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* ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวบรวมจากบริษัท GC, VNT, UP, SUTHA, IVL,
WG, PATO, TPA, PTTGC, TPC, TCCC, TCB และ PMTA ซึ่ ง เป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
** P/E ratio = ราคาปิด ณ วันสิ้นงวด/ (กาไรย้อนหลัง 12 เดือน/จานวนหุ้น)
*** ROE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
Source : SETTRADE’s website ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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STOCK PERFORMANCE
ราคาปิดเฉลี่ย หุ้น GC ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 4.25 บาท/หุ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4
ปี 2558 ที่ผ่านมา (QoQ) โดยราคาปิดหุ้น GC ในไตรมาสนี้มีการปรับตัวเป็นไปทิศทางเดียวกันกับดัชนี SET INDEX ในส่วนของปริมาณ
การซื้อขายสูงสุดต่อวัน ในไตรมาส 4 เท่ากับ 12,510,400 หุ้น โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 718,844 หุ้นและมีปริมาณการ
ซื้อขายรวมเท่ากับ 45,287,189 หุ้น ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 75.52
การเคลื่ อ นไหวของดั ช นี SET INDEX ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ต้น ปี และ
ปิดที่ 1,407.70 จุดในวันสิ้นไตรมาส (31 มีนาคม 2559) หรือเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ถึง 9.30% สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินทุนไหลเข้าใน
สินทรัพย์เสี่ยงหลังธนาคารกลางยุโรปออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม , สถานการณ์ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก และผลการ
ประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ของภาครั ฐ โดยรวม จึ ง ท่ า ให้ ทิ ศทางดั ช นี SET INDEX และราคาปิ ดของหุ้ น ยั ง คงมี ความผั น ผวนอยู่ ม าก นั กลงทุ น ควรระมั ดระวั ง
ประกอบกับควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุปรายละเอียดข่าวเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่ นส์ จ่ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจ่าหน่ายวัตถุดิบของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกและ
เคมีภั ณฑ์ ดังนั้น ข่ าวของอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวโยงกั บอุ ตสาหกรรมพลาสติ ก อาทิ อุ ตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุ ภัณฑ์ ฯลฯ รวมไปถึ ง
ภาพรวมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมพลาสติกมีลักษณะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนั้น จะท่าให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมที่บริษัทเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สภาวะเศรษฐกิจโลก
ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ยังคงชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ที่ต่า กว่าคาด รวมไปถึงการฟื้นที่ตัวช้า ของเศรษฐกิจยุโ รป, ญี่ปุ่น และจี น จึงท่าให้เศรษฐกิจประเทศก่า ลังพัฒนาอื่นๆ และ
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมขยายตัวต่่ากว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2558
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จากตัวเลข GDP ในไตรมาสที่ 1 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ที่ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0
ส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของภาคการส่งออก อย่างไรก็ดีตลาดแรงงงานของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขอัตราการ
ว่างงานที่ปรับตัวลดลง และอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่่าที่อัตราร้อยละ 1.1 จากสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ดังกล่าว
รวมถึง ความผั นผวนของเศรษฐกิจ โลก จึง ท่า ให้ ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ยั งคงอัตราดอกเบี้ ยไว้ที่ ระดั บเดิม และชะลอปรับ ขึ้น ของ
อัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะถัดไป
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน โดยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัวเท่าเดิมจากไตรมาสก่อนหน้าที่อัตราร้อยละ 1.6
และธนาคารกลางยุโรปผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมด้ว ยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท่าให้เศรษฐกิ จ
โดยรวมมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่่าและลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เดิมที่อัตราร้อยละ 0.1
เป็นอัตราร้อยละ 0.0 ภาวะเงินฝืดจึงยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามส่าหรับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม, ธนาคารแห่งประเทศไทย,สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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เศรษฐกิจญี่ปุ่ นยังคงอยู่ใ นภาวะชะลอตัว จากตัวเลขการส่งออกที่ยังคงติดลบที่อัตราร้อยละ 4.8 ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและการแข็งค่าของเงินเยน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ ในระดับต่่าที่อัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งลดลงจากไตรมาส
ก่อนหน้า ท่าให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับติดลบที่อัตรา -0.1%
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจีนโดยรวมยังคงอยู่ในสภาวะชะลอตัว จากตัวเลขการขยายตัวของ GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 6.7
ที่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากการชะลอตัวของยอดค้าปลีก การผลิตอุตสาหกรรม รวมไปถึงตัวเลขการหดตัวของภาคการ
ส่งออกที่ลดลงตามอุปสงค์ภายนอกประเทศและเศรษฐกิจโลก
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบให้ภาคการส่งออกของไทยหดตัวตามอุปสงค์ภายนอกประเทศรวมถึงราคา
น้่ามันที่อยู่ในระดับต่่า ท่าให้ราคาของสินค้าส่งออกที่เกี่ยวโยงกับราคาน้่ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศลดลงด้ว ย ทั้งนี้จากหลายประเทศ
คู่ค้าอุตสาหกรรมหลักที่ มีมาตรการผ่อ นคลายทางการเงินอย่ างต่อเนื่องและราคาน้่ามันที่ ปรับลดลงมีส่วนค่าเงิน บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ.
มีแนวโน้มที่ผันผวนในระยะถัดไป

