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เลขท่ี 2560-003 
 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการด าเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2559 
 
ผลประกอบการของบริษทัฯ 

 
ผลการด าเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด รายไดต้่อวนั
ต่อล าเรือในช่วงไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 8,174 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 6,476 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การ
แบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือบริษทัฯ ต่อวนัต่อล าเรือโดยเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ใน
ไตรมาสน้ี ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,510 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 4,503 เหรียญสหรัฐต่อวนัตอ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ล าเรือ ซ่ึงต ่ากวา่กวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้ าหรับปีน้ีท่ี 4,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และยงัต ่ากวา่ตวัเลขในปีท่ีแลว้ 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ส าหรับไตรมาสส่ี อยูท่ี่จ  านวน 9.21 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 17.94 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ส าหรับไตรมาสส่ี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 3.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขาดทุนต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงิน
สกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.08 บาทต่อหุน้ ส าหรับไตรมาสน้ี และขาดทุน 1.71 บาทต่อหุน้ส าหรับทั้งปี ส าหรับปี 2559 บริษทั
ขาดทุน 75.61 ลา้นเหรียญสหรัฐ โปรดระลึกไวว้า่ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ของปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 673 จุด ซ่ึงต ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์   
 

ตวัเลขทีส่ าคญั ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส 4 
ปี 2558 

ไตรมาส 4 
ปี 2559 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 15,000 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 6,266 6,476 5,955 8,174 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล า (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,652 4,503 4,718 4,510 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

13.97 17.94 1.76 9.21 
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รางวลัและเกยีรตยิศ บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั ASIA BEST EMPLOYER BRAND AWARD ในงานประกาศรางวลั The Asia Best 
Employer Brand Awards คร้ังท่ี 7 ปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลันกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม (Best Investor 
Relations Awards) จากงาน SET Awards 2016 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” ส าหรับการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน
รายงานผลส ารวจส าหรับการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 7 ปีติดต่อกนันบัตั้งแตปี่ 2553 จนถึง 2559 จากบรรษทัภิบาล
แห่งชาติ นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้ชิงรางวลั  The ClassNK Dry Bulk Operator of the Year ในงาน The 
Lloyd’s List Asia Awards 2016  อีกทั้งบริษทัฯยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูผ้า่นเขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือชิงรางวลัผูป้ระกอบการขนส่ง
สินคา้เทกองแห่งปี ในงาน IBJ Awards 2016 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดเ้ร่ิมด าเนินการในปี 2555 โดยแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ดว้ยเรือ
จ านวน 36 ล าในกองเรือของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  โดยมีก าหนดรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่ขนาดอลัตราแมกซ์ (64,000 
เดทเวทตนั) อีกจ านวน 2 ล า กล่าวคือ  1 ล าในเดือนเมษายน 2560 และอีก 1 ล าตอนตน้ปี 2561 และบริษทัฯยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่า
ขนาดแฮนด้ีไซส์อีกจ านวน 1 ล า  
 
การแบ่งส่วนตลาด ในไตรมาสส่ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 481 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัรา
ค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,901 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 8,864 
เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 28.45 ส าหรับไตรมาสส่ีน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปรา
แมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 795 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,317 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 7,052 เหรียญสหรัฐ นั้นต ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 15.21 ทั้งน้ี 
เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.10 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2559 และการคาดการณ์ส าหรับปี 2560  ส าหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web 
cast live by the SET 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกปล่ียน 
และรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

(37.41) (37.47) (11.37) (3.94) 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (69.41) (75.61) (42.16) (3.34) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หลงัจากปรับปรุงจ านวน
หุน้) (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและรายการ
พิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท)          

(0.82) (0.85) (0.26) (0.09) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (1.82) (1.71) (0.97) (0.08) 
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การปลดระวางเรือในปีน้ีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกปลดระวางในปี 2559 จ านวน 29.74 ลา้น
เดทเวทตนั รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 32.09 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2558 
เน่ืองจากอายขุองกองเรือโลกและดชันี BDI ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีต ่า กองเรือขนสินคา้แหง้เทกองโลกจะน่าขยายตวัอยา่งชา้ท่ีสุดตั้งแต่
เร่ิมศตวรรษใหม่ โดยคาดวา่จะมีการปลดระวางเรือมากในระหวา่งปี 2560 ถึงปี 2561  เน่ืองจากอายกุองเรือและความกดดนัจาก
กฎระเบียบต่างๆท่ีออกมาใหม่ ปัจจยัดงักล่าวน้ีจะช่วยปรับใหเ้กิดสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงค ์ 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการท าสญัญาเช่าเรือ
ระยะยาวแลว้ ในอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2560 ถึงปี 2563) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 16.75 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 126.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนวนัเดินเรือรวม   14,746 13,409 13,861 13,870 13,908 
จ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,562 2,555 2,240 2,190 2,196 
ร้อยละของจ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  17 19 16 16 16 
อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลค่ารวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.1 35.0 31.0 30.4 30.5 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอ านวย 
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI 

 
ก่อนท่ีจะกล่าวถึงการคาดการณ์ใดๆ จะขอเร่ิมดว้ยขอ้สังเกตสองประการ กล่าวคือ ประการแรก หลกัการต่างๆทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจไดก้ลบัตาลปัตรท าใหก้ารคาดการณ์ทั้งหมดกลายเป็นเร่ืองน่าขนั  ประการท่ีสอง การเปล่ียนแปลงทางนโยบายต่างๆ
ภายในประเทศจีนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองบางคร้ังก็เป็นข่าวดีบางคร้ังก็เป็นข่าวร้าย ตวัอย่างเช่น 
นโยบายก าหนดวนัท างานของเหมืองถ่านหิน นโยบายการก าจดัภาวะฟองสบู่ในภาคอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นตน้  
 
