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ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เป็ นตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบทีเกียวเนืองกับพลาสติกและปิ โตรเคมี
รวมถึงสารเติมแต่งทีใช้ ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิ โตรเคมีอืน ๆ โดยบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้ า
ให้ กบั บริ ษัทชันนํ
T าทังในด้
T านกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทงภายในประเทศ
ัT
และต่างประเทศ รวมกันถึง 32 บริ ษัท อาทิเช่น บริ ษัท
เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายเม็ดพลาสติกในกลุม่ ปิ โตรเคมีทีบมจ.ปูนซิเมนต์ไทยถือหุ้นทังร้T อยเปอร์ เซนต์
บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) ExxonMobil Chemical, DuPont Performance Polymers, บริ ษัท สยามโพ
ลีสไตรี น จํากัด, และ Chi Mei Corporation ซึง บริ ษัทฯ ถือเป็ นบริ ษัทไทยทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
สารเติมแต่ง และเคมีภณ
ั ฑ์ทีเกียวเนืองกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิ โตรเคมีทีหลากหลายทีสดุ ในประเทศไทย
บริ ษัทฯ ก่อตังขึ
T Tนเมือ วันที 27 กันยายน 2537 ด้ วยทุนจดทะเบียน 2 ล้ านบาท โดยเริ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที 1 เมษายน
2538 บริษัทฯ มีผ้ กู ่อตังT 5 ท่าน ทีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกจนถึงปั จจุบนั มากกว่า 20 ปี ด้ วยประสบการณ์ของทีม
ผู้บริ หารเป็ นส่วนสําคัญทีทาํ ให้ บริ ษัทฯ เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง โดยในปี 2554 บริ ษัทมียอดขายมูลค่า 3,786 ล้ านบาท ซึง เป็ น
การเติบโตขึ Tนร้ อยละ 3.4 จากปี 2553
บริ ษัทฯ แบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็ น 3 หน่วยธุรกิจหลัก คือ 1. หน่วยธุรกิจ commodity polymer 2. หน่วยธุรกิจ specialty and
engineering polymer และ 3. หน่วยธุรกิจ specialty chemical กล่าวคือ บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าครอบคลุมตังแต่
T commodity polymer
ซึง เป็ นวัตถุดิบพื Tนฐานในการแปรรูป สินค้ าพลาสติกทัว ไป กระทัง Specialty and engineering polymer ซึง เป็ นเม็ดพลาสติกเกรด
พิเศษทีใ ห้ ความแข็งแกร่ง คงทน และคุณสมบัติอืนทีเหมาะสมกับงานด้ านอุตสาหกรรม จนถึง สารเติมแต่งชนิดพิเศษทีเป็ นสินค้ า
ทีสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ทําให้ ผลิตภัณฑ์ทีผสมสารเติมแต่ง มีคณ
ุ สมบัติพิเศษเพิม ขึ Tน อาทิ ป้องกันการเกิดปฏิกริยา
ป้องกันรังสี ป้องกันเชื Tอรา แบคทีเรี ย ป้องกันการเกิดไฟฟ้ าสถิตย์ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ เป็ นหนึง ในสองบริ ษัทไทยทีมีสนิ ค้ าในกลุม่ ปิ โตร
เคมีครอบคลุมทังT commodity และ specialty product ทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ ในประเทศไทย โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม
3,793 ล้ านบาท แบ่งเป็ นรายได้ จากสินค้ า Commodity Polymer 2,416 ล้ านบาท รายได้ จากสินค้ า Specialty & engineering
polymer 1,357 ล้ านบาท รายได้ จาก Specialty chemical 13 ล้ านบาท และรายได้ อืน ๆ 7 ล้ านบาท ซึง คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ
63.7, 35.8, 0.3 และ 0.2 ของรายได้ รวมตามลําดับ
บริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ในการเป็ นบริ ษัททีมีความมุง่ มัน จะเป็ นพันธมิตร/คูค่ ิดทีด ีทีสดุ ในการมีสว่ นร่วมสร้ างสรรค์รูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจทีก่อประโยชน์สงู สุดกับทุกฝ่ าย และการให้ บริ การทีด ีเลิศในการจัดหาวัตถุดิบสินค้ าอุตสาหกรรม โดยบริ ษัทฯ ไม่ได้ ทําหน้ าที
เป็ นตัวแทนจําหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่บริ ษัทฯ ยังเป็ นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีลา่ สุดจากผู้ผลิตชันนํ
T าของโลกจึงทําให้
สามารถให้ คาํ ปรึกษาทางวิชาการทีเป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ าในด้ านการผลิต และเชือมโยงต่อไปถึงด้ านการตลาด นอกจากนี Tบริ ษัทฯ
ถือหลักพันธมิตรในการทําธุรกิจกับลูกค้ า ผู้ผลิต และสถาบันการเงินทีเน้ นการเกื Tอกูลกันเพือการค้ าในระยะยาว
บริ ษัทมีความเสีย งทีสาํ คัญ ได้ แก่ ความเสีย งจากหนี Tสูญของลูกหนี Tการค้ า ความเสีย งทางด้ านอัตราแลกเปลีย น ความเสีย งจาก
เงินทุนหมุนเวียน ความเสีย งจากการผันผวนของราคาสินค้ าในตลาดโลก ความเสีย งจากการมีกําไรขันต้
T นค่อนข้ างตํา เป็ นต้ น ทังนี
T T
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสีย งด้ านต่าง ๆ อย่างใกล้ ชิด ดังรายละเอียดทีได้ กล่าวไว้ ในส่วนที 2 เรื องปั จจัยเสีย ง
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สรุ ปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงิน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี Tสินหมุนเวียน
หนี Tสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงาน (ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย
กําไรขันต้
T น
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี Tสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท)

2552

2553

2554

676
828
429
433
395

866
1,018
593
598
419

970
1,112
707
725
388

2,647
188
128
96

3,662
269
172
124

3,786
255
129
80

12.04
25.82
3.64
1.58
1.10
1.98
0.48

13.46
30.51
3.39
1.46
1.43
2.10
0.62

7.55
19.93
2.12
1.37
1.87
1.94
0.40

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.11/2552 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี T”

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้ อมูลในส่วนที 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)
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ส่ วนที 2
บริษัททีออกหลักทรั พย์
ชือบริ ษัท
ประกอบธุรกิจ

: บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ")
: ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบทีเ กียวเนืองกับพลาสติกและปิ โตรเคมี รวมถึงสารเติม
แต่งทีใช้ ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิ โตรเคมีอืน ๆ
: เลขที 13/1 หมู่ 2 ถนนกิงแก้ ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: 0107548000153
: www.gc.co.th
: 0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42
: 0-2763-7949, 0-2312-4880-1
: ไม่มี

