ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ำยเม็ดพลำสติกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลำสติกและปิโตรเคมี นี้ จะอำศัย
เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ำงสูง ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของธุรกิจนี้จึงอยู่ที่กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กำรจัดส่ง
สินค้ำให้ได้ทันควำมต้องกำรของลูกค้ำ ต้นทุนทำงกำรเงิน กำรบริหำรกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำ รวมถึง
ยอดขำยเนื่องจำกธุรกิจประเภทนี้มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำกำรสร้ำงยอดขำยให้เกิดขึ้นได้มำกจะทำให้เกิด
กำไรสุทธิที่ดีได้
รายได้จากการขาย
บริษัทมียอดขำยรวมในปี 2555 เท่ำกับ 3,700 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 86 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 2.28 โดยยอดขำยในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ลดลง 15.53% หน่วยธุรกิจ Specialty and
Engineering Polymer เพิ่มขึ้น 20.33% และหน่วยธุรกิจ Specialty Chemical เพิ่มขึ้น 96.78% ยอดขำยรวมที่
ลดลง 2.28% นั้นเป็นผลมำจำกยอดขำยของสินค้ำกลุ่ม Commodity Polymer ที่ลดลงจำกกำรเปลี่ยนแปลง
กำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยของผู้ผลิตสินค้ำหลักซึ่งมีผลตั้งแต่กลำงปี 2555 เป็นต้นไป

ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
ในปี 2555 บริษัทมีต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำยรวม 3,591 ล้ำนบำท ลดลง 73 ล้ำนบำทจำกปีก่อนหรือ
ลดลงในอัตรำร้อยละ 1.99 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยหลักของบริษัทยังคงมำจำกต้นทุนขำย โดยต้นทุนขำยลดลง 65 ล้ำน
บำท หรือลดลง ร้อยละ 1.83 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำกำรลดลงของยอดขำย อัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย
ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีก่อนในระดับร้อยละ 93.27 มำเป็นร้อยละ 93.69 ในปี 2555
ส่วนกำไรขั้นต้นที่ลดลงร้อยละ 8.46 จำก 255 ล้ำนบำท ในปี 2554 มำเป็น 233 ล้ำนบำท ในปี 2555
นั้นเป็นผลมำจำกยอดขำยในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้นบวกกับอัตรำกำไร
ขั้นต้นเฉลี่ยทั้งปีลดลงจำกปีก่อนที่ระดับร้อยละ 6.73 มำอยู่ที่ร้อยละ 6.31 เนื่องจำกกำรแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงร้อยละ 6.08 จำก 133 ล้ำนบำท ในปี 2554 มำเป็น 125 ล้ำน
บำท ในปี 2555 โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกในปีก่อนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำจำนวน 3
ล้ำนบำท ตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 2 ล้ำนบำท และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำนวน 7
ล้ำนบำท แต่ในปีนี้บริษัทมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำนวน 5 ล้ำนบำท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรำยได้อื่น อีกทั้ง
มีกำรโอนกลับรำยกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับจำนวน 2 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ในปี

นี้มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้ำนบำทเนื่องจำกกำรปรับเงินเดือนประจำปีและจำนวน
พนักงำนที่เพิ่มขึ้น
ด้ำนดอกเบี้ย จ่ำย ในปี 2555 มีดอกเบี้ย จ่ำยรวม 19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6 ล้ำนบำทจำกปีก่อน หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 48.00 มีสำเหตุมำจำกยอดเงินกู้ยื มระยะสั้นในระหว่ำงปีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกลูกหนี้
กำรค้ำ และสินค้ำคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่ำงปี
ส่วนอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2555 นี้ลดลงจำกปีก่อนที่ร้อยละ 30.00 มำเป็นร้อยละ 23.00
เนื่องจำกเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ด้วยปัจจัยต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี 2555 อยู่ที่ 78 ล้ำน
บำท เทียบกับ 80 ล้ำนบำท ในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 3.46
ฐานะการเงินปี 2554 เปรียบเทียบปี 2553
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,125 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 13
ล้ำนบำทโดยสำเหตุหลัก มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของสินค้ำคงเหลือ แต่ลูกหนี้กำรค้ำนั้นลดลง สินทรัพย์ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ได้แก่
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ำกับ 983 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 13 ล้ำนบำทจำกปีก่อน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.33 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของสิ นค้ำคงเหลือซึ่งเพิ่มขึ้น 94 ล้ำนบำทจำก 359 ล้ำน
บำทในปี 2554 มำเป็น 452 ล้ำนบำทในปี 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 26.12 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรยอดสั่งซื้อ
สินค้ำที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพำะสินค้ำกลุ่มที่ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
ส่วนลูกหนี้กำรค้ำนั้นอยู่ที่ 481 ล้ำนบำทซึ่งลดลง 86 ล้ำนบำทจำกปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.11
โดยเป็น ผลมำจำกยอดขำยในไตรมำสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ที่ลดต่ำลง บวกกับกำรบริหำรกำรเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม 726 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ยืมธนำคำรระยะสั้น และบำงส่วนมำจำกเงินเบิกเกิน
บัญชีธนำคำร และเจ้ำหนี้กำรค้ำ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2555 มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินคงเหลืออยู่ที่
505 ล้ำนบำท เทียบกับ 466 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27 เนื่องจำกยอดเงินกู้ยืมระยะสั้น
ในระหว่ำงปีที่เพิ่มสูงขึ้น และมีผลทำให้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงมำอยู่ที่ 1.82 เท่ำเมื่อเทียบกับ 1.87 เท่ำ
ในปี 2554

แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท ในปี 2555 ยังคงไม่แตกต่ำงจำกปี 2554 มำกนัก
คือ จะอำศั ยแหล่ง เงิ นทุนในรูปของหนี้สินหมุนเวีย นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่มำจำกเงินกู้ ยื ม
ธนำคำรระยะสั้น และบำงส่วนมำจำกเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร และเจ้ำหนี้กำรค้ำ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 400 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 เป็นผลมำจำกกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนของปี 2555 ที่ 78
ล้ำนบำท และหักปันผลจ่ำยออกไป 66 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง ในปี 2555 บริษัทมีสภำพคล่องที่ดีขึ้น เนื่องจำกเมื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ฯ แล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดเข้ำมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในช่วงปลำยปี 2548
และกำรไถ่ถ อนเงิ นฝำกธนำคำรที่ใช้ เป็นหลักประกันในช่วงต้นปี 2549 จึงทำให้บริษัทสำมำรถบริ หำร
เงินทุนให้มีต้นทุนทำงกำรเงินลดลง
บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องที่ 1.38 เท่ำในปี 2555 และ 1.37 เท่ำในปี 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปีก่อนเป็นผลมำจำกสินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึ้น

