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เรี ยน

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด (มหาชน) ใคร่ ขอนาส่งงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม
2558 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว และขอให้ การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2558
ฐานะการเงิน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดาเนินงาน (ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย
กาไรขันต้
้ น
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

1,147
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882
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5.80
17.44
2.21
1.32
2.21
2.00
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3.88
12.08
1.31
1.36
2.01
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0.24

6.22
19.56
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0.40

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิ โตรเคมีนี ้จะอาศัย
เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ างสูง ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจนี ้จึงอยูท่ ี่การบริหารสินค้ าคงคลัง การจัดส่ง
สินค้ าให้ ได้ ทนั ความต้ องการของลูกค้ า ต้ นทุนทางการเงิน การบริหารการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ า รวมถึง
ยอดขาย เนื่องจากธุรกิจประเภทนี ้มีกาไรขันต้
้ นอยูใ่ นระดับต่า การสร้ างยอดขายให้ เกิดขึ ้นได้ มากจะทาให้
เกิดกาไรสุทธิที่ดีได้
รายได้ จากการขาย
ยอดขายของบริ ษัทฯในปี 2558 นันใกล้
้ เคียงกับปี ก่อนคือลดลงเพียง 0.9 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.03
จาก 3,647.4 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 3,646.5 ล้ านบาท โดยยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity
Polymer ลดลงร้ อยละ 1.17, หน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.92,
และหน่วยธุรกิจ Specialty Chemical เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.13 ยอดขายรวมที่ลดลงร้ อยละ 0.03 นันเป็
้ นผล
มาจากราคาสินค้ าที่ปรับตัวลดลงตามความผันผวนของราคาน ้ามันในตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตามจากการ
รักษาฐานลูกค้ าที่มีศกั ยภาพไว้ จงึ ทาให้ ปริมาณการขายในปี นี ้เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 15.44 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน
ผลการดาเนินงานด้ านการเงิน
ในปี 2558 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและค่าใช้ จา่ ยรวม 3,546.1 ล้ านบาท ลดลง 33.8 ล้ านบาทจาก
3,579.9 ล้ านบาทของปี ก่อน หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 0.95 ซึง่ ค่าใช้ จา่ ยหลักของบริษัทฯ ยังคงมาจาก
ต้ นทุนขาย โดยต้ นทุนขายลดลง 30.1 ล้ านบาทจาก 3,447.4 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 3,417.2 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.87 ซึง่ สูงกว่าอัตราการลดลงของยอดขายเป็ นผลมาจากจากอัตรากาไรขันต้
้ น
ของปี นี ้ที่สงู กว่าของปี ก่อน
ส่วนกาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.59 จาก 200.0 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 229.2 ล้ านบาทในปี
2558 นัน้ เป็ นผลมาจากอัตรากาไรขันต้
้ นก่อนหักค่าขนส่งของปี นี ้ที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 5.97 ในปี 2557 มา
เป็ นร้ อยละ 6.71 เนื่องจากในปี ก่อนเกิดการแข่นขันที่รุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟืน้ ตัวช้ า
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารลดลงร้ อยละ 2.80 จาก 132.6 ล้ านบาท ในปี 2557 มาเป็ น 128.8
ล้ านบาทในปี 2558 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากค่าเช่าคลังสินค้ าที่ลดลง 1.6 ล้ านบาทเนื่องจากปริมาณ
การเก็บสินค้ าที่ต่าลง ค่าบารุงและอัพเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ลดลง 0.9 ล้ านบาท ประกอบกับใน
ปี นี ้มีการโอนกลับรายการปรับลดสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับจานวน 1.0 ล้ านบาทแต่ในปี ก่อน
ตังเพิ
้ ่มขึ ้นจานวน 1.0 ล้ านบาท

