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เลขท่ี 2559-006 
 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2558 
 
ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 
ผลการดําเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด รายไดต่้อวนั
ต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 5,955 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 6,266 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การ
แบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการดาํเนินงานของกองเรือบริษทัฯ ต่อวนัต่อลาํเรือโดยเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ใน
ไตรมาสน้ี ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,718 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 4,652 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อ                            
ลาํเรือ ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้าํหรับปีน้ีเลก็นอ้ยท่ี 4,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ แต่ยงัตํ่ากวา่ตวัเลขในปีท่ี
แลว้ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) สาํหรับไตรมาสส่ี อยูท่ี่จาํนวน 13.97 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี สาํหรับไตร
มาสส่ี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 42.16 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.97 บาท
ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสน้ี และขาดทุน 1.82 บาทต่อหุน้สาํหรับทั้งปี สาํหรับปี 2558 บริษทัขาดทุน69.41 ลา้นเหรียญสหรัฐ โปรด
ระลึกไวว้า่ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ของปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 719 จุด ซ่ึงมากกวา่ดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ เพียง 4 จุดเท่านั้น ในปี 
2558 บริษทัฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเรือท่ีคาดวา่จะถูกขายในปี 2559 ของบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 
23.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยประเมินจากมูลค่ายติุธรรมของเรือ (หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย) ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นตวัเลขขาดทุนสุทธิ
สาํหรับไตรมาสส่ี และสาํหรับปี 2558 มูลค่ายติุธรรมคิดจากราคาเรือเฉล่ียท่ีขายไดล่้าสุด หกัตน้ทุนการจาํหน่ายท่ีคาดวา่จะจ่าย 
อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจต่างออกไป ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและจงัหวะเวลาท่ีทาํการขาย
เรือแต่ละลาํ 
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ปี 2558 ปี 2557 ไตรมาส 4 
ปี 2558 

ไตรมาส 4 
ปี 2557 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 19,702 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 6,266 8,096 5,955 8,032 
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ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,652 4,695 4,718 4,824 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

13.97 41.61 1.76 11.05 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนหกัภาษีเงินได ้(หน่วยเป็นลา้น
เหรียญสหรัฐ)   

(69.36) (2.47) (42.15) (0.46) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (69.41) (2.54) (42.16) (0.63) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (1.82 (0.08) (0.97) (0.02) 

 
รางวลัและเกยีรติยศ บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั IR Magazine Award (IRMA) สาํหรับทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในสาขา “บริษทัท่ีดี
ท่ีสุดทางดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ในหมวดอุตสาหกรรม” นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Thailand Sustainability Investment 
Awards ในงานประกาศรางวลั SET Sustainability Awards 2015 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับหมวด “รางวลัผูบ้ริหารเรือ” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia 2015 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงั
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับหมวด “รางวลัการบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี”  และหมวด “บริษทัท่ี
น่าลงทุนในอนาคต” ในงาน Lloyd's List Asia Awards 2015 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 45 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ (ซ่ึงรวมเรือแฮนด้ีไซส์
ขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ ท่ีไดรั้บมอบเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2559) คงเหลือเรือสั่งต่อใหม่จาํนวน 11 ลาํ (เฉพาะเรือท่ียงั
ไม่มีการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ) ซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 3 ลาํในปี 
2558 และอีก 1 ลาํในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 และยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่าอีกจาํนวน 11 ลาํในปี 2559 - 2560 
 
