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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สําหรับผลการดําเนินงานปี 0
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน) ใคร่ขอนําส่งงบการเงินสําหรับปี สิ ;นสุด ณ วันที = ธันวาคม
0 ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว และขอให้ การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการเพิมเติม ดังนี ;
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
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หมายเหตุ :
จากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที เรืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ; วนั ที มกราคม 0
ซึงมีผลกระทบต่อ
มูลค่าสินทรัพย์รวม, ส่วนของผู้ถอื หุ้น, และกําไรสุทธิของงวดปี
จึงทําให้ อตั ราส่วนทางการเงินบางรายการของปี
ทีแสดงเปรียบเทียบไว้ นนไม่
ั ; ตรงกับทีเคยเปิ ดเผยไปก่อนหน้ านี ;

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 ษัทฯในปี 0 ลดลงร้ อยละ C.0= จาก =, @@ ล้ านบาท ในปี
มาเป็ น =,159
ล้ านบาท โดยยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ลดลงร้ อยละ = . A, หน่วยธุรกิจ Specialty
and Engineering Polymer เพิมขึ ;นร้ อยละ 0.C , และหน่วยธุรกิจ Specialty Chemical ลดลงร้ อยละ
=0.0 ยอดขายรวมทีลดลงร้ อยละ C.0= นัน; เป็ นผลมาจากยอดขายของสินค้ ากลุม่ Commodity
Polymer ทีลดลงจากการเปลียนแปลงการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตสินค้ าหลักซึงมีผลตั ;งแต่กลางปี
เป็ นต้ นมา
ผลการดําเนินงานด้ านการเงิน
ในปี 2556 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและค่าใช้ จ่ายรวม 3,067 ล้ านบาท ลดลง C ล้ านบาทจาก
=, ? ล้ านบาทของปี ก่อน หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 14.59 ซึงค่าใช้ จ่ายหลักของบริ ษัทฯ ยังคงมาจาก
ต้ นทุนขาย โดยต้ นทุนขายลดลง ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ . @ ซึงใกล้ เคียงกับอัตราการลดลง
ของยอดขาย
ส่วนกําไรขันต้
; นทีลดลงร้ อยละ 0. 0 จาก == ล้ านบาทในปี
มาเป็ น ? ล้ านบาทในปี 0
นั ;น เป็ นผลมาจากยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ทีลดลงดังกล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไรก็
ตามอัตรากําไรขันต้
; นของปี นี ;ปรับเพิมขึ ;นจากร้ อยละ 0.= มาเป็ นร้ อยละ 0.?= เนืองจากในปี ก่อนมีการ
ขายสินค้ าทีเคลือนไหวช้ าออกไปในราคาตํากว่าทุน บวกกับในปี นี ;สินค้ าบางรายการมีต้นทุนลดลงจากการ
สังซื ;อเป็ นล็อตใหญ่
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิมขึ ;นร้ อยละ .= จาก ล้ านบาท ในปี
มาเป็ น A
ล้ านบาทในปี 0 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากในปี ก่อนมีการโอนกลับรายการปรับลดสินค้ าคงเหลือให้
เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับจํานวน ล้ านบาท แต่ในปี นี ;ไม่มีรายการดังกล่าว และอีกส่วนหนึงมจากค่า
เช่าคลังสินค้ าทีเพิมขึ ;นจํานวน ล้ านบาทเพือรองรับปริ มาณการเก็บสินค้ าทีเพิมขึ ;น
ด้ านดอกเบี ;ยจ่าย ในปี 2556 มีดอกเบี ;ยจ่ายรวม ล้ านบาท ลดลง ล้ านบาทจากปี ก่อนที ?
ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 10.64 เนืองจากอัตราดอกเบี ;ยทีตํากว่าปี ก่อน

