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Stock performance
ทีมา: สรุ ปและวิเคราะห์ โดย Investor Relations, GC
ข้ อมูลจาก: ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
SET INDEX and GC Stock Price Jul. – Sep. 2015

Stock Price (บาท /หุ้น)

ไตรมาส 3
2558

ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 1
2558

ราคาสูงสุด

4.12
(11 ส.ค. 58)

4.60
(7 เม.ย. 58)

5.30
(28 ก.พ. 58)

ราคาตําสุด

3.54
(24 ส.ค. 58)

3.82
(29 มิ.ย. 58)

3.84
(5 มี.ค. 58)

ราคาปิ ดเฉลีย

3.81

4.00

4.12

Stock Volume (หุ้น)

P/E** Ratio
Div. Yield
ROE***

GC
12.46
5.99
14.94

Average Petro Industrial*
14.33
4.50
10.75

* ค่าเฉลี1ยอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี รวบรวมจากบริ ษัท GC, IVL, PATO, PTTGC,
TCB, TCCC, TPMA, TPC, UP, VNT, YCI และ WG ซึง1 เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
** P/E ratio = ราคาปิ ด ณ วันสิ Zนงวด / (กําไรย้ อนหลัง 12 เดือน/ จํานวนหุ้น)
*** ROE ณ วันที1 31 ธันวาคม 2557
Source: SETTR ADE’s website ณ วันที1 30 กันยายน 2558

รายการ

ไตรมาส 3
2558

ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 1
2558

ปริมาณสูงสุด

7,505,700
(17 ก.ย. 58)

5,502,201
(7 เม.ย. 58)

30,936,554
( มี.ค. 58)

ปริมาณตําสุด

1,700
(15 ก.ค. 58)

2,300
(14 พ.ค. 58)

(28 ก.พ. 58)

ปริมาณเฉลีย

490,408

626,235

2,044,596

ปริมาณรวม

30,859,700

35,695,403

124,731,679

ราคาปิ ดเฉลี1ยหุ้น GC ในไตรมาส 3 ปี 2558 อยูท่ ี1ประมาณ 3.81 บาทต่อหุ้น
หรื อลดลงร้ อยละ 4.75 เมื1อเทียบกับราคาปิ ดเฉลี1ยในไตรมาส 2 ปี 2558 ที1
ผ่านมา สําหรับการเคลื1อนไหวของ SET INDEX ในไตรมาสที1 3 มีการปรับตัว
ลดลงจาก 1,518.20 จุด เป็ น 1,408.76 จุด หรื อลดลงร้ อยละ 7.20 เมื1อ

เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ปริ มาณการซื Zอขายสูงสุดต่อวันในไตรมาสที1 3 ปี 2558 เท่ากับ 7,505,700 หุ้น โดยมีปริ มาณซื Zอขายเฉลี1ย 490,408 หุ้นต่อวัน ทังนี
Z Z
ปริ มาณซื Zอขายโดยรวมในไตรมาสที1 3 มีเพียง 30,859,700 หุ้น ซึง1 ลดลงไปถึงร้ อยละ 13.55 เมื1อเทียบกับไตรมาส 2 ที1ผ่านมา โดยในไตรมาสที1 2 ปี 2558 มีการซื Zอ
ขายรวมสูงถึง 35,695,403 หุ้น ซึง1 แนวโน้ มราคายังลดลงตามทิศทางของดัชนี SET แม้ วา่ ช่วงที1ผ่านมาบริ ษัทมีผลประกอบการที1ดีก็ตาม ทําให้ เห็นว่าราคาหลักทรัพย์
ยังมีความผันผวนอยูม่ ากและนักลงทุนควรระมัดระวัง ประกอบกับควรศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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สรุ ปรายละเอียดข่ าวเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน1 ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก
และเคมีภณ
ั ฑ์ ดังนันZ ข่าวของอุตสาหกรรมที1เกี1ยวโยงกับอุตสาหกรรมพลาสติก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภณ
ั ฑ์
ฯลฯ เป็ นต้ น รวมถึงภาพรวมของการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ เนื1องจากธุรกิจพลาสติกมีลกั ษณะเติบโตตามภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมสามารถทําให้ มองเห็นภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมที1บริ ษัทเกี1ยวข้ องได้

สภาวะเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกโดยรวมน่าจะดีขึ Zนในช่วงปลายปี จากตัวเลขการว่างงานของสหรัฐฯปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื1องจน
เข้ าไปสูจ่ ดุ ตํ1าสุดหลังจากการเกิดวิกฤตการณ์ซบั ไพร์ ม และมองว่าการจ้ างงานส่งผลต่อการบริ โภคของภาคครัวเรื อนทีจ1 ะมี
แนวโน้ มสูงขึ Zนตามไปด้ วย แม้ วา่ ในช่วงนี Zอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะยังคงตํ1ากว่าเป้าหมายที1ร้อยละ 2 ก็ตาม สาเหตุหลัก
มาจากระดับราคานํ Zามันที1ยงั คงตกตํา1 ทําให้ การลงทุน และการจ้ างงานในธุรกิจนํ Zามันยังไม่ดีนกั นอกจากนี Zสหรัฐฯ ยัง
ประสบกับสภาวะค่าเงินดอลล่าร์ แข็งค่า ทําให้ ภาคการส่งออกได้ รับผลกระทบอีกด้ วย ในด้ านของเศรษฐกิจยุโรป หลักจาก
ที1ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ อดั ฉีดสภาพคล่อง ทําให้ คา่ เงินของยุโรปอ่อนค่า ส่งผลดีตอ่ ภาคการส่งออก นอกจากนันZ
มาตรการดังกล่าวยังช่วยให้ ธนาคารปล่อยสินเชื1อมากขึ Zน ทําให้ เศรษฐกิจภาคครัวเรื อนมีการเติบโตที1ดีขึ Zนในช่วงที1ผา่ นมา
ทังนี
Z Zตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปก็ยงั ตํ1ากว่าเป้า ทําให้ ECB อาจใช้ มาตรการดังกล่าวต่อไปอีกระยะ แต่สงิ1 ที1ทําให้ เศรษฐกิจ
ยุโรปได้ รับผลกระทบในช่วงนี Zคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึง1 เป็ นตลาดส่งออกสําคัญของยุโรป ด้ านเศรษฐกิจญี1ปนุ่
ได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเช่นกัน แม้ วา่ ค่าเงินเยนอ่อนค่า ทําให้ เกิดผลดีตอ่ ภาคการส่งออกของ
ญี1ปนุ่ แต่ในความเป็ นจริงอุปสงค์ของประเทศจีนต่อสินค้ าของประเทศญี1ปนก็
ุ่ ลดลงไป ทําให้ คา่ เงินเยนที1ออ่ นค่านันแทบ
Z
จะไม่มีผลต่อการส่งออกเท่าอุปสงค์ที1ลดลงไป แต่มีผลดีในด้ านของการท่องเที1ยว จํานวนนักท่องเที1ยวมากขึ Zน แต่ภาคการ
ท่องเที1ยวมีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 3 ของ GDP จึงส่งผลบวกไม่มากนัก ด้ านของเศรษฐกิจจีน จากเหตุที1ตลาดหุ้นของจีนเกิด
ความผันผวนอย่างหนักจนตกลงมาอยูในระดับที1ตาํ1 สุด ในปลายเดือนสิงหาคมที1ผา่ นมา ส่งผลกระทบต่อความเชื1อมัน1 ของ
นักลงทุนเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นเหตุที1ทําให้ ธนาคารกลางจีนต้ องปรับลดค่าเงินหยวนลง และยังปรับลดอัตราดอกเบี Zยลงอีก
เพื1อกระตุ้นให้ ภาคการส่งออกให้ ได้ ดีมากขึ Zน
จากสภาพเศรษฐกิจโลกทําให้ ประเทศไทยได้ รับผลกระทบเช่นกัน อีกทังปั
Z ญหาหนี Zครัวเรื อนที1สงู ขึ Zนอย่างต่อเนื1อง
จนใกล้ ถงึ ร้ อยละ 80 ของ GDP และอาจส่งผลเสีย ถ้ าหากไม่มมี าตรการที1รัดกุม อาจนําไปสูภ่ าวะที1ภาคครัวเรื อนมีกําลัง
ซื Zอลดลงได้ นอกจากนี Z เมื1อค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื1อเทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อผู้นําเข้ าทีจ1 ะมีต้นทุนเพิ1ม
สูงขึ Zน แต่ในทางบวก ค่าเงินบาทที1ออ่ นค่านันZ อาจส่งผลดีตอ่ ภาคการส่งออก และภาคการท่องเที1ยว ที1มชี าวต่างชาติเข้ า
จับจ่ายใช้ สอย และสามารถซื Zอสินค้ าไทยได้ ในราคาที1เปรี ยบเทียบแล้ วถูกลงได้
ที มา : ศูนย์ วิจยั เศรษฐกิ จและธุรกิ จธนาคารไทยพาณิ ชย์
วิ เคราะห์ และเรี ยบเรี ยงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอลคอนเน็คชันส์
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ประมาณการตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2558
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ธนาคารโลก