ข้อพพิาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty Marine สืบเน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํใหท้างอู่ต่อเรือ Sainty ไม่สามารถส่งมอบเรือจาํนวน 
6 ลาํไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาได ้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาสาํหรับสั่งต่อเรือทั้ง 6 ลาํดงักล่าว และมี
สญัญาสัง่ต่อเรืออีก 3 ฉบบัไดถู้กยกเลิกตามคาํกล่าวอา้งของทางอู่ต่อเรือ Sainty ซ่ึงบริษทัฯ ไดค้ดัคา้นการยกเลิกสญัญาทั้ง 3 ฉบบั
ดงักล่าว โดยอู่ต่อเรือ Sainty Marine ไดเ้สนอขอ้พิพาทจากการยกเลิกสญัญาจาํนวน 7 ฉบบัเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ จาก
สญัญาทั้งหมดท่ีไดย้กเลิกไปจาํนวน 9 ฉบบั ดงันั้น คงเหลือสญัญาสั่งต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบัท่ียงัไม่มีการยกเลิกและอู่ต่อเรือ Sainty 
Marine จะตอ้งส่งมอบเรือตามสญัญาดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ ภายในปี 2559 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสส่ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 322 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของ
อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 4,692 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 
6,333 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 34.97 สาํหรับไตรมาสส่ีน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 553 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,779 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะ
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เห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 4,831 เหรียญสหรัฐ นั้นตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI             
ร้อยละ 16.4 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 10.10 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ แสดงตวัเลขท่ีดีท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองในประวติัการณ์ ดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถกูปลดระวาง
จาํนวน 32.09 ลา้นเดทเวทตนั รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัจาํนวน 16.72 ลา้นเดทเวทตนั
ในปี 2557 เน่ืองจากอายขุองกองเรือโลกและดชันี BDI ท่ีตกตํ่าท่ีสุดจะส่งผลใหก้องเรือโลกจะขยายตวัอยา่งชา้ๆ และคาดวา่จะมี
ปริมาณการปลดระวางอยา่งมากในปี 2559 ซ่ึงปัจจยัน้ีจะช่วยส่งผลใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงค ์ 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่า
เรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 13 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 167.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   16,593 17,922 18,250 18,250 18,250 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,641 2,562 2,555 2,240 2,190 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  16 14 14 12 12 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.8 35.1 35.0 31.00 30.4 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอาํนวย 
 

การเปลีย่นแปลงของดชันี BDI 

 
ในรายงานของบริษทัฯ สาํหรับไตรมาสท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดก้ล่าววา่ “ตัวเลขการปลดระวางเรือในไตรมาสสาม ปี 2558 ได้ลดลง
อย่างมากเม่ือเทียบกับช่วงคร่ึงแรกของปี ซ่ึงส่งผลให้ดชันี BDI ปรับตัวลดลงในช่วงเดือนตลุาคม บริษทัฯ คาดว่าช่วงส้ินปีภาวะ
ตลาดยงัคงทรงตัวเม่ือเทียบกับปีท่ีแล้วเว้นเสียแต่ว่าปริมาณการปลดระวางเรือจะเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญในช่วงไตรมาสส่ี 
นอกจากน้ัน บริษัทฯ คาดว่าช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 อาจจะยงัไม่ดีเน่ืองจากมีเรือใหม่ออกสู่ตลาดแต่ปริมาณการปลดระวางยงัอยู่
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ในระดับตํา่เช่นเดียวกับคร่ึงหลงัของปี 2558 หากมีปริมาณการปลดระวางเรือท่ีสูงทาํลายสถิติตลอดท้ังปี 2559 เราคงจะได้เห็น               
ค่าระวางอยู่ในระดับท่ีสูงขึน้ก่อนส้ินปี 2559” บริษทัฯ คาดไม่ถึงวา่ดชันี BDI จะตกตํ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์สร้างสถิติใหม่ท่ี
ระดบั 471 จุด ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 อยา่งไรกต็าม ความเห็นของบริษทัฯ ต่อแนวโนม้ตวัเลขการปลดระวางเรือและดชันี BDI 
สาํหรับปี 2559 ยงัคงไม่เปล่ียนแปลงจากท่ีเคยกล่าวไว ้

