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STOCK PERFORMANCE
ที่มา : สรุปและวิเคราะห์โดย Investor Relations, GC
GC – ราคาปิด, SET INDEX และ PETRO INDEX ปี 2558

GC - ปริมาณการซื้อขายต่อวัน(หุ้น) ปี 2558

ที่มา : Settrade
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Benchmark

GC

Average Petro Industrial*

P/E** Ratio

11.6

14.40

Div. Yield

5.67

4.64

ROE***

19.56

11.93

*ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวบรวมจากบริษัท GC, IVL, PATO, PTTGC,
TCB, TPMA, TPC, UP, VNT, YCI และ WG ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
** P/E ratio = ราคาปิด ณ วันสิ้นงวด/ (กาไรย้อนหลัง 12 เดือน/จานวนหุ้น)
*** ROE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Source : SETTRADE’s website ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ราคาปิดเฉลี่ยหุน้ GC ในไตรมาส 4 ปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 4.18 บาท/หุ้น หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.42 เมื่อเทียบกับราคาปิด
เฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อวันในไตรมาส 4 ปี 2558 เท่ากับ 31,468,600 หุ้น โดยมีปริมาณ
การซื้อขายเฉลี่ย 2,984,348 หุ้นต่อวัน ปริมาณการซื้อขายรวมในไตรมาส 4 เท่ากับ 185,029,592 หุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจ ากไตรมาสที่ 3 ที่มี
ปริมาณการซื้อขายรวมเท่ากับ 30,949,738 หุ้น ถึงร้อยละ 498.88 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายรวมของหุ้น GC ในไตรมาส 4
นั้นบริษัทไม่มีพัฒนาการใดที่อาจมีผลกระทบกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขายดังกล่าว
สาหรับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET INDEX เฉลี่ย ในไตรมาส 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีการปรับตัวลดลง
จาก 1,408.76 จุด เป็น 1,363.92 จุดหรือลดลงร้อยละ 3.18 ซึ่งราคาปิดของหุ้นและทิศทางของ SET INDEX มีแนวโน้มที่มีความผันผวน
อยู่มากนักลงทุนควรระมัดระวังประกอบกับควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุปรายละเอียดข่าวเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่ นส์ จากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจาหน่ายวัตถุดิบของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ ดังนั้น ข่าวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมพลาสติก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯรวมไปถึงภาพรวม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมพลาสติกมีลักษณะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนั้น จะทาให้สามารถมองเห็นภาพรวม
ของภาวะอุตสาหกรรมที่บริษัทเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สภาวะเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกโดยรวมในช่วงปลายปี 2558 ไปจนถึงปี 2559 ฟื้นตัวได้ดีขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการฟื้นตัวของแต่ละ
ภูมิ ภ าคจะมี ความชั ดเจนมากขึ้ น เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ มี ทิศทางฟื้ น ตั ว อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ กลุ่ มยู โ รโซนและญี่ปุ่ น ทยอยฟื้ น ตั ว
สาหรับเศรษฐกิจจีนและเอเชียโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงของการชะลอตัว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จากตัวเลขอัตราการว่างงานที่ลดลงต่าสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2551 และยังเป็นระดับการจ้างงานที่
สะท้อนให้เห็นตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ทาให้ปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อ ยังคงต่ากว่า
เป้าหมาย โดยธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะเริ่มเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายจากสถานการณ์ราคาน้ามันที่เริ่มทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและ
ค่าจ้ างแรงงานที่ มีแนวโน้ มปรั บตัว สูงขึ้ น ทั้ งนี้การปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ยของ FED จาก 0.25% อยู่ ที่ 0.5% นั้น อาจจะส่ งผลให้ค่าเงิ น
ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการนาเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ
เศรษฐกิจยูโรโซน การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐเติบโต จากการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE) ของธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ทาให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงซึ่งจะช่วยให้ภาคการส่งออกขยายตัว โดยมีแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่ได้รับอานิสงส์
จากราคาน้ามันที่อยู่ในระดับต่า และการส่งออกของเยอรมนีที่เริ่มกลับมาขยายตัวมากขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนนั้นยังคงต่ากว่า
เป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันที่ต่าลง
เศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยรวมยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของประเทศจีนที่เป็นคู่ค้าหลัก
แม้ว่าการอ่อนค่าลงของเงิน เยนจะเป็นปัจ จัยหนุ นต่อการส่งออกได้ แต่เมื่อ เทียบกั บเงิน หยวนไม่มีผลต่ อการส่ งออกของญี่ปุ่น มากนั ก
ในทางกลับกันการอ่อนค่าของเงินเยนได้ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่ขยายตัวต่อเนื่อง ดังนั้นความกังวลในเรื่องการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีนที่เพิ่มขึ้นยังคงมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะถัดไป
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สภาวะเศรษฐกิจโลก (ต่อ)
เศรษฐกิจจีน ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากความผันผวนในตลาดหุ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ
เศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ายังคงเป็นปัจ จัยกดดันให้ภาคการส่งออกของจีน หดตัว ทาให้ เศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
จากสภาพเศรษฐกิจโลกทาให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบด้านราคาสินค้าหลายชนิดที่หดตัวตามราคาน้ามันในตลาดโลก
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จีน มีผลให้ ค่าเงิ นบาทต่อ ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงสอดคล้อ งกับ เงิน สกุลภูมิภ าคจากความกังวลของ
นักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินบาทนั้นถือเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ของไทยในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน

สรุปรายละเอียดข่าวเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 ปี 2558
เศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี มี ทิ ศ ทางฟื้ น ตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปจากการใช้ จ่ า ยของภาครั ฐ ที่ ท าได้ ดีต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งการเร่งรัดการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก แต่การบริโภคภาคเอกชนยัง
ไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชดั เจน เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกยัง ไม่ฟื้นตัวและรายได้เกษตรกรที่ยังอยู่ในระดับต่า อีกทั้งหนี้ครัวเรือน
ที่อยู่ในระดับสูง และการส่งออกก็ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายนอกที่เป็นประเทศคู่ค้าหลักอย่างประเทศจีนและ
อาเซียน ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปใน ไตรมาส 4 ติดลบน้อยลงจากไตรมาสก่อนจากผลของฐานราคาน้ามัน ที่ทยอยลดลงเป็นสาคัญขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยัง
ทรงตัว
ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยการส่งออกและการลงทุน
ภาคเอกชนที่ อ่ อ นแอกว่ า ที่ ค าดได้ ถูก ชดเชยบางส่ ว นโดยการลงทุ น ภาครั ฐ และเศรษฐกิ จ ประเทศคู่ ค้ า ที่ มี แ นวโน้ ม ฟื้ น ตั ว ล่ า ช้ า
โดยประเมินว่า ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ใ นระดับผ่อนคลายที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนจากปริมาณ
การระดมทุนของภาคธุรกิจที่ปรับเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงที่ทรงตัว อยู่ในระดับต่า และอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังเอื้อต่ อ
การปรับตัวของภาคส่งออก

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม, ธนาคารแห่งประเทศไทย, Economic Intelligence Center (EIC) SCB
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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สถานการณ์ราคาน้้ามันดิบ ไตรมาส 4 ปี 2558
30 ธ.ค. 2553 - 30 ธ.ค. 2558

ราคาน้ามันดิบดูไบในไตรมาส 4 ปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 41.2 USD/Barrel ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่
74.6 USD/Barrel สถานการณ์ น้ามันในตลาดโลกมีแ นวโน้มราคาลดลง เนื่องจากภาวะน้ามันล้นตลาด และกลุ่มประเทศ OPEC
ยังคงก าลังการผลิ ตน้ามั นดิบในระดั บเดิ ม ซึ่ง อาจมี ผลกระทบต่อ ราคาสินค้า ที่เคลื่ อนไหวตามราคาน้ามัน ดิบ อาทิ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจทาให้ต้นทุนด้านพลังงาน และด้านโลจิสติกส์ลดลง ในขณะเดียวกันก็
ทาให้ราคาสินค้าที่มีวัตถุดิบมาจากน้ามัน เช่น เม็ดพลาสติก นั้นปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ,ธนาคารแห่งประเทศไทย, Economic Intelligence Center (EIC) SCB
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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อุตสาหกรรมยานยนต์ ไตรมาส 4 ปี 2558
การผลิตรถยนต์ ปี 2558