3.0%

2.5%

ประมาณการตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ศูนย์ วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์
2.0-2.5%

หลายสํานักประเมินไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่าการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที1จะเพิ1มขึ Zนได้ ราวๆ เฉลีย1 ร้ อยละ 2.5 โดยอาศัยปัจจัยการใช้ จ่ายภาครัฐ และการท่องเที1ยวเป็ นหลัก
ในขณะที1การส่งออกยังขยายตัวได้ ในอัตราที1ไม่สงู นัก จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของคูค่ ้ าสําคัญ เช่น จีน เป็ นต้ น โดย
ธนาคารโลกมองว่าจากการที1ไทยเป็ นประเทศเศรษฐกิจเปิ ด และมีการพึง1 พาการส่งออกเป็ นหลัก จึงได้ รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนทีช1 ะลอตัว ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิตยังพัฒนาไปไม่มาก ทําให้ สนิ ค้ าไทยอาจไม่
สอดคล้ องกับความต้ องการตลาดโลก และมองว่าไทยควรให้ ความสําคัญอย่างจริ งจังกับประเด็นดังกล่าว รวมถึงการ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร แรงงานให้ สงู ขึ Zน
ที มา : ศูนย์ วิจยั เศรษฐกิ จและธุรกิ จ ธนาคารไทยพาณิ ชย์, สํ านักงานเศรษฐกิ จการคลัง, ที มา : สํ านักข่าวไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/9:;;<=
วิ เคราะห์ และเรี ยบเรี ยงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชันส์

สถานการณ์ ราคานําT มันดิบ

ที มา : Tradingeconomics.com
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ไตรมาส 3 ของปี 2558 ราคานํ Zามันดิบ มีระดับราคาทีต1 ํ1าสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมตํ1าว่า 40 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
ต่อบาเรลล์ และได้ Rebound กลับขึ Zนไปเหนือระดับ 40 ดอลล่าร์ สหรัฐฯต่อบาเรลล์ในช่วงต้ นเดือนกันยายน ซึง1 ราคา
นํ Zามันดิบส่งผลถึงดัชนีราคาผู้บริ โภค สะท้ อนถึงอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยที1มีการติดลบอย่างต่อเนื1อง หลังจากราคา
นํ Zามันดิบมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื1องเช่นกัน ส่วนหนึง1 ทําให้ ต้นทุนของผู้แปรรูปลดลงได้ บ้างในส่วนของต้ นทุนพลังงาน
แต่ในขณะเดียวกันแนวโน้ มราคาสินค้ าเม็ดพลาสติกที1อาจปรับตัวลดลง ทําให้ ผ้ แู ปรรูปชะลอการสัง1 ซื Zอสินค้ า

อุตสาหกรรมยานยนต์
Vehicle
Growth
Jan.-Aug.
YOY %

Aug.
Production
(Units)
Domestic Sales
(Units)
Export (CBU)
(Units)

Growth
YTD %

Aug.