 
การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2558 ท่ี 770.34 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 
788.42 ลา้นเดทเวทตนัในระหวา่งปี 2558 คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 2.35 ซ่ึงอีกร้อยละ 11.79 (92.96 ลา้นเดทเวทตนั) มี
กาํหนดส่งมอบภายในปี 2559 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 45 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2558 อตัราการส่งมอบ
ล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 46.03)  และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 36 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ในปี 2558 การปลด
ระวางเรืออยูท่ี่ 32.09 ลา้นเดทเวทตนั) ยงัคงมีกองเรือเพิ่มข้ึนสุทธิประมาณร้อยละ 1.92 (803.55 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2559 และจะ
เพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 0.12 (804.48 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2560 แสดงใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของกองเรือโลกไดเ้ดินมาถกูทางแลว้  
 
มูลค่าตัวเรือ ตวัอยา่งท่ีน่าเหลือเช่ือท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความผนัผวนของตลาดเรือเทกอง ไดแ้ก่ มีการขายเรือซุปราแมกซ์จาํนวน 4 ลาํ
ซ่ึงต่อสร้างเม่ือปี 2548 - 2551 ในราคารวมทั้งหมด 27 ลา้นเหรียญสหรัฐ เรือดงักล่าวเจา้ของเรือสญัชาติตุรกีไดซ้ื้อมาในปลายปี 
2550 และตน้ปี 2551 ในราคารวมเกือบ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ! (ขอ้มูลจาก Compass) 
 
เรือเทกองขนาดระวาง 171,000 เดทเวทตนั ช่ือ RZS Fortune สร้างเม่ือปี 2539 ไดถ้กูขายเพื่อปลดระวางในราคา 6.2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ โดยเรือลาํดงักล่าวถูกซ้ือมาในเดือนพฤศจิกายน 2550 ในช่วงตลาดขาข้ึน ในราคาท่ีสูงถึง 106 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ขอ้มูล
จาก TradeWinds) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบทางลบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดเรือเทกอง การเติบโตของตัวเลขจีดพีขีองจนีไดช้ะลอตวั 
กล่าวคือ ในไตรมาสแรกอยูท่ี่ร้อยละ 7 ไตรมาสสองอยูท่ี่ร้อยละ 7 ไตรมาสสามอยูท่ี่ร้อยละ 6.9 ไตรมาสส่ีอยูท่ี่ร้อยละ 6.8 ส่งผลให้
ตวัเลขจีดีพีเฉล่ียของทั้งปีอยูท่ี่ร้อยละ 6.9 ในทางตรงกนัขา้มกบัตวัเลขจีดีพี การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจนี ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้
ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากถึง 953.37 ลา้นตนัในปี 2558 หรือขยายตวัร้อยละ 2.17 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 933.11 ลา้นตนัเม่ือปี 
2557! ตวัเลขการนาํเขา้แร่เหลก็ในปี 2559 จะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและ
ค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลติเหลก็ในจนีสาํหรับปี 2558 อยูท่ี่ประมาณ 800.53 ลา้นตนั หรือลดลงร้อยละ 1.57 เม่ือเทียบกบั
ปริมาณ 813.30 ลา้นตนัในปี 2557 การนาํเขา้ถ่านหินของประเทศจีนสาํหรับปี 2558 มีปริมาณ 204.18 ลา้นตนั หรือลดลงประมาณ
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ร้อยละ 30 หากเทียบกบัตวัเลขของปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 291.63 ลา้นตนั โดยอินเดียไดแ้ซงหนา้จีนข้ึนมาเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินรายใหญ่
ท่ีสุดของโลกดว้ยปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในปี 2558 สูงถึง 223.99 ลา้นตนั ทั้งน้ี การนาํเขา้ถ่านหินของจีนจะข้ึนอยูก่บัราคาถ่าน
หินท่ีนาํเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและมีความตอ้งการใชถ่้านหินใน
ปริมาณ 3.7 พนัลา้นตนัต่อปี แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาด
ค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองได ้ตัวเลขการส่งออกเหลก็ของจีนสาํหรับปี 2558 ไดข้ยายตวัอยา่งมากจากร้อยละ 19.87 เป็น 
112.41 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 93.78 ลา้นตนัในปี 2557 ซ่ึงทั้งหมดไดถ้กูขนส่งโดยเรือท่ีมีเกียร์ตั้งแต่ขนาดแฮนด้ีไซส์จนถึง
ขนาดอลัตราแมกซ์ 
 