ส่วนอัตราภาษี เงินได้ นิตบิ ุคคลของปี 0 นี ;ลดลงจากปี ก่อนทีร้ อยละ =.@@ มาเป็ นร้ อยละ @.@@
เนืองจากเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษี เงินได้ นิตบิ ุคคล
ด้ วยปั จจัยต่างๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ น จึงทําให้ กําไรสุทธิของบริ ษัทฯในรอบปี 2556 อยูท่ ี @ ล้ านบาท
เทียบกับ 0 ล้ านบาทในปี 2555 หรื อลดลงร้ อยละ A. 0
ฐานะการเงินปี 7889 เปรี ยบเทียบกับปี 2555
สินทรั พย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวม , A ล้ านบาท เพิมขึ ;น ล้ านบาทจาก
เมือสิ ;นปี ก่อนที , ? ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ ;นของลูกหนี ;การค้ าและสินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่
ณ สิ ;นปี 0 บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ , C ล้ านบาท เพิมขึ ;น 0C ล้ านบาทจากสิ ;นปี ก่อน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.0? สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ ;นของลูกหนี ;การค้ า ซึงเพิมขึ ;น A0 ล้ านบาทจาก
CA ล้ านบาทเมือสิ ;นปี
มาเป็ น 0 ล้ านบาทในปี 0 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ .? โดยมีสาเหตุมา
จากการขยายเครดิตเทอมให้ กบั ลูกค้ าเพิมขึ ;น
ส่วนสินค้ าคงเหลือนั ;นอยู่ที @ ล้ านบาท ซึงเพิมขึ ;น 0A ล้ านบาทจาก C เมือสิ ;นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ .@0 โดยเป็ นผลมาจากการสังซื ;อสินค้ าทีเพิมขึ ;นโดยเฉพาะสินค้ ากลุม่ ทีต้องนําเข้ าจากต่างประเทศ
หนีส: ิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯมีหนี ;สินรวม AA ล้ านบาท เพิมขึ ;น 0 ล้ านบาทจาก 0 ล้ าน
บาทเมือสิ ;นปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ . โดยหนี ;สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมธนาคารระยะสันและ
;
บางส่วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้ าหนี ;การค้ า ซึง ณ สิ ;นปี 0 มียอดเงินกู้ยืมระยะสั ;นจาก
สถาบันการเงินคงเหลืออยูท่ ี 0 ล้ านบาท เทียบกับ @ ล้ านบาท ณ สิ ;นปี
เพิมขึ ;น @ ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ =. 0 ส่วนเจ้ าหนี ;การค้ า ณ สิ ;นปี 0 อยู่ที C ล้ านบาท เพิมขึ ;น =? ล้ านบาทจาก A
ล้ านบาทเมือสิ ;นปี
และมีผลทําให้ อตั ราส่วนหนี ;สินต่อทุนเพิมขึ ;นมาอยู่ที . เท่าเมือเทียบกับ .A@
เท่า ณ สิ ;นปี
แหล่ งที;มาของเงินทุน โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯในปี 0 ยังคงไม่แตกต่างจากปี
มากนัก คือ
จะอาศัยแหล่งเงินทุนในรูปของหนี ;สินหมุนเวียนเป็ นส่วนใหญ่ ซึงหนี ;สินส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมธนาคาร
ระยะสันและบางส่
;
วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้ าหนีก; ารค้ า

ส่ วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 399 ล้ านบาท ลดลงจากเมือสิ ;นปี
ก่อน C ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ .@@ เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของปี 2556 ที @
ล้ านบาทและหักปั นผลจ่ายออกไป C ล้ านบาท
สภาพคล่ อง ในปี 0 บริ ษัทฯมีสภาพคล่องทีดีขึ ;น เนืองจากเมือเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดเข้ ามาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในช่วงปลายปี CA
และการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารทีใช้ เป็ นหลักประกันในช่วงต้ นปี C? จึงทําให้ บริ ษัทฯสามารถบริ หาร
เงินทุนให้ มีต้นทุนทางการเงินลดลง
บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที .= เท่าในปี 0 เทียบกับ .=A เท่า ณ สิ ;นปี
ผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสั ;นและเจ้ าหนี ;การค้ าทีเพิมขึ ;น
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
ประธานกรรมการบริหาร

ลดลงเล็กน้ อยเป็ น