ทีตงสํ
ั T านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
Home Page
โทรศัพท์
โทรสาร
นิติบคุ คลทีบริ ษัทถือหุ้น
มากกว่า 10%
รายนามบุคคลอ้ างอิงอืน
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทีอยู่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-6545427
ผู้สอบบัญชี
: บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ ชันT 33,
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก , คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02-264-0777 โทรสาร 02264-0789
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บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสียง
1.1 ความเสียงจากการพึงพาซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตสินค้ าน้ อยราย
สัดส่วนของซัพพลายเออร์ ทีบริษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายในสัดส่วนทีสงู คือ บริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด โดยมีสดั ส่วนร้ อย
ละ 45.8 ของยอดซื Tอทังหมดของบริ
T
ษัทฯ ในปี 2554 ซึง สัดส่วนการสัง ซื Tอนี Tได้ ลดลงมาอย่างต่อเนืองตังแต่
T ปี 2547 ซึง อยูท่ ี
ระดับประมาณร้ อยละ 63 ของยอดซื Tอทังหมดของบริ
T
ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ยอดซื Tอจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด ในปี 2554 มีมลู ค่า 1,606 ล้ านบาท ลดลงจาก 1,709 ล้ านบาทใน
ปี 2553 หรื อลดลงร้ อยละ 6 ในขณะทีปริ มาณซื Tอจากกลุม่ ของบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด ปรับลดลง จาก 38,358 ตัน ใน
ปี 2553 เป็ น 34,085ตัน ในปี 2554 หรื อลดลงร้ อยละ 11
ทังนี
T T บริ ษัทมีนโยบาย และพยายามเพิม ความหลากหลายของสินค้ า โดยขยายตัวไปในตลาด และอุตสาหกรรมใหม่ ดังจะเห็น
ได้ จากการขยายธุรกิจไปยังตลาด/อุตสาหกรรม ทีเกียวข้ องกับยาง มีการติดต่อเพิมจํานวนซัพพลายเออร์ มากขึ Tน เพือให้ เกิด
การถ่วงดุลทีเ หมาะสม ในขณะเดียวกัน ยังคงมุง่ เน้ นขยายตลาด และเพิมยอดขายสินค้ าเกรดพิเศษ ทีผลิตโดยซัพพลายเออร์
ชันนํ
T าของโลก อีกกว่า 20 บริษัท ซึง โดยส่วนใหญ่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายเพียงบริ ษัทเดียวในประเทศไทย และให้ อตั รา
กําไรขันต้
T นทีสงู กว่า มีความเสีย งเรื องราคาตํา กว่า มีอตั ราการเจริญเติบโตสูง และคูแ่ ข่งน้ อยราย
1.2 ความเสียงจากการพึงพาพนักงาน
เนืองจากยอดขายของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นการขายผ่านพนักงานขาย ดังนันT ยอดขายของบริ ษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับบุคลากรฝ่ ายขาย บริ ษัทฯ จึงมีความเสีย งในการพึง พิงบุคลากรฝ่ ายขายในด้ านความสัมพันธ์ทีมีกบั ลูกค้ า หากพนักงาน
ขายออกจากบริ ษัทฯ ไป ลูกค้ าก็อาจย้ ายการซื Tอสินค้ าตามไปด้ วย ซึง อาจจะทําให้ ยอดขายและกําไรของบริ ษัทฯ ลดลงได้
โดยเฉพาะสินค้ าประเภท Commodity Polymer แต่ในการขายสินค้ าเกรดพิเศษบางผลิตภัณฑ์ อาจจําเป็ นต้ องอาศัยความรู้
ความชํานาญเฉพาะด้ านของบุคลากรในการขายสินค้ านันT ๆ และสิง สําคัญการสนับสนุนด้ านเทคนิคจากซัพพลายเออร์ หาก
พนักงานขายคนดังกล่าวออกจากบริ ษัทฯ ไป บริ ษัทฯ อาจประสบปั ญหาด้ านงานขายได้
อย่างไรก็ตามลูกค้ าส่วนใหญ่ได้ ค้าขายกับบริ ษัทมาเป็ นเวลานานซึง เป็ นความประทับใจต่อนโยบายของบริ ษัท ดังนันT จึง
สามารถลดความเสีย งในการเสียลูกค้ าได้ ในระดับหนึง และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีความรู้ความชํานาญในสินค้ าทุกชนิดเป็ น
อย่างดี อีกทังมี
T การเยียมเยียนลูกค้ าตามวาระต่างๆ ทําให้ ความสัมพันธ์ในรูปบริ ษัท และทางผู้บริ หารเป็ นไปด้ วยดี ประกอบ
กับบริ ษัทฯ มีนโยบายในการฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนือง จึงสามารถพัฒนาบุคลากรมาทดแทนได้ อย่างต่อเนือง
ประกอบกับระบบฐานข้ อมูลลูกค้ าทีดีจงึ ทําให้ พนักงานใหม่สามารถติดตามลูกค้ าเดิมได้ โดยง่าย สิง ทีสาํ คัญอีกประการหนึง
คือสินค้ าเกรดพิเศษทีบริษัทฯ เป็ นตัวแทนส่วนใหญ่หลังจากผู้สงั ซื Tอของลูกค้ ารับรองคุณภาพแล้ ว จะไม่เปลีย นไปใช้ ของบริ ษัท
อืนถ้ าไม่มเี หตุจําเป็ นอย่างยิงจริ งๆ เนืองจากผู้สงั ซื Tอของลูกค้ ากําหนดรายละเอียดคุณภาพของวัตถุดิบไว้ แล้ ว นอกจากนี Tฐาน
ลูกค้ าบางกลุม่ ผูกกับสินค้ าเกรดพิเศษ และไม่สามารถเปลีย นได้ ทําให้ การพึง พาพนักงานจากส่วนนี Tมีผลไม่มากนัก
นอกจากทีกล่าวมาแล้ ว บริ ษัทมีแผนทีจะดําเนินการพัฒนาแผนการสืบทอด (Succession Plan) ในทุกระดับของการบริ หาร
ในองค์กร เพือเป็ นการเสริ มสร้ างความมัน คงยัง ยืนขององค์กร และธุรกิจในระยะยาว
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1.3 ความเสียงจากหนีสR ูญของลูกหนีกR ารค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มียอดขายเครดิตเกือบทังหมด
T
ดังนันหากลู
T
กหนี Tการค้ าของบริษัทฯ กลายเป็ นหนี Tสูญเป็ นจํานวนมาก อาจ
ส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางด้ านเงินทุนหมุนเวียน หรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ มีการกระจายการขายให้ แก่ลกู ค้ าในวงกว้ าง ยอดขายแต่ละรายลูกค้ ามีไม่เกินร้ อยละ 5 ของยอดขายทังหมดเพื
T
อลด
ความเสีย ง และมีนโยบายตรวจสอบเครดิตของลูกค้ าอย่างรัดกุมก่อนทีจะให้ เครดิตกับลูกค้ า และติดตามดูพฤติกรรมและ
ความสามารถในการชําระเงินอย่างใกล้ ชิด โดยบริ ษัทฯ ได้ ตงคณะกรรมการพิ
ัT
จารณาสินเชือเพือพิจารณาวงเงินเครดิตสําหรับ
ลูกค้ าทังรายเก่
T
าและรายใหม่ และมีการจัดตังระบบการอนุ
T
มตั ิเครดิตให้ กบั ลูกค้ าโดยแยกออกมาจากฝ่ ายขาย เพือควบคุม
รายการขายทีอาจมีความเสีย ง นอกจากนันบริ
T ษัทฯ ได้ ทําประกันคุ้มครองความเสียหายของลูกหนี Tการค้ ากับบริ ษัทประกันภัย
มาเป็ นเวลา 7 ปี โดยจะคุ้มครองสําหรับหนี Tเสียของลูกค้ าของบริษัทฯทีอยูใ่ นเงือนไขการประกันภัย โดยทางบริษัทประกันภัย
จะกําหนดวงเงินคุ้มครองสําหรับลูกค้ ารายทีเข้ าเกณฑ์ตามเงือนไขประกัน
สําหรับการสํารองค่าเผือหนี Tสงสัยจะสูญของ
บริ ษัทฯ นันT บริ ษัทฯ มีการพิจารณาความเสีย งของลูกหนี Tการค้ าจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและสถานะปั จจุบนั
ของลูกหนี Tคงค้ าง และเปรี ยบเทียบกับสํารองค่าเผือหนี Tสูญทีตงอยู
ั T ่ และการคํ Tาประกันจากบริ ษัทประกันภัย ว่าจําเป็ นต้ องมี
การสํารองเพิมเติมหรื อไม่
1.4 ความเสียงทางด้ านอัตราแลกเปลียน
บริ ษัทฯ ซื Tอสินค้ าจากซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาเกือบทังหมด
T
เพือความสะดวก
ในการควบคุมดูแล โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ มีการซื Tอสินค้ าในสกุลเงินต่างประเทศประมาณร้ อยละ 22.7 ของยอดสัง ซื Tอ
ทังหมดของบริ
T
ษัทฯ ในจํานวนนี Tมากกว่าร้ อยละ 99 เป็ นการซื Tอสินค้ าในสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง หากอัตราแลกเปลีย น
สกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ มีความผันผวน อาจทําให้ มีผลกระทบต่อกําไรของบริ ษัทได้ มาก
อย่างไรก็ตาม เพือการป้องกันความเสีย งจากอัตราแลกเปลีย น บริ ษัทฯ จึงมีการติดตามความเคลือ นไหวของค่าเงินบาทต่อ
สกุลเงินเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐอย่างใกล้ ชิดโดยขอคําปรึกษาจากธนาคารคูค่ ้ าประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการป้องกัน
ความเสีย งด้ วยเครื องมือทางการเงิน โดยการซื Tอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ช่วงเวลาไหน อย่างไร
บริ ษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการไม่เก็งกําไรอัตราแลกเปลีย น โดยไม่มีการซื Tอหรื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าโดยไม่มี
ภาระผูกพันทางการค้ า และบริ ษัทฯ จะไม่มีการขายล่วงหน้ าโดยไม่ได้ ตกลงอัตราแลกเปลีย นกับลูกค้ า จึงทําให้ สามารถ
ป้องกันความเสีย งได้ ในระดับหนึง
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1.5 ความเสียงจากเงินทุนหมุนเวียน
เนืองจากบริษัทฯ ต้ องมีการสํารองสินค้ าคงคลังไว้ จํานวนหนึง เพือ ให้ สามารถส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว รวม
กับระยะเวลาการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าของบริ ษัทฯ อยูท่ ีประมาณ 87 วัน ซึง นานกว่าระยะเวลาการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าหนี T
การค้ าของบริษัทฯ ทีมีระยะเวลาประมาณ 21 วัน ซึง มีผลทําให้ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องมีเงินทุนหมุนเวียนระดับหนึง สําหรับการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ซึง มี Cash Cycle อยูท่ ีประมาณ 66 วัน หากยอดขายของบริ ษัทฯ เพิมขึ Tนมากอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษัทฯ อาจต้ องหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมซึง มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั
ในปั จจุบนั บริษัทฯ สามารถซื Tอสินค้ าจากผู้ผลิต เช่น บริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด บริษัท เอสซีจี เพอร์ ฟอร์ มานซ์ เคมิ
คอลล์ จํากัด และ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) ในรูปเครดิตได้ สงู สุดถึง 60 วัน แต่เนืองจากบริ ษัทฯ
สามารถหาแหล่งเงินจากสถาบันการเงินได้ ในอัตราดอกเบี Tยทีต ํากว่ามาก บริษัทฯ จึงซื Tอสินค้ าด้ วยเงินสดโดยอาศัยวงเงินจาก
สถาบันการเงินเพือรับส่วนลดทางการค้ า ซึง ทําให้ อตั รากําไรของบริ ษัทฯ ดีขึ Tน โดยในกรณีทีบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นทีจ ะต้ อง
หาเงินทุนหมุนเวียนเพิม เติม บริ ษัทฯ อาจเลือกใช้ เครดิตจากผู้ผลิตข้ างต้ นได้
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ทําให้ บริ ษัทมีวงเงินทุนหมุนเวียนใช้ ได้ อย่าง
เพียงพอ โดย ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยังมีวงเงินคงเหลือทีจะสามารถใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนได้ อีกประมาณ ร้ อยละ 75
จากวงเงินทีมีอยูท่ งหมด
ัT
ทําให้ บริ ษัทฯ มีฐานะเงินทุนหมุนเวียนทีเ ข้ มแข็งยิงขึ Tน และ ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอตั ราส่วน
หนี Tสินต่อทุนเพียง 1.87 เท่าอีกทังการที
T
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดีขึ Tนอย่างต่อเนือง ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงือนไขและ
วงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ดีขึ Tนเป็ นลําดับ
1.6 ความเสียงจากความเปลียนแปลงของราคาสินค้ าในตลาดโลก
ถึงแม้ วา่ บริษัทฯ จะมียอดขายส่วนใหญ่จากในประเทศ แต่ราคาสินค้ าทีขายในตลาดส่วนใหญ่จะขึ Tนอยูก่ บั ราคาสินค้ าใน
ตลาดโลกทีผนั แปรตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก
ตามลักษณะสินค้ าในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีซงึ มีลกั ษณะเป็ น
commodity product กําไรของบริ ษัทฯ จึงเปลีย นแปลงตามราคาสินค้ าในตลาดซึง มีลกั ษณะเป็ นวัฏจักร ความเสีย งของ
บริ ษัทฯ จึงอาจเกิดขึ Tนในกรณีทบี ริ ษัทฯ ซื Tอสินค้ ามาในราคาสูงและเกิดเหตุการณ์ทีราคาของสินค้ าดังกล่าวลดลง ในกรณีนี T
บริ ษัทฯ อาจจําเป็ นต้ องขายสินค้ าคงคลังทีม ีอยูใ่ ห้ กบั บริ ษัทลูกค้ าในราคาทีลดลงหรื อตํากว่าราคาทีซื Tอมา ซึง จะส่งผลทําให้
กําไรของบริ ษัทฯ ลดลงและอาจขาดทุนในบางกรณี
อย่างไรก็ตาม ทีผา่ นมาบริ ษัทฯ พยายามลดความเสีย งนี Tลงโดยการพยายามเก็บสินค้ าคงคลังในระดับทีเหมาะสมตามการ
คาดการณ์ทิศทางของอุปสงค์ และอุปทาน โดยเฉพาะสินค้ าทีมคี วามผันผวนของราคามาก และติดตามการเปลีย นแปลงของ
ราคาตลาดตลอดเวลาจากข้ อมูลทีได้ รับจากซัพพลายเออร์ ระดับโลกอย่างครบวงจร ตังแต่
T ผลิตภัณฑ์ต้นนํ Tาจนถึงปลายนํ Tาใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สําหรับลูกค้ ารายใหญ่ทมี ีการสัง ซื Tอล่วงหน้ าในปริ มาณมาก บริ ษัทฯ จะได้ รับการสนับสนุนในเรื อง
ปริ มาณและราคาโดยตรงจากผู้ผลิต และ/หรื อผู้จําหน่ายจึงทําให้ ลดความเสีย งได้ นอกจากนี T สินค้ าเกรดพิเศษของบริ ษัทฯ ยัง
ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้ าตํา เนืองจากกําหนดราคาขายตามต้ นทุนของบริ ษัทฯบวกกําไร (Cost Plus)
ในปี 2554 บริษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการตังสํ
T ารองการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ในไตรมาส 2/2554 จํานวน 4
ล้ านบาท และได้ โอนกลับรายการดังกล่าวจํานวน 2 ล้ านบาทในไตรมาส 3/2554 ส่วนหนึง เนืองจากภาวะราคาสินค้ ากลับมา
เพิมสูงขึ Tน และสินค้ าเหล่านันได้
T ถกู จําหน่ายออกไปบางส่วนแล้ ว
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1.7 ความเสียงจากการมีกาํ ไรขันR ต้ นค่ อนข้ างตํา
เนืองจากบริษัทฯ มียอดขายมากกว่า 60 % เป็ นสินค้ าประเภท Commodity polymer ดังนันอั
T ตรากําไรขันต้
T นจึงค่อนข้ างตํา
ตามลักษณะของสินค้ า ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี Tย อัตราแลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศ คุณภาพของ
ลูกหนี T และการบริ หารสินค้ าคงคลัง เป็ นต้ น อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม เมือผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดีอย่างต่อเนืองและสมํา เสมอ ทําให้ บริ ษัทฯ มีฐานะเงินทุนหมุนเวียนทีเข้ มแข็งยิงขึ Tน และทําให้
อัตราส่วนหนี Tสินต่อทุนของบริษัทฯ ยังอยูใ่ นระดับไม่สงู นัก จึงทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงือนไขและวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ทดี ี
ขึ Tนเป็ นลําดับ อีกทังT การทีบริ ษัทฯ มีการวางกฎเกณฑ์และติดตามดูแลนโยบายในการควบคุมความเสีย งจากอัตรา
แลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศ นโยบายการให้ สนิ เชือแก่ลกู ค้ า และการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างใกล้ ชิด รวมถึงการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างต่อเนืองเพือลดค่าใช้ จา่ ยน่าจะทําให้ ความเสีย งทีเป็ นผลกระทบต่ออัตรากําไร
สุทธิลดลงได้
นอกจากนี T นโยบายในการเพิมยอดขายสินค้ าเกรดพิเศษ เป็ นอีกหนึง ในนโยบายทีทําให้ ลดความเสีย งในเรื องดังกล่าวได้ ในปี
2554 บริ ษัทมียอดขายสินค้ าเกรดพิเศษ เพิมขึ Tนจากปี 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 10.8 โดยมีมลู ค่าขายเท่ากับ 1,370 ล้ านบาท ใน
ปี 2554 เพิมขึ Tนจากมูลค่าขายในปี 2553 ซึง เท่ากับ 1236 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขันต้
T นในปี 2554 ลดลงจากปี 2553 สาเหตุสาํ คัญส่วนหนึง มาจากการไม่ได้ ตอ่ สัญญากับบริ ษัท บีเอ
เอสเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (BASF) ซึง เป็ นสินค้ าทีมีอตั รากําไรขันต้
T นสูง กอปรกับภาวะการแข่งขันทีมีสงู ขึ Tน รวมถึงมีการ
ขายสินค้ าทีเคลือ นไหวช้ าบางส่วนออกไปในราคาตํา ส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
T นก่อนค่าขนส่งลดลงจากระดับร้ อยละ 7.8 ในปี
2553 เป็ นร้ อยละ 7.2 ในปี 2554
1.8 ความเสียงจากการทีไม่ ต่อสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ ายให้ กับผู้ผลิต
สัญญาตัวแทนจําหน่ายทีบริ ษัทฯ ทํากับผู้ผลิตมีทงลั
ั T กษณะสัญญาปี ต่อปี หรื อ ต่อทุก 2 ปี ซึง เป็ นหลักปฏิบตั ิโดยทัว ไปใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ทําให้ บริษัทฯ มีความเสีย งทีจ ะไม่ได้ รับการต่อสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ายให้ กบั ผู้ผลิต หากไม่สามารถ
ทําตามข้ อกําหนดของผู้ผลิตแต่ละราย เช่น ไม่สามารถสร้ างยอดขายได้ ตามเป้าหมายทีผ้ ผู ลิตกําหนด หรื อ ไม่สามารถดํารง
ระบบโครงสร้ างพื Tนฐานได้ ตามทีผ ้ ผู ลิตกําหนด
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน ทีเ ติบโตอย่างต่อเนือ ง และมีลกู ค้ าประจําอยูจ่ ํานวนมาก อีกทังมี
T การพัฒนากลุม่
ลูกค้ าใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ผลิตมาตลอด ตลอดจนมีการสือ สารทํางานร่วมกันกับ
ทางผู้ผลิตอย่างใกล้ ชิดเพืออธิบายความคืบหน้ าของการขายและการพัฒนาตลาดในประเทศ
ทําให้ ในกรณีทียอดขายไม่
เป็ นไปตามเป้าหมาย ทางผู้ผลิตก็ยงั คงต่อสัญญากับบริ ษัทเนืองจากเข้ าใจในเหตุผลและรับทราบถึงสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด
อยูต่ ลอดเวลา
หากแต่วา่ ปั จจุบนั แนวโน้ มการรวมธุรกิจ เพือสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั องค์กรเกิดขึ Tนเสมอ ดังนันT บางครังT เมือผู้ผลิตทีบริ ษัทเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายถูกซื Tอกิจการโดยบริ ษัทอืน แล้ วมีการเปลีย นแปลงนโยบายไป อาจทําให้ บริ ษัทต้ องสูญเสียผู้ผลิตรายนันๆไป
T
กรณีของ BASF ก็เช่นกัน บริษัทไม่ได้ ตอ่ สัญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของ BASF ซึง ได้ มกี ารควบรวมกิจการ Ciba
Specialty ประเทศไทยในปี 2553 การควบรวมกิจการดังกล่าว ส่งผลให้ เกิดการทับซ้ อนของผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทเป็ นตัวแทน
จําหน่ายให้ กบั บริ ษัทอืน กับส่วนทีเป็ นผลิตภัณฑ์เดิมของ BASF จนเป็ นทีมาของการไม่ได้ ตอ่ สัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่าย
สินค้ าของ BASF ทีครบสัญญา ในวันที 31 ธันวาคม 2553
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อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริ ษัทหาผู้ผลิตรายใหม่ เพือทดแทนสินค้ าดังกล่าว ภายใต้ ชือ Qualichem Specialties จาก
ประเทศอินเดีย ซึง เดิมประกอบธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ าจาก CIBA แต่จากการติดต่อ เพือนําสินค้ าเข้ ามาจําหน่าย ติดปั ญหา
บางประการ ทําให้ ทางบริษัท Qualichem Specialties ไม่สามารถนําส่งสินค้ าให้ บริษัทได้ ในเวลา และจํานวนทีต กลง บริ ษัท
จึงตัดสินใจจัดหาผู้ผลิตรายใหม่ในสินค้ าหมวดดังกล่าวเพิมเติม อาทิ Miliken Chemical เป็ นต้ น
1.9 ความเสียงจากภาวะอุทกภัย
จากภาวะอุทกภัยของประเทศไทยในปี 2554 ส่งผลให้ พื Tนทีอตุ สาหกรรม และทีอยูอ่ าศัยได้ รับความเดือนร้ อน เสียหายเป็ น
บริ เวณกว้ าง ทีตงของบริ
ัT
ษัทอยูบ่ นถนนกิงแก้ ว แนวเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึง เป็ นส่วนหนึง ของพื Tนที Floodway จึงมี
ความเสีย งในการเกิดภาวะนํ Tาท่วม และอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ได้ ทังนี
T Tบริ ษัท ไม่ได้ รับความเสียหายกับทรัพย์สนิ
ของบริ ษัทจากภาวะนํ Tาท่วมในปี 2554 เพระไม่มีภาวะนํ Tาท่วมถึงถนนกิงแก้ วตลอดทังสายจากถนนอ่
T
อนนุชจนถึงถนนบางนาตราด
อย่างไรก็ตาม ด้ วยทีตงที
ั T อยูร่ ิ มถนนกิงแก้ ว ซึง เป็ นแนวคันกันนํ
T Tาตามแนวพระราชดําริ และด้ วยการก่อสร้ างอาคารสํานักงาน
และคลังสินค้ า ทีได้ ประเมินถึงสถานการณ์ดงั กล่าวไว้ แล้ ว จึงได้ มีการถมทีภายในบริษัทให้ มีพื Tนถนนในบริ ษัท อยูใ่ นระดับ
เดียวกับถนนกิงแก้ ว ซึง มีความสูงเพียงพอในระดับเดียวกับแนวคันกันนํ
T Tา ตามแนวพระราชดําริ รวมถึงได้ มีการยกพื Tนอาคาร
สํานักงาน และคลังสินค้ าให้ มีความสูงจากพื Tนถนนในบริ ษัท อีกประมาณ 1 เมตร และ 1.30 เมตร ตามลําดับ สําหรับกรณี
ของเต้ นท์ชวั คราวทีสร้ างขึ Tนเพิมเติมในภายหลังเพือเก็บสินค้ า ทีไม่ได้ มีการยกพื Tนสูงมากนัก อาจจะมีความเสีย งมากกว่า
อาคารอืนในบริ ษัท ทังนี
T T บริ ษัท ได้ มีการทําประกันความเสีย งจากภาวะนํ Tาท่วมอย่างต่อเนือง
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน) ก่อตังขึ
T Tน ณ วันที 27 กันยายน 2537 ด้ วยทุนจดทะเบียน 2 ล้ านบาท โดยเริ ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที 1 เมษายน 2538 บริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หาร 5 ท่าน ณ ขณะนันแต่
T ละท่านมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า 10 ปี ด้ วยความรู้และประสบการณ์ของทีมผู้บริ หารจึงทําให้ บริ ษัทฯ เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ว
บริ ษัทมียอดขาย 3,786 ล้ านบาทในปี 2554 เพิมขึ Tนจากปี 2553 ซึง มีมลู ค่าขาย 3,662 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทีเ พิมขึ Tน 124
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.4 โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 200 ล้ านบาท
แผนภาพแสดงมูลค่ าขายของบริษัทฯ
4,000