International Energy Agency ไดป้รับลดประมาณการอุปสงคใ์นถ่านหินสาํหรับปีท่ีสาม โดยกล่าววา่ “ปีทองของถ่านหินของจีน
น่าจะส้ินสุดลงไปแล้ว” ท่ามกลางการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนซ่ึงเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลก ปริมาณการ
บริโภคถ่านหินจะขยายตวัร้อยละ 0.8 ต่อปีจนถึงปี 2563 ไปอยูท่ี่ 5.8 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 2.1 จากคาดการณ์เม่ือปีท่ีแลว้สาํหรับ
อีกหา้ปีขา้งหนา้ ตามรายงานตลาดถ่านหินระยะกลาง (Medium-Term Coal Market Report) โดยคร่ึงของปริมาณการบริโภคถ่าน
หินท่ีมากข้ึนน้ีจะมาจากอินเดียและอีกร้อยละ 25 มาจากทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ทดแทนปริมาณการบริโภคในสหรัฐอเมริกา
และทวปียโุรปท่ีลดลง บทบาทของถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบสองทศวรรษ เป็นร้อยละ 37 ในปี 
2563 จากในขณะน้ีท่ีร้อยละ 41 ตอนน้ี ขอ้ตกลงในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ณ กรุงปารีสจะส่งผลใหมี้กระแสในการ
ใชพ้ลงังานทางเลือกมากข้ึน ในขณะท่ีปริมาณก๊าซถ่านหินดินดาน (shale gas) จาํนวนมากส่งผลใหมี้การใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงลดลง
อยา่งมากอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นสหรัฐฯ อุปสงคใ์นถ่านหินจากจีนในปีท่ีแลว้ลดลงร้อยละ 2.9 มาอยูท่ี่ 3.9 พนัลา้นตนัซ่ึงเป็นการ
หดตวัคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2542 แมว้า่อินเดียจะแซงหนา้สหรัฐฯข้ึนเป็นผูบ้ริโภคถ่านหินอนัดบัท่ีสองเม่ือปีท่ีแลว้และจะกลายเป็นผูน้าํ
เขา้ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่อินเดียไม่น่าจะแทนท่ีจีนไดเ้น่ืองจากขนาดอุตสาหกรรมพลงังานนั้นยงัมีขนาดเลก็กวา่ 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
การบริโภคและการผลติถ่านหินปริมาณสูงสุดของจนี จากความพยายามอยา่งหนกัของรัฐบาลจีนในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ 
ซ่ึงถือเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศ การพฒันาแหล่งพลงังานทดแทน ความทา้ทายจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และการ
ปรับเปล่ียนจากการมุ่งเนน้อุตสาหกรรมหนกัเป็นการมุ่งเนน้เร่ืองการบริการ การบริโภคและการผลิตถ่านหินปริมาณสูงสุดของจีน
น่าจะไดผ้า่นไปแลว้ อยา่งไรก็ตาม การนาํเขา้ถ่านหินจากต่างประเทศยงัคงลดลงแต่ยงัคงเป็นปริมาณท่ีมากถึง 3 พนัลา้นตนั เม่ือ
เทียบกบัถ่านหินในประเทศท่ีมีตน้ทุนสูง ไม่มีคุณภาพ และไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
เหมืองเหลก็ในจีน ซ่ึงผลิตเหลก็ประมาณคร่ึงหน่ึงของปริมาณการผลิตเหลก็รอบโลก ตอ้งเผชิญความทา้ทายกบัปริมาณการผลิต
ท่ีมากเกินและราคาเหลก็ท่ีลดลงเน่ืองจากความตอ้งการใชเ้หลก็ในประเทศลดลงเป็นคร้ังแรกท่ามกลางการชะลอตวัของตลาด
อสังหาริมทรัพย ์หากมีใครท่ีสงสยัในวกิฤตท่ีจีนซ่ึงมีตลาดเหลก็ใหญ่ท่ีสุดในโลกกาํลงัเผชิญ ใหฟั้ง Zhu Jimin ซ่ึงไดก้ล่าวไวอ้ยา่ง
แม่นยาํวา่ อุปสงคใ์นเหลก็ไดห้ดตวัลงทาํใหร้าคาเหลก็ปรับตวัลดลง ธนาคารต่างๆไดเ้ขม้งวดในการปล่อยกูแ้ละผูป้ระกอบการตอ้ง
ประสบกบัภาวะขาดทุน ตามขอ้มูลของผูอ้าํนวยการ China Iron & Steel Association (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
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“รัฐบาลจนีให้ม่ันในการจาํกดัปริมาณเหลก็ทีม่ากเกนิ” ซ่ึงไดล้ดลงไปแลว้ 77.8 ลา้นตนัและจะลดลงต่อไปตามแผนท่ีวางไว ้
ปริมาณเหลก็ท่ีมากเกินกลายเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาของจีนเท่านั้น นายก Xi Jinping ไดก้ล่าวไวเ้ม่ือคร้ังท่ีท่าน
ไปเยอืนสหราชอาณาจกัร (ขอ้มูลจาก สาํนกัข่าวรอยเตอร์) 
 