เป็นท่ีแน่นอนวา่อุปสงคแ์ขง็แกร่งกวา่ท่ีหลายคนคาดการณ์ไวต้อนตน้ปี 2559 โดยมาจากประเทศจีนเป็นหลกั ส่งผลใหอ้ตัราค่า
ระวางเรือปรับตวัสูงข้ึนในระหวา่งปี อยา่งไรก็ตาม หากนโยบายของทางการจีนท่ีควบคุมจ านวนวนัท างานของเหมืองถ่านหินซ่ึง
เม่ือไม่นานมาน้ีไดเ้ปล่ียนกลบัไปเป็นไม่เกิน  330 วนันั้นจะถูกลดลงใหเ้หลือไม่เกิน 276 วนัอีกคร้ัง ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของ
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จีน ก็จะเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในระหวา่งปี 2560 อยา่งไรก็ตาม ในช่วงตน้ปี 2560 การท่ีจีนไดเ้ปล่ียนกลบัไปใชน้โยบายควบคุมวนั
ท างานของเหมืองถ่านหินเดิมท่ี 330 วนัจะท าใหมี้การผลิตถ่านหินภายในประเทศมากข้ึน อนัจะส่งผลใหมี้การน าเขา้ถ่านหินจาก
ต่างประเทศลดลง จนกวา่จีนจะเปล่ียนกลบัไปใชน้โยบายควบคุมวนัท างานของเหมืองถ่านหินท่ี 276 วนั ปัจจยัดงักล่าวน้ีอาจท าให ้
ประเทศจีนน าเขา้ถ่านหินลดลงในไตรมาสหน่ึง ปี 2560  
 
เร่ิมตน้ปีดว้ยเทศกาลตรุษจีนซ่ึงท าใหอุ้ปสงคช์ะลอตวั ประกอบกบัผลกระทบของเดือนมกราคม กล่าวคือ มีการเล่ือนการส่งมอบ
เรือสัง่ต่อใหม่ทั้งหมดซ่ึงเดิมมีก าหนดส่งมอบในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2559 มาส่งมอบในเดือนมกราคม 2560 แทน อนัท าให้
อุปทานเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหด้ชันี BDI ปรับตวัลดลงอยา่งมาก หวงัวา่ปัจจยัทั้งสามเหล่าน้ี กล่าวคือ การ
ลดลงของปริมาณการน าเขา้ถ่านหิน การชะลอตวัของอุปสงคใ์นช่วงเทศกาลตรุษจีน และผลกระทบของเดือนมกราคมท่ีท าใหมี้เรือ
เขา้มาในตลาดเพ่ิมข้ึน จะไม่ท าใหด้ชันี BDI ตกต ่าถึงระดบัท่ีน่ากลวัเหมือนในช่วงสองเดือนแรกของปี 2559  
 
ภาพรวมปี 2560 จะคลา้ยกบัปี 2559 เร่ิมดว้ยไตรมาสแรกท่ีตกต ่า ตามมาดว้ยการฟ้ืนตวัในช่วงท่ีเหลือของปี แต่ข้ึนอยูก่บัการปลด
ระวางเรืออยา่งรวดเร็วและในปริมาณมากดงัเช่นในคร่ึงแรกของปี 2559 หากไม่มีการปลดระวางเรือในปริมาณมาก ตลาดอาจตกต ่า
ไม่ใช่แค่ในไตรมาสแรกแต่ตลอดทั้งปี 2560 การขยายตวัของภาคอุปสงค์อย่างย ัง่ยืนบวกกบัการเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยของภาค
อุปทานจะส่งผลใหอ้ตัราค่าระวางเรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งย ัง่ยนื ต่อไปน้ีจะเป็นการคาดการณ์ส าหรับดชันี BDI และสถานการณ์ใน
ปี 2560 จากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ   
 
ปี 2559 เป็นปีท่ีดชันี BDI ผนัผวนอย่างมาก โดยปรับตวัลดลงต ่าสุดเป็นประวติัการณ์แตะท่ีระดบั 290 จุดในเดือนกุมภาพนัธ์  
ท่ามกลางความกงัวลวา่เศรษฐกิจจีนจะถดถอยอย่างรวดเร็ว จากนั้นดชันีไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจากการท่ีจีนไดก้ระตุน้เศรษฐกิจผ่าน
ทางการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนั้น ดชันีไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนเกินความคาดหมายเน่ืองจากจีนน าเขา้ถ่านหิน
เพ่ิมข้ึนจากการท่ีทางการจีนไดล้ดก าลงัการผลิตถ่านหินภายในประเทศ ในขณะท่ีการฟ้ืนตวัของดชันี BDI นั้นผนัผวน ดชันี BDI 
ปิดตวั ณ ส้ินปี เกือบ 1,000 จุด การฟ้ืนตวัของดชันี BDI โดยหลกัเป็นผลมาจากอุปสงคท่ี์เพ่ิมมากข้ึน แต่มีการรายงานวา่การท่ีดชันี
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการปลดระวางเรือท่ีมีปริมาณมากข้ึนดว้ย จ านวนเรือท่ีมากเกินความตอ้งการเป็นสาเหตุหลกั
ท่ีท าใหด้ชันี BDI ปรับตวัลดลง มีเรือออกมาสู่ตลาดจ านวนมากเน่ืองจากมีการสั่งต่อเรือจ านวนมากในช่วงวฏัจกัรขาข้ึนล่าสุดและ
เรือดงักล่าวต่อเสร็จและเร่ิมด าเนินการในเวลาท่ีเศรษฐกิจโลกเร่ิมซบเซา ถึงแมว้า่เศรษฐกิจโลกโดยรวมไดป้รับตวัดีข้ึน จ านวนเรือ
ยงัคงมีมากกวา่ความตอ้งการโดยมีเรือจ านวนมากแข่งขนักนัเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท าใหอ้ตัราค่าระวางเรือจึงยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่า ตราบ
ใดท่ีเรือยงัคงมีจ านวนมากเกิน คงไม่มีหวงัท่ีดชันี BDI จะแตะจุดสูงสุดท่ี 11,793 จุด อีกคร้ังเหมือนเม่ือปี 2551 (ขอ้มูลจาก 
Economic Calendar) 
 