Motorcycle
Growth
Jan.-Aug.
YOY %

Growth
YTD %

159,149

1,260,263

13.03

1.29

130,219

1,232,362

-7.85

-0.66

61,991

491,963

-9.94

-15.07

125,620

1,141,817

-17.93

27.65

101,982

780,414

13.88

5.26

19,442

247,090

-12.3

-3.38

Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD

ที มา : สภาอุตสาหกรรม

ตัวเลขทีเ1 ปิ ดเผยโดยสภาอุตสาหกรรมเกี1ยวกับยอดผลิตรถยนต์เห็นถึงสภาวะการส่งออกรถยนต์ในเดือนสิงหาคม
2558 มียอดผลิตรถยนต์ที1 159,149 คัน เพิ1มขึ Zนร้ อยละ 13.03 จากช่วงเดียวกันในปี ก่อน เนื1องจากมีการเปิ ดตัวรถกระบะ
รุ่นใหม่ของรถยี1ห้อหนึง1

เป็ นผลทําให้ อปุ สงค์ของการซื Zอผลิตรถใหม่ในรุ่นดังกล่าวเพิ1มขึ Zนตามใบสัง1 ซื Zอ

นับตังแต่
Z ต้นปี

อุตสาหกรรมมีการผลิตรถยนต์ทงหมด
ัZ
1,260,263 คัน หรื อเพิ1มขึ Zนร้ อยละ 1.29 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 และการ
ส่งออกรถยนต์ในช่วง 8 เดือนแรกของปี นี Z (มกราคม 2558 – สิงหาคม 2558) มียอดส่งออกรวม 780,414 คัน เพิ1มขึ Zนร้ อย
ละ 13.88 คิดเป็ นมูลค่าการส่งออก 366,981.88 ล้ านบาท เพิ1มขึ Zนร้ อยละ 4.50 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ยอดขาย
รถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2558 มีจํานวน 61,991 คัน ลดลงร้ อยละ 9.94 จากเดือนสิงหาคม 2557
จะเห็นว่าการส่งออกรถยนต์เมื1อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน พบว่ามีตวั เลขการส่งออกที1เพิม1 ขึ Zนซึง1 เป็ นผลพวง
มาจากการปรับแผนการผลิตของบริ ษัทรถยนต์เกี1ยวกับฐานการผลิตรถแต่ละชนิด โดยเฉพาะรถประเภทอีโคคาร์ ที1มีตวั เลข
การส่งออกสูงขึ Zน รวมถึงอัตราแลกเปลีย1 นที1คา่ เงินบาทอ่อนค่า ทําให้ ราคาสินค้ าของประเทศไทยเมื1อเทียบกับช่วงที1ผา่ น
มามีราคาถูกลง ส่งผลให้ เกิดการสัง1 จองการผลิตไว้ ลว่ งหน้ า สําหรับตัวเลขการผลิตปฏิเสธไม่ได้ วา่ การเปลีย1 นรุ่นของค่าย
ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ มีการปรับโฉมรถยนต์ใหม่ถึง 2 รุ่นด้ วยกัน ทําให้ มีการสัง1 จองหรื อเตรี ยมผลิตไว้ จํานวนมาก
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อุตสาหกรรมพลาสติก
ปี '58 ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกหดตัวร้ อยละ1.9 สาเหตุราคานํ Zามันลดและเศรษฐกิจคูค่ ้ าชะลอ (ศูนย์วิจยั ธนาคารกสิกรไทย)
ศูนย์วจิ ยั ธนาคารกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจะหดตัวราวร้ อยละ 1.9 จากปี 2557
คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 120,220 ล้ านบาท เนื1องจากราคานํ Zามันที1ลดตํ1าลง ซึง1 จะส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง
ประกอบกับเศรษฐกิจคูค่ ้ าสําคัญชะลอตัว โดยเฉพาะญี1ปนุ่ อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ส่งผลให้ กําลังซื Zอในตลาดส่งออก
ดังกล่าวอ่อนแอ

โดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที1นา่ จะหดตัวและส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก

โดยรวมมากที1สดุ คือ กลุม่ แผ่นพลาสติก ฟิ ล์ม ฟอยล์ หรื อแถบที1ทําด้ วยพลาสติก และกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เพราะเป็ น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที1มีสดั ส่วนการส่งออกมากที1สดุ โดยมีสดั ส่วนการส่งออกเป็ นร้ อยละ 34.9 และร้ อยละ 29.7 ของมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกทังหมด
Z
โดยมีญี1ปนและอิ
ุ่
นโดนีเซียเป็ นตลาดส่งออกหลัก ซึง1 เป็ นตลาดที1กําลังเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวดังทีก1 ล่าวมาข้ างต้ น
ขณะที1ผลิตภัณฑ์อื1นๆ ที1ทําด้ วยพลาสติก อาทิเช่น อุปกรณ์เครื1 องใช้ สาํ นักงาน อุปกรณ์ติดตังสํ
Z าหรับเฟอร์ นิเจอร์
เครื1 องแต่งกายทีใ1 ช้ ปอ้ งกันรังสีหรือสารเคมี รวมถึงถุงมือพลาสติก เป็ นต้ น น่าจะยังขยายตัวได้ ดี เนื1องจากไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงเมือ1 เปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งรายสําคัญอย่างจีน โดยเฉพาะในด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที1มี
ความแข็งแรง การออกแบบที1สร้ างสรรค์และสวยงาม รวมถึงมีอายุการใช้ งานที1ยาวนาน และน่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที1ชว่ ย
พยุงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยรวมไม่ให้ ทรุดตัวลงไปแรง
ทังนี
Z Z ศูนย์วิจยั ธนาคารกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2559 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกน่าจะฟื นZ ตัวดีขึ Zน จาก
การทยอยฟื นZ ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าสําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ประกอบกับความต้ องการผลิตภัณฑ์
พลาสติกไทยในประเทศกลุม่ CLMV ที1มีการขยายตัวอย่างต่อเนื1อง รวมถึงมูลค่าพลาสติกไม่นา่ จะถูกแรงกดดันจากการ
ทรุดตัวแรงของราคานํ Zามันในตลาดโลกเหมือนปี 2558 ซึง1 จะส่งผลต่อเนื1องให้ ผ้ ผู ลิตมีแรงจูงใจในการเพิ1มกําลังการผลิต
มากขึ Zน นอกจากนี Z การขยายตัวดังกล่าวส่วนหนึง1 มาจากผลของฐานที1คาดว่าจะอยูใ่ นระดับตํา1 ในปี 2558 ส่งผลให้ ในปี
2559 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย คาดว่า จะขยายตัวในกรอบร้ อยละ 2.3 – 4.0 จากปี 2558 คิดเป็ น
มูลค่าประมาณ 122,980 – 125,030 ล้ านบาท
ที มา : ศูนย์ วิจยั ธนาคารกสิ กรไทย
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สรุ ป Q&A : GC – Opportunity Day 13 สิงหาคม 2558
[

