วันที 8 พฤษภาคม
เรื อง

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ปี
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน) ใคร่ขอนําส่งงบการเงินสําหรับไตรมาส 3 สิ <นสุด ณ
วันที ?3 มีนาคม
ทีผู้สอบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว และขอให้ การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เพิมเติมดังนี <
ข้ อ มูล ทางการเงิน โดยสรุ ป
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การวิเ คราะห์ แ ละคําอธิบ ายของฝ่ ายจัด การ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดําเนิน งาน
ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ทีเกียวเนืองกับพลาสติกและปิ โตรเคมีนี <จะอาศัย
เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ างสูง ปั จจัยแห่งความสําเร็ จของธุรกิจนี <จึงอยูท่ ีการบริ หารสินค้ าคงคลัง การจัดส่ง
สินค้ าให้ ได้ ทนั ความต้ องการของลูกค้ า ต้ นทุนทางการเงิน การบริ หารการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ า รวมถึง
ยอดขาย เนืองจากธุรกิจประเภทนี <มีกําไรขันต้
< นอยูใ่ นระดับตํา การสร้ างยอดขายให้ เกิดขึ <นได้ มากจะทําให้
เกิดกําไรสุทธิทีดีได้
รายได้ จ ากการขาย
ยอดขายของบริ ษัทฯในไตรมาส 3 ปี
เพิมขึ <นร้ อยละ 3. D จาก 3, B. ล้ านบาทในไตรมาส 3
ปี D มาเป็ น 3, E . ล้ านบาท โดยยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ลดลงร้ อยละ 3.E ,
หน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer เพิมขึ <นร้ อยละ .CC, และหน่วยธุรกิจ Specialty
Chemical ลดลงร้ อยละ 3 .BD ยอดขายรวมทีเพิมขึ <นร้ อยละ 3. D นันส่
< วนใหญ่เป็ นผลมาจากยอดขาย
ในหน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer ทีเพิมขึ <นตามการฟื น< ตัวของเศรษฐกิจไทย
ผลการดําเนิน งานด้ านการเงิน
ในไตรมาส 3 ปี
บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและค่าใช้ จา่ ยรวม 3, ? . ล้ านบาท เพิมขึ <น 3 .D ล้ าน
บาทจาก 3, 3D.? ล้ านบาทของปี ก่อน หรื อเพิมขึ <นในอัตราร้ อยละ 3. ซึงค่าใช้ จา่ ยหลักของบริ ษัทฯ
ยังคงมาจากต้ นทุนขาย โดยต้ นทุนขายเพิมขึ <น 3?.E ล้ านบาทจาก DCE.? ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี D
มาเป็ น 3, 3.3 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี นี < หรื อเพิมขึ <นร้ อยละ 3.?D ซึงใกล้ เคียงกับอัตราการเพิมขึ <นของ
ยอดขาย
ส่วนกําไรขันต้
< นนันเพิ
< มขึ <นร้ อยละ . จาก .D ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี D มาเป็ น E3. ล้ าน
บาทในไตรมาส 3 ปี
นัน< เป็ นผลมาจากอัตรากําไรขันต้
< นก่อนหักค่าขนส่งของไตรมาส 3 ปี นี <เพิมขึ <น
จากร้ อยละ .E ในไตรมาส 3 ปี D มาเป็ นร้ อยละ .DD เนืองจากราคาสินค้ าทีปรับตัวสูงขึ <นตามราคา
นํ <ามันในตลาดโลก
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเพิมขึ <นร้ อยละ .EE จาก ?3.D ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี D มา
เป็ น ?B.3 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี
โดยมีสาเหตุมาจากค่าเช่าคลังสินค้ าทีเพิมขึ <น . ล้ านบาทจาก
ปริ มาณการเก็บสินค้ าทีเพิมขึ <น ประกอบกับในไตรมาส 3 ปี ก่อนนันมี
< การกลับรายการปรับลดสินค้ า
คงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับจํานวน 3. ล้ านบาทแต่ในไตรมาส 3 ปี นี <ไม่มีรายการดังกล่าว
ด้ านดอกเบี <ยจ่าย ในไตรมาส 3 ปี
มีดอกเบี <ยจ่ายรวม ?.C ล้ านบาท เพิมขึ <น .? ล้ านบาท
จากไตรมาส 3 ปี ก่อนที ?.B ล้ านบาท หรื อเพิมขึ <นในอัตราร้ อยละ D.E เนืองจากเงินกู้ยืมระยะสันในระ
<
หว่างงวดทีเพิมขึ <นเพือรองรับลูกหนี <การค้ าและสินค้ าคงเหลือทีเพิมขึ <น
ด้ วยปั จจัยต่างๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ น จึงทําให้ กําไรสําหรับงวดไตรมาส 3 ปี
อยูท่ ี D.B ล้ าน
บาท เทียบกับ . ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี D หรื อเพิมขึ <นร้ อยละ 3 . C