หลงัจากดชันี BDI ลดลงสร้างสถิติต ่าสุดใหม่หลายๆคร้ังในปีน้ี ปี 2560 น่าจะเป็นปีท่ีดีข้ึนส าหรับเจา้ของเรือขนส่งสินคา้เทกอง 
จากการท่ีจีนน าเขา้ถ่านหินและแร่เหลก็เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการคา้ขายธญัพืชและสินคา้เทกองอ่ืนๆทัว่โลกท่ีเพ่ิมข้ึน Clarksons ได้
คาดวา่ปริมาณการขนส่งสินคา้แห้งเทกองระหวา่งประเทศจะขยายตวัร้อยละ 2 ในปีหนา้ ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริงจะถือเป็นตวัเลขท่ีสูง
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ท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2557 อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการปลดระวางเรือดูเหมือนจะลดลงเน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือปรับตวัดีข้ึน ดงันั้น 
การขยายกองเรือสุทธิจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในปีหน้าและความกงัวลท่ีจ านวนเรือมีมากเกินความตอ้งการก็จะยงัคงอยู่ต่อไป 
(ขอ้มูลจาก Lloyd’s List) 
 
ในขณะท่ีเราก าลงักา้วเขา้สู่ปี 2560 มีหลากหลายเหตุผลท่ีแสดงวา่ปีน้ีตลาดสินคา้เทกองจะดีกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
ความกงัวลในภาคอุปทานก าลงัเร่ิมท่ีจะลดลง เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ปริมาณการสั่งต่อเรือส าหรับทั้งปีอยูท่ี่ 87 ลา้นตนั เช่ือวา่
จะมีการส่งมอบจริงเพียงแค่ 48 ลา้นตนั โดย 31 ลา้นตนัน่าจะถูกปลดระวาง ส่งผลใหก้ารขยายตวัสุทธิของกองเรือในปี 2559 จะอยู่
ท่ีประมาณ 17 ลา้นตนั ในทางตรงกนัขา้ม ปริมาณการสัง่ต่อเรือส าหรับปี 2560 อยูท่ี่ประมาณ 50 ลา้นตนั และหากตวัเลขการปลด
ระวางอยู่ท่ีระดบัเท่ากบัปี 2559 การขยายตวัของกองเรือสุทธิอาจแทบจะไม่มี และหากเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ จะเป็นคร้ังแรก
นบัตั้งแต่ปี 2551 ท่ีอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน ถึงแมว้า่อตัราการขยายตวัของอุปสงคใ์นแร่เหล็กจะยงัคงลดลง (ปี2559 อยูท่ี่ประมาณ
ร้อยละ 2.5)  แต่อุปสงคใ์นถ่านหินกลบัปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 จากการท่ีมีความตอ้งการจากประเทศจีนมากข้ึน 
ในขณะท่ีเมลด็ธญัพืช (การขนส่งในปี 2559 ขยายตวัประมาณร้อยละ 5) และการคา้ขายสินคา้แห้งเทกองอ่ืนๆ ได้ช่วยให้ตลาดฟ้ืน
ตวั ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเดินเรือท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนไดท้ าใหค้วามเร็วในการเดินเรือลดลงและท าให้การแล่นเรือโดยใชน้ ้ าถ่วง
เรือนั้นชา้ลง ในขณะเกิดความไม่สมดุลของกองเรือระหวา่งฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกกบัฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกไดป้รากฏออกมา
เม่ือเดือนพฤศจิกายนโดยอตัราค่าระวางเรือส าหรับเรือปานาแมกซ์ในฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมากเน่ืองมาจากการ
ขาดแคลนเรือท่ีจะใชข้นส่ง ปัจจยัดงักล่าวนั้นเป็นตวับ่งช้ีวา่ตลาดเร่ิมจะเขา้สู่จุดสมดุลแมว้า่ตามปกติแลว้ไตรมาสแรกตลาดจะซบ
เซา แต่เรามีความเห็นว่าดชันี BDI ในปี 2560 จะเป็นไปในทิศทางบวกซ่ึงจะดีกว่าในปี 2558 และปี 2559! (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research) 
 
