปัจจยัต่างๆ
เหล่าน้ียงัคงมีอยู ่เราคงไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัของสภาพตลาด ณ ปัจจุบนั” แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย ตวัเลขการปลดระวางเรือในไตรมาสสาม 
ปี 2558 ไดล้ดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของปี ซ่ึงส่งผลใหด้ชัน BDI ปรับตวัลดลงในช่วงเดือนตุลาคม บริษทัฯ คาดวา่
ช่วงส้ินปีภาวะตลาดยงัคงทรงตวัเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้เวน้เสียแต่วา่ปริมาณการปลดระวางเรือจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงไตร
มาสส่ี นอกจากนั้น บริษทัฯ คาดวา่ช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 อาจจะยงัไม่ดีเน่ืองจากมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดแต่ปริมาณการปลดระวาง
ยงัอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นเดียวกบัคร่ึงหลงัของปี 2558 หากมีปริมาณการปลดระวางเรือท่ีสูงทาํลายสถิติตลอดทั้งปี 2559 เราคงจะได้
เห็นค่าระวางอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนก่อนส้ินปี 2559 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
อุปทานมากเกินของเรือเทกองยงัคงเป็นปัญหาเร้ือรังและจะยงัคงเป็นแบบน้ีไปอีกสองสามปีขา้งหนา้ อยา่งไรกต็าม โปรดตระหนกั
วา่การคา้ขายระหวา่งประเทศกาํลงัขยายตวัอยา่งมัน่คง แต่ตลาดเรือเทกองยงัคงตอ้งอาศยัเวลาในการปรับสมดุลระหวา่งอุปทาน
และอุปสงค ์ในระหวา่งนั้น เราจะตอ้งบริหารความคาดหวงัของเราและเช่ือมัน่ในอุตสาหกรรม ธุรกิจการขนส่งทางเรือมีลกัษณะท่ี
ทาํใหป้ระหลาดใจไดอ้ยูเ่สมอและเหตุการณ์ต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2558 ท่ี 770.34 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 
781.74 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินไตรมาสสาม คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 1.48 ซ่ึงอีกร้อยละ 5.76 (44.40 ลา้นเดทเวทตนั) มี
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กาํหนดส่งมอบภายในปี 2558 และอีกร้อยละ 8.73 (67.23 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2559 หากคาํนวณอตัราการส่ง
มอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 40 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 36 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี 
ยงัคงมีกองเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณร้อยละ 3.22 (795.12 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2558 และจะเพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 1.89 (810.12 
ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2559 แสดงใหเ้ห็นวา่กองเรือจะยงัคงขยายตวัต่อไปแมเ้พียงเลก็นอ้ยกต็ามเม่ือเทียบกบัท่ีผา่นมา  
 
สถานการณ์ในจีนส่วนหน่ึงยงัคงไม่ชดัเจนจากการฟ้ืนตวัของตลาดเรือขนาดเคปไซส์ (ซ่ึงส่งผลมาจากกองเรือขนาดเคปไซส์ท่ี
ลดลงในขณะท่ีกาํลงัการผลิตแร่เหลก็จากเหมืองแห่งใหญ่ต่างๆ เพ่ิมข้ึน) มีการคาดการณ์วา่ไตรมาสส่ีตลาดเรือขนาดเคปไซส์จะ
แขง็แกร่ง แต่ความแขง็แกร่งก็ไดเ้ร่ิมแสดงใหเ้ห็นแลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม น่ีคือการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริงและยงัมีบางปัจจยัลบ
จากความต่ืนตระหนกสืบเน่ืองจากการท่ีราคาหุน้ของบริษทัต่างๆในตลาดหลกัทรัพยร่์วง จากน้ีไป อตัราค่าระวางเรือขนาดเคป
ไซส์จะยงัคงฟ้ืนตวัสาํหรับไตรมาสสาม ปี 2558 และไตรมาสส่ี ปี 2558 การส่งออกแร่เหลก็จากเหมืองรายใหญ่จะเพ่ิมปริมาณมาก
ข้ึนในช่วงอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ หากจีนยงัคงสั่งซ้ือแร่เหลก็ (ซ่ึงมีความเป็นไปได)้ อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์จะปรับตวั
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจาํนวนเรือท่ีวา่งสาํหรับการขนส่งมีปริมาณลดลงอยา่งมาก (ขอ้มูลจาก Commodore Research & Consultancy) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
การคาดการณ์ ภาพรวมของเศรษฐกจิรอบโลกยงัคงไม่ชัดเจน การคาดการณ์ของสินคา้โภคภณัฑไ์ม่ค่อยดีและสถานการณ์ทางการ
เมืองยงัคงตรึงเครียด ส่งผลใหท้าํใหค้าดการณ์การขนส่งทางเรือไดย้ากข้ึน (ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 
 
