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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"เผยจีนให้สัญญาซือ้สินค้าเกษตรจ านวนมากจากสหรัฐ 
หลังเจรจาการค้าสัปดาห์ที่แล้ว  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีต
ข้อความในวันจันทร์ระบุว่า จีนได้ให้สัญญาที่จะซือ้สินค้าเกษตร
จ านวนมากจากสหรัฐ หลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนใน
สัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์ไม่ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
สินค้าที่จีนให้สญัญาที่จะซือ้จากสหรัฐแตอ่ย่างใด "จีนได้ตกลงที่จะซือ้
สินค้าเกษตรจ านวนมาก น่ีจะเป็นสิ่งดีที่สดุที่จะเกิดกับเกษตรกรของ
เราในรอบหลายปี และการท าการค้าที่ยุติธรรมกับจีนจะเกิดขึน้ " 
ข้อความในทวิตเตอร์ระบ ุ(อินโฟเควสท์) 

"มนูชิน"ชีก้ารเจรจาการค้ากับจีนถือเป็นชัยชนะของสหรัฐ  นาย
สตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เปิดเผยในวันจันทร์ว่า การเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์ที่แล้วได้ให้ผลประโยชน์ที่
สามารถจบัต้องได้  "ผมคิดว่าเราได้สร้างความคืบหน้าที่มีความหมาย
อย่างมาก และขณะนีอ้ยู่ที่สหรัฐและจีนที่จะสร้างความมัน่ใจว่าเราจะ
น ามาด าเนินการได้" เขากลา่ว นายมนชูินกลา่ววา่ นกัลงทนุควรมองว่า
การเจรจาที่ผ่านมา ถือเป็นชัยชนะของสหรัฐ "เราสามารถบรรลุ
ข้อตกลงเก่ียวกบัการก าหนดกรอบการด าเนินงาน ถึงแม้ยงัคงมีมมุมอง
ที่แตกต่างกันอยู่มาก" เขากล่าว นายมนูชินระบุว่า บริษัทเอกชน
สามารถใช้การเจรจานีเ้ป็นกรอบการเจรจาการค้ากับจีน ซึ่งเขาหวงัวา่
บริษัทสหรัฐจะสามารถขายพลงังาน 4-5 หม่ืนล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัท
ของจีน "สิ่งนีจ้ะดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งหากรวมกับมาตรการปรับลด
ภาษี เราก็จะมี GDP ที่แข็งแกร่งตลอดทัง้ปีนี"้ เขากลา่ว (อินโฟเควสท์) 

"โกลด์แมน แซคส์"เตือนสถานะการคลังสหรัฐอาจสร้างความ
เส่ียงต่อเศรษฐกิจ  นายแจน แฮตซิอซุ หวัหน้านกัวิเคราะห์ของโกลด์
แมน แซคส์ ระบเุตือนวา่ สถานะการคลงัของสหรัฐอาจสร้างความเสี่ยง
ต่อเศรษฐกิจ รายงานระบวุ่า ตวัเลขขาดดลุงบประมาณของรัฐบาลจะ
เพิ่มขึน้สู่ระดับ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ (5.5% ของ GDP) ภายในปี 
2564 จากระดบั 8.25 แสนล้านดอลลาร์ (4.1% ของ GDP)  นอกจากนี ้
มีการคาดการณ์ว่า สหรัฐจะขาดดลุงบประมาณสงูถึง 2.05 ล้านล้าน
ดอลลาร์ (7% ของ GDP) ภายในปี 2571   รายงานเตือนว่า "ตัวเลข
การขาดดลุ และระดบัหน่ีที่เพิ่มขึน้จะกดดนัให้อตัราดอกเบีย้ดีดตวัขึน้ 
ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลขขาดดุลเพิ่มสูงขึน้ต่อไป และแม้ว่าเราไม่เชื่อว่า
สหรัฐจะเผชิญกับความเสี่ยงในการกู้ยืมเงิน หรือการจ่ายคืนเงินกู้  แต่
ระดบัหนีท้ี่เพ่ิมขึน้ก็จะมีผลกระทบก่อนที่ความสามารถในการช าระหนี ้
จะกลายเป็นปัญหาใหญ่"       ขณะเดียวกนั ส านกังานงบประมาณแหง่
สภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) คาดการณ์ว่า ระดับหนีข้องสหรัฐจะ
เทียบเทา่กบั GDP ภายในเวลา 1 ทศวรรษ ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่

