วันที
เรื อง
เรี ยน

พฤษภาคม

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส ปี
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน) ใคร่ขอนําส่งงบการเงินสําหรับไตรมาส สิ :นสุด ณ วันที =
มีนาคม
ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว และขอให้ การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการเพิมเติม ดังนี :
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค.2557 31 มี.ค.2558
ฐานะการเงิน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี :สินหมุนเวียน
หนี :สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงาน (ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย
กําไรขันต้
: น
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี :สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ทีเกียวเนืองกับพลาสติกและปิ โตรเคมีนี :จะอาศัย
เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ างสูง ปั จจัยแห่งความสําเร็ จของธุรกิจนี :จึงอยู่ทีการบริ 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 จากการขาย
ยอดขายของบริ ษัทฯในไตรมาส ปี
ลดลงร้ อยละ G.M@ จาก M=M.A ล้ านบาท ในไตรมาส ปี
A มาเป็ น M=G.M ล้ านบาท โดยยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ลดลงร้ อยละ @.M@,
หน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer เพิมขึ :นร้ อยละ . , และหน่วยธุรกิจ Specialty
Chemical เพิมขึ :นร้ อยละ .== ยอดขายรวมทีลดลงร้ อยละ G.M@ นั :นเป็ นผลมาจากราคาสินค้ าทีปรับ
ตัวลดลงตามวิกฤตราคานํ :ามันในตลาดโลกทีปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงตังแต่
: ปลายไตรมาสสุดท้ ายของปี ก่อน
แต่อย่างไรก็ตามจากการรักษาฐานลูกค้ าทีมีศกั ยภาพไว้ จงึ ทําให้ ปริมาณการขายในไตรมาส ปี นี :เพิมขึ :นใน
อัตราร้ อยละ M.@@ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ผลการดําเนินงานด้ านการเงิน
ในไตรมาส ปี 2558 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและค่าใช้ จ่ายรวม MGM.= ล้ านบาท ลดลง @. ล้ านบาท
จาก M =. ล้ านบาทของไตรมาส ปี ก่อน หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 0.46 ซึงค่าใช้ จา่ ยหลักของบริ ษัทฯ
ยังคงมาจากต้ นทุนขาย โดยต้ นทุนขายลดลง =.A ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ G.@ ซึงใกล้ เคียงกับอัตรา
การลดลงของยอดขาย
ส่วนกําไรขันต้
: นนันลดลงร้
:
อยละ .M= จาก K.M ล้ านบาทในไตรมาส ปี A มาเป็ น .M ล้ าน
บาทในไตรมาส ปี
นั :น เป็ นผลมาจากอัตรากําไรขั :นต้ นของไตรมาส ปี นี :ทีลดลงจากร้ อยละ K.K
ในไตรมาส ปี A มาเป็ นร้ อยละ K.G เนืองจากราคาสินค้ าทีลดลงอย่างรุนแรงตามวิกฤตราคานํา: มัน
ทําให้ ในบางกรณีบริ ษัทจําเป็ นต้ องขายสินค้ าในราคาตํากว่าต้ นทุน ประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชะลอตัวลงและปั ญหาหนี :ภาคครัวเรื อนทีอยูใ่ นระดับสูงส่งผลให้ การใช้ จ่ายลดลง ส่งผลให้ การ
แข่งขันด้ านราคาเพือแย่งชิงฐานลูกค้ าของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและปิ โตรเคมีรุนแรงยิงขึ :น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงร้ อยละ .= จาก =G.A ล้ านบาท ในไตรมาส ปี A มา
เป็ น =G. ล้ านบาทในไตรมาส ปี
โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากค่าเช่าคลังสินค้ าทีลดลง G. ล้ าน
บาทเนืองจากปริ มาณการเก็บสินค้ าทีตําลง ประกอบกับในปี ก่อนมีค่าซ่อมแซมหลังคาของคลังสินค้ า
จํานวน G.@ ล้ านบท แต่ในปี นี :ไม่มีรายการดังกล่าว