ล้านบาท

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

ทีมา : บริ ษัทฯ
ลําดับเหตุการณ์ ท สี าํ คัญของบริษัท
ปี 2537
ก่อตังบริ
T ษัทฯ ขึ Tนด้ วยทุนจดทะเบียน 2 ล้ านบาท ในชือ “บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด” เมือวันที 27
กันยายน 2537
ปี 2538
บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
T นตัวแทนจําหน่ายเม็ดพลาสติก HDPE ของบริ ษัท บางกอกโพลีเอทีลนี จํากัด
(มหาชน) และมีการเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 5 ล้ านบาท
ปี 2539
บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังจาก
T
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด (เดิมชือ บริ ษัท ซีซีซี ค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด) ให้ เป็ น
ตัวแทนจําหน่าย ซึง เป็ นการเริ มต้ นการค้ ากับกลุม่ ปิ โตรเคมีของปูนซิเมนต์ไทย โดยในขณะนันบริ
T ษัทฯ ยังเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายทีมียอดขายเป็ นอันดับ 17 ของ บริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด และยังได้ รับการแต่งตังจาก
T
Eastman Chemical ซึง เป็ นจุดเริ มต้ นของการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ า เกรดพิเศษ (Specialty Product)
และการทําการค้ ากับบริษัทข้ ามชาติ หลังจากนันก็
T มีบริ ษัทระดับโลกหลายรายก็ได้ ติดต่อให้ บริษัทฯ เป็ นตัวแทน
จําหน่ายสินค้ า และบริ ษัทฯ ได้ มกี ารเพิม ทุนเป็ น 10 ล้ านบาท
ปี 2540
บริ ษัทฯ มีการเพิมทุนเป็ น 20 ล้ านบาท เพือรองรับการขยายตัวของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ได้ รับแต่งตังให้
T เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายของ DuPont Engineering Polymers (เปลีย นเป็ น DuPont Performance Polymers ใน
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ปี 2542

ปี 2543

ปี 2544
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ปั จจุบนั นี T) ทีเป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก POLYAMIDE 66 หรื อ NYLON 66 ทีใหญ่ทีสดุ ในโลก และตัวแทน
จําหน่ายของ Chi Mei Corporation ผู้ผลิต ABS รายใหญ่ทีสดุ ของโลก
ได้ รับแต่งตังจาก
T
Ciba Specialty Chemical (ในปี 2552 ถูกซื Tอกิจการโดย BASF ) ซึง เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ า
สารเติมแต่งสําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกระดับโลก และ Owens Corning Australia PTY (ในปี 2552 รวม
กิจการกับ Saint Gobain’s Reinforcement เปลีย นชือเป็ น OCV Reinforcement Co., LTD) ผู้ผลิต Fiber
Glass ให้ เป็ นตัวแทนจําหน่าย และเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้ านบาท
ได้ รับแต่งตังจากบริ
T
ษัทสยามโพลีสไตรี น จํากัด (Dow Chemical Thailand Ltd. ผู้ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก
ชันนํ
T าของโลก) และ Cabot Plastics Hongkong Ltd. ผู้ผลิต Masterbatch สีดํา และ Carbon Black ทีใหญ่
ทีสดุ ในโลก ให้ เป็ นตัวแทนจําหน่าย บริ ษัทฯ มีการเพิมทุนเป็ น 50 ล้ านบาท และทํายอดขายได้ เกิน 500 ล้ าน
บาทเป็ นครังT แรก
Advanced Elastomer Systems (AES) ภายหลังการควบรวมกิจการปั จจุบนั เปลีย นชือเป็ น ExxonMobil ซึง
เป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP ผสมยางทีใหญ่ทีสดุ ในโลกแต่งตังให้
T บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่าย และบริ ษัทฯ มี
การขยายวงเงินสินเชือจาก 3 ธนาคารเป็ น 6 ธนาคาร ทําให้ สามารถขยายฐานลูกค้ าได้ เป็ นจํานวนมาก
ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2543 เพิมขึ Tน 57% จาก ปี 2542 นัน คือเพิมจาก 542 ล้ านบาท เป็ น 849 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มียอดขายเกินหลักพันล้ านบาทเป็ นครังT แรก โดยมียอดขายในปี 2544 เท่ากับ 1,116 ล้ านบาท และ
บริ ษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้ านบาทเป็ น 80 ล้ านบาท เพือ รองรับการเจริ ญเติบโตของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีการเพิม ทุนเป็ น 100 ล้ านบาท และย้ ายทีต งคลั
ั T งสินค้ ามาอยูบ่ ริเวณทีตงปั
ั T จจุบนั ทีถนนกิงแก้ ว ซึง เป็ น
ทีตงยุ
ั T ทธศาสตร์ เนืองจากอยูใ่ กล้ ลกู ค้ า มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจากแหล่ง
ผลิตในประเทศทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรื อสินค้ าทีนําเข้ าจากต่างประเทศผ่านทางท่าเรือนํ Tาลึกแหลม
ฉบัง และบริ ษัทฯ ยังได้ รับการแต่งตังให้
T เป็ นตัวแทนจําหน่ายจากบริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน) ผู้ผลิต PVC ทีใหญ่ทีสดุ ในอาเซียน
บริ ษัทฯ ยังได้ รับการแต่งตังให้
T เป็ นตัวแทนจําหน่ายจาก ExxonMobil ซึง เป็ นบริ ษัททีผลิตปิ โตรเคมีทีใหญ่ทีสดุ
ในโลก และ Rio Tinto Mineral Asia Pte., Ltd.
บริ ษัทฯ ได้ ย้ายทีตงของสํ
ัT
านักงานใหญ่มาอยูท่ เี ดียวกับคลังสินค้ า เพือให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินงาน
บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังT ที 15/2547 เมือ วันที 22 พฤศจิกายน 2547 โดยมีมติให้
จ่ายเงินปั นผลจํานวน 78 ล้ านบาท และเพิมทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระ (ในคราวเดียวกัน) อีก 55 ล้ านบาท
เป็ น 155 ล้ านบาท ต่อมาทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังT ที 1/2547 และ 2/2547 เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2547
และ 17 ธันวาคม 2547 ตามลําดับ มีมติอนุมตั เิ งินปั นผล และการเพิมทุนดังกล่าว
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2548 เมือวันที 1 มีนาคม 2548 โดยผู้ถือหุ้นได้ มีการลง
มติให้
 เปลีย
 นแปลงมูลค่าทีตราไว้ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็ น 1 บาทต่อหุ้น
 ยืนยันการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
 เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้ านบาท โดยเพิมทุนจํานวน 45 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพือ
เสนอขายต่อประชาชน
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนด
รายละเอียดในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว
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ต่อมา บริ ษัทฯ ได้ ทําการเปลีย นแปลงมูลค่าทีต ราไว้ ทําการจดทะเบียนแปรสภาพ และเปลีย นชือบริ ษัทฯ เป็ น
“บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)” เรี ยบร้ อย เมือวันที 17 มีนาคม 2548
เมือวันที 7 มิถนุ ายน 2548 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังT ที 1/2548 มีมติให้ แก้ ไขการจัดสรรหุ้นเพิม ทุนจํานวน
45 ล้ านหุ้นใหม่ ดังนี T
 หุ้นสามัญจํานวน 1.1 ล้ านหุ้น ให้ เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ในราคา
เท่ากับมูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้นของงวดปี บัญชี 2547 ซึง เท่ากับ 1.03 บาทต่อหุ้น
 หุ้นสามัญจํานวน 43.9 ล้ านหุ้น ให้ เสนอขายต่อประชาชน โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจ
ในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ปี 2549
ปี 2550

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ต่อมากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ จํานวน 15 รายได้ ทําการซื Tอหุ้นสามัญจํานวน 1.1 ล้ านหุ้นที
จัดสรรไว้ สาํ หรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ในวันที 8-14 มิถนุ ายน 2548 และบริ ษัทฯ ได้ ทํา
การจดทะเบียนการเพิม ทุนดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ วในวันที 28 มิถนุ ายน 2548 ทําให้ บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน
ชําระแล้ วเป็ น 156.1 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ เสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนทัว ไปเมือวันที 15 พฤศจิกายน 2548 โดยได้ เปิ ดให้ มีการจองซื Tอหุ้นระหว่างวันที 21-23
พฤศจิกายน 2548 ในราคาหุ้นละ 2.34 บาท และเมือวันที 28 พฤศจิกายน 2548 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุน
ชําระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์ จาก 156.1 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาท
เมือวันที 6 ธันวาคม 2548 ได้ เปิ ดให้ มกี ารซื Tอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ น
ครังT แรก ในหมวดปิ โตรเคมี ภายใต้ ชือย่อ “GC”
ได้ รับเอกสารแต่งตังอย่
T างเป็ นทางการจาก Nanocor, Inc. ซึง เป็ นผู้ผลิตสินค้ าสารปรับปรุงคุณภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมพลาสติก
ลงนามร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในสัญญาการให้ การสนับสนุนทางการเงินในโครงการ K –
Dealer Financing เมือวันที 6 มิถนุ ายน 2550 โดยธนาคารจะสนับสนุนวงเงินสินเชือหมุนเวียนให้ กบั ลูกค้ าของ
บริ ษัท เพือความสะดวก และประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการทางการเงิน
ฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรทางการค้ ากับบริ ษัท DuPont เมือวันที 13 กันยายน 2550
ณ โรงแรมสุโขทัย
GC ได้ รับการติดต่อจาก DIC International Chemicals PTE LTD. ให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าเกรดพิเศษ
PPS (Polyphenylene Sulfide) ทีใช้ แทนโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ อีเลคโทรนิคส์และเครื องใช้ ไฟฟ้ า
GC ได้ รับการแต่งตังเป็
T นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าเกรดพิเศษ ประเภทสารเติมแต่งจากบริ ษัท AKZO NOBEL
POLYMER CHEMICALS BV จํากัด ซึง เป็ นบริษัทในกลุม่ ของ AKZO NOBEL จากประเทศเนเธอร์ แลนด์
ได้ รับการแต่งตังเป็
T นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท BST Elastomers จํากัด ในสินค้ าประเภท Polybutadiene
Rubber และ Styrene Butadiene Rubber ในขณะเดียวกัน สิ Tนสุดการต่อสัญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของ
BASF เนืองจากการทับซ้ อนของผลิตภัณฑ์
ได้ รับการแต่งตังจาก
T
Timcal Ltd. เป็ นผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Graphite ซึง เป็ นสารเติมแต่งสําหรับโพลีเมอร์
เป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัท Miliken Chemical ซึง เป็ นผู้ผลิตสารเติมแต่งทีใ ช้ ในการปรับปรุงคุณสมบัติของ
Polyethelene และ Polypropylence จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนที 2 หน้ าที 9
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เป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัท Imerys Mineral จากประเทศฝรังเศศ ในการเป็ นผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภท Talcum (Imerys Mineral ดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ 117 เหมืองครอบคลุมแร่มากกว่า 30 ชนิด ได้ รับซื Tอ
หน่วยธุรกิจ Talcum จาก Rio Tinto Mineral ในเดือนสิงหาคม 2554)
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบทีเ กียวเนืองกับพลาสติกและปิ โตรเคมี รวมถึง
สารเติมแต่งทีใ ช้ ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิ โตรเคมีอืน ๆ โดยบริ ษัทฯ จัดจําหน่ายสินค้ าให้ กบั บริษัทชันT
นําทังในด้
T านกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทงภายในประเทศ
ัT
และต่างประเทศ รวมกันถึง 32 บริ ษัท ซึง ถือว่าเป็ นบริษัทไทยที
เป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
และเคมีภณ
ั ฑ์ทีเกียวเนืองกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิ โตรเคมีทีมี
สินค้ าหลากหลายทีสดุ ในประเทศไทย (ทีมา: ข้ อมูลจากบริษัทฯ) และซัพพลายเออร์ ของบริษัทฯ ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ น
บริ ษัทซัพพลายเออร์ สนิ ค้ าอันดับ 1 ของประเทศไทยในประเภทนันT ๆ ในส่วนซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศก็เช่นกันส่วนใหญ่
จะเป็ นผู้ผลิตทีมีขนาดกําลังการผลิตอยูใ่ น 3 อันดับแรกของโลก
บริ ษัทมีฐานลูกค้ าทีเป็ นผู้ประกอบการทีเป็ นโรงงานแปรรูปพลาสติก ยาง และอืนๆ ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
อาทิเช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ในรูปแบบต่างๆ บรรจุภณ
ั ฑ์อตุ สาหกรรม บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับเครื องสําอางค์
และผลิตภัณฑ์ดแู ลส่วนบุคคล (Personal Care Product) ชิ Tนส่วนยานยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้ า ชิ Tนส่วนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ชิ Tนส่วนเฟอร์ นเิ จอร์ เครื องกีฬา เครื องเขียน ของเด็กเล่น ฯลฯ เป็ นจํานวนมากกว่า 2,000 ราย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมใด ๆ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้

2552
2553
2554
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ
(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