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,912,237 คัน เมื่อเทียบกั บ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการผลิต 1,880,007คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.71 ซึ่งหากพิจารณาอุตสาหกรรมรถยนต์ พบว่า การผลิต
รถยนต์มีการขยายตัวเนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศเนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ที่มีการจัดเก็บภาษีจาก
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO 2) ที่มีผลในปี 2559 อาจมีผลต่อราคาของรถยนต์บางประเภทจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภค
เร่งการซื้อรถยนต์ประเภทดังกล่าว
การส่ง ออกยานยนต์ ข ยายตั วดี ใ นประเทศแถบเอเชีย โอเชี ยเนี ย และตะวั น ออกกลาง เนื่ องจากได้ รับ อานิ สงส์ จ ากการ
ปรับเปลี่ยนสายพานการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับตลาดการส่งออกรถยนต์ของไทยมีความหลากหลาย ทาให้ได้รับผลกระทบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ,ธนาคารแห่งประเทศไทย, Economic Intelligence Center (EIC) SCB
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
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อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาส 4 ปี 2558
ภาวะอุ ตสาหกรรมพลาสติ กไตรมาสที่ 4 ปี 2558 พบว่ า ดัช นี ผลผลิ ตอุ ต สาหกรรมพลาสติ กภาพรวมเพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 6.10 เมื่อเที ยบกับไตรมาสเดียวกั นของปีก่อน (YoY) ตามการเพิ่มขึ้ น ของการผลิตบรรจุภั ณฑ์พลาสติกได้แก่ กระสอบและ
ถุงพลาสติก และเมื่ อเทียบกั บไตรมาสที่ 3 (QoQ) ลดลงร้ อยละ 7.04 ส่วนดั ชนีส่งสิน ค้าของอุ ตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.86 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์ ยกเว้นแผ่นฟิล์มพลาสติก และเครื่องใช้ประจาวัน โต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้า
การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติ กไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มี ปริมาณการส่งออกเท่ากับ 264,555.24 ตัน ลดลงร้อยละ 3.36
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 (QoQ) ลดลงร้อยละ 5.78 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนปริมาณ
การส่งออกสาคัญ ได้แก่ ของที่ใช้ลาเลียงหรือบรรจุสินค้าร้อยละ 38.61, แผ่นฟิล์ม ฟอยด์ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ ร้อยละ 30.78 และ
ของอื่นๆ ที่ทาด้วยพลาสติกอีกร้อยละ 10.08 ของปริมาณการส่งออกทั้ งหมด ซึ่งปริมาณการส่งออกที่ลดลงนั้นมาจากการที่เศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าที่สาคัญชะลอตัว โดยเฉพาะญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่งผลให้กาลังซื้อในตลาดส่งออกดังกล่าวอ่อนแอ
การนาเข้า ผลิตภัณฑ์พ ลาสติกไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีปริ มาณการนาเข้าเท่ากั บ 160,898.10 ตัน เพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.96
เมื่อเทียบกั บไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 (QoQ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่ว น
ปริมาณการนาเข้าสาคัญ ได้แก่ แผ่นฟิล์ม ฟอยด์ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ ร้อยละ 22.32, ของอื่นๆ ที่ทาด้วยพลาสติกร้อยละ 18.46,
ของที่ใช้ลาเลียงหรือบรรจุสินค้า ร้อยละ 17.22 และแผ่นฟิล์ม ฟอยด์ที่เป็นแบบเซลลูลาร์คิดเป็นร้อยละ 14.99 ของปริมาณการนาเข้า
ทั้งหมด ปัจจัยสนับสนุนปริมาณการนาเข้าของผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนหนึ่งมาจากการที่ ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานและการเร่งรัดใช้จ่ายเงินประกอบกับแนวโน้มของการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคบังคับกับผลิตภัณฑ์
ที่สัมผัสอาหาร คาดว่าจะทาให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและการบริโภคพลาสติกภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ (Super Cluster) และนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมรูปแบบอื่นๆ เช่น New S-Curve, Spring Board
ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ปริมาณการนาเข้าและส่งออกรวมผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2558
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วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย : นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