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1 ปี 2559
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2559 จากตัวเลข GDP มีการขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และเป็น
การขยายตั ว ในอั ต ราสู ง สุ ด ในรอบ 12 ไตรมาสซึ่ ง ปั จ จั ยสนั บ สนุ น ที่ ส่า คั ญ ยั ง คงเป็ น ด้ า นการลงทุ น และการใช้ จ่ า ยข องภาครั ฐ
ด้า นโครงสร้า งพื้ นฐานและภาคการท่ อ งเที่ ยวที่ข ยายตั ว อย่า งต่ อเนื่ อ งโดยเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 15.8 เร่ ง ขึ้ นจากการขยายตั วร้ อ ยละ 5.0
ในไตรมาสก่ อนหน้า ในขณะเดียวกันราคาน้่ามั นที่ยังคงอยู่ใ นระดับ ต่่าจะส่ง ผลดี ต่อก่ าลัง ซื้อของภาคเอกชนและยัง ช่วยลดต้ นทุ น
การผลิตของภาคธุรกิจและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถด่าเนินนโยบายทางการเงินผ่อนคลายได้อย่างต่อเนื่อง
ด้านการส่งออกสินค้า มีมูลค่า 52,257 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ในขณะที่ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 2.4 สาเหตุที่มูลค่าสินค้าภาคการส่งออกในไตรมาสนี้ลดลง เกิดจาก
การที่ ราคาน้่ า มั น ดิ บ และสิ น ค้ า เกษตรในตลาดโลกมี แ นวโน้ ม ลดลง รวมถึ ง ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกและ
อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักโดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งนี้ หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่ายังคงมีส่วนช่วยท่าให้มูลค่า
การส่งออกในรูปของเงินบาทนั้นเพิ่มขึ้น ในส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนั้น ในไตรมาสนี้ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ
1.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาสินค้าส่งออกของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมได้ ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 1.8 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส่าคัญๆ ที่ลดลงตามระดับราคาสินค้าได้แก่ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมลดลงร้อยละ 14.9 ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 42.7 ตามล่าดับ