Commodity polymer
Specialty and engineering polymer
Specialty chemical1

1,778.9
808.5
60.0

66.7
30.3
2.3

2,425.4
1,157.0
79.4

65.9
31.4
2.2

2,416.1
1,356.6
13.5

63.7
35.8
0.3

รวมรายได้ จากการขาย

2,647.4

99.3

3,661.8

99.5

3,786.2

99.5

รายได้ อืน2
รวมรายได้ ทงสิ
ั T Tน
อัตราการเติบโตของรายได้

17.5
0.7
2,664.9 100.0
-22.3%

16.5
0.5
3,678.3 100.0
38.0%

6.7
0.2
3,792.9 100.0
3.1 %

หมายเหตุ: 1 ในปี 2554 มีการปรับหมวดของสินค้ าบางส่วนจาก Specialty Chemical ไปรวมอยูใ่ น Specialty and Engineering จึงมีการปรับเปลียน
ฐานข้ อมูลในปี 2552 และ 2553 เพือการเปรี ยบเทียบบนฐานเดียวกัน
2
รายได้ อืน หมายถึง รายได้ ทีมาจากค่านายหน้ ารับจากการติดต่อประสานงานเป็ นตัวแทนขายสินค้ าให้ แก่ซพั พลายเออร์ ตา่ งประเทศ และ
ดอกเบี Tยรับจากธนาคาร และ กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และกําไรจากการขายสินทรัพย์
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2.3 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมาย ทําให้ บริษัทเป็ นองค์กรทีมกี ารเติบโตอย่างยัง ยืน ด้ วยผลกําไรทีมนั คง ภายใต้ การบริ หารจัดการทีมธี รรมาภิ
บาล และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจดังนี T
วิสยั ทัศน์ : บริ ษัทมุง่ มัน ทีจะเป็ นพันธมิตร/คูค่ ิดทีด ีทีสดุ ในการมีสว่ นร่วมในการสร้ างสรรค์รูปแบบการดําเนินธุรกิจทีก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดกับทุกฝ่ าย และการให้ บริ การทีดีเลิศในการจัดหาวัตถุดิบสินค้ าอุตสาหกรรม
Vision : Your best partner for solution and service in industrial raw material supply
โดยบริ ษัทฯ ไม่ได้ ทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายทีให้ บริ การ
ลูกค้ าได้ ครบวงจร รวมทังเป็
T นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีลา่ สุดจากผู้ผลิตชันนํ
T าของโลกจึงทําให้ สามารถให้ คําปรึกษาทาง
วิชาการทีเ ป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ าในด้ านการผลิต และเชือมโยงต่อไปถึงด้ านการตลาดโดยได้ กําหนดแนวทางไว้ ดงั นี T :
เป้าหมายด้ านสินค้ า
 การมุง
่ เน้ นขยายตลาดสินค้ าเกรดพิเศษ โดยมีเป้าหมายจะเพิม สัดส่วนยอดขายจากสินค้ าเกรดพิเศษ ซึง สามารถเพิม
มูลค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพสินค้ าสูงขึ Tน กอปรกับส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
T นทีดีขึ Tนด้ วย
 การมีสน
ิ ค้ าทีครบวงจรจากผู้ผลิตทีมีคณ
ุ ภาพสินค้ าดีทีสดุ หรื อผู้ผลิตทีมีกําลังการผลิตใหญ่ทีสดุ ใน 3 อันดับแรกไว้
ให้ บริ การลูกค้ าอย่างสมําเสมอและต่อเนืองตลอดเวลา
เป้าหมายด้ านลูกค้ า
 การสร้ างความไว้ วางใจกับลูกค้ า โดยมีนโยบายการขายทีเป็ นมิตรเสมือนเป็ นพันธมิตรกับทังซั
T พพลายเออร์ และลูกค้ า
 การสร้ างฐานลูกค้ าเดิมให้ แน่นแฟ้ นยิงขึ Tน และขยายฐานลูกค้ าใหม่ในลักษณะพันธมิตรระยะยาวต่อเนือง
เป้าหมายด้ านยอดขายและกําไร
 หลังจากผ่านปั ญหาภัยธรรมชาติทง
ั T สึนามิในประเทศญีปนุ่ อุทกภัยในประเทศไทย รวมถึงวิกฤติหนี Tในยุโรปในปี 2554
บริ ษัทคาดการณ์วา่ ภาวะเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื นT ตัวขึ Tน โดยเฉพาะสินค้ าคงทน เช่น รถยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท รวมถึงการบูรณะฟื นT ฟูประเทศจากภาวะอุทกภัย บริ ษัทจึง
ตังเป
T ้ าหมายยอดขายในปี 2555 ให้ เติบโตจากปี 2554 ประมาณร้ อยละ 8-12
 ขยายตลาดและสินค้ าทีสร้ างกําไรสูงอย่างต่อเนือง
 เพิมชนิดของสินค้ า เพือส่งเสริ มสินค้ าทีปัจจุบน
ั ขายอยูใ่ นบางอุตสาหกรรม
เป้าหมายด้ านบุคลากร
 บริ ษัทยึดมัน
 ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกียวกับการจ้ างงาน ควบคูก่ บั นโยบายในการจ้ างงานแก่บคุ คล
ทุกคนอย่างเสมอภาค ตังแต่
T การสรรหาตัวบุคคล การว่าจ้ างเข้ าทํางาน การบรรจุเข้ าทํางาน การฝึ กอบรม และการ
พัฒนาความสามารถ การโอนย้ าย การเลือ นตําแหน่ง การให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ
 นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ด้ านทรัพยากรบุคคล ถูกกําหนดขึ Tนมาเพือช่วยให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท ผู้ปฏิบตั ิงานในสายการบังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้ าทีต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
นี T โดยมุง่ หวังให้ มีบรรยากาศในการทํางาน ทีมีความคิดเห็นหลากหลายและมีความเคารพในกันและกัน โดยอาศัยความ
ตังใจของพนั
T
กงานทังหมดเป็
T
นสําคัญ
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และเพือไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) บริ ษัทมีนโยบายทีจะไม่ให้ มีคสู่ มรสของกรรมการ
บริ ษัททํางานในบริษัท
 บริ ษัทมีเจตนารมณ์ อย่างยิง
 ทีจะดําเนินการดังต่อไปนี T
o
การพัฒนาแผนการสืบทอด (Succession Plan) ในทุกระดับของการบริ หารในองค์กร เพือเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความมัน คงยัง ยืนขององค์กร และธุรกิจในระยะยาว
o
การพัฒนาบุคลากรทีม ีประสิทธิภาพและปลูกฝั งให้ พนักงานมีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าขององค์กร
o
สร้ างโอกาสให้ กบั บุคลากรในด้ านการเพิมพูนความรู้ ทักษะ และการแสดงศักยภาพ ผ่านงานทีได้ รับมอบหมาย
อันจะมีผลต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ และยังสามารถบริ การลูกค้ าให้ ได้ รับความพึงพอใจสูงสุดด้ วย
o
สร้ างสํานึกให้ พนักงานทุกคนตระหนักในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม เพือให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไป
ตามเป้าหมายทีว างไว้
o
เพิมการสือ สารของพนักงานในทุกระดับ เพือก่อให้ เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน
o
การจัดให้ มีสวัสดิการทีดีแก่พนักงาน ได้ แก่
 ด้ านสุขภาพอนามัย ได้ แก่ การประกันสุขภาพ เพือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้ จา่ ยในการ
รักษาพยาบาลขณะทีเจ็บป่ วย การลาคลอด ค่าทันตกรรม สถานออกกําลังกาย กีฬา เพือให้
พนักงานมีสขุ ภาพทีแข็งแรง การตรวจสุขภาพประจําปี
 ด้ านการเงิน ได้ แก่ กองทุนสํารองเลี Tยงชีพ ค่าครองชีพ
 ด้ านสันทนาการ ได้ แก่ กิจกรรม Team Building สังสรรค์พนักงานประจําปี ท่องเทีย วประจําปี
 ด้ านอืน ๆ ได้ แก่ ทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาโท การสัมมนา และฝึ กอบรมต่างๆ เงินช่วยเหลือต่าง
ๆ อาทิ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานศพ รางวัลอายุงาน วันหยุดในวันคล้ ายวันเกิด
เป้าหมายด้ านซัพพลายเออร์ และสถาบันการเงิน
 การสร้ างความสัมพันธ์ และความไว้ วางใจกับซัพพลายเออร์ และสถาบันการเงินในลักษณะพันธมิตรระยะยาว โดยเน้ น
ความโปร่งใส เปิ ดเผยข้ อมูลทีถกู ต้ อง ทันต่อเหตุการณ์
 ลดต้ นทุนและเพิมประสิทธิ ภาพให้ ซพ
ั พลายเออร์ ในลักษณะการให้ บริ การของบริษัทแบบครบวงจร (Total Outsource
Solution) ทังด้
T าน Marketing, Sales, Technical Service and Logistics
 การร่ วมพัฒนาธุรกิจกับซัพพลายเออร์ เพือให้ บรรลุเป้าหมายของทังสองฝ่
T
าย
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3. การประกอบธุรกิจ
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน) แบ่งธุรกิจ ออกเป็ น 3 หน่วยธุรกิจหลัก คือ
3.1.1 หน่วยธุรกิจ Commodity Polymer
3.1.2 หน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer
3.1.3 หน่วยธุรกิจ Specialty Chemical
แผนผังแสดงการจัดโครงสร้ างองค์กรตามหน่วยธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยธุรกิจย่อย (Sub Business Unit) สามารถ
แสดงได้ ดงั นี T

GC
1

1.
Polyolefin

1. หน่ วยธุรกิ จ

2. หน่ วยธุรกิจ

3. หน่ วยธุรกิจ

Commodity

Specialty & Engineering

Special & Chemical

2.
PET & PVC

3.
Specialty
Polyolefin

1.
Engineering
Product
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3.1.1 หน่วยธุรกิจ Commodity Polymer
หน่วยธุรกิจ Commodity Polymer เป็ นหน่วยธุรกิจทีดแู ลสินค้ าประเภทวัตถุดิบพื Tนฐานทีมคี วามเปลีย นแปลงราคา
ค่อนข้ างสูง โดยสินค้ าประเภทนี Tจะเป็ นสินค้ าทีม ีการซื Tอขายคล่องตัว ทําให้ มีปริ มาณและมูลค่าการขายทีสงู โดยมากกว่า
50% ของยอดขายในหน่วยธุรกิจนี Tจะอยูใ่ นรูปเครดิตทางการค้ าไม่เกิน 30 วัน หน่วยธุรกิจ Commodity Polymer สามารถ
แบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็ น 3 หน่วยธุรกิจย่อย ได้ แก่
3.1.1.1 หน่วยธุรกิจย่อยที 1 (SBU 1.1) ด้ าน Polyolefin ประกอบด้ วย Polyethylene Resin (HDPE, LLDPE, MDPE,
LDPE) และ Polypropylene Resin (PP)
หน่วยธุรกิจนี Tจะดูแลสินค้ าทางด้ าน Polyethylene และ Polypropylene ซึง เป็ นวัตถุดิบส่วนใหญ่ทีใช้ ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ขวด และภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ซัพพลายเออร์ รายใหญ่ ในหน่วยธุรกิจนี T
ได้ แก่ บริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัททีรับผิดชอบการขายสินค้ าในกลุม่ ปิ โตรเคมีของ บมจ. ปูนซิ
เมนต์ไทย ทีเป็ นผู้ผลิตสินค้ าประเภท PE/PP ทีมีกําลังการผลิตประมาณ 1.86 ล้ านตันต่อปี ทังนี
T T ในปี 2553 และ
ปี 2554 บริ ษัทฯ มียอดซื Tอสินค้ าจากบริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด และบริ ษัท เอสซีจี เพอร์ ฟอร์ มานซ์ เคมิ
คอลล์ จํากัด สูงสุดโดยคิดเป็ นร้ อยละ 52 และ 49 ของยอดซื Tอทังหมดของบริ
T
ษัทฯ ตามลําดับ
3.1.1.2 หน่วยธุรกิจย่อยที 2 (SBU 1.2) ด้ านสินค้ า PVC, PET และ PU
หน่วยธุรกิจนี Tจะดูแลสินค้ า PVC ทังในรู
T ปแบบของ PVC RESIN ทีต้องผสมกับวัตถุดิบอืนก่อนนํามาแปรรูปและ
PVC Compound ทีสามารถนํามาแปรรูปได้ โดยตรง บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายของ บมจ. ไทยพลาสติกและ
เคมีภณ
ั ฑ์ ซึง เป็ นผู้ผลิต PVC รายใหญ่ทีสดุ ในประเทศไทยและรายใหญ่ทีสดุ ในอาเซียน สินค้ าในกลุม่ นี Tจะถูก
จําหน่ายให้ กบั ผู้แปรรูปสินค้ าประเภทหนังเทียม, สายไฟ, สายนํ Tาเกลือ, ขวด, รองเท้ า, ฟิ ล์ม, ท่อ อุปกรณ์ก่อสร้ าง
ชิ Tนส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนสินค้ า PET บริ ษัทฯ ได้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายของ บจก. ไทย
เพ็ทเรซิน ซึง เป็ นบริ ษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย กับ Mitsui Chemical Inc. และ Toray Industries
Inc. สินค้ าในกลุม่ นี Tจะถูกจําหน่ายให้ กบั โรงงานผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื องดืมในรูปขวดหรื อแผ่น เช่น
ขวดนํ Tาดืม, ขวดนํ Tามันพืช และแผ่น sheet เพือนําไป vacuum เป็ นแก้ วนํ Tา เป็ นต้ น นอกจากนี T บริ ษัทฯ ยังได้ เป็ น
ตัวแทนจําหน่าย PU ของ บจก.ไออาร์ พีซี โพลีออล ด้ วย โดยจะเน้ นตลาดในกลุม่ รองเท้ าและถังแช่เป็ นหลัก
3.1.1.3 หน่วยธุรกิจย่อยที 3 (SBU 1.3) ด้ าน Specialty Polyolefin ประกอบด้ วย PE, PP, EVA เกรดพิเศษ
บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าเกรดคุณภาพพิเศษคือ LLDPE C8 และ C8 Mettalocene ซึง เป็ นสินค้ าของ
Dow Chemical ร่วมทุนกับ บจก.เอสซีจี พลาสติกส์ เหมาะสําหรับงานฟิ ล์มหลายชันT ทีต้องการคุณสมบัติการใช้
งานทีแตกต่างกัน
นอกจากนี T บริ ษัทฯ ยังมีการนําเข้ า PE/PP จากซัพพลายเออร์ ตา่ งประเทศในเกรดทีผ้ ผู ลิตในไทยยังผลิตไม่ได้
หรื อผลิตได้ แต่คณ
ุ ภาพไม่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการให้ บริ การลูกค้ าโดยจัดหาวัตถุดิบให้ ลกู ค้ า
นํามาผลิตสินค้ าสําเร็จรูปเพือการส่งออก โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าบริ การจากการจัดหา (Commission fee) จาก
ผู้ผลิตจากต่างประเทศ โดยค่าบริ การนี Tจะแตกต่างจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ายตรงที บริษัทฯ ไม่ต้องรับความ
เสีย งจากการปล่อยสินเชือให้ แก่ลกู ค้ า โดยผู้ผลิตจากต่างประเทศจะส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าและเก็บเงินกับลูกค้ า
โดยตรง ในขณะทีบริ ษัทฯ จะทําหน้ าทีเพียงเป็ นตัวกลางประสานงานระหว่างผู้ผลิตจากต่างประเทศกับลูกค้ า
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3.1.2 หน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer
หน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer จะดูแลสินค้ าในกลุม่ โพลีเมอร์ ทีไม่ได้ ครอบคลุมในหน่วยธุรกิจ
Commodity ส่วนใหญ่สนิ ค้ าเป็ นสินค้ าทีมีลกั ษณะเฉพาะ มีคณ
ุ สมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนความร้ อน และสารเคมี เหมาะ
สําหรับการใช้ งานในอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื องใช้ ไฟฟ้ า เป็ นต้ น หน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering
Polymer สามารถแบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็ น 2 หน่วยธุรกิจย่อย ได้ แก่
3.1.2.1 หน่วยธุรกิจย่อยที 1 (SBU 2.1) Engineering Products
หน่วยธุรกิจย่อยที 1 นี Tดูแลสินค้ าประเภท พลาสติกวิศวกรรม โดยซัพพลายเออร์ ทีบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายใน
หน่วยธุรกิจนี T ได้ แก่