มีการใช้ถ่านหินมากในจนีจริงหรือ จีนเป็นประเทศท่ีบริโภคถ่านหินมากท่ีสุดในโลก คิดเป็นเกือบคร่ึงของอุปสงคใ์นถ่านหิน
ทั้งหมดของโลก โดยหลกันาํมาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงคิดเป็นสองในสามของการบริโภคถ่านหินภายในประเทศ มลพิษทาง
อากาศ ความเส่ือมโทรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนของสงัคม รัฐบาลไดใ้ชค้วามพยายามและการลงทุนอยา่งมาก
เพ่ือลดมลพิษ การทาํเหมืองถ่านหินภายในประเทศตอ้งตกท่ีนัง่ลาํบาก เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัโดยรวม และเม่ือไม่นานมาน้ีเหมืองเหล่าน้ีไดป้ระสบปัญหาทางการเงิน มีปัจจยัเชิงบวกเพียง
เลก็นอ้ยเท่านั้นต่ออุตสาหกรรมน้ี กล่าวคือ ในแง่การจา้งงานในพ้ืนท่ีต่างๆของประเทศท่ีในบริเวณท่ีเหมืองตั้งอยูน่ั้นแทบไม่มี
ทางเลือกเลย กาํลงัการผลิตถ่านหินในประเทศของจีนอยูใ่นภาวะทรงตวัในปี 2556 และลดลงเลก็นอ้ยในปี 2557 รวมถึงในช่วงคร่ึง
แรกของปีน้ี ดงันั้น ยงัคงมีความหวงัวา่จะมีการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ิมข้ึน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa Research) 
  
จนีจะประสบภาวะเศรษฐกจิถดถอยอย่างรวดเร็วหรือไม่ และหากเป็นเช่นน้ัน ประเทศตลาดเกดิใหม่ทีเ่หลอืจะประสบวกิฤตเช่น
วกิฤตการณ์เอเชียอกีคร้ังหรือไม่ นกัเศรษฐศาสตร์สองท่าน กล่าวคือ Nick Kounis หวัหนา้ฝ่ายวจิยัตลาดการเงินและเศรษฐกิจมห
ภาค จาก ABN Amro และ Edward Lee Wee Kok หวัหนา้ฝ่ายวจิยัเศรษฐกิจอาเซียน จาก Standard Chartered Bank ไดก้ล่าวในงาน
ของนิตยสาร Marine Money ท่ีประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ดงัต่อไปน้ี 
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 เศรษฐกิจอเมริกากาํลงัไปไดดี้ สหภาพยโุรปดูเหมือนวา่ดีข้ึนและกาํลงัฟ้ืนตวั ราคานํ้ามนัท่ีตกตํ่าส่งผลในแง่ดีสาํหรับทั้ง
อเมริกาและญ่ีปุ่น ธนาคารกลางต่างๆกาํลงัเติบโต ดว้ยนโยบายเชิงผอ่นคลายเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อท่ีลดลง ดงันั้น จีนจะ
ไม่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยา่งรวดเร็ว 

 ประเทศตลาดเกิดใหม่เผชิญความเส่ียง อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตวัลง การส่งออกจากประเทศ OECD ไปยงั
ประเทศตลาดเกิดใหม่ลดลง ข่าวดีกคื็อประเทศตลาดเกิดใหม่เหล่าน้ียงัคงเติบโต แมว้า่อตัราการเติบโตจะลดลงจากท่ีเคย
เป็น 

