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เลขท่ี  2559-042 
 
วนัท่ี  3 พฤศจิกายน 2559 
 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง   ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการด าเนินงานไตรมาสสาม ปี 2559 
 

ผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
ผลการด าเนิิิงาิซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด ส าหรับ                       
ไตรมาสสาม ปี 2559 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 24.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากจ านวนเรือโดยเฉล่ีย 39 ล าในไตรมาสน้ี รายไดต้่อ
วนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสสาม ปี 2559 อยูท่ี่ 6,955 เหรียญสหรัฐ ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัตอ่ล าเรือเฉล่ียในไตรมาสน้ี อยูท่ี่ 
4,455 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,600 เหรียญสหรัฐ บริษทัฯ ขาดทุน 0.55 บาท ต่อหุน้ส าหรับไตร
มาสสาม ปี 2559   

ตวัเนลขทีส่ าคญั ไตรมาส 3 ปี 2558 ไตรมาส 3 ปี 2559 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  7,282 6,955 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

7,009 7,325 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

7,601 6,636 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,628 4,455 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

7.71 6.30 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  (ไม่รวมก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ)  

(5.04) (7.16) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (4.90) (24.75) 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (ไม่รวมก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) 

(0.12) (0.16) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.11) (0.55) 
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แผิปรับลดอายุกองเนรือ ไดด้ าเนินการไปดว้ยดี โดย ณ ส้ินไตรมาสน้ี มีเรือจ านวน 36 ล าในกองเรือของบริษทัฯ โดยมีก าหนดรับ
มอบเรือสัง่ต่อใหม่ขนาดอลัตราแมกซ์จากอู่ต่อเรือ Sanfu อีกจ านวน 2 ล าก่อนส้ินไตรมาสแรกของปี 2561 บริษทัฯ ยงัมีแผนท่ีจะ
ขายเรือเก่าอีกจ านวน 2 ล า ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ซ่ึงจะท าใหแ้ผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ 
 
ข้อพพิาทกบัอู่ต่อเนรือ Sainty Marine  สืบเน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือท าใหท้างอู่ต่อเรือ Sainty Marine ไม่สามารถส่งมอบ
เรือจ านวน 12 ล าไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดในสญัญาได ้ดงันั้น ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาส าหรับสัง่ต่อเรือทั้ง 12 
ฉบบัดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บเงินงวดพร้อมดอกเบ้ียคืนจากธนาคารผูค้  ้าประกนัส าหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจ านวน 3 ฉบบัท่ียกเลิกไป
จากจ านวน 12 ฉบบั ดงันั้นในปัจจุบนั บริษทัฯ จึงไม่มีสญัญาสัง่ต่อเรือคงเหลือกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine อีก ทั้งน้ี ไดมี้การเขา้สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการแลว้ส าหรับสญัญาสัง่ต่อเรือจ านวน 11 ฉบบัซ่ึงรวมเรือ 2 ล าท่ีบริษทัฯไดรั้บมอบในปี 2557 โดย
บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตก้ารรับประกนัตามสญัญาสัง่ต่อเรือ 
 
การแบ่งส่วิตลาด ในช่วงไตรมาสสาม ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 399 จุด โดยมาจาก
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,792 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท า
รายไดอ้ยูท่ี่ 7,325 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 26.47 ส าหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่า
ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 676 จุด ซ่ึงมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,064 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 6,636 เหรียญสหรัฐ นั้นต ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 6.06 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
วัิ  SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการไตรมาสสาม ณ อาคารตลาด
หลกัทรัพยฯ์  จะมีข้ึนในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.10 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผล
การด าเนินงานส าหรับไตรมาสสาม ส าหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
สัญญาเนช่าระยะยาว กบั สัญญาเนช่าระยะส้ัิ การท าสญัญาเช่าเรือระยะยาวไดถู้กจองล่วงหนา้ไวแ้ลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559
ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่ การท าสญัญาเช่าเรือ ณ ปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 16.2  ดว้ยรายไดท่ี้
คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 162.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนวนัเดินเรือรวม   14,819 13,870 14,226 14,235 14,274 
จ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,562 2,555 2,240 2,190 2,196 
ร้อยละของจ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  17 18 16 15 15 
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อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