DuPont Performance Polymers เป็ นบริ ษัทเคมีภณ
ั ฑ์ชนนํ
ั T าของโลกซึง มีชือเสียงในด้ านนวัตกรรม
ทีลํ Tาหน้ า และมีความเป็ นมากว่า 200 ปี โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกภายใต้ ชือการค้ า Zytel® (Polyamide หรื อ
Nylon), Delrin® (Polyacetal หรื อ POM) 2 ผลิตภัณฑ์นี T DuPont เป็ นผู้นําตลาดทีมกี ําลังการผลิตสูงสุด
และมีฐานการผลิตกระจายอยูท่ วั โลก ทังยุ
T โรป อเมริกา และเอเชีย ซึง ฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียอยูท่ ี
ประเทศสิงคโปร์ จีน ไต้ หวัน เกาหลี และญีปนุ่ นอกจากนี Tยังมีสนิ ค้ าอีกหลายชนิดทีบริษัท ทําตลาด เช่น
Zytel HTN® (High Performance Polyamide) CRASTIN® (PBT), HYTREL® (TPC-ET), RYNITE®
(PET) ซึง เป็ นวัสดุทใี ช้ ในการขึ Tนรูปชิ Tนงานพลาสติกในอุตสาหกรรมหลากหลาย บางชนิดทนความร้ อนได้ สงู
มากจึงสามารถใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์, เครื องใช้ ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และ งานทดแทนโลหะบาง
ประเภทได้ เป็ นต้ น
SABIC Innovative Plastic (Thailand) Co., Ltd. (เดิ มชื "อ G.E Plastic) เป็ นหนึง ในบริ ษัทชันนํ
T า
ของโลก ทีมีสนิ ค้ าและบริ การหลากหลายโดยบริ ษัทฯ ทําหน้ าทีเ ป็ นหนึง ในผู้จดั จําหน่ายสินค้ าของ SABIC
ซึง สินค้ าหลักทีทําการจัดจําหน่ายก็เป็ นสินค้ าในกลุม่ ของพลาสติกวิศวกรรม เช่น สินค้ า PC, PC-ABS, PPO
และ PEI ซึง เป็ นสินค้ าทีใ ช้ เพือทําฝาครอบไฟหน้ ารถยนต์, ชิ Tนส่วนภายในห้ องโดยสาร, ฝาครอบโคมไฟถนน,
สวิทซ์, อุปกรณ์ในงานเครื องใช้ ไฟฟ้ าหลายประเภท ซึง สินค้ าเหล่านี Tจะจําหน่ายไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์,
เครื องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นหลักเช่นกัน
Chisso Corporation เป็ นบริ ษัทญีปนซึ
ุ่ ง ชํานาญในการผลิตพลาสติกผสม (Compounding Plastic)
เช่น พลาสติกทีมีการผสมสารหน่วงการติดไฟ (Flame Retardant) ใน Polypropylene (PP), พลาสติก
เสริ มแรงด้ วยใยแก้ วทังขนาดสั
T
นและยาว
T
(PP ผสม Short และ Long Glass Fiber) โดยเฉพาะ PP Long
Glass Fiber ซึง มีคณ
ุ สมบัติเสริมให้ PP มีความแข็งแกร่ง และแข็งแรงมากกว่า PP ทัว ไป และสินค้ าทีใช้ ทํา
ความสะอาดภายในเครื องจักรทีใ ช้ ในการผลิตเมือต้ องการเปลีย นสีหรื อชนิดของ Polymer โดยมีชือทาง
การค้ าว่า “Z Clean” ซึง เป็ นสารทําความสะอาดในกระบอกหลอม (EXTRUDER) ของเครื องแปรรูป
พลาสติก โดยจัดจําหน่ายให้ กบั โรงงานพลาสติกขึ Tนรูปทัว ไป
Cabot Plastics ในธุรกิจ แม่สี สีดํา (Black Color Masterbatch) และ พลาสติกกึงนําไฟฟ้ า
(Conductive Polymer) Cabot Plastics มีฐานการผลิตอยูใ่ นประเทศทางแถบยุโรป ฮ่องกง และดูไบ ซึง
เป็ นโรงงานทีเ พิงเริ มเปิ ดดําเนินการใหม่ในปี 2554 เป็ นบริษัททีค้นพบขบวนการผลิต Carbon Black ราย
แรกและปั จจุบนั ยังคงเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ทีสดุ ในโลก โดยนอกจากเม็ดสีดํา (Black Masterbatch) ทีเป็ น
สินค้ าทีใช้ สาํ หรับเติมแต่งพลาสติกให้ มีสดี ําแล้ ว Cabot Plastic ยังมีพลาสติกกึง นําไฟฟ้ า (Conductive
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Polymer) ซึง เป็ นสินค้ าเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ าทีต้องการเพิม ความปลอดภัยด้ าน
การนําไฟฟ้ า (Safety Part) มีกลุม่ ลูกค้ าเฉพาะ มีขนาดของธุรกิจไม่ใหญ่มากนัก แต่ผ้ ทู ีอยูใ่ นธุรกิจนี Tจะต้ อง
มีความรู้ความเข้ าใจเฉพาะสาขานี Tอย่างลึกซึ Tง ซึง คูแ่ ข่งในธุรกิจนี Tมีไม่มากเช่นกัน










3.1.2.2

Styrenic Plastic ซึง ได้ แก่ GPPS, HIPS, SAN, ABS, ASA, TABS, SBS, SMMA, PMMA, PC และ
PC/ABS และยังรวมถึงสินค้ าประเภทยางสังเคราะห์ SSBR โดยพลาสติกแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติและการใช้
งานทีแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น งานบรรจุภณ
ั ฑ์, ส่วนตกแต่งเสื Tอผ้ า (ไม้ แขวนเสื Tอ), ของเล่น, ส่วนประกอบ
รถยนต์, ชิ Tนส่วนคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น โดยซัพพลายเออร์ ทีบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายได้ แก่
Siam Polystyrere (บริ ษัท ร่วมทุนระหว่าง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย และ Dow Chemical ผู้ผลิต
Polystyrene รายใหญ่ทีสดุ ในโลก และมีฐานการผลิตในประเทศไทยครบวงจร) เป็ นผู้ผลิต GPPS และ
HIPS
Chi Mei Corporation ผู้ผลิต ABS รายใหญ่ทีสดุ ในโลก, อันดับ 2 ของการผลิต SBR ของโลก และ
อันดับ 3 สําหรับการผลิต Acrylic Polymer ในปั จจุบนั ยังได้ ขยายการผลิตไปสู่ Polycarbonate (PC) ซึง ใช้
ในงานผลิตแผ่น CD, VCD, Electronics parts, ขวดนม และอืน ๆ นอกจากนี Tยังได้ เพิมสินค้ าใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา
Denka ผู้ผลิต High Molecular Weight Polystyrene และ SBS ในประเทศญีปนุ่ ซึง ปั จจุบนั ได้ ขยาย
กําลังการผลิต High Molecular Weight Polystyrene และ SBS มาทีประเทศสิงคโปร์ โดยเริมการผลิตเมือ
ปลายปี 2549
Nova Chemical หนึง ในผู้ผลิต SMMA รายแรก ๆ ของโลกซึง เป็ นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีราย
ใหญ่ทีสดุ ในประเทศแคนาดา
ปั จจุบนั ได้ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศสหรัฐอเมริ กาใช้ ชือทางการค้ าว่า
“NAS” ปั จจุบนั บริ ษัทฯ นําเข้ าสินค้ าจาก Nova Chemical มาจําหน่ายในประเทศไทย โดยเป็ นสินค้ าที
สามารถนําไปใช้ ได้ ในหลายกลุม่ เช่น เครื องใช้ ไฟฟ้ า, เครื องแต่งกาย และเครื องใช้ ในครัวเรื อน เป็ นต้ น
หน่วยธุรกิจย่อยที 2 (SBU 2.2) Industrial Products

สินค้ าในหน่วยธุรกิจนี Tแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ หลัก คือ
1. กลุม่ ยางสังเคราะห์
2. กลุม่ พลาสติกกึง ยาง หรื อ Thermoplastic Elastomers (TPEs, TPVs)
3. กลุม่ พลาสติกสําหรับกาวร้ อน (Hotmelt Adhesive) และปรับปรุงคุณสมบัติในยางสังเคราะห์
4. กลุม่ พลาสติกใสชนิด Copolyester
5. กลุม่ แร่ตา่ งๆ เพือใช้ สาํ หรับปรับปรุงคุณสมบัติบางประการในพลาสติก และยาง
โดยบริ ษัท มีซพั พลายเออร์ หลักได้ แก่


ExxonMobil Chemical เป็ นผู้ผลิตปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีทีใหญ่ทีสดุ ในโลก สินค้ าในกลุม่
Synthetic Rubber ทีบริ ษัทดูแล ได้ แก่ EPDM และ BUTYL Rubber ซึง เป็ นวัตถุดิบทีนาํ ไปผลิตเป็ นชิ Tนงาน
ยางทีใ ช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ,อุปกรณ์และเครื องใช้ ไฟฟ้ า และ ยานยนต์ ปั จจุบนั ExxonMobil เป็ น
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ผู้ผลิต EPDM และ BUTYL Rubber ทีมีกําลังการผลิตใหญ่ทีสดุ ในโลก สินค้ าในกลุม่ นี Tจะถูกจําหน่ายไปยัง
โรงงานแปรรูปยางสังเคราะห์ ผู้ผลิตยางรถยนต์ โดยธุรกิจนี Tของ ExxonMobil ยังคงเป็ นธุรกิจทีมีอนาคตและ
มีอตั ราการเติบโตสูงอย่างต่อเนือง










ExxonMobil Chemical (ในส่วน Specialty Elastomer - TPV) เป็ นเม็ดพลาสติกทีม ีคณ
ุ สมบัติ
เหมือนยางสังเคราะห์คือ ทนสารเคมี ทนความร้ อนได้ ดี ในขณะทีสามารถทําการขึ Tนรูปได้ เหมือนพลาสติก
ทัว ไป ใช้ ชือทางการค้ า SANTOPRENE นิยมนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้ า และสินค้ า
อุปโภค เช่น ยางกันฝุ่ นสําหรับรถยนต์ ด้ ามจับแปรงสีฟัน เป็ นต้ น
ExxonMobil Chemical (ในส่วน Specialty Elastomer - Plastomer) เป็ นพลาสติกกึงยางอีกกลุม่ ที
ยังเป็ นกลุม่ ใหม่ของ ExxonMobil คือ Metalocene PE และ PP โดยมีชือทางการค้ าว่า EXACT และ
VISTAMAXX ตามลําดับ ซึง สามารถนํามาใช้ ปรับปรุงคุณสมบัติของ Polymer ต่าง ๆ ให้ มีความอ่อนนุม่
เหนียว ทนความเย็นดีขึ Tน เพิม ความสามารถในการรับแรงกระแทก (Impact Modifier) และนอกจาก
นําไปใช้ ปรับปรุงคุณสมบัติของ Polymer แล้ วสินค้ าในกลุม่ นี Tก็ยงั สามารถใช้ ทดแทน EVA และ PVC-Soft
ได้ ในบาง Application อันเนืองมาจากข้ อจํากัดในการกีดกัน PVC ในสินค้ าส่งออกบางประเภทอีกด้ วย
ExxonMobil Chemical (ในส่วน Adhesive Industrial Business / AIB) สินค้ าในกลุม่ นี T เป็ น
วัตถุดิบหลักทีใช้ ผลิตกาวร้ อน (Hot Melt Adhesive) ทีช่วยการยึดติดของงานโดยทําให้ กาวละลายด้ วย
ความร้ อนแล้ วทาลงบนพื Tนผิวทีต้องการจะยึดติดให้ อยูใ่ นลักษณะทีต้องการ สําหรับกาว Hot melt มักจะ
นําไปใช้ ในงานประเภท Packaging, Book Binder , Pressure Sensitive Adhesive Tape (PSA) หรื อเทป
กาว รวมถึง สีทาถนน ซึง ExxonMobil Chemical เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ทีสดุ ในโลกทังT Petroleum Resin
และ EVA Copolymer โดยทีบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริ ษัท ExxonMobil Chemical ใน
ตลาดนี Tแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
Eastman Chemical (ในส่วน Transparency Product) Eastman Chemical เดิมเป็ นส่วนหนึง ของ
Eastman Kodak โดยสินค้ ามี 2 กลุม่ หลัก คือ Copolyester และ Cellulose Polymer โดย Copolyester
นิยมใช้ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เครื องสําอาง ทีเ น้ นความใสและรูปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นพลาสติกที
ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นมิตรกับสิง แวดล้ อม เนืองจากสามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์รีไซเคิลเบอร์ 1 ได้ นอกจากนี Tยัง
สามารถนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมเครื องเขียน เครื องมือช่าง ในขณะที Cellulose Polymer เป็ นพลาสติกที
ผลิตมาจากเยือไม้ ธรรมชาติ (Bio-Base) ตลาดนี Tมีผ้ เู ล่นน้ อยรายโดย Eastman เป็ นผู้เล่นรายหลักใน
ตลาดโลก นอกจากสินค้ าทีเป็ นมิตรต่อสิง แวดล้ อมข้ างต้ นแล้ ว ปั จจุบนั Eastman Chemical ยังคงมีการ
พัฒนาสินค้ าอย่างต่อเนืองโดยการออกสินค้ ากลุม่ ใหม่ทีรองรับความต้ องการของตลาดโลกคือ พลาสติกใส
(เหมือนแก้ ว) ทีไม่มีสาร BPA (Bis-Phenol A) ในขณะเดียวกันจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติทนความร้ อนได้ ดีด้วย
โดยสินค้ าใหม่ของ Eastman Chemical นี Tได้ เริ มออกสูท่ ้ องตลาดช่วงปี ทีผา่ นมา ภายใต้ แบรนด์ “Tritan”
สําหรับตลาดหลักทีเริมใช้ กนั อย่างแพร่หลายคือ ขวดนมเด็กชนิด BPA-Free, ขวดนํ Tาดืม ทัว ไป (สําหรับเด็ก
& ผู้ใหญ่), กล่องบรรจุอาหาร, ถังบรรจุนํ Tาดืม เป็ นต้ น
Owens Corning ผู้ผลิตใยแก้ วรายใหญ่ทีสดุ ในโลก (Fiber Glass) มีฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกา,
เกาหลีใต้ และขยายกําลังการผลิตใหม่ทีประเทศจีน โดย Fiber Glass ถือเป็ นแร่ใยแก้ วทีใช้ ในการเพิม
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คุณสมบัติของพลาสติกหลายประเภท เช่น PP, Nylon, PET, PBT, etc. ให้ มคี ณ
ุ สมบัติความแข็งแกร่งมาก
ขึ Tน รวมทังยั
T งช่วยให้ ทนความร้ อนดีขึ Tนได้ อีกด้ วย