 ประเทศตลาดเกิดใหม่ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บประโยชนข์องตลาดหุน้กู ้แต่หากธนาคารกลางสหรัฐปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ืยก่อนส้ิน
ปีน้ีจะทาํใหเ้งินไหลออกจากประเทศตลาดเกิดใหม่ไปสู่สหรัฐอเมริกา ค่าเงินและราคาสินคา้โภคภณัฑจ์ะลดลงต่อไป 
อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนัประเทศตลาดเกิดใหม่ไดส้าํรองเงินมากข้ึนกวา่เดิมเม่ือเทียบกบัเม่ือปี 2541 ซ่ึงมีความแขง็แกร่ง
เพียงพอท่ีจะตา้นภาวะเงินไหลออกนอกประเทศ นอกจากนั้น การปรับอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐนั้นได้
ดาํเนินการอยา่งชา้ท่ีสุดในประวติัการณ์ โดยสรุป กระแสเงินสดท่ีไหลไปสู่ประเทศตลาดเกิดใหม่จะลดลง 

 อยา่งไรกต็าม จีนประสบปัญหาต่างๆ กล่าวคือ บริษทัฯ ต่างๆมีหน้ีสินมาก กาํลงัการผลิตท่ีมากเกิน เศรษฐกิจท่ีเปล่ียน
จากการเนน้การลงทุนเป็นหลกัมาเป็นการเนน้การบริโภคเป็นหลกัทาํใหอ้ตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ตวัเลขจีดีพี
อยูใ่นระดบัปกติ (ร้อยละ 7 ในปี 2558 และคาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 6.5 ในปี 2559) 

 ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวกท่ีช่วยสนบัสนุนจีน คือ ตลาดคา้ปลีกซ่ึงกาํลงัไปไดดี้ ราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีเสถียรภาพและค่อยๆ
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน ทางการมีมาตรการทางการเงินมากมายท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ราคาสินคา้โภคภณัฑอ์ยูใ่นระดบัตํ่าเป็นระยะ
นาน ตลาดแรงงานอยูใ่นภาวะท่ีดี ดงันั้น จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการกระตุน้แบบในปี 2551 – 2552 

 
ทัว่โลกยงัคงกงัวลเก่ียวกบัอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนท่ีชะลอตวัลง จากเฉล่ียท่ีร้อยละ 10 ต่อปีเป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 
2521 จนถึงปี 2551 แต่ในขณะน้ีค่อยๆลดลงจนอาจเหลือคร่ึงหน่ึงของค่าเฉล่ียดงักล่าวแมว้า่ในแง่ปริมาณจะมีมากกวา่ในอดีตกต็าม 
การเปล่ียนถ่ายอยา่งค่อยเป็นค่อยไปของจีนจากเศรษฐกิจของประเทศท่ีเนน้การลงทุนเป็นหลกัมาเป็นเนน้การบริโภคเป็นหลกันั้น 
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจากการลงทุนในประเทศนั้นไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า จีนมีการผลิตและอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะ
เกินความตอ้งการซ่ึงไดถ้กูหล่อหลอมข้ึนมาเพ่ือป้อนงานซ่ึงตอ้งการค่าจา้งท่ีสูงข้ึน ในขณะน้ีการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการจาก
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไดส่้งผลใหสิ้นคา้ต่างๆราคาตกตํ่าและกาํไรลดลง วิธีแกปั้ญหาคือแผนการสร้างถนนสายไหม 
(Silk Road) ข้ึนมาอีกคร้ังโดยการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศอื่นจากเงินกูต้น้ทุนตํ่า แผนการน้ีถกูกล่าวถึงคร้ังแรกเม่ือปี 
2556 แต่ไดรั้บผลการตอบรับในเดือนมีนาคมเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นไดช้ะลอตวัอยา่งเห็นไดช้ดั เงินทุน 
แรงงานและกาํลงัการผลิตท่ีมากเกินสามารถเคลื่อนท่ีไปหาผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีมากกวา่ในประเทศอ่ืนซ่ึงรวมถึงประเทศ
ต่างๆในทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เอเชียใต ้ ตะวนัออกกลาง เอเชียกลาง และยโุรปตะวนัออก และครอบคลุมประชากรถึง 3 
พนัลา้นคน (ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 
 