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

มูลค่ารวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

35.13 35.04 31.02 30.39 30.47 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสญัญาเช่าระยะยาวต่อไปเม่ือโอกาสอ านวย 
 

การเนปลีย่ิแปลงของดัชิี BDI 

 
ดชันี BDI ไดป้รับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยแตะระดบัสูงสุดท่ี 941 จุดเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายนก่อนจะตกมาอยูท่ี่ 860 จุดเม่ือวนัท่ี 4 
ตุลาคม และไดป้รับตวัข้ึนไปอยูท่ี่ 922 จุด เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม อุปสงคไ์ดป้รับตวัดีข้ึนกวา่ท่ีหลายคนคาดการณ์ไวเ้ม่ือตอนตน้ปี 
โดยการน าเขา้แร่เหลก็ของประเทศจีนเม่ือส้ินไตรมาสสามไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 การน าเขา้ถ่านหินของประเทศจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
15.2 การส่งออกเหลก็จากประเทศจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 และการผลิตเหลก็ในจีนไดล้ดลงเพียงแค่ร้อยละ 0.3 จากท่ีไดป้รับตวั
เพ่ิมข้ึนตลอด 7 เดือนท่ีผา่นมาต่อเน่ืองกนั เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เม่ือตน้ปี มีการคาดการณ์วา่การน าเขา้แร่เหลก็
ของจีนจะอยูใ่นระดบัคงท่ีถึงติดลบ การน าเขา้ถ่านหินของจีนจะลดลงร้อยละ 10 และการส่งออกเหลก็ของจีนจะอยูใ่นระดบัคงท่ี
ถึงติดลบเลก็นอ้ย ดงันั้น อุปสงคไ์ม่ไดท้ าใหผ้ิดหวงัเม่ือเปรียบเทียบกบัการคาดการณ์อยา่งส้ินหวงัตอนตน้ปีน้ี อยา่งไรก็ตาม แมว้า่
ดา้นอุปสงคมี์การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี แต่ตลาดยงัคงย  ่าแยซ่ึ่งคงตอ้งมองไปท่ีอีกดา้นหน่ึง กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงดา้น
อุปทาน   
 

การเนปลีย่ิแปลงหลกัของภาคอุปทาิ 
 
การเนปลีย่ิแปลงด้าิอุปทาิ  กองเรือเทกองโลกเร่ิมตน้ปี 2559 ท่ี 771.90 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 785.78 ลา้นเดทเวทตนั
เม่ือส้ินไตรมาสสาม ซ่ึงคิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 1.77 ซ่ึงอีกร้อยละ 4.8 (36.94 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2559 
และอีกร้อยละ 4.92 (37.99 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบในปี 2560 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 55 ของการส่ง
มอบเหล่าน้ี (ในปี 2558 อตัราการส่งมอบล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 46.03)  และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนถึง 34.70 
ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ค  านวณตวัเลขทั้งปีโดยอา้งอิงจากตวัเลขการปลดระวางเรือจนถึงไตรมาสสาม ปี 2559 ท่ี 25.98 ลา้นเดทเวท
ตนั) ดงันั้น ในปี 2559 กองเรือเทกองสุทธิจะอยูท่ี่ 793.68 ลา้นเดทเวทตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.82 และในปี 2560 กองเรือเทกองจะ
อยูท่ี่ 785.22 ลา้นเดทเวทตนั หรือลดลงร้อยละ 1.07  
 