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม, ธนาคารแห่งประเทศไทย,สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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สถานการณ์ราคาน้้ามันดิบ ไตรมาส 1 ปี 2559
31 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยรวมราคาน้่ า มั น ดิ บ ยั ง คงมี ความผั น ผวนและมี ระดั บ ราคาที่ ต่า กว่ า ไตรมาสที่ ผ่า นมา ซึ่ ง
ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) ในไตรมาสแรกปี 2559 อยู่ที่ 32.51 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรล ลดลงจาก 52.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว หรือ ลดลงร้อยละ 37.6 (YoY) และหากเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้าราคาน้่ามันดิบ เฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ร้อยละ 22.6 (QoQ) สาเหตุเกิดจาก
อุปทานส่วนเกินของน้่ามันในตลาดโลกนั้นยังคงมีอยู่ โดยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้่ามันรายใหญ่ (OPEC) ได้ท่าการปรับเพิ่มการผลิตน้่ามัน
โดยเฉพาะจากการผลิต ของอิหร่าน ในขณะที่อุปสงค์น้่ามันได้ปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลกโดยเฉพาะประเทศจี น
ซึ่งจากแนวโน้มราคาน้่ามันดิบที่ลดลงนั้นส่งผลให้การปรับเพิ่มของราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการท่าได้ยากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็ ท่ า ให้ ราคาขายปลี ก ของน้่ า มั น ในประเทศไทยลดลงด้ ว ยซึ่ ง ส่ ง ผลดี ใ นด้ า นของต้ น ทุ น ด้ า นโลจิ สติ กส์ ข องผู้ ป ระกอบการ จึ ง ท่ า ให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสแรกปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ -0.5 เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามการปรับลดลงของราคาน้่ามันและราคาสินค้า

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ,ธนาคารแห่งประเทศไทย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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อุตสาหกรรมยานยนต์ ไตรมาส 1 ปี 2559
การผลิตรถยนต์ ในไตรมาส 1 ปี 2559

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ตัวเลขปริมาณการผลิตรถยนต์ ของไทยมีจ่านวน 496,508 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า
ร้อ ยละ 3.17 หากพิ จารณาในช่ วงเวลาเดี ยวกั น ในไตรมาสที่ 1 ของปี ที่ ผ่านมาพบว่ า มีป ริ ม าณการผลิ ตลดลงถึง ร้ อ ยละ 5.21 (YoY)
ปริมาณการจ่าหน่ายรถยนต์รวมทั้งหมด 181,560 คัน ลดลงร้อยละ 8.20 (YoY) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณการจ่าหน่ายรถยนต์
ที่ 197,787คัน ปริมาณการส่งออกรถยนต์ ข องประเทศไทยในช่ วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) มี ปริมาณการส่งออกรถยนต์
จ่านวน 307,760 คันลดลงร้อยละ 6.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์ 328,232 คัน ในส่วนของการน่าเข้า จาก
ข้อมูลของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่านักงานปลั ดกระทรวงพาณิชย์ พบว่าการน่าเข้ารถยนต์ของประเทศไทยในช่ว ง
ไตรมาสที่ 1 พบว่าการน่าเข้ารถยนต์นั่งลดลงร้อยละ 17.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (YoY) สาเหตุหลักเกิดจากความต้องการของตลาด
ในประเทศและตลาดการส่งออกที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งอุปสงค์ของรถยนต์ภายในประเทศในไตรมาสนี้ลดลงเนื่องจากได้
ทยอยเร่งซื้อรถยนต์ไปในไตรมาสที่ผ่านมาจากมาตรการปรับโครงสร้างภาษี ของภาครัฐจึงท่าให้ในไตรมาสนี้ยังไม่มีปัจจั ยสนับสนุนการ
ผลิตรถยนต์ให้เพิ่มขึ้น