ตอนตน้ปี 2559 ไดเ้กิดเร่ืองท่ีไม่น่ายนิดีอีกเร่ืองหน่ึง กล่าวคือ ดชันี BDI ไดแ้ตะจุดต ่าสุดท่ี 290 จุด ทั้งน้ี การปลดระวางเรือจ านวน
มากในช่วงคร่ึงแรกของปี ประกอบกบัการคา้ขายของจีนซ่ึงดีกวา่ท่ีคาดการณ์ไวไ้ดท้ าให้สถานการณ์ดีข้ึนในช่วงท่ีเหลือของปี –
ตลาดอาจเร่ิมท่ีจะฟ้ืนตวัแต่อาจตอ้งใชเ้วลาและระหวา่งทางอาจจะไม่ราบร่ืน (ขอ้มูลจาก Clarksons)  
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
ดา้นอุปทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2559 ท่ี 771.9 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 
790.41 ลา้นเดทเวทตนัในระหวา่งปี 2559 คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 2.4 ซ่ึงอีกร้อยละ 7.3 (57.72 ลา้นเดทเวทตนั) มี
ก าหนดส่งมอบภายในปี 2560 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 50 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2559 อตัราการส่งมอบ
ล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 47.5)  และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีปริมาณสูงถึง 30 ลา้นเดทเวทตนัตอ่ปี (ในปี 2559 การปลดระวาง
เรืออยูท่ี่ 29.74 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือสุทธิจะลดลงร้อยละ 0.14 (ลดลง 1.14 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2560 และจะลดลงอีกร้อยละ 
0.74 (ลดลง 5.835 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2561 แสดงใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของกองเรือโลกไดเ้ดินมาถูกทางแลว้  
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เม่ือไหร่ท่ีเจา้ของเรือจะปลดระวางเรือเก่า?  เม่ือเรือนั้นมีอายมุากหรือเม่ือเรือท่ีถึงแมว้่าไม่ไดมี้อายมุากแต่ก็ไม่ไดส้ร้างรายไดท่ี้
เพียงพอและดูเหมือนวา่ในอนาคตอนัใกลจ้ะไม่สร้างรายไดท่ี้เพียงพอ ดงันั้น ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัเดียวท่ีผลกัดนัให้เจา้ของเรือ
ปลดระวางเรือของตน ยิง่ตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็จะถูกปลดระวางมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งในปี 2559 ไตรมาสแรก
เป็นความหายนะของตลาดดว้ยดชันี BDI สร้างสถิติต ่าสุดทุกวนัจนกระทัง่แตะจุดต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 จุดในเดือน
กุมภาพนัธ์ ในไตรมาสแรกน้ีเองมีเรือท่ีถูกปลดระวางรวมทั้งหมด 13.83 ลา้นเดทเวทตนั แต่ต่อมาในไตรมาสสองดชันีไดเ้ร่ิม
ปรับตวัดีข้ึน การปลดระวางเรือจึงมีปริมาณลดลงอยูท่ี่เพียงแค่ 8.68 ลา้นเดทเวทตนั ตามมาดว้ยตวัเลขการปลดระวางเรือท่ีลดลง
อยา่งมากอยูท่ี่ 2.8 ลา้นเดทเวทตนั ในไตรมาสสาม และในไตรมาสส่ี การปลดระวางเรือมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยอยู่ท่ี 3.43 ลา้น
เดทเวทตนั ส่งผลใหภ้าพรวมกองเรือโลกขยายตวัจากขนาดระวางรวม 771.9 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี ไปเป็น 790.4 ลา้นเดทเวทตนั 
ณ ส้ินปี อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ภาคอุปทานไดข้ยายตวั ในระหวา่งปีอตัราค่าระวางเรือไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก
มาอยูท่ี่ระดบัท่ีกลางๆก่อนส้ินปี  ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่จุดสมดุลของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานนั้นอยูไ่ม่ไกลเกินเอ้ือม 
 
ผลกระทบจากกฎเกณฑ ์ จะท าใหมี้เรือถูกปลดระวางมากข้ึนในปี 2561 อนุสญัญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือ (Ballast Water 
Management) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 นั้น ไดก้ าหนดเรือทั้งหมดจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือ
เม่ือเขา้อู่แหง้หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ดงันั้น เรือท่ีอายมุากกวา่ 15 ปีอาจจะถูกปลดระวางเม่ือถึงก าหนดเขา้อู่แหง้หลงัจาก
วนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั จากการวเิคราะห์ถึงความคุม้ค่าในการติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือซ่ึงมีตน้ทุนท่ีสูงและยงัเป็น
ระบบท่ีไม่เคยมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายมาก่อนนั้นดูเหมือนวา่การติดตั้งระบบดงักล่าวจะมีความเส่ียงท่ีสูงเกินไป ดงันั้น เจา้ของเรือ
อาจตดัสินใจท่ีจะปลดระวางเรือไดง่้ายข้ึน ณ ตน้ปี 2560 มีเรือขนาดระวางรวม 114.94 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 14.54 ของกอง
เรือโลกท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปีและจะตอ้งเขา้อู่แหง้หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ซ่ึงเป็นไปไดว้า่เรือเหล่าน้ีจะถูกปลดระวาง 
 