ฐานะการเงิน ไตรมาส ปี ! เปรี ยบเทียบกับ ณ สิน: ปี
สิน ทรั พ ย์ ณ วันที ?3 มีนาคม
บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวม 3, 3C ล้ านบาท เพิมขึ <น E ล้ านบาทจาก
เมือสิ <นปี ก่อนที 3,? 3 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ <นร้ อยละ 3C.CD โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ <นของลูกหนี <
การค้ าและสินค้ าคงเหลือ สินทรัพย์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่
ณ สิ <นไตรมาส 3 ปี
บริ ษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,BD ล้ านบาท เพิมขึ <น ล้ านบาทจาก
สิ <นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.?B สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ <นของลูกหนี <การค้ าและสินค้ าคงเหลือ
โดยลูกหนี <การค้ าเพิมขึ <น 3 D ล้ านบาทจาก E 3 ล้ านบาทเมือสิ <นปี D มาเป็ น C? ล้ านบาทในไตรมาส
3 ปี
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3C.B เนืองจากระยะเวลาเก็บหนี <เฉลียของปี นี <ทีเพิมขึ <น ส่วนสินค้ าคงเหลือ
นันอยู
< ท่ ี E ล้ านบาท ซึงเพิมขึ <น 3BD ล้ านบาทจาก BED ล้ านบาทเมือสิ <นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ?3.
เป็ นผลมาจากปริ มาณการเก็บสินค้ าทีเพิมขึ <น
หนีส: ิน ณ วันที ?3 มีนาคม
บริ ษัทฯมีหนี <สินรวม 3.3 C ล้ านบาท เพิมขึ <น C ล้ านบาทจาก D?
ล้ านบาทเมือสิ <นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ B.BC โดยหนี <สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมธนาคารระยะสันและ
<
บางส่วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้ าหนี <การค้ า ซึง ณ สิ <นไตรมาส 3 ปี
มียอดเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
<
นการเงินคงเหลืออยูท่ ี EC ล้ านบาท เทียบกับ ล้ านบาท ณ สิ <นปี D เพิมขึ <น
3 B ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 3C.E? เพือรองรับลูกหนี <การค้ าและสินค้ าคงเหลือทีเพิมขึ <น ส่วนเจ้ าหนี <การค้ า
ณ สิ <นไตรมาส 3 ปี
อยู่ที ? D ล้ านบาท เพิมขึ <น 3 ล้ านบาทจาก ? ล้ านบาทเมือสิ <นปี ก่อน หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ BE.BD ดังนันอั
< ตราส่วนหนี <สินต่อทุนจึงเพิมขึ <นมาอยูท่ ี . 3 เท่าเทียบกับ .3 เท่า ณ สิ <นปี
D
แหล่ งที;ม าของเงิน ทุน โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯในปี
ยังคงไม่แตกต่างจากปี D มากนัก คือ
จะอาศัยแหล่งเงินทุนในรู ปของหนี <สินหมุนเวียนเป็ นส่วนใหญ่ ซึงหนี <สินส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมธนาคาร
ระยะสันและบางส่
<
วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้ าหนี <การค้ า
ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น ณ วันที ?3 มีนาคม
บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น B 3 ล้ านบาทเพิมขึ <นจากเมือสิ <นปี
ก่อน D ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ .C เป็ นผลมาจากกําไรสําหรับงวดไตรมาส 3 ปี นี <
สภาพคล่ อ ง ในปี
บริ ษัทฯมีสภาพคล่องทีดีขึ <น เนืองจากเมือเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดเข้ ามาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในช่วงปลายปี BC
และการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารทีใช้ เป็ นหลักประกันในช่วงต้ นปี BD จึงทําให้ บริ ษัทฯสามารถบริ หาร
เงินทุนให้ มีต้นทุนทางการเงินลดลง

บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที 3.?? เท่า ณ สิ <นไตรมาส 3 ในปี
เทียบกับ 3.?B เท่า ณ สิ <นปี
ลดลงเล็กน้ อยเป็ นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสันและเจ้
<
าหนี <การค้ าทีเพิมขึ <น
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
ประธานกรรมการบริ หาร
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