จะไดเ้ห็นวา่ดา้นอุปทานไม่ไดดี้อยา่งท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงมีการคาดการณ์วา่ปีน้ี อตัราการขยายตวัของกองเรือโลกจะคงท่ีถึงติดลบ โดย
มีปริมาณการปลดระวางเรือเท่ากบัหรือมากกวา่เรือใหม่ท่ีคาดวา่จะออกมาสู่ตลาดเพียงเลก็นอ้ย ทั้งน้ี ในไตรมาสแรก ตวัเลขการ
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ปลดระวางเรืออยูท่ี่ 14.09 ลา้นเดทเวทตนั ในไตรมาสสองอยูท่ี่ 8.65 ลา้นเวทตนัซ่ึงถือวา่อยูร่ะดบัท่ีดีแตย่งัต ่ากวา่ตวัเลขในไตรมาส
แรกอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสสาม ตวัเลขการปลดระวางเรืออยูท่ี่ 3.24 ลา้นเดทเวทตนัซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีน่าผิดหวงัมาก จาก
การท่ีอตัราการปลดระวางเรือลดลงในแต่ละไตรมาส ส่งผลใหก้องเรือโลกขยายตวัร้อยละ 1.77 หรือ 13.88 ลา้นเดทเวทตนัในช่วง 
9 เดือนแรกของปีน้ี เม่ือเทียบกบัการการคาดการณ์วา่การขยายตวัของกองเรือโลกจะติดลบจากตวัเลขอตัราการปลดระวางเรือใน
ไตรมาสแรก ในขณะน้ี แทบไม่มีการสัง่ต่อเรือใหม่ มีการเล่ือนการรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่ออกไปเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเงิน
ของผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ เรือเทกองท่ีถูกสัง่ต่อเพ่ือส่งมอบในปี 2559 หรือ 2560 ไดถู้กเปล่ียนเป็นเรือบรรทุกน ้ ามนั และ/หรือ เรือคอน
เทนเนอร์ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยลดความกดดนัจากภาคอุปทาน แต่ถา้ในไตรมาสส่ี ตวัเลขการปลดระวางเรือไม่เพ่ิมข้ึน คาด
วา่อาจเห็นตลาดซบเซาอยา่งมากในไตรมาสแรก ปี 2560  เน่ืองจากผลกระทบของเดือนมกราคม (ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีการส่งมอบเรือ
มากกวา่เดือนอ่ืนๆ) และการชะลอตวัของภาคอุปสงคเ์น่ืองมาจากใกลว้นัตรุษจีน ปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่ใช่ข่าวดีส าหรับ
ตลาดเรือเทกอง 
 
อิุสัญญาการจดัการิ า้ถ่วงเนรือ (Ballast Water Management Convention) จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 8 กนัยายน 2560 โดยเรือ
ทั้งหมดจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือเม่ือเขา้อู่แหง้หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ดงันั้น เรือท่ีอายมุากกวา่ 15 ปีอาจจะ
ถูกปลดระวางเม่ือถึงก าหนดเขา้อู่แหง้หลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั ส่งผลใหมี้การตดัสินใจปลดระวางเรือง่ายข้ึนมาก ณ 
ปัจจุบนัมีเรือขนาดระวางรวม 130.97 ลา้นเวทเดทตนั หรือร้อยละ 16.67 ของกองเรือโลก ซ่ึงมีอายมุากวา่ 15 ปีและมีก าหนดเขา้อู่
แหง้หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 และมีแนวโนม้จะถูกปลดระวาง 
 