_

a

Q : Gross Profit Margin ของบริษัทเติบโตมากในไตรมาส 2 บริษัทจะสามารถรักษาอัตรากําไรแบบ
ไตรมาส 2 ทีผ่ านมาได้ ต่อไปหรือไม่
A : มีปัจจัยหลายอย่างที1เข้ ามามีผลกระทบ หนึง1 ในนันคื
Z อ ราคานํ Zามัน แต่การขึ Zนลงของราคานํ Zามัน ก็ไม่ได้ มี
ผลกระทบโดยตรงกับราคาเม็ดพลาสติก แต่มีผลทางด้ านจิตวิทยาของการซื Zอขายเม็ดพลาสติก เมื1อลูกค้ ามองว่า
แนวโน้ มราคาอยูใ่ นช่วงขาลง ลูกค้ าจะซื Zอ และใช้ เท่าทีจ1 ําเป็ นเท่านันZ เพื1อลดการขาดทุนของสินค้ าคงคลัง แต่ถ้าเป็ น
แนวโน้ มขาขึ Zน ลูกค้ าจะรี บซื Zอไว้ ก่อน เพราะเกรงว่าราคาอาจจะสูงขึ Zนในอนาคต จากแนวโน้ มราคานํ Zามันทังหลาย
Z
แล้ ว ทําให้ เราอาจจะมีอตั รากําไรได้ ไม่ถึงเท่ากับไตรมาสที1 2 เพราะเมื1อกลับไปดูที1ไตรมาส 1 ราคาเป็ นแนวโน้ มขา
ลง และไตรมาส 2 นันเป็
Z นช่วงขาขึ Zน แต่จากข้ อมูลตัวเลขของบริษัทที1ผา่ นมาใน 1-2 เดือนนี Z เรายังคงมีอตั รากําไรที1
สูงกว่าที1เราคาดการณ์ไว้
Q : การอ่ อนตัวของค่ าเงินบาท จะส่ งผลให้ กับต้ นทุนของการนําเข้ าสินค้ าของบริษัทสูงขึนT หรือไม่ และ
ส่ งผลต่ ออัตรากําไรของบริษัทในไตรมาสนีแT ละไตรมาสต่ อไปหรือไม่
A : ค่าเงินบาทที1ออ่ นตัวลง ส่งผลกระทบกับ GC บ้ าง ทังนี
Z Zสัดส่วนการสัง1 ซื Zอสินค้ าของเรามีการซื Zอในประเทศ
มากกว่าการนําเข้ า แต่ในขณะเดียวกัน เราพยายามสือ1 สารให้ พนักงานขายทุกคน ทราบถึงแนวโน้ มทิศทางราคาว่า
จะไปในทิศทางไหน เพื1อช่วย Balance Pricing ให้ ลกู ค้ า และช่วยปรับเพิ1มหรื อลดปริ มาณการสัง1 ซื Zอ เพื1อปรับตัวให้
สอดคล้ องกับสภาวะของอัตราแลกเปลีย1 น เพราะการขายเราจะตกลงอัตราแลกเปลีย1 นไว้ กบั ลูกค้ าตังแต่
Z แรก จากนันZ
ส่งต่อฝ่ ายการเงินเพื1อซื Zอ Forward Contract ให้ ครอบคลุมกับอัตราแลกเปลีย1 นทีเ1 กิดขึ Zน แต่ในด้ านของอัตรากําไร
เราได้ พยายามรักษาระดับอัตรากําไรให้ ดีขึ Zน และบริ หารจัดการในเรื1 องนี Zอย่างใกล้ ชิด
Q : แนวโน้ มการเติบโตของยอดขาย อัตรากําไรสําหรับครึงปี หลัง
A : ในส่วนของยอดขาย น่าจะเป็ นไปในทิศทางที1สอดคล้ องกับ GDP โดยไม่นา่ จะเติบโตได้ เกิน 3% โดยจะพยายาม
เน้ นขายสินค้ าที1มกี ําไรสูง ส่วนอัตรากําไร จะพยายามให้ อยูใ่ นระดับเดียวกันกับครึ1งปี แรก แต่ทงนี
ั Z Zขึ Zนกับปั จจัยหลัก
อื1นๆ ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้ วย