ผู้นําจนีได้ส่งสัญญาณวา่จีนจะสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอนัรวมไปถึงการขยายงบประมาณแบบขาดดุลและการกระตุน้
ตลาดท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือช่วยพยงุการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน นโยบายทางการเงินจะตอ้งมีลษัณะยดืหยุน่และนโยบายทางการ
คลงัจะตอ้งเป็นมีลกัษณะแขง็แกร่ง เพ่ือสร้าง “สภาวะทางการเงินสาํหรับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง” ตามคาํกล่าวในตอนทา้ยของ 
Central Economic Work Conference ซ่ึงจดัโดยรัฐบาลจีนซ่ึงหนงัสือพิมพซิ์นหวัไดร้ายงานไว ้ อตัราส่วนการขาดดุลการคลงัควร
จะค่อยๆปรับตวัเพ่ิมข้ึน ทางการไดข้อใหผู้อ้าศยัในชนบทหนัมาซ้ือท่ีพกัอาศยัแถบในเมืองและส่งเสริมใหร้าคาท่ีอยูอ่าศยัถกูลง อนั
จะช่วยใหล้ดปริมาณอสงัหาริมทรัพยท่ี์ขายไม่ออก รัฐบาลจะส่งเสริมความแขง็แกร่งของบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สนบัสนุนใหป้รับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาด จะมีการยกเลิกขอ้จาํกดัท่ีลา้สมยัในการไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั จากขอ้มูลทาง
เศรษฐกิจล่าสุดไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสญัญาณท่ีเศรษฐกิจจีนกาํลงัแขง็แกร่งข้ึนเม่ือทางการไดป้ระกาศนโยบายทางการเงินและ
นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจมากมาย (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
การนําเข้านํา้ตาลของจนีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2558 มีปริมาณการนาํเขา้นํ้าตาลมากถึง 3.7 ลา้นตนั ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 55 จากงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ จีนเป็นผูน้าํเขา้นํ้าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลกแซงหนา้สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยโุรป คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณนํ้าตาลรอบโลก (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2557 ราคาถ่านหินจากออสเตรเลียอยูท่ี่ 84 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั หน่ึงปีต่อมาราคาถ่านหินดงักล่าวไดล้ดลง
เหลือ 51 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในขณะท่ีราคาแร่เหลก็ไดต้กตํ่าลงอยา่งมากจาก 135 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั เหลือเพียง 39 เหรียญ
สหรัฐฯต่อตนั ดชันี BDI ไดล้ดลงอยา่งมากจากท่ีระดบั 2,036 จุดในเดือนมกราคม 2557 มาอยูท่ี่ระดบั 474!! เราน่าจะไดเ้ห็นการ
ฟ้ืนตวัจากสภาพท่ีเลวร้ายในปี 2559 หรือไม่ จนกวา่ราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละราคานํ้ามนัถึงจุดตํ่าท่ีสุด ปริมาณการสัง่ต่อเรือและ
ปริมาณเรือท่ีมากเกินความตอ้งการในตลาดจะยงัคงส่งผลทางลบต่อตลาดเรือเทกอง อยา่งไรก็ตาม เม่ือราคาสินคา้โภคภณัฑ์
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนคงจะสามารถช่วยพลิกฟ้ืนตลาดเรือเทกองได ้ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
ความหวงัของอตุสาหกรรมถ่านหินวา่การขยายตวัในความตอ้งการของอินเดียจะช่วยรองรับปริมาณการผลิตถ่านหินของโลกท่ีมี
มากเกินกต็อ้งพงัทลายลงเม่ือมีการขยายตวัของปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศจากท่ีเคยเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่อนัดบัท่ีสองของ
โลก อินเดียมีความตอ้งการถ่านหิน 1.5 พนัลา้นตนัภายในส้ินทศวรรษน้ี ดว้ยปริมาณ 500 ลา้นตนัมาจากภาคเอกชน บริษทั Coal 
India ซ่ึงภาครัฐเป็นผูถื้อหุน้ไดเ้พ่ิมการผลิตข้ึน 32 ลา้นตนัมาเป็นปริมาณ 494.2 ลา้นตนัในปี 2557/2558 ซ่ึงถือเป็นปริมาณการ
เติบโตสูงสุดในรอบส่ีทศวรรษ Sabyasachi Mishra ผูอ้าํนวยการฝ่ายเหมืองแร่ของ Tata International ไดก้ล่าวไวท่ี้งาน Coaltrans 
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World Coal Conference ท่ีเมืองบาร์เซโลนา วา่ความตอ้งการถ่านหินนาํเขา้คงจะทรงตวัอยูท่ี่ราวๆ 163 ลา้นตนัต่อปีจากน้ีไป 
(ขอ้มูลจากสาํนกัข่าวรอยเตอร์) 
 