เหตผุลหลกัท่ีเจา้ของเรือซ้ือเนรือมอืสองแทิทีจ่ะส่ังต่อเนรือใหม่ เน่ืองจากเรือมือสองมีราคาถูกกวา่เรือท่ีสัง่ต่อใหม่และความกงัวลใน
การสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีอาจส่งผลใหภ้าคอุปทานเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ตราบเท่าท่ียงัมีความแตกต่างอยา่งมากระหวา่งราคาเรือสัง่ต่อใหม่หลงั
หกัค่าเส่ือมแลว้เม่ือเทียบกบัราคาเรือมือสองอาย ุ 5 ปี กล่าวคือ หากราคาซ้ือเรือมือสองอาย ุ 5 ปีต ่ากวา่ราคาเรือสัง่ต่อใหม่หลงัจาก
หกัค่าเส่ือมเป็นระยะเวลา 5 ปี ก็ควรซ้ือเรือมือสองดีกวา่สัง่ต่อเรือใหม่ ทั้งน้ี หากความสมดุลในตลาดเรือเทกองยงัไม่เกิดข้ึน ก็ยงัคง
จะไม่มีการสัง่ต่อเรือใหม่กบัอู่ต่อเรือต่างๆใหเ้ห็น 
 
อู่ต่อเนรือจะกลายเนป็ิเนหยือ่รายต่อไปจากสภาพตกต ่าของตลาดเรือเทกอง ตลาดเรือคอนเทนเนอร์ และตลาดธุรกิจนอกชายฝ่ัง จะเห็น
ไดจ้าก ปี 2559 เป็นปีท่ีมีจ านวนสญัญาสัง่ต่อเรือต ่าท่ีสุดในรอบกวา่ 20 ปี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอุตสาหกรรมการเดินเรือตอ้งการเพ่ือใหเ้กิดท่ี
ความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอปุทานในทา้ยท่ีสุด (ขอ้มูลจาก BIMCO) 
 
การเนปลีย่ิแปลงหลกัใิภาคอุปสงค์ 

 
การคาดการณ์   ในช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี การขยายตวัของตวัเลขจีดีพีประเทศจีนนั้นอยูใ่นระดบัคงท่ีท่ีร้อยละ 6.7 การิ าเนข้าแร่
เนหลก็ใิประเนทศจีิ มีปริมาณ 762.98 ลา้นตนั ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2559 ซ่ึงหากค านวณปริมาณน าเขา้ทั้งปีจะอยูท่ี่ 1,017.30 ลา้น
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ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบกบัปริมาณน าเขา้แร่เหลก็ในปี 2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 953.37 ลา้นตนั การผลติเนหลก็ใิจีิ  ณ ส้ินเดือน
กนัยายนปี 2559 มีปริมาณ 604.66 ลา้นตนั หากค านวณปริมาณการผลิตเหลก็ทั้งปีจะอยูท่ี่ 806.21 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยท่ี  
ร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตท่ี 800.53 ลา้นตนัในปี 2558 การส่งออกเนหลก็ของจีิ  ณ ส้ินเดือนกนัยายนปี 2559 มี
ปริมาณ 85.37 ลา้นตนั หากค านวณปริมาณการส่งออกเหลก็ทั้งปีจะอยูท่ี่ 113.83 ลา้นตนัหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3  เม่ือเทียบกบั
ปริมาณ 112.41 ลา้นตนัในปี 2558 การิ าเนข้าถ่าิหิิของจีิ  ณ ส้ินเดือนกนัยายน มีปริมาณ 180.27 ลา้นตนั หากค านวณปริมาณ
การน าเขา้ถ่านหินทั้งปีจะอยูท่ี่ 240.36 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.7 เม่ือเทียบกบัปริมาณการน าเขา้ท่ี 204.18 ลา้นตนัในปี 2558  
ในปัจจุบนั ประเทศท่ีผลิตและบริโภคถ่านหินเกือบ 4 พนัลา้นตนัต่อปี แมมี้การเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยในความตอ้งการถ่านหิน
น าเขา้ ก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 
สถาิการณ์ตงึเนครียดทางการเนมอืงแถบทะเนลจีิ ใต้ก าลงัคุกรุ่นข้ึนอีกจากอ านาจทางการเมือง อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าวไม่
มีผลกระทบใดๆต่อธุรกิจเดินเรือ จนถึงบดัน้ี ยงัไม่มีการชะลอตวัในการขนส่งสินคา้จากสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้
แต่อยา่งใด ซ่ึงหากมีความตึงเครียดอนัอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ทางเรือผา่นน่านน ้ าทะเลจีนใตแ้บบท่ี
กล่าวกนัจริง ผูรั้บประกนัคงปรับเพ่ิมเบ้ียประกนัส าหรับการประกนัความเส่ียงจากภยัสงคราม แต่ก็ไม่มีการปรับเพ่ิมแต่อยา่งใด 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ณ ปัจจุบนั สถานการณ์ในแถบทะเลจีนใตไ้ม่ไดตึ้งเครียดอนัอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้
ทางเรืออยา่งท่ีกล่าวกนั 