สงครามโลกครัง้ที่ 2 หากสภาคองเกรสขยายเวลาการปรับลดภาษี
ออกไป (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 298.20 จุด รับสหรัฐ-
จีนสงบศึกการค้าช่ัวคราว,หุ้นอุตสาหกรรมดีดแรง  ดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้เกือบ 300 จุดเม่ือคืนวันจันทร์ (21 พ.ค.) 
เน่ืองจากนักลงทนุคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาทด้านการค้า
ระหวา่งสหรัฐและจีน หลงัจากทัง้สองประเทศได้ตกลงที่จะระงบัการท า
สงครามการค้าเป็นการชั่วคราว โดยปัจจัยบวกดังกล่าวได้ช่วยหนุน
ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดดีดตวัขึน้มายืนเหนือระดับ 25,000 จุดได้อีก
ครัง้  นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มอตุสาหกรรมยงัเป็นอีกปัจจยัที่
ชว่ยหนนุตลาดหุ้นนิวยอร์กเชน่กนั ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที่ 25,013.29 จดุ พุง่ขึน้ 298.20 จดุ หรือ +1.21% ดชันี S&P500 ปิดที่ 
2,733.01 จดุ เพิ่มขึน้ 20.04 จดุ หรือ +0.74% และดชันี Nasdaq ปิด
ที่ 7,394.04 จดุ เพ่ิมขึน้ 39.70 จดุ หรือ +0.54% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเทียบสกุลเงินหลัก หลัง
นักลงทุนคลายกังวลข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-จีน  ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนวนัจนัทร์ (21 พ.ค.) หลงัจากสหรัฐและจีนได้ตก
ลงที่จะระงับการท าสงครามการค้าเป็นการชั่วคราว โดยความ
เคลื่อนไหวดงักล่าวช่วยให้นักลงทนุคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อ
พิพาททางการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนซึง่เป็นสองชาติมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจของโลก ดอลลาร์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 
111.10 เยน จากระดบั 110.67 เยน และแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับฟรังก์
สวิส ที่ระดบั 0.9978 ฟรังก์ จากระดบั 0.9977 ฟรังก์ ยโูรออ่นคา่ลงเม่ือ
เทียบกบัดอลลาร์ ที่ระดบั 1.1772 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1775 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะระดับ  1.3414 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.3482 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะระดบั 0.7569 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7511 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดบวก 96 เซนต์ รับคาดการณ์
สหรัฐคว ่าบาตรอุตฯน า้มันเวเนซุเอลา  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็ก
ซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบกวา่ 3 ปีเม่ือ
คืนวนัจนัทร์ (21 พ.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่วา่ การผลิต
น า้มนัในเวเนซุเอลามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ หากรัฐบาลสหรัฐ
ตัดสินใจคว ่าบาตรอุตสาหกรรมน า้มันของเวเนเซุเอลา หลังจากที่
คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศไม่ยอมรับผล
การเลือกตัง้ซึ่งระบุว่านายนิโคลสั มาดโูร ได้รับชยัชนะในการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา  สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. 
เพิ่มขึน้ 96 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 72.24 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็น
ระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แตว่นัที่ 26 พ.ย. 2557 สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์สง่
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 มอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 71 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 79.22 ดอลลาร์/

บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดขยับลง 40 เซนต์ เหตุดอลล์
แข็ง,นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย  สัญญาทองค าตลาด
นิวยอร์กปิดขยบัลงเม่ือคืนวนัจนัทร์ (21 พ.ค.) เน่ืองจากการแข็งคา่ของ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ส่งผลให้สัญญาทองค ามีความน่าดึงดูด
น้อยลง นอกจากนี ้นักลงทุนยังเทขายทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย และหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตวัขึน้ออยา่งแข็งแกร่งเม่ือ
คืนวนัจนัทร์ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) 
ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 40 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่  1 ,290.90 
ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับสหรัฐ-จีนสงบศึก
การค้าช่ัวคราว  ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเม่ือคืนวันจันทร์ (21 พ.ค.) 
โดยได้ปัจจยัหนนุจากการที่นักลงทนุคลายความวิตกกงัวลเก่ียวกบัข้อ
พิพาทด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากทัง้สองประเทศได้ตก
ลงที่จะระงับการท าสงครามการค้าเป็นการชั่วคราว ดัชนี Stoxx 
Europe 600 ปรับตวัขึน้ 0.3% ปิดที่ 395.87 จดุ ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุ
นับตัง้แต่วันที่ 30 ม.ค.ปีนี ้  ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝร่ังเศสปิดที่  
5,637.51 จดุ เพิ่มขึน้ 23.00 จดุ, +0.41%  ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที่ 7,859.17 จุด เพิ่มขึน้ 80.38 จุด, +1.03% ส่วนตลาด
หุ้นเยอรมนัปิดท าการจนัทร์ที่ 21 พ.ค. เน่ืองในวนั Whit Monday (อิน
โฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 72.01 จุด รับข้อพิพาท
การค้าสหรัฐ-จีนคล่ีคลาย  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดวนัจนัทร์
ที่ระดบัสงูสดุนับตัง้แตช่่วงต้นเดือนก.พ. เน่ืองจากความตึงเครียดด้าน
การค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ได้คลี่คลายลงนัน้ ได้กระตุ้ นความ
ต้องการลงทนุในสินทรัพย์เสี่ยง หลงัจากจีนให้ค ามัน่ว่าจะเพิ่มการซือ้
สินค้าและบริการจากสหรัฐ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเก
อิปิดเพิ่มขึน้ 72.01 จดุ หรือ 0.31% แตะที่ 23,002.37 จดุ ซึง่เป็นระดบั
ปิดสงูสดุในรอบสามเดือนคร่ึง หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในวนัจนัทร์ น าโดยหุ้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิค กลุ่มเคร่ืองจักร และกลุ่มขนส่งทาง
อากาศ (อินโฟเควสท์)       

จีน 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 20.54 จุด คลาย
วิตกสงครามการค้าจีน-สหรัฐ  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน
ปิดตลาดวันจันทร์ปรับตวัสงูขึน้ ภายหลังจากที่สถานการณ์ความตึง

เครียดประเด็นสงครามการค้ากบัสหรัฐเร่ิมเบาบางลง  ส านกัข่าวซินหวั
รายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 20.54 จุด หรือ 0.64% ปิดที่ 
3,213.84 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

เวียดนามตัง้เป้าเศรษฐกิจปีนีข้ยายตัว 6.7% คุมเงินเฟ้อที่ 4%  
นายตรวง ฮัว บินห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามรายงานต่อที่ประชมุ
สมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิวต์เวียดนามสมยัที่ 14 ครัง้ที่ 5 ซึ่งเปิดฉาก
ขึน้ในวันจันทร์ว่า เวียดนามก าลังด าเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ที่ 6.7% พร้อมกับควบคุมเงินเฟ้อของประเทศให้อยู่ที่ราวๆ 4% นาย
บินห์ระบวุา่ เวียดนามจะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงในปีนี ้พร้อมทัง้สร้าง
เสถียรภาพให้กับตลาดเงินตราต่างประเทศ , เพิ่มทุนส ารองเงินตรา
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะรักษาระดบัการขาดดลุงบประมาณ
ไว้ให้ต ่ากว่า 3.7% ของ GDP ทัง้นี ้ปัจจุบันเวียดนามก าลังให้ความ
สนใจกับการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน
โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (อินโฟเควสท์) 