ปริมาณการสัง่ต่อเรือท่ีลดลงร้อยละ 71 (ซ่ึงถือเป็นปริมาณการสัง่ต่อเรือท่ีต ่าท่ีสุดในรอบ 35 ปี) นั้นอาจส่งผลในแง่ดีหรือแง่ร้ายใน
อนาคตข้ึนอยูก่บัมุมมองของแตล่ะบุคคล  ในความเป็นจริง ในปีน้ีมีอู่ต่อเรือเพียงแค่ 113 แห่งไดรั้บการสัง่ต่อเรือ (ส าหรับเรือขนาด
มากกวา่ 1,000 ตนักรอสข้ึนไป) เม่ือเทียบกบัจ านวนอู่ต่อเรือถึง 345 แห่งท่ีไดรั้บการสัง่ต่อเรือในปี 2556 ดว้ยการสั่งต่อเรือบรรทุก
น ้ ามนัท่ีลดลงร้อยละ 83 และการสัง่ต่อเรือขนส่งสินคา้เทกองท่ีลดลงร้อยละ 46 (ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 
ดูเหมือนวา่อู่ต่อเรือจะยงัคงอยูภ่ายใตภ้าวะกดดนั ในปี 2560 โดยอู่ต่อเรือของประเทศจีนก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายใหม่จากราคา
เหลก็ท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม เป็นข่าวดีส าหรับเจา้ของเรือ เน่ืองมาจากจ านวนการสัง่ต่อเรือท่ีนอ้ยลงจะช่วยสร้างความสมดุลใน
ตลาดขนส่งทางเรือจากในปัจจุบนัท่ีมีจ านวนเรือมากเกินความตอ้งการ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
Chong Hui Ru นกัวเิคราะห์ซ่ึงเป็นนายหนา้ของ Banchero Costa ไดก้ล่าวไวว้า่ในปีน้ีเราไดเ้ห็นขา่วการลม้ละลายของอู่ต่อเรือจีน 
ดว้ยการคาดการณ์วา่ประมาณคร่ึงหน่ึงถึงสามในส่ีของจ านวนอู่ตอ่เรือในประเทศจีนเม่ือคร้ังท่ีมีจ านวนสูงสุดอาจปิดตวัลงไปแลว้
หรือก าลงัจะปิดตวัลง (ขอ้มูลจาก TradeWinds)  
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ค าถามคือ เจา้ของเรือจะตอบสนองต่อสภาวะตลาดในปี 2560 ไดอ้ยา่งไร ถา้ตลาดยงัคงแขง็แกร่ง การปลดระวางเรือจะล่าชา้ลงซ่ึง
จะไม่ส่งผลดี แต่ถา้ตลาดซบเซา การปลดระวางเรือในปี 2560 ก็มีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริงและมีการเร่ิมปลดระวางเรือ
เน่ืองจากผลกระทบทางกฎเกณฑใ์นปี 2561 เราน่าจะไดเ้ห็นตลาดท่ีสดใสไปอีกสองถึงสามปีขา้งหนา้ 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบทางลบอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ตลาดเรือเทกอง การเตบิโตของตวัเลขจดีพีขีองจนีไดช้ะลอตวั 
กล่าวคือ เฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ร้อยละ 6.7 อยา่งไรก็ตาม จ านวนตวัเลขมหภาค,  การน าเข้าแร่เหลก็ของประเทศจนี ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
กรมศุลกากร มีปริมาณมากถึง 1,024.71 ลา้นตนัในปี 2559 หรือขยายตวัร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 953.37 ลา้นตนัเม่ือปี 
2558! ตวัเลขการน าเขา้แร่เหลก็ในปี 2560 จะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและ
ค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลติเหลก็ในจนีส าหรับปี 2559 อยูท่ี่ประมาณ 806.68 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8  เม่ือเทียบ
กบัปริมาณ 800.53 ลา้นตนัในปี 2558 การน าเข้าถ่านหนิของประเทศจนีส าหรับปี 2559 มีปริมาณ 255.67 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 25.2 หากเทียบกบัตวัเลขของปี 2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 204.18 ลา้นตนั การน าเขา้ถ่านหินของจีนจะข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีน าเขา้เทียบ
กบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่งภายในและนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงในตอนแรกไดล้ดจ านวนวนัท างานของเหมืองแร่
ถ่านหินจากไม่เกิน 330 วนัเป็นไม่เกิน 276 วนั ในเดือนเมษายน 2559  ต่อมาไดเ้ปล่ียนกลบัไปเป็นไม่เกิน 330 วนัเหมือนเดิมใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ในประเทศท่ีปัจจุบนัผลิตและบริโภคถ่านหินในปริมาณ 3.7 พนัลา้นตนัต่อปี แมว้า่ตวัเลขการน าเขา้ถ่านหิน
จะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาดค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองได ้ ตวัเลขการส่งออก
เหลก็ของจนีส าหรับปี 2559 ไดช้ะลอตวัเลก็นอ้ยอยูท่ี่ 108.99 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 112.41 ลา้นตนัในปี 2558 ซ่ึงทั้งหมดได้
ถูกขนส่งโดยเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือตั้งแตข่นาดแฮนด้ีไซส์จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์ 
 
หน่ึงปัจจยัท่ียงัคงจ ากดัการเพ่ิมข้ึนของการผลิตถ่านหินในประเทศจีน คือ อุบติัเหตุจ านวนมากท่ีเกิดในเหมืองถ่านหินและดูเหมือน
มีคนงานเหมืองเสียชีวิตเป็นประจ า ทั้ งน้ี การเสียชีวิต การตรวจสอบ และการหยุดงานชั่วคราวส่งผลให้การผลิตถ่านหิน
ภายในประเทศจีนไม่ขยายตวัในระดบัท่ีระดบัท่ีรัฐบาลวางไว ้โดยคาดวา่จะมีอุบติัเหตุและการเสียชีวิตของคนงานเหมืองเพ่ิมมาก
ข้ึนในปี 2560 ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะสร้างความกดดันมากขึน้ให้แก่ภาคการผลิตถ่านหินภายในประเทศ ช่วงหลงัของปี 2560 การผลิต
กระแสไฟฟ้าพลงัถ่านหินในจีนเติบโตร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยจีนไดเ้ปล่ียนมาใชถ่้านหินในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเม่ือไม่นานมาน้ี ประกอบกบัปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศยงัคงชะลอตวั น่าจะเห็นการเพ่ิมข้ึนของปริมาณถ่าน
หินน าเขา้ของจีน อนัจะส่งผลดีต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง (ขอ้มูลจาก Commodore Research) 
 