 

มีความเช่ือวา่เนส้ิทางสายไหม (One Belt One Road หรือ OBOR) ซ่ึงเป็นแผนการท่ีริเร่ิมโดยประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน 
นั้น จะช่วยน าสนัติภาพ การพฒันาทางเศรษฐกิจ ความเจริญรุ่งเรือง และการสร้างงาน จากโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ภายใต้
แผนการ OBOR อนัจะช่วยใหล้ดความวุน่วายทางการเมืองและความยากจนในพ้ืนท่ีท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนการ OBOR ซ่ึงครอบคลุม 65 
ประเทศ 3 ทวปี รวมประชากร 4.4 พนัลา้นคน นอกจากนั้น แผนการ OBOR ยงัจะก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
มากข้ึน 
 

สดัส่วนการน าเขา้แร่เหลก็ของจีนจากบราซิลเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัปีก่อนในขณะท่ีสดัส่วนการน าเขา้จากออสเตรเลีย

อยูท่ี่ร้อยละ 62 ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 64 ในปี 2558 จากการท่ีการน าเขา้แร่เหลก็ของจีนมีปริมาณมากในเดือนกรกฎาคมและเดือน

สิงหาคมส่งผลใหต้ลาดเรือขนาดเคปไซส์ฟ้ืนตวัข้ึน (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 

เนขตปกครองติเนองมองโกเนลยีใิ (Inner Mongolia) ซ่ึงเป็นเขตท่ีผลิตถ่านหินมากท่ีสุดในจีนไดล้ดก าลงัการผลิตถ่านหินลงกวา่

ร้อยละ 10 ในช่วงเจ็ดเดือนแรก โดยถึงส้ินเดือนสิงหาคม ไดมี้การปิดเหมืองถ่านหินทั้งหมด 7 แห่งในเขตน้ี และมีแผนจะปิดเพ่ิม

อีก 65 แห่ง ภายในปี 2563 เพื่อลดการผลิตถ่านหินเกินความตอ้งการ ส านกังานอุตสาหกรรมถ่านหิน (Coal Industrial Bureau) ได้

เปิดเผยวา่ปริมาณการผลิตถ่านหินของเขตน้ีในช่วงหกเดือนแรกลดลงร้อยละ 10.4 ซ่ึงช่วยใหป้ริมาณการผลิตถ่านหินลดลงเหลือ 

407 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของก าลงัการผลิตถ่านหินของประเทศ อยา่งไรก็ตาม จีนยงัคงประสบความยากล าบากในการ



หนา้ 6 จาก 8 
 

ลดก าลงัการผลิตถ่านหินของประเทศลงใหเ้หลือ 250 ลา้นตนั ภายในเดือนพฤศจิกายน ตามเป้าท่ีไดต้ั้งไว ้ ดว้ยความกงัวลวา่จะท า

ใหเ้กิดการวา่งงาน (ขอ้มูลจาก Reuters) 

เน่ืองจากเม่ือเดือนเมษายนทางการจีนไดอ้อกกฎหมายใหล้ดจ านวนวนัท างานของเหมืองถ่านหินจาก 330 วนั เป็น 276 วนั เพื่อลด

ปริมาณการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ ส่งผลใหต้วัเลขปริมาณถ่านหินท่ีผลิตในประเทศลดลง ตามขอ้มูลของส านกังานสถิติ