Rio Tinto Mineral บริ ษัททีเป็ นเจ้ าของเหมือง Talcum ทีใหญ่ทีสดุ ในโลก ซึง สามารถนําไปใช้ ใน
อุตสาหกรรมยางและ Plastic โดย Talcum ทําหน้ าทีปรับปรุงคุณสมบัติในพลาสติกหลายชนิด และได้ หลาย
ด้ านด้ วยกัน เช่น เพิมความแข็งทรงรูป, เพิมการทนความร้ อน, ช่วยลดการติดกันของผิวฟิ ล์ม, ช่วยลด
ระยะเวลาขึ Tนรูปได้ เป็ นต้ น นอกจากนันยั
T งสามารถนําไปปรับปรุงคุณสมบัติของยางธรรมชาติ และยาง
สังเคราะห์ ได้ อีกด้ วย เช่น เพือป้องกันการซึมผ่านของอากาศในยางให้ ดีขึ Tน เป็ นต้ น นอกจาก Talcum แล้ ว
ยังมีสารอีกกลุม่ คือ Zinc borate สารกลุม่ นี Tจัดเป็ นแร่กลุม่ หนึง ใช้ สาํ หรับปรับปรุงคุณสมบัติพลาสติกในการ
ลดหรื อหน่วงการติดไฟ และลดการเกิดควันขณะไหม้ ได้
กลุม่ แร่ตา่ งๆ ทีกล่าวข้ างต้ น สามารถนําไปใช้ ปรับปรุงคุณสมบัตบิ างประการของทังพลาสติ
T
กและยาง โดย
ตลาดทีเกียวข้ องกับสินค้ ากลุม่ นี T โดยส่วนใหญ่จะเป็ น ตลาด Intermediate ซึง ครอบคลุมตังแต่
T ผ้ ผู ลิตเม็ดที
ทําการปรับปรุงคุณสมบัติบางประการเอง, บริ ษัททีนําเม็ดพลาสติกมาปรับปรุง เปลีย นแปลงเพือให้ ได้
คุณสมบัติตรงตามความต้ องการในการใช้ งาน ได้ แก่ Masterbatch producer , Compounder
อย่างไรก็ดีในเดือนสิงหาคม 2554 Rio Tinto ได้ ขายธุรกิจเหมืองแร่ Talcum ให้ กบั Imerys Mineral จึงทําให้
บริ ษัทได้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายให้ กบั Imerys Mineral เพิมอีก 1 แห่ง ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเป็ นตัวแทน
จําหน่ายสินค้ าให้ กบั Rio Tinto Mineral ในส่วนของ Zinc borate อย่างต่อเนือง
นอกจากนี T หน่วยธุรกิจนี Tยังดูแลสินค้ าอืน ๆ อีกด้ วย เช่น Butadiene Rubber, Nanoclay, Silica ซึง การทํา
ธุรกิจสําหรับสินค้ าในกลุม่ นี Tยังส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจในภาพรวมและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี ได้ ลกึ ซึ Tงขึ Tน
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3.1.3 หน่วยธุรกิจ Specialty Chemicals
หน่วยธุรกิจ Specialty Chemicals จะดูแลสินค้ าประเภทสารเติมแต่ง และดูแลสินค้ าอืน ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
หน่วยธุรกิจ Specialty Chemicals สามารถแบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็ น 2 หน่วยธุรกิจย่อย ได้ แก่
3.1.2.1 หน่วยธุรกิจย่อยที 1 (SBU 3.1) สารเติมแต่ง
Additives (สารเติมแต่ง) สินค้ าประเภทสารเติมแต่งนี T สามารถจําหน่ายให้ กบั สายการผลิตของบริษัทในอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี ได้ ตงแต่
ั T ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก (เรซิน) ผู้ผลิตแม่สที ีเรี ยกกันว่า Masterbatch และ Compounder รวมไปถึง ผู้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยสารเติมแต่งนี Tจะใช้ ร่วมกับวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเพือให้ สนิ ค้ านันT ๆ มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ
ตามทีต ้ องการ ตัวอย่างสินค้ า ได้ แก่ สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Oxidation (Antioxidant) ของพลาสติก สารป้องกันรังสี
UV (UV Stabilizer) สารป้องกันเชื Tอราและแบคทีเรี ย (Antimicrobial agent) สารป้องกันการเกิดไฟฟ้ าสถิตย์ (Antistatic
agent) สารช่วยในการก่อผลึก (Nucleating agent) สารเพิมความใส (Clarifying agent) สารเพิมความขาว (Optical
Brightener) เป็ นต้ น โดยในการทําการตลาดสินค้ าในกลุม่ นี T บริ ษัทฯ ไม่ได้ ทําหน้ าทีเพียงแต่เป็ นผู้กระจายสินค้ าเท่านันT แต่
ยังทําหน้ าทีทกุ ขันตอนของการพั
T
ฒนาตลาดตังแต่
T ให้ ข้อมูลแนะนํา ร่วมทดลอง จนสามารถสร้ างความต้ องการของสินค้ า
ชนิดดังกล่าวขึ Tนได้ ซึง ทางบริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ อย่างใกล้ ชิดในการให้ บริ การนี T โดยซัพพลายเออร์ ในส่วนของ
สารเติมแต่งมีดงั นี T




AKZO NABEL POLYMER CHEMICAL BV ซึง เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของกลุม่ AkzaNobel จากประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ โดยทีสนิ ค้ าในกลุม่ ของ AKZO NOBEL POLYMER CHEMICALS BV เป็ นสารเติมแต่ง
ประเภทสารป้องกันไฟฟ้ าสถิตย์ และสารหล่อลืน เป็ นต้ น
Milliken Chemical ในส่วนของ Nucleating Agent และ Clarifying Agent : เป็ นผู้ผลิตสารเติมแต่งที
ปรับปรุงคุณสมบัติของ Polyethylene และ Polypropylene ทีดีทีสดุ มีสนิ ค้ าทีเ กียวข้ องกับอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมชุดป้องกันไฟไหม้ อุตสาหกรรมพรม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทใหญ่ตงอยู
ั T ท่ ี
ประเทศอเมริ กา และเป็ นบริษัททีได้ รับการยกย่องให้ เป็ นบริ ษัทนายจ้ างทีด ีติด 50 อันดับแรกทีด ีทีสดุ ของ
ประเทศอเมริ กาและแผนกสารเคมีดงั กล่าวสนับสนุนลูกค้ าทัว โลก จาก R & D ตังแต่
T ระดับห้ องปฏิบตั ิการไป
ยังขันการผลิ
T
ตจริ ง, ทีม Milliken Chemical ทัว โลกพร้ อมทีจะช่วยให้ ลกู ค้ าออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทีมีอยูแ่ ละสร้ างโอกาสทีจะเติบโตในตลาดใหม่โดยการประยุกต์ใช้

3.1.2.2 หน่วยธุรกิจย่อยที 2 (SBU 3.2) ตลาดอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและ Intermediate
หน่วยธุรกิจนี Tจะต่างจากหน่วยธุรกิจย่อยอืน โดยหน่วยธุรกิจนี Tจะกําหนดขอบเขตของตลาดแล้ วจึงพิจารณาสินค้ า
ทีมีศกั ยภาพ ต่างจากหน่วยธุรกิจอืนทีพิจารณาตัวสินค้ าเป็ นหลัก โดยหน่วยธุรกิจนี Tแบ่งตลาดเป็ น 2 ส่วน คือ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึง ครอบคลุมตังแต่
T โรงกลัน นํ Tามัน Cracker และผู้ผลิตเม็ดพลาสติก (เรซิน ) โดยบริ ษัทฯ
จะจัดหาสินค้ าให้ กบั บริษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีนี Tตังแต่
T บริ ษัททีอยูต่ ้ นนํ Tาจนถึงบริ ษัททีอยูป่ ลายนํ Tา
ตลาดสินค้ าอีกส่วนหนึง คือ ตลาด Intermediate ได้ แก่ บริ ษัททีนํา เม็ดพลาสติก (Resin) มาปรับปรุง
เปลีย นแปลงเพือนําไปใช้ ผลิตต่อ ได้ แก่ Masterbatch producer , Compounder โดยสินค้ าในกลุม่ นี Tได้ แก่


Specialty Chemicals ของ Chevron Phillips Chemical กลุม่ ลูกค้ าทีสาํ คัญคือ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก และ
โรงกลัน นํ Tามัน โดยสินค้ าหลักจะเป็ นสารประกอบประเภท Mercaptan ได้ แก่
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-

Tert-Dodecyl Mercaptan (TDM) ซึง เป็ นตัว Molecular Weight Modifier สําหรับ SBR, ABS,
Latex

-

N-Dodecyl Mercaptan (NDDM) เป็ นตัว Molecular Weight Modifier อีกตัวหนึง ซึง ใช้ ใน Acrylic
Resins, BR, PS

-

N-Octyl Mercaptan (NOM), Molecular Weight Modifier อีกตัวหนึง ทีใช้ กบั งาน PMMA

-

Ethyl Mercaptan (EM), สารเติมกลิน ใน Gas LPG
นอกจากนี Tยังมีสนิ ค้ าตัวอืนๆ เช่น

-

Dimethyl Disulfide (DMDS): สาร Anticoking และ presulfide

-

Sulfolane W: additive extractor for BTX unit

-

2-Mercaptaethanol (BME): Polymerization modifier in acrylic resin and specialty PVC,
Organo-tin stabilizers for PVC

-

Reference fuel ได้ แก่ PRF-isooctane, PRF-n-heptane, PRF-octane blends no.80, Toluenen
Reference fuel, Cetane cheek Fuels (High and Low, T and U)
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ตารางแสดงตัวอย่างรายชือผลิตภัณฑ์และลักษณะการนําไปใช้ งาน
อักษรย่ อ
PP

PE
HDPE
LLDPE
MDPE
LDPE
PVC
PET
TPC-ET
PCT
EPDM
BUTYL
GPPS
HIPS
SAN
ABS
TABS
SBS
SMMA
PMMA
PPS
HMPS

คําเต็ม
POLYPROPYLENE

ตัวอย่ างลักษณะการนําไปใช้ งาน
ถุงร้ อน กระสอบ เครื องใช้ ในครัวเรื อน เครื องใช้ ไฟฟ้า ชิ Tนส่วน
ในรถยนต์ หลอดกาแฟ ลังอุตสาหกรรม เปลือกแบตเตอรี
รถยนต์
POLYETHYLENE (HDPE/LLDPE/LDPE/MDPE) ถุงพลาสติก, ฟิ ล์มหด, บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ, ขวด
HIGH DENSITY POLYETHYLENE
เชือก แหอวน ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ Pallet ถุงหูหิ Tว ถัง ลัง
อุตสาหกรรม
LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อน เช่น ถุงอุตสาหกรรม เครื องใช้ ใน
ครัวเรื อน
MEDIUM DENSITY POLYETHYLENE
ถัง, งานฉีดประเภทต่างๆ
LOW DENSITY POLYETHYLENE
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อน เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ถุงซิป
ฟิ ล์มหด bubble film
POLYVINYL CHLORIDE
ขวดแชมพู รองเท้ า หนังเทียม, ชิ Tนส่วนงานอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ท่อนํ Tาชนิดแข็งและอ่อน สายไฟ
POLYETHYLENE TEREPTHALATE
ขวดนํ Tาดืม บรรจุภณ
ั ฑ์เครื องสําอาง บรรจุภณ
ั ฑ์แบบแผ่น
THERMOPLASTIC POLYETHER ESTER
ชิ Tนส่วนรองเท้ ากีฬา ชิ Tนส่วนเครื องกล
ELASTOMER
POLYCYCLOHEXAMETHYLENE
ชิ Tนส่วนอิเล็กทรอนิกส์
TEREPTHALATE
ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER ชิ Tนส่วนยานยนต์
BUTYL RUBBER
ชิ Tนส่วนยานยนต์ ยางรถยนต์
GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE
เครื องใช้ ในครัวเรื อน บรรจุภณ
ั ฑ์ใช้ แล้ วทิ Tง
HIGH IMPACT POLYSTYRENE
เครื องใช้ ไฟฟ้า
STYRENE ACRYLONITRILE
บรรจุภณ
ั ฑ์ เครื องสําอาง ไฟแช็ค
ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
ชิ Tนส่วนยานยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นเด็ก
หมวกกันน็อค
TRANSPARENT ABS
ชิ Tนส่วนยานยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นเด็ก
ทีมีลกั ษณะโปร่ งแสง
STYRENE BUTADIENE STYRENE
ไม้ แขวนเสื Tอ แก้ วกาแฟชนิดใส
STYRENE METHYLMATHACRYLATE
เครื องครัว รองเท้ าแฟชัน
ACRYLIC POLYMER
ไฟท้ ายรถยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้า
POLYPHENYLENE SULFIDE
อะไหล่ชิ Tนส่วนรถยนต์ อิเล็คโทรนิคส์
HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYSTYRENE เครื องครัว

โครงสร้ างบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
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3.2 ภาวะของอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
3.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม
เนืองจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบของผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมพลาสติกและปิ โตรเคมีเป็ นหลัก ดังนันT ยอดขายของบริ ษัทฯ จะมีความเกียวโยงกับอุตสาหกรรม
พลาสติกและปิ โตรเคมีโดยตรง ข้ อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th.) ณ วันที 20 มกราคม
2555 ได้ สรุปภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก และปิ โตรเคมี ดังนี T
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ พลาสติก
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ พลาสติก
อุตสาหกรรมพลาสติกนับได้ วา่ เป็ นอุตสาหกรรมทีมคี วามสําคัญต่อประเทศ เนืองจากเป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุนให้ กบั
ภาคการผลิตอืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ (38%)1 อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (18%)1 อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้ าง (15%) และอุตสาหกรรมยานยนต์ (10%) เป็ นต้ น อุตสาหกรรมพลาสติกสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศได้ กว่า 2.2
แสนล้ านบาท และมีการสร้ างงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 350,000 คน ร้ อยละ 80 ของผู้ประกอบการจะเป็ นขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ทีกระจุกตัวอยูใ่ นกรุงเทพฯและปริ มณฑล
การผลิต
ความต้ องการใช้ เม็ดพลาสติกของไทยช่วยสะท้ อนภาพการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ดังนี T
ปริมาณการใช้ เม็ดพลาสติก
PE, PP, PVC, PS+EPS, ABS/SAN และอืนๆ

2551
2,998

2552
2,954

2553
3,431

หน่วย : พันตัน
2554*
3,561

ทีมา: สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ* ปี 2554 เป็ นตัวเลขประมาณการ

PE = Polyethylene

PP = Polypropylene

PVC = Poly Vinyl Chloride

PS/EPS = Polystyrene

ABS/SAN = Acrylonitrile Butadiene Styrene

อุตสาหกรรมพลาสติกในช่วงไตรมาสที 1 และ 2 ของปี 2554 มีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนือ ง เนืองมาจากผลพวง
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทีมีการปรับตัวดีขึ Tนอย่างต่อเนือง จากการฟื นT ฟูภาวะหลังนํ Tาท่วมเมือปลายปี 2553
อีกทังยั
T งมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเลือกตังในไตรมาส
T
2 ทีท ําให้ เกิดการจับจ่ายใช้ สอยมากขึ Tน และเมือคณะรัฐบาลชุดใหม่
ประกาศนโยบายด้ านเศรษฐกิจทีช ดั เจนมากขึ Tน ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเริ มจับจ่ายใช้ สอยมากขึ Tนตามไปด้ วย
ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2554 หลายจังหวัดได้ รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทังT
ทางตรงและทางอ้ อม โรงงานพลาสติกกว่าร้ อยละ 64 อยูใ่ นพื Tนทีภ าคกลางซึง เป็ นอีกพื Tนทีประสบอุทกภัย จากการประมาณการณ์
คาดว่าร้ อยละ 30 ของโรงงานทัว ประเทศได้ รับผลกระทบโดยตรงจนต้ องหยุดการผลิต ทําให้ ปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลดลง นอกจากนี Tยังมีโรงงานทีไ ด้ รับผลกระทบทางอ้ อม เนืองจากอุตสาหกรรมต่อเนือง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เครื องใช้ ไฟฟ้ า ในสายโซ่การผลิตถูกนํ Tาท่วม ส่งผลให้ คําสัง ซื Tอลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกบางประเภทได้
เพิมสูงขึ Tนเนืองจากผู้บริ โภคเริ มกักตุนสินค้ าเพือรองรับกับภาวะนํ Tาท่วมขัง เช่น ขวด ถัง ภาชนะรองนํ Tาดืม เรื อ กระสอบทราย และ
แผ่นพลาสติก
1