"โกลด์แมน แซคส์"ชีนั้กลงทุนยังไม่ต้องวิตกบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง 
หากยังไม่แตะระดับ 4%  นายเดวิด คอสติน หวัหน้านกัวิเคราะห์หุ้น
สหรัฐของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า ถึงแม้อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐพุง่ขึน้ในระยะนี ้แต่นักลงทนุก็ยงัไม่ต้องกงัวลใน
ขณะนี ้นายคอสตินระบุในรายงานว่า นักลงทุนยังไม่ต้องกังวลต่อ
ผลกระทบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อตลาดหุ้น 
จนกวา่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีจะพุง่ขึน้แตะระดบั 
4%  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวไร้ทิศทางในวนั
จนัทร์ หลงัจากพุง่ขึน้อยา่งมากในสปัดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ปากีสถานขานรับ"มูดีส์้"คงอันดับเครดิตที่ "B3" ขณะแนวโน้มมี
เสถียรภาพ  กระทรวงการคลังปากีสถานออกแถลงการณ์ขานรับ
บริษัทมูดีส์้ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระหว่างประเทศ ซึ่งได้ประกาศคงอนัดบัความน่าเชื่อถือของปากีสถาน
ไว้ที่ "B3" ขณะที่แนวโน้มมีเสถียรภาพ  "แนวโน้มที่มีเสถียรภาพได้
สะท้อนถึงศกัยภาพของประเทศในการเพิ่มการขยายตวัมากกวา่ระดบั
ในปัจจบุนั โดยได้อานิสงส์จากการลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้
จากภาคการผลิตขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแกร่ง และการดีดตวัขึน้ของ
ภาคการเกษตร ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะช่วยให้ปากีสถานมีการขยายตัวที่
เพ่ิมขึน้อยา่งยัง่ยืน" แถลงการณ์ระบ ุขณะเดียวกนั มดูีส์้ได้ระบถุึงความ
โปร่งใสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ของปากีสถาน ซึ่งช่วยสกัดแรงกดดัน
จากเงินเฟ้อ ขณะที่ปากีสถานมีการลงทนุจ านวนมากในภาคพลงังาน 
และโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน 
(CPEC) (อินโฟเควสท์) 
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 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 200 จุด ร่วงวันที่ 5 

กังวลน า้มันพุ่ง,รูปีอ่อนค่า  ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกวา่ 
200 จดุในวนัจนัทร์ โดยปรับตวัลงเป็นวนัท าการที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที่
ได้รับผลกระทบจากการพุง่ขึน้ของราคาน า้มนั และการดิ่งลงของคา่เงิน
รูปี นักลงทุนเกิดความวิตกว่าราคาน า้มันที่พุ่งขึน้จะท าให้เงินเฟ้อ

ทะยานขึน้ และรัฐบาลจะขาดดลุงบประมาณมากขึน้ ทัง้นี ้ดชันี S&P 
BSE Sensex ปิดตลาดลบ 232.17 จดุ หรือ 0.67% สูร่ะดบั 34,616.13 
หุ้ นกลุ่มเวชภัณฑ์, อุตสาหกรรม และรถยนต์ดิ่งลงอย่างหนักในวัน
จนัทร์ (อินโฟเควสท์)

ไทย 

สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/61 โต 4.8% สูงสุดในรอบ 20 
ไตรมาส จากส่งออกขยายตัวสูงต่อเน่ือง บริโภค-ลงทุนเร่งตัว  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) หรือ สภาพฒัน์ รายงานตวัเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/61 
ขยายตวั 4.8% เร่งขึน้จากการขยายตวั 4.0% ในไตรมาสก่อนหน้า และ
เป็นอตัราการขยายตวัสงูสดุในรอบ 20 ไตรมาส  ทัง้นี ้เม่ือปรับผลของ
ฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปีนีข้ยายตวั 2.0% 
จากไตรมาส 4/60 (QoQ_SA) ในด้านการใช้จ่ายในไตรมาส 1/61 มี
ปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการบริโภคภาคเอกชน การ
ใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทนุภาครัฐและภาคเอกชน และการขยายตวั
ในเกณฑ์สูงต่อเน่ืองของการส่งออกสินค้าและบริการ ขณะที่ในด้าน
การผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก และการซอ่มแซมขยายตวัเร่งขึน้ สาขาโรงแรมและภตัตาคาร และ
สาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวดีต่อเน่ือง ในขณะที่สาขา
เกษตรกรรมและสาขาก่อสร้างกลบัมาขยายตวั  การบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตวั 3.6% เร่งขึน้จากการขยายตวั 3.4% ในไตรมาสก่อนหน้า จาก
การปรับตัวดีขึน้และกระจายตัวมากขึน้ของฐานรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจ มาตรการดแูลผู้ มีรายได้น้อยของภาครัฐ และอตัราเงินเฟ้อ
และอตัราดอกเบีย้ที่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า สอดคล้องกบัการปรับตวัเพิ่มขึน้
ของความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคและการขยายตวัเร่งขึน้ของสินเชื่อภาค
ครัวเรือน โดยการใช้จ่ายซือ้สินค้าคงทนขยายตวั 9.4% สอดคล้องกับ
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขยายตวั 14.8%  การใช้จ่ายเพื่อการ
อปุโภคของรัฐบาล ขยายตวั 1.9% ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวั 0.2% 
ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า
ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (ไม่รวมงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม) ที่ 21.0% ใกล้เคียงกับ 21.1% ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ส าหรับการลงทุนรวม เพิ่มขึน้ 3.4% ปรับตัวดีขึน้จากการ
ขยายตวั 0.3% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทนุภาคเอกชนขยายตวั  
3.1% เร่งขึน้จากการขยายตวั 2.4% ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการ
ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที่ 4 โดยการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร ขยายตวั 3.1% ต่อเน่ืองจากการขยายตวั 3.4% ในไตรมาส
ก่อนหน้า ในขณะที่การลงทนุในหมวดก่อสร้างขยายตวั 3.4% ปรับตวั
ดีขึน้ จากการลดลง 2.3% ในไตรมาสก่อนหน้า มลูค่าการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในไตร

มาสนีอ้ยู่ที่ 203.6 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ 228.5% โดยเป็นมลูค่าการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก จ านวน 165.4 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึง่อยูท่ี่ 12.3 พนัล้านบาท   ด้านการสง่ออกสินค้า มีมลูคา่ 61,788 
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัในเกณฑ์สงูต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อนหน้า 
9.9% ซึ่งเป็นการขยายตัวในทุกตลาดส่งออกส าคัญ และเกือบทุก
หมวดสินค้า สอดคล้องกับการขยายตวัเร่งขึน้ของเศรษฐกิจประเทศคู่
ค้า และการเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าในตลาดโลก โดยปริมาณการ
ส่งออกเพิ่มขึน้ 5.0% และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ 4.7% กลุ่มสินค้า
ส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น ข้าว (21.1%) มันส าปะหลัง (28.7%) 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (41.1%)ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ยานยนต์ (15.4%) 
รถยนต์นั่ง (18.5%) รถกระบะและรถบรรทุก (1.8%) เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ (9.4%) ชิน้ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (16.1%) และ
อปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (37.7%) เป็นต้น (อินโฟเควสท์) 

สภาพัฒน์ ปรับคาดการณ์ GDP ปี 61 เป็นโต 4.2-4.7% หลัง 
Q1/61 โตพุ่ง 4.8% สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ 
สภาพฒัน์ ปรับคาดการณ์อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP) 
ปี 61 เป็นเติบโต 4.2-4.7% โดยมีค่ากลางอยู่ที่  4.5% จากเดิม
คาดการณ์ไว้ในช่วง 3.6-4.6% หลังจากไตรมาส 1/61 เศรษฐกิจ
ขยายตวัได้ถึง 4.8% สงูสดุในรอบ 20 ไตรมาส จากไตรมาสก่อนหน้าที่
ขยายตวั 4.0% "เศรษฐกิจไตรมาสแรกโตกวา่ที่เราคาดการณ์ ประกอบ
กับมีการปรับสมมติฐานรายรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ซึ่งสองปัจจยันีท้ า
ให้เราปรับเพิ่มค่ากลาง GDP ปีนีจ้ากเดิม 4.1% เม่ือรอบที่แล้วมาเป็น 
4.5% ซึ่งอยู่ในระดับกรอบบนของประมาณการเดิม" นายวิชญายทุธ 
บญุชิต รองเลขาธิการ สศช. แถลงเช้าวนัจนัทร์ (อินโฟเควสท์) 

บอร์ด PPP เร่ง 3 โครงการภายใต้ Fast Track น าเสนอภายในปี
นี ้ รวมมูลค่าลงทุน 4.47 แสนลบ.  นายประภาศ คงเอียด 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยว่า ที่ประชมุ
คณะกรรมการ PPP ครัง้ที่ 2/2561 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast 
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 Track ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ โดยภายในปี 2561 คาดว่าจะ

มีโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track น าเสนอตอ่คณะกรรมการ 
PPP พิจารณาอย่างน้อยจ านวน 3 โครงการ ประมาณการมลูค่าเงิน
ลงทนุรวม 446,874 ล้านบาท ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายนครปฐม-ชะอ า 80,600 ล้านบาท, โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 128,235 ล้านบาท และ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สว่นตะวนัตกและตะวนัออก 238,039 ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ธปท.ชีศ้ก.ไทย Q1/61 โตดีกว่าคาด เช่ือระยะต่อไปการใช้จ่ายใน
ประเทศ-อุปสงค์ตปท.เป็นแรงส่งศก.ไทยโตต่อเน่ือง  นายดอน 
นาครทรรพ ผู้ อ านวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
ขยายตัวสูงที่ 4.8% เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน และขยายตัว 
2.0% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการ
บริโภคที่เร่งตวั และอปุสงค์จากต่างประเทศที่ขยายตวัตอ่เน่ือง ขณะที่
การลงทนุภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐกลบัมาฟื้นตวั  "เม่ือเทียบ
กับประมาณการล่าสดุของ ธปท. ในเดือนมีนาคม 2561 ต้องถือว่าตวั
เลขที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้พอสมควร จากการใช้จ่ายในประเทศทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่มากกว่าคาดเป็นส าคัญ โดยเฉพาะตัวเลขการ
บริโภค และการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนการกระจายตัวของการใช้
จ่ายภาคเอกชนในประเทศที่ดีกวา่ที่ ธปท. ประเมินไว้" นายดอน กลา่ว 
ทัง้นี ้ในระยะตอ่ไป ธปท.ประเมินวา่การใช้จา่ยในประเทศ และอปุสงค์
จากต่างประเทศที่มีแนวโน้มดีต่อเน่ือง จะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวดีต่อเน่ือง โดยจะมีการประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจและ
เผยแพร่อีกครัง้ในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนมิถุนายน 2561 
นายดอน กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจาก
ปัจจยัภายนอกและภายในประเทศที่ต้องติดตามพฒันาการตอ่ไปอยา่ง
ใกล้ชิด อาทิ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ ราคาน า้มันดิบ และการกระจายตัวของก าลังซือ้ในประเทศ 
(อินโฟเควสท์) 

SCB EIC คาด GDP ทัง้ปีมีโอกาสโตกว่า 4% หลัง Q1/61 สูงกว่า
ตลาดคาด แนะจับตาค่าเงิน-มาตรการกีดกันการค้าในช่วงที่
เหลือของปี  ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB 
EIC) ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสงูที่ GDP ทัง้ปีจะโตมากกวา่ 
4.0% หลังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) รายงานตวัเลข GDP ในไตรมาสแรกของปีนีข้ยายตวั 
4.8%YOY (เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า) หรือเติบโต 2.0% 
หากเทียบกับไตรมาสก่อนแบบปรับฤดกูาล โดยมีปัจจยัหนนุจากการ
ส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวหนนุเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก มลูค่า
การส่งออกสินค้าที่แท้จริงในรูปเงินบาทในไตรมาส 1 ขยายตัวได้ที่ 
4.7%YOY ต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า ตามก าลังซือ้จากต่างประเทศที่