นายกรัฐมนตรี Li Keqiang ไดก้ล่าวสุนทรพจนใ์นงาน World Economic Forum ณ เมืองต้าเหลยีน (Dalian) วา่ในปีน้ีประเทศจีน
กาํลงับรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีตั้งไวใ้นทุกดา้นแมว้า่มีความกงัวลต่างๆถึงการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ี
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ใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลก จีนจะดาํเนินการขั้นต่อไปเพ่ือกระตุน้อุปสงคภ์ายในประเทศและจะออกมาตรการต่างๆเพ่ือช่วยการ
นาํเขา้ (ขอ้มูลจาก BBC) 
 
ปี 2558 เป็นอกีปีหน่ึงทีน่่าท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมการผลติเหลก็ของจนี อยา่งไรกต็าม เช่ือวา่สถานการณ์เช่นน้ีเป็นไปตามวฏั
จกัรมากกวา่ท่ีจะเป็นอยูต่ลอดไปและคาดวา่ในปีหนา้จะฟ้ืนตวัสาํหรับทั้งอุปสงคใ์นเหลก็และการนาํเขา้แร่เหลก็ การใชเ้หลก็ในจีน
ยงัคงมีปริมาณไม่มาก จีนใชเ้หลก็เฉล่ีย 515 กิโลกรัมต่อหวัซ่ึงยงัคงเป็นตวัเลขท่ีกลางๆ แมว้า่ประเทศกาํลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
เม่ือเทียบกบัสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น เยอรมนีซ่ึงใชเ้หลก็เฉล่ียมากถึง 700 กิโลกรัมต่อหวั ในช่วงยคุ 1970 และยคุ 1980 (ขอ้มูลจาก Banchero 
Costa Research) 
 
จนีส่งออกเหลก็ราคาถูกสู่ตลาดรอบโลก ดว้ยค่าระวางท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนและทาํใหต้ลาดขนส่งทางเรือคึกคกั ไม่เช่นนั้นตลาดก็
คงจะซบเซา สาํหรับในช่วงเจด็เดือนแรกของปี ตวัเลขการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 มาอยูท่ี่ 62.13 ลา้นตนัและอาจถึง 111 ลา้นตนั
ภายในส้ินปี ตามการคาดการณ์ของนกัวิจยัสินคา้โภคภณัฑจ์าก Macquarie (ขอ้มูลจาก TradeWinds) 
 