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาส 1 ปี 2559
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 1 ปี 2559 ดั ชนีผลผลิ ตอุตสาหกรรมพลาสติ กภาพรวมเพิ่ม ขึ้นร้ อยละ 4.06 เมื่ อเที ยบกั บ
ไตรมาสก่อ นหน้า (QoQ) ตามการเพิ่มขึ้นของการผลิตพลาสติกแผ่น และบรรจุ ภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ พลาสติกแผ่น แผ่นฟิ ล์มพลาสติ ก
กระสอบ และถุงพลาสติก และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.55 (YoY)
การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (YoY) และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.50 จากไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) โดยมีปริมาณการส่งออกเท่ากับ 276,447.80 ตัน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่ว น
ปริมาณการส่งออกส่าคัญ ได้แก่ กลุ่มของที่ใช้ล่าเลียงหรือบรรจุสินค้าคิดเป็นร้อยละ 36.63, กลุ่มแผ่นฟิล์ม ฟอยด์ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์
ร้อยละ 31.99 และกลุ่มของอื่นๆ ที่ท่าด้วยพลาสติกอีกร้อยละ 9.87 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด
การน่าเข้าผลิตภั ณฑ์พลาสติกไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 9.60 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (YoY) และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69 จากไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) มีปริมาณการน่าเข้าเท่ากับ 166,832.06 ตัน โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนปริมาณการ
น่าเข้าส่าคัญ ได้แก่ กลุ่มแผ่นฟิล์ม ฟอยด์ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ คิดเป็นร้อยละ 24.44, กลุ่มของอื่นๆ ที่ท่าด้วยพลาสติก ร้อยละ 17.68
กลุ่มของที่ใช้ล่าเลียงหรือบรรจุสินค้า ร้อยละ 17.44 และกลุ่มแผ่นฟิล์ม ฟอยด์ ที่เป็นแบบเซลลูลาร์ อี กร้อยละ 14.27 ของปริมาณการ
น่าเข้าทั้งหมด
การขยายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกในไตรมาสนี้ ปัจจั ยสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากภาคอสังหาริมทรัพ ย์ที่ขยายตัวจาก
มาตรการกระตุ้นของภาครัฐที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานและการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จาก
2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจ่านองจาก 1% เหลือ 0.01% ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา และสิ้นสุดลงวันที่
28 เมษายน 2559 นั้น ท่าให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้เร็วขึ้นส่งผลให้มีการส่งออกและน่าเข้าผลิตภัณฑ์ พลาสติกกลุ่มเครื่องประกอบอาคารเพื่อใช้
ในก่อสร้า งรวมถึงกลุ่มหลอดหรือท่อ และกลุ่มแผ่ น ฟิล์ม ฟอยล์ที่ใช้ เพื่อการเกษตรเพิ่ มมากขึ้ น ประกอบกับแนวโน้มของการบังคับใช้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคบังคับกั บผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร คาดว่า จะท่าให้ มีการใช้ บรรจุภัณฑ์พลาสติ กและการบริโภค
พลาสติกภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ส่ ว นไตรมาส 2 ปี 2559 คาดว่ า อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ นจากความต้ อ งการภายในประเทศที่ ม าจาก
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงการขยายตัวของ
ตลาดอาเซี ยนและการค้ าชายแดน จะท่ า ให้ มี ความต้ อ งการในสิน ค้า ผลิตภั ณฑ์ พ ลาสติกของไทยเพิ่ม ขึ้ น ส่ วนการส่ งออกผลิ ตภั ณฑ์
พลาสติ กไปยัง สหรั ฐอเมริ กา น่า จะฟื้ น ตั ว ดีขึ้ น ตามการขยายตั ว ที่มี ความแข็ งแกร่ง มากขึ้น แต่ จะมี ปัจ จั ยเสี่ยงจากการชะลอตั วของ
เศรษฐกิจจีน รวมทั้งเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ทิศทางการฟื้นตัวที่ยังไม่แน่นอน
ปริมาณการนาเข้าและส่งออกรวมผลิตภัณฑ์พลาสติก ไตรมาส 1 ปี 2559

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 17 – 20 เมษายน พ.ศ. 2559
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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สรุป Q&A (GC – Opportunity Day 26 กุมภาพันธ์ 2559)
 ด้วยธุรกิจของตัวแทนจ่าหน่าย มีความจ่าเป็นต้องใช้ เงินทุนหมุนเวียนที่ค่อนข้างสู ง การมีสัมพันธภาพที่ดีกั บ