ขยายตัวได้ดี โดยเป็นการขยายตัวในสินค้าหลายหมวดส าคญั ได้แก่ 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เคมีภณัฑ์ และอาหารและเคร่ืองดื่ม ใน
สว่นของภาคการทอ่งเที่ยวก็ยงัคงเป็นแรงสนับสนนุให้กบัเศรษฐกิจไทย 
โดยการส่งออกภาคบริการในไตรมาส 1 ขยายตวักวา่ 9.4%YOY ตาม
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ เติบโตกว่า 15%YOY โดยเฉพาะจ านวน
นกัทอ่งเที่ยวจีนที่ขยายตวัสงูถึง 30%YOY (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 14.14 จุด ตามภูมิภาคหลังข้อพิพาท
การค้าสหรัฐฯ-จีนคล่ีคลาย ,รับแรงหนุน GDP ไทยดีกว่าคาด  
SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,768.31 จุด เพิ่มขึน้ 14.14 จุด (+0.81%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 47,171.15 ล้านบาท นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย
วันจันทร์ปรับตัวขึน้เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดน
บวก หลงัจีน-สหรัฐฯตกลงกันได้ที่จะไม่ท าสงครามการค้าระหว่างกัน 
นอกจากนีย้ังรับแรงหนุนจากตัวเลข GDP ในไตรมาส 1/61 ของไทย
ออกมาดีกว่าคาดมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการสง่ออกที่ดี ท าให้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์ GDP และการส่งออกในปีนีด้้วย อย่างไรก็ดียงัต้องติดตาม
ทิศทาง Bond Yield ของสหรัฐฯ และพุธนี ้(23 พ.ค.)ติดตามศาล
รัฐธรรมนูญนัดลงมติตีความที่มาของส.ว. ส่วนกรณีส.ส.ยังอยู่ใน
ขัน้ตอนการพิจารณา วันอังคารตลาดฯคงจะแกว่ง Sideway ถึง 
Sideway up แต่ดัชนีฯคงขึน้ได้ไม่มาก พร้อมให้แนวรับ 1,755 แนว
ต้าน 1,770 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันจันทร์ที่ระดับ 1,768.31 จุด 
เพิ่มขึน้ 14.14 จดุ (+0.81%) มลูค่าการซือ้ขาย 47,171.15 ล้านบาท 
การซือ้ขายหุ้นวนัจนัทร์ ดชันีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทัง้วนั 
โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,770.13 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 
1,758.47 จุด  ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันจันทร์ เพิ่มขึน้ 775 
หลกัทรัพย์ ลดลง 507 หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 424 หลกัทรัพย์ 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ทุกช่วงอายุ
ตราสารประมาณ 3-6 bps. สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) 
สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าวันจันทร์ มีมลูค่าการซือ้ขาย
รวมทัง้วนัอยู่ที่ 42,304 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทนุ ที่มีมลูค่า
การซือ้ขายสูงที่สดุ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ (บลจ.) ขายสทุธิ 1,705 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศ ซือ้สทุธิ 1,216 ล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุตา่งชาติ ขายสทุธิ 
1,265 ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.14% ปรับตวัเพิ่มขึน้
จากเม่ือวาน +0.06%  Yield Curve ปรับเพิ่มขึน้ทุกช่วงอายุตราสาร
ประมาณ 3-6 bps. โดยเป็นผลมาจากการที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รายงานตัวเลข
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2561 ขยายตัว 4.8% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า และขยายตวั 2.0% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และเป็นอตัราการขยายตวัสงูสดุในรอบ 20 ไตรมาส รวมถึง SET 
Index วนัจนัทร์ตอบรับข่าวดงักล่าวโดยปรับตวัเพิ่มขึน้ 14.8 จดุ ด้าน
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 กระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันจันทร์ NET OUTFLOW 

1,265 ล้านบาท โดยเกิดจาก  NET SELL 1,265 ล้านบาท และไม่มี
ตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุตา่งชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุน
ต่างชาติ 2,199 ล้านบาท ทัง้นีต้ลาดยงัให้ความส าคญักับการติดตาม
สต็อคน า้มนัประจ าสปัดาห์จากปิโตรเลียมสหรัฐฯ (API) ในวนัองัคาร 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.24 อ่อนค่าต่อเน่ือง แม้ GDP Q1/61 
ของไทยออกมาดีกว่าคาด มองกรอบถัดไป 32.15-32.30  นัก

บริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดที่
ระดับ 32.24 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 32.16 
บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 32.16-32.27 
บาท/ดอลลาร์ "เงินบาททะลแุนวต้าน 32.25 ที่ให้ไว้ ซึง่ตรงระดบั 32.27 
เป็นระดบัที่อ่อนค่าสดุนับตัง้แต่วนัที่ 9 ม.ค.61 โดยยงัเคลื่อนไหวตาม
แรงซือ้แรงขายจากดอลลาร์ในตลาดโลก แม้ว่า GDP ไตรมาส 1/61 ที่
ออกมาจะดีกว่าคาดมากแต่ก็ส่งผลจ ากัด" นักบริหารเงินระบุ นัก
บริหารเงิน กล่าวว่า ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้
ระหวา่ง 32.15-32.30 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- สต็อกน า้มนัประจ าสปัดาห์จากการปิโตรเลยีมสหรัฐ (API) 
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

  