แห่งชาติ เม่ือเทียบตวัเลขในเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน 2558 กบัตวัเลขในเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน 2559 จะเห็นวา่ 

ปริมาณการผลิตถ่านหินของจีนลดลงร้อยละ 12.2 หรือลดลง 457 ลา้นตนัต่อปี จากปริมาณ 3,747 ลา้นตนัในปี 2558 ซ่ึงถือวา่ลดลง

มากท่ีสุดในประวติัการณ์ (ตั้งแตปี่ 2524) การท่ีตวัเลขปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศลดลงส่งผลใหต้วัเลขการน าเขา้เพ่ิมข้ึน 

แต่เพ่ิมข้ึนเพียงแคร้่อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน หรือเพ่ิมข้ึนปริมาณ 30 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงบวกส าหรับตลาดเดินเรือเท

กองและปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของจีนจะขยายตวัมากข้ึนต่อไป เน่ืองจากการลดก าลงัการผลิตถ่านหินลงในประเทศนั้นเกิดจาก

กฎหมายใหม่ท่ีไดอ้อกมา หากมีการเปล่ียนแปลงกลบัไปใชก้ฎหมายเดิม แน่นอนวา่จะส่งผลตอ่ตลาดเดินเรือและตลาดพลงังาน

ของโลก (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 

จีนไดส้ัง่ใหเ้หมืองถ่านหินรายใหญ่เพ่ิมก าลงัการผลิตถ่านหินส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าอีก 500,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นความพยายาม

ของทางภาครัฐในการเพ่ิมก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับฤดูหนาวท่ีก าลงัมาถึง โดยล่าสุด ทางการจีนไดส้ัง่เพ่ิมการผลิตเป็น

เท่าตวัโดยเพ่ิมป็น 30 ลา้นตนั คิดเป็น 1.5 เท่าตวัของค่าเฉล่ียปริมาณถ่านหินน าเขา้รายเดือนในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Reuters) 

ทางการจีนก าลงัวางแผนเพ่ิมจ านวนรัฐวสิาหกิจอีกมูลค่า 150 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ แผนการ

ลงทุนต่างๆของทางภาครัฐคร้ังท่ีสามไดมุ่้งเนน้ไปท่ีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงการคลงัมีแผนการ 516 

โครงการทัว่ประเทศซ่ึงเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Inner Mongolia) จะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด โครงการต่างๆเหล่าน้ี

ครอบคลุมโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ไดแ้ก่ ทางด่วน ท่อส าหรับขนส่ง สวนอุตสาหกรรม ท่อระบายน ้ า และโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โครงการต่างๆในคร้ังน้ีจะช่วยส่งเสริมโครงการต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากแผนการลงทุนสองรอบก่อนท่ีมีมูลค่า

ประมาณ 125 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ อยา่งไรก็ตาม ยงัคงไม่มีความชดัเจนในสดัส่วนการลงทุนของภาครัฐในรัฐวสิาหกิจดงักล่าว 

จนถึงบดัน้ี โครงการการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของจีนขยายตวัร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (ขอ้มูลจาก 

Maersk Brokers) 

มาเลเซียไดข้ยายระยะเวลาในการหา้มผลิตแร่บอกไซต ์ ซ่ึงไดเ้ร่ิมเม่ือตน้ปี 2559 ออกไปจนถึงส้ินปี 2559 จีนซ่ึงเป็นประเทศน าเขา้

แร่บอกไซตร์ายใหญ่ท่ีสุดในโลกถึงประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการน าเขา้แร่บอกไซตร์อบโลก โดยน าเขา้จากมาเลเซียร้อยละ 

43 ของปริมาณน าเขา้แร่ดงักล่าวทั้งหมดในปี 2558 หลงัจากมีการหา้มการผลิตแร่ดงักล่าว สดัส่วนการน าเขา้แร่บอกไซตจ์าก