ธนาคารไม่เพียงท่าให้การด่าเนินธุรกิจของบริษัทราบรื่น ในขณะเดียวกันในบางกรณียังร่วมเป็นพันธมิตรในการ
แก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเงินให้กับลูกค้าของบริษัทด้วย ท่าให้ลูกค้าแข็งแรง บริษัทก็มีลูกค้าที่มีคุณภาพ
และมีความเข้มแข็งทางการเงินเพิ่มขึ้นด้วย
 บริษัทมี Technical Sales ที่มีความรู้ ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิต โดยบริษัทร่วมกับผู้ ผลิตในการพัฒนาสินค้า

ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้สินค้าของลูกค้ามีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเริ่มก่อตั้งห้องทดสอบ
เพื่อทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของตนเองกับเพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาด้วย
 บริษัทสามารถส่งต่อทั้งสินค้าและบริการให้ลูกค้า โดยช่วยทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และ

การขนส่งสินค้า บางกรณีรวมไปถึงงานด้านวางแผนทางโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมตลอดจนสนับสนุน
ข้อมูลด้านการตลาด แนวโน้มราคา และยังให้ค่าปรึกษาแก้ปัญหาด้านการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าในรูปแบบของ
Technical Services ด้ วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรงในอุตสาหกรรมพลาสติก และปิโตรเคมี
เพื่อให้การผลิตสินค้าของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่ได้ Economy of Scale to Suppliers ท่าให้สามารถลดต้นทุน
ของสินค้าลงมาได้มาก โดยการรวบรวมปริมาณการสั่งซื้อ (order) จากลูกค้าหลายราย ในขณะเดียวกันก็ท่าให้
ลูก ค้ า ได้ป ระโยชน์ ใ นรูป ของ Economy of Scope จากการมีสิ น ค้ า หลากหลายให้ เ ลือ กในที่ ๆ เดี ย ว
โดยบริษัทฯ ท่าหน้าที่เสมือน One Stop Shopping ที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในปริมาณที่ต้องการภายใต้
ต้นทุนสินค้าที่เอื้อประโยชน์ให้ทั้งผู้ผลิตและลูกค้า
 ลูก ค้ าตรงของผู้ ผ ลิต ที่ มี ธุร กิ จ ขนาดกลางและเล็ก จะมี ค วามต้ องการสิน ค้ าไม่ ม ากในขณะที่ ผู้ ผลิ ต จะมี ก าร

ก่าหนดขนาดการสั่งซื้อขั้นต่่าซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก จึงท่าให้ไม่สอดคล้องกัน
 ทั้ง นี้ ลูก ค้ าตรงของผู้ ผลิ ตทั้ ง หมด ต้ องมี หนั ง สือค้่ าประกั นจากธนาคารให้กั บ ผู้ผ ลิต ซึ่ง เป็น ต้น ทุ นส่ วนเพิ่ ม
ดังนั้นจะมีลูกค้าตรงบางส่วนที่ใช้วิธีการโอน order ให้กับผู้แทนจ่าหน่ายเพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้
 ส่วนนี้แยกออกมาเพื่อดูแลในส่วนของการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยเฉพาะ และการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึง

การพัฒนางานด้านสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้่ามันดิบ กับราคาสินค้าของ GC ไม่ได้มีความสัมพันธ์กั น 100% เนื่องจากมีปัจจัย

เรื่องอุปสงค์ และอุปทานในแต่ละช่วงเวลาด้วย ที่จะส่งผลกระทบกับราคาสินค้า เช่นการปิดปรับปรุงในบางช่วง
ของผู้ผลิต ก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นได้ ทั้งๆ ที่ราคาน้่ามันในตลาดโลกลดต่่าลง