Clarksons ไดป้ระเมินวา่การคา้ถ่านหินรอบโลกจะขยายตวัร้อยละ 2 ในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากความตอ้งการถ่านหิน
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากอินเดียซ่ึงทดแทนความตอ้งการถ่านหินท่ีลดลงจากจีน โดยไดก้ล่าววา่ในปีหนา้การคา้ขายสินคา้เทกองระหวา่ง
ประเทศจะขยายตวัร้อยละ 2 มาเป็น 1.5 พนัลา้นตนั ซ่ึงจะช่วยใหค้่าระวางเรือถึงจุดท่ีตํ่าสุดในช่วงอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก 
Lloyd’s List) 
 
แมว้า่ปริมาณจะเพ่ิมข้ึน แต่ปริมาณการบริโภคเหลก็ต่อหวัของอินเดียยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ํ่ามาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการ
เติบโตต่อไป การบริโภคเหลก็ในอินเดียอยูท่ี่ปริมาณ 59 กิโลกรัมต่อหวั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 1,118 กิโลกรัมต่อหวัในเกาหลี 
ปริมาณ 510 กิโลกรัมต่อหวัในจีน และปริมาณ 331 กิโลกรัมต่อหวัในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอินเดียไดป้ระกาศนโยบายส่งเสริมการ
ขยายตวัในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆซ่ึงคาดวา่จะช่วยใหมี้ความตอ้งการในการใชเ้หลก็เพ่ิมข้ึนต่อไป 
ตวัอยา่งเช่น ในแผนหา้ปีฉบบัท่ี 12 ของรัฐบาลไดก้าํหนดการตั้งเป้าในการใชเ้งิน 1 ลา้นลา้นบาทในโครงการสาํหรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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