มาเลเซียไดล้ดลงเหลือเพียงร้อยละ 4 เม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 อยา่งไรก็ตาม จีนไดน้ าเขา้แร่ดงักล่าวเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 5 เม่ือเทียบ
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กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม) เน่ืองจากไดน้ าเขา้แร่บอกไซตจ์ากออสเตรเลีย กีนี และบราซิล

ในสดัส่วนท่ีมากข้ึนทดแทนการน าเขา้จากมาเลเซีย ซ่ึงส่งผลเชิงบวกในแง่ตนั-ไมล ์ เน่ืองจากระยะทางการขนส่งจากประเทศ

ดงักล่าวนั้นไกลกวา่เม่ือเทียบกบัมาเลเซีย ซ่ึงโดยหลกัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จะไดรั้บประโยชน์ (ขอ้มูลจาก Clarksons and 

Bloomberg) 

การน าเขา้แร่บอกไซตข์องจีนจากบราซิลและกินีไดเ้ร่ิมข้ึนในปี 2559 โดยในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2559 โดยจากกีนีจ านวน 5.5 

ลา้นตนั และจากบราซิลจ านวน 1.9 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 0.4 ลา้นตนัรวมทั้งสองประเทศเม่ือปี 2558 ทั้งน้ี การน าเขา้แร่

บอกไซตจ์ากประเทศอ่ืนๆ มีปริมาณคงท่ี เวน้แต่มาเลเซียท่ีมีปริมาณการส่งออกลดลง 4.7 ลา้นตนัในปีน้ีเน่ืองมาจากการหา้มท า

เหมืองของทางภาครัฐ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 

การกระตุน้ทางเศรษฐกิจของจีนไดบ้รรลุผลในปีน้ี เศรษฐกิจจีนไดฟ้ื้นตวัตามท่ีคาดการณ์ไว ้ ท่ามกลางความกงัวลวา่เศรษฐกิจจีน

จะไม่ฟ้ืนตวัอยา่งท่ีคาดไว ้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งบอกใหเ้ห็นวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีตลาดเป็นตวัขบัเคล่ือนนั้นแขง็แกร่งกวา่ท่ี

คาดคิด อนัสะทอ้นถึงการปฏิบติัตามนโยบายทางการเงินเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจโดยรัฐบาลจีนเพ่ือใหต้วัเลขจีดีพีเป็นไปตามเป้าท่ีวาง

ไว ้กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดป้รับเพ่ิมการคาดการณ์เศรษฐกิจของจีนร้อยละ 0.1 เป็นขยายตวัร้อยละ 6.6 อตัราการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมของทวปียโุรปนั้นดีกวา่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงวา่อุปสงคป์รับตวัดีข้ึน (ขอ้มูล

จาก BIMCO) 

การส่งออกเหลก็ของจีนในช่วงแปดเดือนแรกนั้นขยายตวัร้อยละ 6.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ีปริมาณ 76.35 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก 

Reuters) 

ยงัคงเช่ือวา่มีความกงัวลมากเกินไปในแง่ปัจจยัเส่ียงของอปุสงคใ์นเรือเทกองท่ีมีแนวโนม้ลดลง โดยจากผลส ารวจอุตสาหกรรม

ถ่านหินและแร่เหลก็ ซ่ึงครอบคลุมประมาณร้อยละ 90 ของการคา้สินคา้โภคภณัฑด์งักล่าวรอบโลก แสดงใหเ้ห็นถึงการขยาย

ตวัอยา่งต่อเน่ืองในถ่านหินราคาถูกและการส่งออกแร่เหลก็ รวมทั้งจีนยงัคงมีการท าเหมืองแร่ภายในประเทศ บางทีการขยายตวั

ของอุปสงคสิ์นคา้แหง้เทกองนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปริมาณแต่ข้ึนอยูก่บัราคา ทั้งน้ี ราคาของสินคา้โภคภณัฑห์ลกัๆ ไดป้รับเพ่ิมข้ึน เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน (ราคาถ่านหินของจีนเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 40 ราคาถ่านหินยโุรปเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 30 ราคาแร่เหลก็ของ

จีนเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 50 และราคาเมลด็ธญัพืชก าลงัปรับตวัเพ่ิมข้ึน ประมาณร้อยละ 20 ตามดชันีสินคา้ถัว่เหลืองของ IGC) 

ซ่ึงหมายความวา่ 1) อุปสงคใ์นการน าเขา้ดีข้ึน (ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการผลิตถ่านหินและแร่เหลก็ในประเทศจีนท่ีลดลง) และ 2) มี

ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายค่าขนส่งมากข้ึนเน่ืองจากราคาของสินคา้ระหวา่งสองพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัมากข้ึน จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้

ประกอบกบัแนวโนม้ภาคอุปทานและภาคอุปสงคท่ี์ดีข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ ท าใหค้าดวา่ตลาดเรือเทกองก าลงัฟ้ืนตวัในอีกไม่ก่ี

เดือนขา้งหนา้ ซ่ึงน่าจะส่งผลใหมู้ลค่าตวัเรือเพ่ิมข้ึน (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
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ในคร่ึงแรกของปี 2559 อินโดนีเซียน าเขา้ขา้วสาลีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58 เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปีท่ีแลว้ มาอยูท่ี่ปริมาณเกือบ 6 ลา้น

ตนั ตามขอ้มูลสถิติของทางการ โดยน าเขา้ขา้วสาลีจากออสเตรเลียมากกวา่ 1 ใน 3 ของปริมาณการน าเขา้ทั้งหมด ในขณะท่ีสดัส่วน

การน าเขา้ขา้วสาลีจากยเูครนและแคนาดานั้นอยูท่ี่ประเทศละเกือบร้อยละ 15 (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 

ในขณะท่ีผลกระทบจาก Brexit เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ส่งผลใหเ้กิดความกงัวลในความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในสหภาพยโุรป 

การคา้ขายสินคา้เทกองระหว่างประเทศในทวีปน้ีไดเ้ร่ิมซบเซามาเป็นเวลาพอสมควร โดยตวัเลขการน าเขา้สินคา้เทกองของ

สหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 4 ในปี 2558 และทรงตวัในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 เน่ืองจากภาวะกดดนัทางตลาด  

โดยรวมแลว้นั้น ความกดดนัจาก Brexit จะท าให้การคา้ขายสินคา้เทกองในภูมิภาคน้ียงัคงตอ้งเผชิญความทา้ทาย (ขอ้มูลจาก 

Clarksons) 

ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคถ่านหินอนัดบัท่ีส่ีของโลก คิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการบริโภคถ่านหินของโลก โดยหลกั ญ่ีปุ่น

ใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงคิดเป็นหน่ึงในสามของการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ การใช้ถ่านหินเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟ้านั้นกลบัมามีบทบาทมากข้ึนภายหลงัการปิดตวัของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ท่ีฟุกุชิมา ในเดือนเมษายน 2559 

รัฐบาลญ่ีปุ่นไดต้ดัสินใจเปิดเสรีตลาดกระแสไฟฟ้า ซ่ึงการคา้เสรีน้ีจะส่งผลให้เกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัถ่านหินมากถึง 41 

แห่งในอีกสิบปีขา้งหนา้ จากท่ีถดถอยในปี 2557 การน าเขา้ถ่านหินไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ในปี 2558 มาอยูท่ี่ 190.7 ลา้นตนั ในปี 2559 

การน าเขา้ถ่านหินโคก้คาดวา่จะอยูใ่นระดบัคงท่ี และถ่านหินเทอร์มอลส าหรับผลิตประแสไฟฟ้าคาดวา่จะลดลงเน่ืองจากโรงงาน

พลงังานนิวเคลียร์ไดเ้ร่ิมกลบัมามีบทบาท (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
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