As of

 Monday 21 Thai Stock Market

Release Actual Cons. Prior SET 

JN Trade Balance Apr ¥626.0b ¥440.0b ¥797.3b SET50

Trade Balance Adjusted Apr ¥550.0b ¥114.9b ¥119.2b SET100

Exports YoY Apr 7.80% 8.70% 2.10% MAI

Imports YoY Apr 5.90% 9.80% -0.60% Institution Net Position

Convenience Store Sales YoY Apr 0.70% -- 1.30% Proprietary Net Position

TH GDP SA QoQ 1Q 2.00% 1.20% 0.50% Foreign Net Position

GDP YoY 1Q 4.80% 4.00% 4.00% Individual Net Position

Total Trading Value

 Tuesday 22

Release Actual Cons. Prior Major Indices

JN Supermarket Sales YoY Apr -- -- -0.1% Dow Jones

TH Customs Trade Balance Apr -- -$393m $1268m S&P 500

Customs Exports YoY Apr -- 12.70% 7.06% Nasdaq

Customs Imports YoY Apr -- 14.20% 9.47% STOXX Europe 600

FTSE 100

 Wednesday 23 DAX

Release Actual Cons. Prior Nikkei 225

US Markit US Manufacturing PMI May P -- 56.50 56.50 Shanghai Composite

Markit US Services PMI May P -- 54.80 54.60 Hang Seng

Markit US Composite PMI May P -- -- 54.90 KOSPI

New  Home Sales Apr -- 679k 694k BES Sensex

New  Home Sales MoM Apr -- -2.20% 4.00% Jakarta Composite

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI May P -- 56.00 56.20 Philippines Composite

Markit Eurozone Services PMI May P -- 54.70 54.70 Ho Chi Minh

Markit Eurozone Composite PMI May P -- 55.10 55.10

Consumer Confidence May A -- 0.5 0.4 Crude Commodities

JN All Industry Activity Index MoM Mar -- 0.10% 0.40% WTI ($/bl)

Nationw ide Dept Sales YoY Apr -- -- 0.10% Dubai ($/bl)

Tokyo Dept Store Sales YoY Apr -- -- 0.10% Brent ($/bl)

Machine Tool Orders YoY Apr F -- -- 22.00% NYMEX ($/bl)

COMEX Gold 

 Thursday 24 Batic Dry Index

Release Actual Cons. Prior

US Initial Jobless Claims 19-May -- 220k 222k Exchange Rate

Continuing Claims 12-May -- 1750k 1707k USD/THB

Existing Home Sales Apr -- 5.55m 5.60m EUR/USD

Existing Home Sales MoM Apr -- -0.90% 1.10% USD/JPY

JN Leading Index CI Mar F -- -- 105.00 GBP/USD

Coincident Index Mar F -- -- 116.4 USD/CHY

USD/KRW

 Friday 25 Dollar Index

Release Actual Cons. Prior

US Durable Goods Orders Apr P -- -1.4% 2.6% Thai Bond Market

Durables Ex Transportation Apr P -- 0.5% 0.1% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

21-May-18 1.2018 1.3097 1.4675 1.5165 1.7066 1.7848

Change (bps) +0.90 +0.75 +0.79 +0.86 +3.97 +3.99

5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

2.1369 2.4905 2.8470 3.2905 3.3680 3.4963

+5.54 +6.47 +6.47 +8.49 +5.16 +3.07

US Bond Market

Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

21-May-18 1.7385 2.0880 2.3865 2.8185 2.8820 3.1456

Change (bps) +1.07 +0.92 +1.45 +0.33 +0.81 +1.08

-0.13%

+0.74%

+0.54%

-0.46%

+1.03%

-0.28%

+0.04%

+0.64%

-0.86%

-0.19%

+20.04

+39.70

-1.81

+80.38

-36.89

+9.11

+20.54

-49.46

-14.23

-232.17 -0.67%

2,733.01

7,394.04

387.53

7,859.17

13,077.72

23,011.48

3,213.84

5,733.85

7,658.05

34,616.13

22-May-18

21-May-18 Chg %Chg.

1,768.31 +14.14 +0.81%

21-May-18 Chg %Chg.

1,171.03

2,594.19

+9.77

474.16

4,637.33

374.87

-2,199.26

+22.06

-0.62

+0.84%

+0.86%

25,013.29 +298.20 +1.21%

-2,812.94

47,171.15

1,028.87 -31.58 -2.98%

31,234.35 +186.44 +0.60%

2,465.57 +4.92 +0.20%

17-May-18 Chg %Chg.

71.49 +0.00 +0.00%

75.98 +1.74 +2.34%

1,289.40 -2.10 -0.16%

78.87 +0.36 +0.46%

71.49 +0.00 +0.00%

32.78 32.78 +0.00%

1.1768 1.1775 -0.06%

21-May-18 18-May-18 %Chg.

6.3815 6.3767 +0.08%

1,079.02 1,080.17 -0.11%

111.09 110.71 +0.34%

1.3418 1.3474 -0.41%

272.67 272.93 -0.10%

71,718.53         60,298.24         +18.94%

93.637 93.469 +0.18%

21-May-18 18-May-18 %Chg.

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรอืโดยทาง
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