ด้ านดอกเบี :ยจ่าย ในไตรมาส ปี 2558 มีดอกเบี :ยจ่ายรวม =. ล้ านบาท ลดลง . ล้ านบาท
จากไตรมาส ปี ก่อนที @.K ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 24.68 มีสาเหตุมาจากยอดเงินกู้ยืมระยะ
สันที
: ลดลงเนืองจากสินค้ าคงเหลือลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี :ยในปี นี :อยูใ่ นช่วงขาลง
ด้ วยปั จจัยต่างๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ น จึงทําให้ กําไรสุทธิของบริ ษัทฯในไตรมาส ปี 2558 อยูท่ ี K.
ล้ านบาท เทียบกับ M. ล้ านบาทในไตรมาส ปี 2557 หรื อลดลงร้ อยละ . G
ฐานะการเงินไตรมาส 8 ปี 9::; เปรี ยบเทียบกับ ณ สิน= ปี 2557
สินทรั พย์ ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวม , A ล้ านบาท เพิมขึ :น GG ล้ านบาทจาก
เมือสิ :นปี ก่อนที , A ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ :นของลูกหนี :การค้ า สินทรัพย์ทีมีการ
เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ได้ แก่
ณ สิ :นไตรมาส ปี
บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ , @ ล้ านบาท เพิมขึ :น G ล้ านบาทจาก
สิ :นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ M. G สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ :นของลูกหนี :การค้ า ซึงเพิมขึ :น =M ล้ าน
บาทจาก KK ล้ านบาทเมือสิ :นปี A มาเป็ น AG ล้ านบาทในไตรมาส ปี
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
@. = มีสาเหตุมาจากการขยายเครดิตเทอมให้ กบั ลูกค้ าเพิมขึ :น
ส่วนสินค้ าคงเหลือนั :นอยู่ที @G@ ล้ านบาท ซึงลดลง = ล้ านบาทจาก @=K เมือสิ :นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ A. เป็ นผลมาจากการบริ หารสินค้ าคงเหลือให้ สอดคล้ องกับประมาณการยอดขาย
หนีส= ิน ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯมีหนี :สินรวม K ล้ านบาท เพิมขึ :น = ล้ านบาทจาก A ล้ าน
บาทเมือสิ :นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ G.K= โดยหนี :สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมธนาคารระยะสันและ
:
บางส่วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้ าหนี :การค้ า ซึง ณ สิ :นไตรมาส ปี
มียอดเงินกู้ยืม
ระยะสั :นจากสถาบันการเงินคงเหลืออยูท่ ี A ล้ านบาท เทียบกับ AA ล้ านบาท ณ สิ :นปี A ลดลง
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ G. K ส่วนเจ้ าหนี :การค้ า ณ สิ :นไตรมาส ปี
อยู่ที ล้ านบาท เพิมขึ :น
ล้ านบาทจาก A ล้ านบาทเมือสิ :นปี A และมีผลทําให้ อตั ราส่วนหนี :สินต่อทุนเพิมขึ :นมาอยู่ที . =
เท่าเมือเทียบกับ .G เท่า ณ สิ :นปี A

แหล่ งที>มาของเงินทุน โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯในปี
ยังคงไม่แตกต่างจากปี A มากนัก คือ
จะอาศัยแหล่งเงินทุนในรูปของหนี :สินหมุนเวียนเป็ นส่วนใหญ่ ซึงหนี :สินส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมธนาคาร
ระยะสั :นและบางส่วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้ าหนีก: ารค้ า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น 406 ล้ านบาท เพิมขึ :นจากเมือสิ :น
ปี ก่อน A ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ @.= เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของไตรมาส ปี นี :
สภาพคล่ อง ในปี
บริ ษัทฯมีสภาพคล่องทีดีขึ :น เนืองจากเมือเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดเข้ ามาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในช่วงปลายปี @
และการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารทีใช้ เป็ นหลักประกันในช่วงต้ นปี @M จึงทําให้ บริ ษัทฯสามารถบริ หาร
เงินทุนให้ มีต้นทุนทางการเงินลดลง
บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที .=@ เท่าในไตรมาส ปี
เล็กน้ อยเป็ นผลมาจากเจ้ าหนี :การค้ าทีเพิมขึ :น

เทียบกับ .=K เท่า ณ สิ :นปี

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
ประธานกรรมการบริหาร

A ลดลง