หลากหลายแหล่งข่าวคาดวา่จีนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกนั้นจะยงัคงมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งต่อไป
ในปี 2560 ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายกระตุ ้นทางเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลและโครงการก่อสร้างใหม่ๆต่างๆ ซ่ึงส่งผลดีต่อ
ภาคอุตสาหกรรม แต่การตดัสินใจของจีนท่ีจะเพ่ิมรายจ่ายข้ึนสองเท่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อาจจะตอ้งใชง้บประมาณสูง 
เน่ืองจากรัฐบาลอาจตอ้งพยายามก าจดัความเส่ียงทางการเงินจากการก่อหน้ี (ขอ้มูลจาก Reuters) 
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อตัราดอกเบ้ียในประเทศจีนอยูใ่นภาวะขาข้ึนเน่ืองมาจากเศรษฐกิจไดฟ้ื้นตวัข้ึน Sheng Songcheng ท่ีปรึกษาของธนาคารแห่ง
ประเทศจีน ไดก้ล่าววา่ “เศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียและราคาสินคา้จะอยูใ่นทิศทางบวก ภายใตส้ถานการณ์ท่ี
เหมาะสมและหากเง่ือนไขต่างๆเอ้ืออ านวย เราอาจจะปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย” (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ประเทศจีนจะเพ่ิมเป้าหมายในการลดก าลงัการผลิตเหลก็กลา้และถ่านหินในปี 2560 ในขณะท่ียงัคงด าเนินการตามเป้าหมายท่ีวาง
ไวใ้นการลดก าลงัการผลิตท่ีมากเกินไปในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ซีเมนต ์แกว้ อิเลก็โทรไลติกอะลูมินมั และการขนส่งทางเรือ จีน
ไดใ้ห้ค  ามัน่ว่าจะเปล่ียนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพ่ือท่ีจะแกปั้ญหาความไม่มีประสิทธิภาพและลดก าลงัการผลิตส่วนเกิน โดย
สญัญาวา่ ตน้ปีน้ีจะลดก าลงัการผลิตถ่านหินประมาณ 500 ลา้นตนั  และลดก าลงัการผลิตเหลก็กลา้ 100 ถึง 150 ลา้นตนัในอีก 3 - 5 
ปีขา้งหนา้ ทั้งน้ี ปี 2559 จีนไดต้ั้งเป้าลดก าลงัการผลิตถ่านหิน 250 ลา้นตนั และลดก าลงัการผลิตแร่เหล็กและเหล็กกลา้ 45 ลา้นตนั 
ซ่ึงไดส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าล่วงหนา้ก่อนก าหนด (ขอ้มลูจาก Reuters)  
 
จีนคาดว่าปริมาณการผลิตและความตอ้งการถ่านหินจะเพ่ิมข้ึนภายในปี 2563 ถึงแมจี้นจะตั้งเป้าท่ีจะลดก าลงัการผลิตถ่านหิน
คุณภาพต ่า 800 ลา้นตนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคเช้ือเพลิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกไดเ้พ่ิมความพยายามท่ีมีมาอยา่งยาวนานท่ีจะแกปั้ญหา
หมอกควนัและท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใตแ้ผนการห้าปีส าหรับภาคอุตสาหกรรมถ่านหิน คณะกรรมการการ
พฒันาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission) ซ่ึงเป็นผูว้างแผนทางเศรษฐกิจของประเทศไดก้ล่าว
วา่ไดต้ั้งเป้าการผลิตถ่านหินไวท่ี้ 3.9 พนัลา้นตนัส าหรับปี 2563 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 3.75 พนัลา้นตนัในปี 2558 การบริโภคถ่านหินจะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 ไปอยูท่ี่ 4.1 พนัลา้นตนั จากปริมาณ 3.96 พนัลา้นตนัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัดงักล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters)  
 
การกูย้มืเงินของจีนจะยงัคงอยูใ่นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองในปีหนา้ และการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคจะมากข้ึน เม่ือเร็วๆน้ีมีขอ้มูลแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคชาวจีนใชจ่้ายทั้งหมดประมาณ 3.1 ลา้นลา้นหยวนในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงสูงสุดเป็นคร้ังท่ีสองในประวติัศาสตร์
ท่ีการใชจ่้ายสูงถึง 3 ลา้นลา้นหยวนหรือมากกวา่ (คร้ังแรกในเดือนตุลาคม) ทั้งน้ี แต่ละเดือนในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานั้น การใช้
จ่ายของผูบ้ริโภคชาวจีนมากกวา่ 3 ลา้นลา้นหยวน ดงันั้น ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจจีนจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดี โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆรอบโลก (ขอ้มูลจาก Commodore Research)  
 
การน าเขา้ถัว่เหลืองของประเทศจีน ยงัคงเติบโต แต่ไม่เท่ากบัในปี 2557/2558 แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บเก่ียวผลผลิตถัว่เหลือง
ภายในประเทศลดลงเป็น 12 ลา้นตนัและมีก าไรดีข้ึน เราคาดหวงัวา่ในปีน้ี การน าเขา้ถัว่เหลืองของปีน้ีอาจสูงถึง 84 - 85 ลา้นตนั 
โดยเห็นไดจ้ากเท่ียวการขนส่งทางเรือท่ีมากข้ึนจากทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและบริเวณ US Gulf ในเดือนพฤศจิกายน (ขอ้มูล
จาก Howe Robinson Research) 
 
จีนวางแผนท่ีจะลดการผลิตเหล็กดิบลง 100-150 ลา้นตนั ภายในปี 2563 ตามแผนของรัฐบาลปี 2559-2563 ในการยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมเหล็กกล้า  ตลอดห้าปีท่ีผ่านมา จีนได้ปิดโรงงานเหล็กกล้าซ่ึงมีก าลังการผลิตรวมมากกว่า 90 ล้านตัน 
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คณะกรรมการการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติ กล่าววา่ ภาคอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไดบ้รรลุเป้าหมายประจ าปีในการลดปริมาณการ
ผลิตลง 45 ลา้นตนัในส้ินเดือนตุลาคม 2559 (ขอ้มูลจาก COSCO Steel & Coal China Market Newsletter) 
 