ตัวเลขในวงเล็บคือสัดส่วนมูลค่าการผลิต
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เหตุการณ์นํ Tาท่วมส่งผลให้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลงและมีการคาดการณ์ตวั เลข GDP ปี 2554 ทีลดลง
และกระทบต่อความต้ องการของผู้บริ โภคสินค้ าและบริ การทีลดลง โดยเฉพาะผู้บริ โภคทีเป็ นแรงงานในโรงงานทีได้ รับผลกระทบ
จากนํ Tาท่วมทีไม่สามารถจับจ่ายใช้ สอยได้ ตามปกติ
แนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกในปี 2555 มีประเด็นต่างๆทีควรติดตาม ดังนี T
- ความคืบหน้ าของสถานการณ์อทุ กภัยในหลายพื Tนที
รวมถึงการกลับมาเดินเครื องตามปกติของโรงงานทีได้ รับ
ผลกระทบจากนํ Tาท่วม การประเมินความเสียหาย การซ่อมแซม ต่างๆ
- มาตรการในการให้ สทิ ธิพิเศษในการยกเว้ นภาษี นาํ เข้ าชิ Tนส่วน หรื อผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีจําเป็ น เพือมาทดแทนในส่วนที
ได้ รับผลกระทบจากนํ Tาท่วม
โดยเฉพาะมาตรการสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซงึ จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
พลาสติกภายในประเทศ
- ในภาวะนํ Tาลด จะมีการจับจ่ายใช้ สอยมากขึ Tน มีการซ่อมสิง ของ รถยนต์ บ้ านพักอาศัย ทังนี
T Tจะเป็ น
การกระตุ้นให้ เกิดการผลิตอีกครังT ดังนันจะเป็
T
นผลดีกบั โรงงานทีไม่ได้ รับผลกระทบ ทีจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี T
เข้ าสูต่ ลาดได้ มากขึ Tน
- อัตราแลกเปลีย นของค่าเงินบาทกับดอลลาร์ ทีมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ Tน แต่มีความเสีย งทีผนั ผวน จาก
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกทีเพิมมากขึ Tน เงินทุนจะไหลเข้ าสูเ่ อเชีย อาเซียน และไทยมากขึ Tน
- วิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐอเมริ กาและยุโรป ทีจะส่งผลต่อผู้สง่ ออกไปยังภูมิภาคเหล่านี T
การตลาด
การนําเข้ า
มูลค่าการนําเข้ าของไทย 10 เดือนแรก ปรับตัวสูงขึ Tนร้ อยละ 10 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผา่ นมา โดยเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในหมวด 3926 หรื อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกอืนๆ ซึง เป็ นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมและอุตสาหกรรม
ต่อเนือง แต่ทงนี
ั T Tในช่วงปลายปี ได้ เกิดวิกฤตมหาอุทกภัยโดยเฉพาะในเดือนตุลาคม ซึง โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนืองหลักๆ ได้ แก่
ยานยนต์ ชิ Tนส่วนไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบจนไม่สามารถทําการผลิตได้ ส่งผลให้ การนําเข้ าผลิตภัณฑ์
พลาสติกทีจะป้อนให้ กบั อุตสาหกรรมต่อเนืองดังกล่าวมีมลู ค่าลดลง คาดว่าการนําเข้ าในปี 2554 จะมีอตั ราการขยายตัวเพียงร้ อย
ละ3.4
การส่ งออก
ตัวเลขมูลค่าการส่งออก 10 เดือน สูงขึ Tนร้ อยละ 17 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผา่ นมา โดยตลาดส่งออกหลัก
ของผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยจะอยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย แม้ วา่ ญีปนซึ
ุ่ ง เป็ นประเทศทีไทยส่งออกไปมากทีสดุ จะได้ รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวก็ตาม แต่ไม่ได้ ทําให้ ตวั เลขการส่งออกของไทยได้ รับผลกระทบมากนัก ทีเป็ นเช่นนี Tอาจมีสาเหตุมาจากการทีภาคการ
ผลิตของญีปนหยุ
ุ่ ดชะงักและต้ องหันมาพึง พาสินค้ านําเข้ าจากต่างประเทศอย่างเช่นจากประเทศไทยเพือทดแทนสินค้ าในประเทศ
ทีไม่สามารถผลิตได้ เพียงพอกับความต้ องการ และเป็ นโอกาสให้ การส่งออกของไทยมีมลู ค่าเพิมมากขึ Tน โดยผลิตภัณฑ์หมวดทีม ี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ หมวด 3926 ซึง เป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกอืนๆ อย่างไรก็ตามคาดว่า มูลค่าการส่งออกของไตรมาส 4 จะ
มีมลู ค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2553 กว่าร้ อยละ 20 โดยเฉพาะช่วง 2 เดือนหลังเหตุอทุ กภัย คือ เดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม เนืองมาจากความเสียหายทีเกิดขึ Tนกับโรงงานผู้ผลิต และคาดว่าการส่งออกปี 2554 จะเพิมขึ Tนประมาณ 2,580 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 ซึง จะส่งผลให้ การขาดดุลเพิม ขึ Tนเป็ น 12,054 ล้ านบาท
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บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

ตารางที 1 การค้ าสินค้ าพลาสติก ภายใต้ พกิ ดั ศุลกากร 3916 – 3926
หน่วย : ล้ านบาท

มูลค่ า
การส่งออก
การนําเข้ า
ดุลการค้ า

2547
60,490

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554*

72,640

74,654

87,781

91,872

80,320

92,433

95,012

78,114

85,173

88,685

95,705

98,106

83,056

103,549

107,066

-17,624

-12,533

-14,031

-7,924

-6,234

-2,736

-11,116

-12,054

ทีมา: กรมศุลกากร
หมายเหตุ: *ปี 2554 เป็ นข้ อมูลของเดือนมกราคมถึงตุลาคม

แนวโน้ มผลิตภัณฑ์ พลาสติก ปี 2555
นักเศรษฐศาสตร์ และรัฐบาลตังเป
T ้ าว่า GDP ของปี 2555 จะขยายตัวอยูท่ ีประมาณร้ อยละ 4.5-5.5 ทําให้ คาดการณ์ได้ วา่
อุตสาหกรรมพลาสติกมีแนวโน้ มจะขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจในประเทศทีจะปรับตัวดีขึ Tน อันเนืองจากสถานการณ์นํ Tาท่วมที
คลีค ลายลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ Tนส่วนพลาสติกทีเ ป็ นอุตสาหกรรมต่อเนืองสามารถกลับมาเดินเครื องผลิตได้ อกี ครังT หลังจาก
ทีโรงงานผู้ผลิตได้ รับการฟื นT ฟูหลังนํ Tาท่วม
การส่งออกจะกลับมาดีขึ Tนแต่นา่ จะมีอตั ราการขยายตัวทีตํากว่าปี ก่อนหน้ าหรื อตํากว่าร้ อยละ 8 เนืองจากเศรษฐกิจของคู่
ค้ าหลักในอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ได้ แก่ ญีปนุ่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และจีน มีแนวโน้ มชะลอตัว และค่าเงินบาท
แข็งตัวมากขึ Tน นอกจากนี Tวงจรของอุตสาหกรรมชิ Tนส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะอยูใ่ นช่วงขาลง ทําให้ ความต้ องการในการใช้ เม็ด
พลาสติกในอุตสาหกรรมดังกล่าวลดลงด้ วย และการนําเข้ า คาดว่าจะขยายตัวเพิมขึ Tนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุม่ วัสดุ
ก่อสร้ าง เนืองจากประชาชนต้ องการซ่อมแซมทีอยูอ่ าศัยจากเหตุนํ Tาท่วม นอกจากนี Tความต้ องการชิ Tนส่วน เพือการซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่นเครื องใช้ ไฟฟ้ า รถยนต์ จะเพิมมากขึ Tน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ภาวะอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ปี 2554
สถานการณ์ ปี 2554 มูลค่าการนําเข้ าและส่งออกปิ โตรเคมีของไทยทังขั
T นต้
T น ขันกลาง
T
และขันปลายในช่
T
วงสิบเดือนของ
ปี 2554 มีอตั ราการขยายตัวดีขึ Tนกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผา่ นมา โดยได้ รับปั จจัยหนุนจากการขยายตัวของความต้ องการใช้
สินค้ าและบริ การทีปรับตัวดีขึ Tนตามการฟื นT ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผล
ให้ ความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซงึ เป็ นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตสินค้ าต่างๆ กลับมาอีกครังT โดยเฉพาะอย่างยิง ในกลุม่
บรรจุภณ
ั ฑ์ และกลุม่ สิง ทอ ขณะทีกลุม่ เครื องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่ ยานยนต์มีการขายตัวตามการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ มกี ารนําเข้ าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพือใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิตสินค้ าเพือรองรับการขยายตัวของความต้ องการสินค้ า
ภายในประเทศและการส่งออก
เมือพิจารณามูลค่าการนําเข้ าปิ โตรเคมีขนต้
ั T น ขันกลาง
T
และขันปลาย
T
ในปี 2554 คาดว่าจะมีมลู ค่าประมาณ 19,411.40,
35,449.34 และ 112,838.56 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าการนําเข้ าปิ โตรเคมีขนต้
ั T น ขันกลาง
T
และขันปลายขยายตั
T
วเพิม ขึ Tน
ร้ อยละ 33.02, 0.22 และ 15.20 ตามลําดับ เมือเทียบกับปี ก่อนทางด้ านมูลค่าการส่งออกปิ โตรเคมีขนต้
ั T น ขันกลาง
T
และขันปลาย
T
คาดว่าจะมีมลู ค่าประมาณ 59,122.83, 64,009.68 และ 250,729.34 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิมขึ Tน
ร้ อยละ 61.39, 33.43 และ 35.76 ตามลําดับ เมือเทียบกับปี ก่อน
ส่วนที 2 หน้ าที 25

ส่วนที 2 บริ ษัททีออกหลักทรัพย์

ไตรมาส/ปี
Q1/2553
Q2/2553
Q3/2553
Q4/2553
2553
Q1/2554
Q2/2554
Q3/2554
Q4*/2554
2554*
2554*/2553 (%)

ปิ โตรเคมีขนั R ต้ น
(ล้ านบาท)
นําเข้ า
ส่ งออก
3,865.61
8,785.38
3,892.14
8,640.18
3,226.41
8,995.10
3,608.28
10,213.19
14,592.44
36,633.84
3,294.27
13,785.45
4,412.84
16,646.35
5,735.18
14,700.77
5,969.11
13,990.26
19,411.40
59,122.83
33.02
61.39

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

ปิ โตรเคมีขนั R กลาง
(ล้ านบาท)
นําเข้ า
ส่ งออก
7,022.35
10,798.15
8,102.76
11,971.25
6,622.65
11,834.69
7,400.66
13,367.96
29,148.42
47,972.05
8,677.41
14,112.82
9,840.91
17,607.42
8,390.01
16,303.53
8,541.01
15,985.91
35,449.34
64,009.68
0.22
33.43

ปื โตรเคมีขนั R ปลาย
(ล้ านบาท)
นําเข้ า
ส่ งออก
25,057.86
38,879.59
25,703.72
46,696.20
24,275.48
49,992.75
22,910.61
49,115.78
97,947.67
184,684.31
28,358.66
60,540.16
28,407.60
64,628.80
28,270.99
65,916.38
27,801.31
59,644.00
112,838.56 250,729.34
15.20
35.76

ทีมา : ข้ อมูลจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : * ตัวเลขประมาณการ

แนวโน้ มปี 2555
สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีไทยในปี 2555 นันคาดว่
T
าจะยังคงมีอตั ราการเติบโตดีตอ่ เนืองจากการฟื นT ฟู
ประเทศหลังนํ Tาท่วมทีคาดว่ามาตรการต่างๆ จากภาครัฐจะเริ มเป็ นรูปธรรมตังแต่
T ในช่วงต้ นปี 2555 นําโดยการฟื นT ฟูและการ
กระตุ้นความเชือมัน ของภาคการผลิต ขณะทีภาคเอกชนและภาคครัวเรื อนก็จะมีการใช้ จ่ายเพือฟื นT ฟูกิจการและทีอยูอ่ าศัยหลังนํ Tา
ลดมากขึ Tน ซึง จะส่งผลให้ ความต้ องการใช้ สนิ ค้ าเพิมสูงขึ Tน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายในการกระตุ้นการใช้ จ่ายภายในประเทศ
(มาตรการปรับเพิมรายได้ ) ขณะทีปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเงินของสหรัฐฯ และหนี Tสาธารณะในสหภาพยุโรปนันคาดว่
T
าจะไม่
กระทบต่ออุตสาหกรรมปิ โตรเคมีไทยมากนักเนืองจากตลาดหลักๆ อยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย โดยตลาดทีนา่ จับตาคือตลาดในกลุม่
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม ซึง เป็ นตลาดทีมีอตั ราการขยายตัวของความต้ องการสินค้ าสูง ส่งผลให้ ความ
ต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพือ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตมีสงู ตามไปด้ วย
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ประเด็นสําคัญในอุตสาหกรรมทีต้องติดตาม
• ปั จจัยภายในประเทศ
o ผลกระทบจากนํ Tาท่วมทีมีตอ่ เศรษฐกิจ
o กระบวนการฟื นT ฟูประเทศหลังนํ Tาลด
o นโยบายและมาตรการสนับสนุนการใช้ จา่ ยภายในประเทศ เช่น มาตรการปรับเพิมรายได้
o ปั ญหาความขัดแย้ งภายในประเทศ
• ปั จจัยภายนอกประเทศ
o ปั จจัยเสีย งจากปั ญหาเศรษฐกิจในต่างประเทศทังวิ
T กฤตการเงินของสหรัฐฯ และวิกฤตเศรษฐกิจหนี Tสาธารณะในสหภาพ
ยุโรปทียงั ไม่มีทางออกทีช ดั เจน ซึง อาจส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกประสบภาวะชะลอตัวอีกครังT ขณะทีการฟื นT ตัวในช่วงทีผา่ น
มายังไม่แข็งแกร่งพอ นอกจากนี Tยังอาจส่งผลต่อภาคการส่งออกของประเทศ
บทบาทของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่าย
เนืองจากลักษณะการจัดจําหน่ายวัตถุดิบของผู้ผลิตอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีไปถึงลูกค้ า ซึง มีลกั ษณะกระจายอยูห่ ลายแห่ง
ทําให้ บริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนาดใหญ่สว่ นใหญ่ เช่น ExxonMobil, Eastman, Chi Mei ไม่นิยมกระจาย
สินค้ าด้ วยตนเองเนืองจากต้ นทุนในการดําเนินงานจะสูง และไม่ค้ มุ ค่าต่อการดําเนินการ
ขณะเดียวกัน การทีว ตั ถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี มีความหลากหลายสูงมาก ทําให้ ผ้ ใู ช้ วตั ถุดิบมักต้ องการวัตถุดบิ
จากผู้ผลิตหลายราย ซึง หากผู้ใช้ วตั ถุดิบสัง ซื Tอสินค้ าจากทางผู้ผลิตโดยตรงจะมีความยุง่ ยากเสียเวลา และมีคา่ ใช้ จ่ายต่อรายการที
สูงมาก เนืองจากขาดความประหยัดต่อขนาด รายการระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ วตั ถุดิบในกรณีทีไม่มีตวั แทนจําหน่ายสามารถแสดง
ได้ ดงั แผนภาพดังต่อไปนี T
แผนภาพแสดงรายการทีปราศจากตัวแทนจําหน่ าย

Suppliers

Customers

S1

S2

S3

S4

S5

Sn

C2

C3

C4

C5

Cn

)

C1

ดังนันT
ตัวแทนจําหน่ายจึงมีความสําคัญทีจะเชือมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริ โภค โดยช่วยลดต้ นทุนในการจัด
จําหน่ายของผู้ผลิตและอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ วตั ถุดิบ นอกจากนี T ลักษณะพื Tนฐานของลูกค้ าทีก ระจายตัวกับความ
หลากหลายของวัตถุดิบ จึงทําให้ เกิดช่องว่างทีสามารถเพิมมูลค่าจากตัวแทนจําหน่ายทีมีประสิทธิภาพทีจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ที
หลากหลายจากผู้ผลิตมากรายไปสูผ่ ้ ใู ช้ อย่างทัว ถึง กล่าวได้ วา่ ในมุมมองของลูกค้ า ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายนําความ
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หลากหลายของสินค้ า (Economy of scope) มาให้ ในมุมมองของผู้ผลิต ตัวแทนจําหน่ายได้ รวบรวมกําลังซื Tอ (Economy of
scale) มาให้ แผนภาพต่อไปแสดงถึงบทบาทและประโยชน์ของตัวแทนจําหน่าย
แผนภาพแสดงรายการในกรณีมีตัวแทนจําหน่ าย
Economy of Scale to Suppliers

Suppliers

S1
)

S2

S3

S4

S5

Sn

Global Connections Plc.