ด้ านดอกเบี ้ยจ่าย ในปี 2558 มีดอกเบี ้ยจ่ายรวม 14.2 ล้ านบาท ลดลง 5.1 ล้ านบาทจากปี ก่อนที่
19.3 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 26.55 มีสาเหตุมาจากยอดเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่ลดลงเนื่องจาก
สินค้ าคงเหลือเฉลี่ยของปี นี ้ที่ต่ากว่าปี ก่อน ประกอบกับอัตราดอกเบี ้ยในปี นี ้ที่อยูใ่ นช่วงขาลง
ส่วนอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลของปี 2558 นี ้เท่ากับปี ก่อนที่ร้อยละ 20.00 ซึง่ เป็ นไปตามพระราช
กฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
ด้ วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงทาให้ กาไรสุทธิของบริษัทในปี 2558 อยูท่ ี่ 79.3 ล้ านบาท
เทียบกับ 47.6 ล้ านบาทในปี 2557 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 66.57
ฐานะการเงินปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557
สินทรั พย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,378 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 207 ล้ านบาทจาก
เมื่อสิ ้นปี ก่อนที่ 1,171 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.71 สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนยั สาคัญ ได้ แก่
ณ สิ ้นปี 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 1,246 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 205 ล้ านบาทจากสิ ้นปี ก่อน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.75 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและสินค้ าคงเหลือ โดยลูกหนี ้
การค้ าเพิ่มขึ ้น 124 ล้ านบาทจาก 566 ล้ านบาทเมื่อสิ ้นปี 2557 มาเป็ น 691 ล้ านบาทในปี 2558 หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 21.89 เนื่องจากการขยายเครดิตเทอมให้ กบั ลูกค้ าเพิ่มขึ ้น ส่วนสินค้ าคงเหลือนันอยู
้ ท่ ี่ 502
ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 66 ล้ านบาทจาก 436 ล้ านบาทเมื่อสิ ้นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.20 เป็ นผลมา
จากการการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นตามประมาณการยอดขาย
หนีส้ ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนี ้สินรวม 956 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 174 ล้ านบาทจาก 782 ล้ าน
บาทเมื่อสิ ้นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.25 โดยหนี ้สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมธนาคารระยะสันและ
้
บางส่วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่ ณ สิ ้นปี 2558 มียอดเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินคงเหลืออยูท่ ี่ 634 ล้ านบาท เทียบกับ 577 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 เพิ่มขึ ้น 57 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 9.99 ส่วนเจ้ าหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2558 อยู่ที่ 271 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 100 ล้ านบาทจาก 171
ล้ านบาทเมื่อสิ ้นปี 2557 จากการสัง่ ซื ้อสินค้ าช่วงปลายเดือนและยังไม่ถึงกาหนดชาระ และมีผลทาให้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ 2.27 เท่าเมื่อเทียบกับ 2.01 เท่า ณ สิ ้นปี 2557

แหล่ งที่มาของเงินทุน โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯในปี 2558 ยังคงไม่แตกต่างจากปี 2557 มากนัก คือ
จะอาศัยแหล่งเงินทุนในรูปของหนี ้สินหมุนเวียนเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ หนี ้สินส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมธนาคาร
ระยะสันและบางส่
้
วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้ าหนี ้การค้ า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 422 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเมื่อสิ ้น
ปี ก่อน 33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.57 เป็ นผลมาจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของปี นี ้ 79 ล้ าน
บาทและหักปันผลจ่ายออกไป 46 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง ในปี 2558 บริ ษัทฯมีสภาพคล่องที่ดีขึ ้น เนื่องจากเมื่อเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว บริษัทฯมีกระแสเงินสดเข้ ามาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในช่วงปลายปี 2548
และการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่ใช้ เป็ นหลักประกันในช่วงต้ นปี 2549 จึงทาให้ บริ ษัทฯสามารถบริหาร
เงินทุนให้ มีต้นทุนทางการเงินลดลง
บริษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่ 1.33 เท่าในปี 2558 เทียบกับ 1.36 เท่า ณ สิ ้นปี 2557 ลดลงเล็กน้ อยเป็ น
ผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสันและเจ้
้
าหนี ้การค้ าที่เพิ่มขึ ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
ประธานกรรมการบริ หาร