จีนตั้งเป้าท่ีจะก าหนดเพดานก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงัถ่านหิน ท่ี 1,100 กิโลวตัตภ์ายในปี 2563 ซ่ึงสูงกวา่เพดานปัจจุบนั 
ร้อยละ 14.6 แต่สดัส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัถ่านหินจะลดลงเหลือร้อยละ 55 ส านกังานบริหารพลงังานแห่งชาติ (National 
Energy Administration) กล่าววา่จีนตั้งเป้าก าลงัการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศท่ี 2,000 กิโลวตัต ์ภายในปี 2563 ซ่ึงในปริมาณน้ีอยา่ง
นอ้ย 320 กิโลวตัตจ์ะมาจากพลงังานลมและแสงอาทิตย ์ และ 110 กิโลวตัตจ์ะมาจากแก๊สธรรมชาติ (ขอ้มูลจาก COSCO Steel & 
Coal China Market Newsletter) 
 
ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในประเทศจีน คาดวา่จะชะลอตวัในปี 2560 เน่ืองจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลเพื่อชะลอการปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ี
อยูอ่าศยัและท าใหก้ารปรับราคาท่ีอยูอ่าศยัเป็นไปอยา่งชา้ๆ  บริษทัจดัอนัดบั ฟิทช ์ เรทติ้งส์ ไดร้ะบุในรายงานฉบบัล่าสุด (ขอ้มูล
จาก COSCO Steel & Coal China Market Newsletter)  
 
เกิดความกงัวลในการเลือกตั้งสหรัฐฯ การขาดดุลทางการคา้สะสมของสหรัฐต่อประเทศจีน ตั้งแตปี่ 2528 จะอยูท่ี่ประมาณ 4,274 
พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐในส้ินปีน้ี  เพื่อท าใหก้ารคา้สหรัฐ-จีนสมดุล มูลค่าของการน าเขา้ของสหรัฐจากจีนจะตอ้งลดลง
ประมาณร้อยละ 75 ถา้นัน่เป็นเป้าหมายของ Trump อาจท าใหเ้กิดความยากล าบากต่อธุรกิจขนส่งทางเรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อ
ธุรกิจเดินเรือคอนเทนเนอร์ประจ าเสน้ทาง (ขอ้มูลจาก DNB Markets)  
 
ในปี 2559 เศรษฐกิจของจีนดีกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้และมีการน าเขา้สินคา้โภคภณัฑป์ริมาณมากซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของจีนในการลดก าลงัการผลิตถ่านหินและเหลก็กลา้ส่วนเกิน อนัส่งผลใหร้าคาสินคา้ทั้งสองพุง่สูงข้ึน ผูข้ายสินคา้โภคภณัฑไ์ดรั้บ
สญัญาณทางเศรษฐกิจท่ีดีเม่ือเดือนธนัวาคมหลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐไดต้ดัสินใจท่ีจะเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเป็นคร้ังแรกส าหรับปี 
2559 และไดร้ะบุวา่อาจจะเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียอีกหลายคร้ัง ในปี 2560  (ขอ้มูลจาก Financial Post) 
 
มีการใหส้ตัยาบนักฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเขม้งวดข้ึนเม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา ส่งผลใหเ้จา้ของเรือประสบปัญหา
กระแสเงินสดไม่เพียงพอส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอีก ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลใหมี้การปลดระวางเรือมากข้ึน นอกจากนั้น 
เม่ือดูจากราคาล่วงหนา้ ดูเหมือนวา่การจ ากดัค่าก ามะถนัจะท าใหร้าคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงเรือเพ่ิมข้ึนถึงสองเท่าในอีกสามปีขา้งหนา้ซ่ึง
จะท าใหมี้การลดความเร็วในการแล่นเรือลงอนัจะส่งผลใหอ้ปุทานลดลงร้อยละ 10 ปัจจยัดงักล่าวจะจ ากดัการขยายตวัของอปุทาน 
ประกอบกบัปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีนอ้ยมาก คาดวา่ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยสร้างฐานท่ีแขง็แกร่งใหแ้ก่วฏัจกัรขาข้ึนของตลาด
ต่อไป (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
อะไรคือความซับซ้อนของการตดัสินใจของคณะกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล (Marine Environment Protection 
Committee) ขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ท่ีจะก าหนดวนับงัคบัใชใ้นการลดค่าก ามะถนัในน ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลก
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ให้เหลือร้อยละ 0.5 ในปี 2563 จากปัจจุบนัท่ีร้อยละ 3.5 (ส าหรับพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่นอกเขตควบคุมของการปล่อยก๊าซ)? เจา้ของเรือมี
ทางเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง กล่าวคือ ติดตั้งเทคโนโลยเีพ่ือการลดมลพิษ (เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั) หรือ ลงทุนในเคร่ืงยนตแ์บบใหม่
เพ่ือท่ีเผาเช้ือเพลิงทางเลือก (LNG) หรือใชเ้ช้ือเพลิงตามท่ีก าหนดไว ้(เช่น ร้อยละ 0.5 ของน ้ ามนัเช้ือเพลิงเดินเรือ (Marine Gas Oil 
“MGO”) ทั้งน้ี ในระยะยาว เทคโนโลยใีนการลดมลพิษและก๊าซ LNG อาจเป็นทางเลือกไดรั้บความนิยมเพ่ือให้ปฏิบติัตามกฎน้ี ณ 
ขณะน้ี เทคโนโลยเีคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัยงัคงอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้และมีราคาสูงถึงประมาณ 3 ถึง 10 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐข้ึนอยู่
กบัขนาดและชนิดของเรือและความซบัซอ้นในการติดตั้ง  แมว้า่ราคาของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าวจะลดลงในอนาคตขา้งหนา้
และเทคโนโลยีไดพ้ฒันาข้ึน การลงทุนดงักล่าวในเรือเก่าก็ยงัไม่น่าจะคุม้ค่า การลงทุนติดตั้งบนเรือท่ีมีอายนุอ้ยน่าจะคุม้มากกวา่ 
โดยเฉพาะหากราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัมาก (HSFO) และราคา MGO ซ่ึงมีค่าก ามะถนัต ่านั้นต่างกนัมาก อยา่งไรก็ตาม การ
ติดตั้งเคร่ืองจบัเขม่าควนัอาจไม่ได้เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถติดตั้งได้ทนัทีเน่ืองจากตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากข้ึนในการติดตั้งและตอ้ง
สูญเสียพ้ืนท่ีในการดกัเก็บ นอกจากนั้น เจา้ของเรือยงัตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าจดัขยะอนัตรายท่ีเกิดจากกระบวนการดกั
จบัเขม่าควนั (ขอ้มูลจาก Gibsons) 
 
ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีดีต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีการผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานน ้ าของประเทศอินเดียในปีน้ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าสุด
ตั้งแต่ปี 2555 ฝนท่ีตกนอ้ยกวา่ปกติท าให้การผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าลดลง คาดวา่อินเดียจะยงัคงผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก
จากพลงัถ่านหิน ปัจจยัน้ีจะส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง นอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของอินเดียปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากระดบัต ่าท่ีต ่าสุดในรอบทศวรรษเม่ือปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Commodore Research) 
 
ผูป้ระกอบการเหมืองแร่ซ่ึงไดพ้ยายามลดค่าใชจ่้ายต่างๆอยา่งตอ่เน่ืองไม่ไดผ้ลิตเตม็ก าลงัการผลิต ทั้งน้ี ไม่นบัรวมปัจจยัท่ีเป็นไป
ตามฤดูกาล ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่การขยายตวัของการคา้ขายแร่เหลก็ระหวา่งประเทศในอนาคตจะข้ึนอยูก่บัการบริโภคมากกวา่
ภาคการผลิต ซ่ึงหากเป็นดงักล่าว ไตรมาสสามของปี 2559  จะเป็นการเร่ิมตน้ของยคุท่ีการขยายตวัของการคา้ขายแร่เหลก็ระหวา่ง
ประเทศจะหดตวัอยา่งมาก  และจะติดลบในปีต่อๆไป (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
อินเดียจะไม่เปล่ียนแปลงอตัราภาษีน าเขา้ส าหรับขา้วสาลี ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 10 เน่ืองจากคาดวา่การคา้ขายขา้วสาลีของภาคเอกชนจะ
สูงถึง 3 ลา้นตนัในปีน้ี ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีสูงสุดในรอบทศวรรษ  กล่าวโดยแหล่งข่าวอาวโุสของทางการ (ขอ้มูลจาก Reuters)  
 
ใน 10 เดือนแรกของปี 2559 เวยีดนามน าเขา้ถ่านหิน 11.7 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 130 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ความ
ตอ้งการถ่านหินน าเขา้ท่ีมากข้ึนของเวยีดนามส่งผลดีต่อประเทศออสเตรเลียและประเทศรัสเซียเป็นพิเศษ โดยเวยีดนามน าเขา้ถ่าน
หินจากออสเตรเลียปริมาณ 3.7 ลา้นตนัและน าเขา้จากรัสเซียปริมาณ 3.3 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 305 และร้อยละ 267 ตามล าดบั 
เม่ือเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2559 เวยีดนามไดน้ าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลียและ
รัสเซียในสดัส่วนร้อยละ 32 และร้อยละ 29 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัในปี 2557 ท่ีสดัส่วนการน าเขา้ร้อยละ 18 และร้อยละ 8 
ตามล าดบั ในขณะท่ีการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียไปยงัเวยีดนามเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47 ในช่วงมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2559 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ อยูท่ี่ปริมาณ 2.3 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม อินโดนีเซียไดสู้ญเสียส่วนแบ่งการตลาดเน่ืองจากสดัส่วน



หนา้ 11 จาก 11 
 

การน าเขา้ถ่านหินอินโดนีเซียของเวยีดนามอยูท่ี่เพียงร้อยละ 19 เทียบกบัสดัส่วนท่ีร้อยละ 51 ในปี 2557 (ขอ้มูลจาก Banchero 
Costa) 
 
บริษทั Vale ของประเทศบราซิลไดเ้ปิดฉากโครงการเหมืองแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ซ่ึงมีตน้ทุนต ่าลงอยา่งมากและท าให้ Vale 
ยงัคงเป็นผูผ้ลิตแร่เหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เหมืองแร่ S11D ในรัฐปาราจะเพ่ิมการผลิต 90 ลา้นตนัเม่ือการผลิตถึงจุดสูงสุดในส่ีปี
ขา้งหนา้ ส่งผลใหบ้ริษทั Vale ข้ึนน าบริษทั Rio Tinto ของประเทศออสเตรเลียซ่ึงแซงหนา้ไดห้ลงัจากหลายปีท่ีซบเซา (ขอ้มูลจาก 
Maritime Executive) 
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