การนําเข้าสินค้าธัญพชืของจนีมีปริมาณเพิม่ขึน้ และในช่วงเดือนท่ีแปด ไดเ้พ่ิมข้ึน 10.8 ลา้นตนั (ร้อยละ 19) มาอยูท่ี่ปริมาณ 66.3 
ลา้นตนั การนาํเขา้ถัว่เหลืองอยูท่ี่ 52.4 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเกือบ 5 ลา้นตนั การนาํเขา้ขา้วบาร์เลยเ์พ่ิมข้ึนเกือบสามเท่าตวัมาอยูท่ี่ 7.4 
ลา้นตนั การนาํเขา้ขา้วโพดเพ่ิมข้ึนมากกวา่เท่าตวัมาอยูท่ี่ 4.4 ลา้นตนั การนาํเขา้ขา้วสาลีลดลงเลก็นอ้ยอยูท่ี่ 2 ลา้นตนั การเพิ่มข้ึน
อยา่งมากในการนาํเขา้สินคา้ธญัพืชน้ีตรงกนัขา้มกบัการนาํเขา้ถ่านหินซ่ึงลดลง 60 ลา้นตนั (ลดลงร้อยละ 32) ในขณะท่ีการนาํเขา้
ถ่านหินลดลง 1.4 ลา้นตนั (ลดลงร้อยละ 0.2) เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
เศรษฐกจิจนีกาํลงัซบเซา และคาดวา่จะจะไม่เติบโตในระยะสั้น อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวกมากมาย ในเดือนกรกฎาคม 
การนาํเขา้นํ้ามนัดิบไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 29.3 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน การนาํเขา้ทองแดงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2 ในเดือน
กรกฎาคม จีนนาํเขา้นํ้ามนัปาลม์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.3 นาํเขา้นํ้าตาลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72 นาํเขา้ถัว่เหลืองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 นาํเขา้ขา้ว
สาลีร้อยละ 158 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ร่วงลงมาได้
อยา่งไร ในความจริงแลว้นั้นไม่ไดส่้งผลต่อการท่ีราคาหุน้ร่วงแต่อยา่งใด ตลาดหลกัทรัพยข์องจีนอยูใ่นภาวะอ่อนตวัมาหลายปี
จนถึงเร่ิมไดรั้บความสนใจจนถึงส้ินปีท่ีแลว้ โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากตลาดท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ร่ิมซบเซาซ่ึงกไ็ม่ไดเ้ป็นเร่ือง
บงัเอิญ และเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่นานก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะกลายมาไดรั้บความสนใจจากคนในประเทศโดยแทบทุกคน
เล่นหุน้ เช่นเดียวกบัเหตุการณ์ dot.com เม่ือสองทศวรรษก่อน คนขบัรถแทก็ซ่ีซ่ึงแทบจะสะกดช่ือตวัเองไม่ออกไดล้งทุนดว้ยเงินท่ี
กูม้า ตอ้งคอยดูวา่ผลลงเอยจะเป็นอยา่งไร ช่วงส้ินเดือนสิงหาคม ดชันีในตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ลบัไปอยูจุ่ดเดิมเหมือนเม่ือหกเดือน
ก่อน ยงัคงเหลืออีกร้อยละ 20 ท่ีไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีค่าเฉล่ียของดชันีเม่ือสามปีท่ีผา่นมา มีคนมากมายท่ีขาดทุนจากการเล่นหุน้จะ
หนักลบัมาลงทุนในท่ีอยูอ่าศยัอีกคร้ัง ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น บริษทัผลิตเหลก็ และเจา้ของเรือขนาดเคปไซส์กค็งจะไดรั้บประโยชน ์
(ขอ้มูลจาก Banchero Costa Research) 
 



หนา้ 7 จาก 7 
 

 
การเติบโตของตัวเลขจดีพีขีองจนีได้ชะลอตัว กล่าวคือ ในไตรมาส 1 อยูท่ี่ร้อยละ 7 ไตรมาส 2 อยูท่ี่ร้อยละ 7 ไตรมาส 3 อยูท่ี่ร้อย
ละ 6.9 อยา่งไรกต็าม ตวัเลขทางเศรษกิจมหภาคในส่วนการนําเข้าสินแร่ของประเทศจนี จนถึงส้ินเดือนกนัยายนปี 2558 มีปริมาณ 
699.43 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 932.57 ลา้นตนั ซ่ึงเกือบเหมือนกบัปริมาณ 933.11 ลา้นตนัของปี 2557 การผลติ
เหลก็ของประเทศจนี จนถึงส้ินเดือนกนัยายนปี 2558 มีปริมาณ 606.73 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 808.97 ลา้นตนั โดย
ลดลงเลก็นอ้ยท่ีประมาณ ร้อยละ 0.53 หากเทียบกบัตวัเลขของปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 813.30 ลา้นตนั  การส่งออกเหลก็ของประเทศจีน 
จนถึงส้ินเดือนกนัยายนปี 2558 มีปริมาณ 73 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 97.33 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ ร้อยละ 
3.77 หากเทียบกบัตวัเลขของปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 93.79 ลา้นตนั  การนําเข้าถ่านหินของประเทศจนี จนถึงส้ินเดือนกนัยายนปี 2558 มี
ปริมาณ 156.47 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 208.63 ลา้นตนั หรือลดลงประมาณ ร้อยละ 28.46 หากเทียบกบัตวัเลขของ
ปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 291.63 ลา้นตนั ในประเทศท่ีการผลิตและการใชถ่้านหินท่ีมีมากถึง 4 พนัลา้นตนัต่อปี การเปล่ียนแปลงเพียง
เลก็นอ้ยในความตอ้งการโดยผา่นทางการนาํเขา้สามารถเกิดผลกระทบต่อตลาดสินคา้เทกองไดอ้ยา่งมาก 
  
  
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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