Customers

C1

C2

C3

C4

C5

Cn

Economy of Scope to Customers

ตัวอย่างข้ างต้ นเปรี ยบเทียบให้ เห็นได้ ชดั เจนยิงขึ Tน เช่นในกรณีสนิ ค้ าอุปโภคบริ โภคทีผ้ บู ริ โภคและผู้ผลิตสินค้ า นิยมซื Tอหาและขาย
สินค้ าผ่านห้ างซุปเปอร์ สโตร์ ขนาดใหญ่ เช่น Tesco Lotus, Makro, BigC เป็ นต้ น
นอกจากนี T เนืองจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทีเป็ นผู้ผลิตระดับโลก จะแต่งตังตั
T วแทนจําหน่ายในประเทศใด
ประเทศหนึง เพียง 1 – 2 ราย ด้ วยเหตุนี T จึงเป็ นการยากพอสมควรทีคแู่ ข่งขันรายใหม่จะเข้ ามาสูต่ ลาด
3.2.2

คู่แข่ ง
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกและปิ โตรเคมีครบวงจร ซึง จําหน่าย
วัตถุดิบทังT Commodity, Engineering และ Specialty ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยของอุตสาหกรรมนี Tส่วนใหญ่
จําหน่ายวัตถุดิบในกลุม่ Commodity เป็ นหลัก โดยมีคแู่ ข่งในขนาดเดียวกันเพียงไม่กีรายทีม ีการจัดจําหน่าย
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ โดยโอกาสทีคแู่ ข่งใหม่จะเข้ ามาแข่งขันในตลาดนันT ต้ องอาศัยความสัมพันธ์กบั
ผู้ผลิต โดยผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระดับโลกมักจะแต่งตังตั
T วแทนจําหน่ายในประเทศเพียงประเทศละ 1 – 2
ราย นอกจากนี Tต้ องมีขนาดใหญ่เพียงพอเพือทีจะสร้ างความประหยัดต่อขนาดและความหลากหลายของสินค้ าอีก
ด้ วย
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั เริ มมีคแู่ ข่งเข้ ามาในตลาดมากขึ Tน แต่สว่ นมากแล้ วมักไม่มีสนิ ค้ าทีค รบวงจร ดังเช่นทีบริ ษัทมี
แต่คแู่ ข่งเหล่านันก็
T Focus เฉพาะสินค้ าของตน
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รายได้ จากการขายของบริษัทคูแ่ ข่งเทียบเคียงกับบริษัทฯ สามารถแสดงได้ ดงั ตารางต่อไปนี T
หน่วย : ล้ านบาท
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชันส์

3,258 3,378 3,455 3,410 2,647 3,662 3,786

บริ ษัท เลียกเซ้ ง เทรดดิ Tง จํากัด

2,574 3,125 3,173 3,204 2,414 2,611

N/A

บริ ษัท เอพี อัพโก้ จํากัด

2,144 2,210 2,250 2,257 1,814 2,401

N/A

บริ ษัท ชนิกานต์โพลีเมอร์ ส จํากัด

1,864 1,777 1,869 1,704 1,403 1,684

N/A

บริ ษัท ตะล่อมสินพลาสติก จํากัด*

2,078 2,203 2,386 2,273 1,996 3,250

N/A

บริ ษัท แกรนด์โพลิเมอร์ ส อินเตอร์ จํากัด

1,650 1,739 1,726 1,814 1,877 2,683

N/A

บมจ. ไว้ ท์กรุ๊ป

870

956

941

978

928 1,006

900

ทีมา: บริ ษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทฯ
* งบการเงินปี 2548 - 2553 สิ Tนสุดวันที 5 มีนาคม 2549 - 2554 ตามลําดับ

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นว่า บริษัท มีสถานภาพ และศักยภาพในการแข่งขันเป็ นอันดับหนึง เมือ เทียบกับตัวแทน
จําหน่ายด้ วยกัน ทังนี
T Tหากพิจารณาถึงสถานภาพในการแข่งขันในภาพใหญ่ทีรวมเอาผู้ผลิตเม็ดพลาสติกทังในกลุ
T
ม่
ปตท. และ เอสซีจี เข้ ามารวมด้ วยบริ ษัทจะมีสว่ นแบ่งตลาดระหว่าง 1-2 % เท่านันT
3.2.3

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลยุทธ์ด้านคูค่ ้ า
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยใช้ หลักการพันธมิตรทางธุรกิจ ยึดถือประโยชน์ระยะยาวเป็ นหลักทังกั
T บลูกค้ า และผู้ผลิต
โดยการแนะนํา และให้ คําปรึกษาด้ านต่างๆ ทีเ ป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ า ขณะเดียวกันก็มีนโยบายพัฒนาสินค้ าของ
ผู้ผลิต ให้ เกิดประโยชน์ทงสองด้
ัT
านคือ ทังลู
T กค้ า และผู้ผลิต โดยบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายการซื Tอสินค้ าตุนไว้ เพือขาย
ราคาแพง ซึง ทีผา่ นมาบริษัทฯ ได้ พิสจู น์ความจริงใจในการเป็ นพันธมิตรกับลูกค้ าในช่วงวิกฤตทีผ า่ นมา เนืองจาก
บริ ษัทฯ ได้ ขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าเหล่านี Tในราคาทีเ ป็ นธรรมและจัดสรรปริ มาณอย่างเหมาะสม ในกรณีของผู้ผลิต
ส่วนใหญ่บริ ษัทฯ จะเป็ นตัวแทนให้ กบั ผู้ผลิตรายเดียวในหนึง ผลิตภัณฑ์เพือทําให้ บริษัทฯ สามารถช่วยทําการตลาด
ให้ กบั ผู้ผลิตได้ อย่างเต็มที และเพือขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีจะทําให้ ผ้ ผู ลิตคลางแคลงใจ บริ ษัทฯ
ดําเนินธุรกิจโดยถือหลักการพันธมิตรเพราะถือหลักการว่าการทําธุรกิจให้ ประสบความสําเร็จในระยะยาวต้ องอาศัย
ความสําเร็จของทังลู
T กค้ าและผู้ผลิต
บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นผู้ให้ บริ การครบวงจร (Total Solutions and Service Provider) กับลูกค้ า โดยการให้ บริ การ
value added services กับลูกค้ า การให้ บริ การไม่เพียงแต่ขายและส่งของให้ ลกู ค้ าเท่านันT แต่ยงั รวมถึงการให้
ข้ อมูล และให้ คาํ ปรึกษากับลูกค้ าในการดําเนินธุรกิจรวมถึงให้ ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ าทังด้
T านเทคโนโลยีและ
พัฒนาการใหม่ ๆ ในต่างประเทศ เพือเพิมศักยภาพทีลกู ค้ าต้ องการ นอกจากนี T อีกหนึง ความแตกต่าง บริ ษัทได้
อาศัยการเป็ นพันธมิตรกับสถาบันการเงินในการช่วยแก้ ปัญหาสภาพคล่องให้ กบั ลูกค้ าทีมศี กั ยภาพแต่ติดปั ญหา
ทางการเงิน ทําให้ ธุรกิจของลูกค้ าและบริ ษัทสามารถขยายตัวได้ ไปพร้ อมๆกัน
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กลยุทธ์ด้านสินค้ า
บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าทีหลากหลายและมีฐานลูกค้ าทีกระจายตัวอยูใ่ นทุกอุตสาหกรรมทําให้ บริษัทฯ มีรายได้ ทีคอ่ นข้ าง
สมําเสมอไม่แปรผันตามฤดูกาล เนืองจากไม่ได้ พงึ พาสินค้ าชนิดใดชนิดหนึง หรื อลูกค้ ารายใดรายหนึง เป็ นพิเศษ ใน
อนาคต บริษัทฯ จะให้ ความสําคัญและเพิมรายได้ จากสินค้ า Specialty ให้ มากขึ Tนเนืองจากสินค้ าประเภทนี Tเป็ น
สินค้ าทีมีอตั รากําไรขันต้
T นสูง ตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้ อีกมาก และสอดคล้ องกับบุคลากรของบริ ษัททีมีความรู้
และทักษะทางด้ านเทคโนโลยี การเพิมรายได้ สนิ ค้ านี Tมากขึ Tนจะทําให้ ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ ดีขึ Tน
โดยภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) มีผลทําให้ ภาษี นําเข้ าสินค้ าปิ โตรเคมีเข้ ามาในประเทศไทยลดลง
อย่างต่อเนืองจนเหลือ 0% ตังแต่
T 1 มกราคม 2553 เป็ นต้ น ซึง ผลจากการลดภาษี นําเข้ านี Tจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถ
นําเข้ าสินค้ าจากผู้ผลิตได้ ในราคาถูกลงโดยเฉพาะสินค้ าในกลุม่ Specialty ซึง อาจจะทําให้ มีความต้ องการจาก
ลูกค้ ามากขึ Tนและสามารถทําตลาดได้ กว้ างและหลากหลายยิง ขึ Tน
นอกจากนี T ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังได้ ทําการวิจยั และพัฒนาสินค้ าใหม่ ๆ ทีตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ Tน
โดยบริ ษัทฯ มีพนั ธมิตรกับกลุม่ Compounder ซึง เป็ นผู้ผสมสี ผสมวัตถุดิบชนิดต่างๆ เข้ าด้ วยกันซึง มีประมาณ 50
รายในตลาด การเป็ นพันธมิตรกับ Compounder นี Tจะทําให้ บริ ษัทฯ เข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียงิ ขึ Tน
กลยุทธ์ด้านบุคลากร
บริ ษัทฯ มีบคุ ลากรทีมีความสามารถซึง เติบโตมาพร้ อมกับบริ ษัทฯ ทีขยายตัวอย่างรวดเร็ วและมีความรู้สกึ เป็ น
เจ้ าของบริ ษัทฯ บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรีขึ Tนไปและมีอายุอยูใ่ นช่วง 25 – 40 ปี ซึง พนักงาน
เหล่านี Tเป็ นส่วนหนึง ของกลไกหลักของบริ ษัทฯ และยังมีอายุงานอีกยาวนานทีจ ะผลักดันการเติบโตอย่างยัง ยืนของ
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาคนทีเหมาะสมกับลักษณะของงาน (Put the Right Man on the Right Job) โดยจะ
จัดหาคนทีมีความรู้โดยตรงในสายทีเกียวข้ องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิ โตรเคมี
เพือมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายของ
บริ ษัทฯ ทีพยายามให้ บริ การ Value added services นัน คือ ให้ คาํ แนะนํากับลูกค้ าในเรื องทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์
ซึง ปั จจุบนั พนักงานขายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ จบการศึกษาด้ านวิศวกรรมเคมี และ วิทยาศาสตร์ เคมี โดยอีกส่วน
หนึง มาจากสายธุรกิจและ การจัดการ รวมทังมี
T การจ้ าง outsources บางส่วนในงานทีเ กียวกับการบริ การ
สํานักงาน
การทําความสะอาด
รักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกเพือให้ การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึ Tน
นอกจากนี T บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายทีจะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง โดยมีการจัดอบรม
ภายในองค์กร โดยวิทยากรภายในบริ ษัท ทําให้ ได้ มีการแลกเปลีย นความรู้ และแบ่งปั นประสบการณ์ทีมีคณ
ุ ค่า และ
ยังได้ ความรู้ทีมีประโยชน์เหมาะสมกับองค์กรอีกด้ วย
ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้ พนักงานไปอบรมเพิมพูน
ความรู้จากภายนอกอยูเ่ สมอ มีการส่งพนักงานไปดูงานและฝึ กอบรมกับซัพพลายเออร์ ทีตา่ งประเทศ และ ซัพพลาย
เออร์ เดินทางมาให้ ความรู้ถงึ บริ ษัทฯ ซึง นโยบายนี Tเป็ นนโยบายทีทาํ ให้ พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิม ขึ Tน ทําให้
สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี และแตกต่างอย่างสิ Tนเชิงจากตัวแทนจําหน่ายรายอืน ๆ
บริ ษัทได้ ดําเนินการพัฒนาแผนการสืบทอด (Succession Plan) ในทุกระดับของการบริ หารในองค์กร เพือเป็ นการ
เสริ มสร้ างความมัน คงยัง ยืนขององค์กร และธุรกิจในระยะยาว
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3.2.3.1
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การจําหน่ าย และช่ องทางการจําหน่ าย
ลักษณะลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ทีซ ื Tอขายในปี 2554 มีทงหมดมากกว่
ัT
า 950 ราย โดยเป็ นลูกค้ าหลักทีค ้ าขายกันเป็ นประจํา
มากกว่า 600 ราย ลูกค้ าของบริษัทฯทังหมดเป็
T
นลูกค้ าทีมีสดั ส่วนการขายให้ แต่ละรายไม่เกินร้ อยละ 5 ของยอดขาย
รวมบริ ษัทฯ และ มูลค่าลูกค้ ารายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 22 ของยอดขายรวม
บริ ษัทฯ โดยสามารถแบ่งกลุม่ ลูกค้ าได้ เป็ น 3 กลุม่ หลัก คือ
1. ผูแ้ ปรรู ป (converter) เป็ นผู้ผลิตซึง นําเม็ดพลาสติกและวัตถุดิบอืน ๆ ทีสงั ซื Tอจากบริ ษัทฯ มาแปรรูปเป็ นสินค้ า
สําเร็ จรูปทีใช้ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยอุตสาหกรรมหลักทีบริ ษัทฯ ขายวัตถุดิบให้ ได้ แก่ อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ ซึง คิดเป็ นร้ อยละ 70 – 80 ของยอดขายในกลุม่ นี T นอกจากนี T ยังขายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทในอุตสาหกรรม
หลากหลาย ได้ แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื องใช้ ในครัวเรื อน
อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์เครื องสําอาง อุตสาหกรรมก่อสร้ าง และอุตสาหกรรม
เกษตร เป็ นต้ น ลูกค้ ากลุม่ ผู้แปรรูปนี Tเป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ โดยยอดขายรวมของลูกค้ ากลุม่ นี Tคิดเป็ น
ประมาณมากกว่าร้ อยละ 90 ของยอดขายทังหมดของบริ
T
ษัทฯ ตัวอย่างของบริ ษัทลูกค้ าในกลุม่ ผู้แปรรูปนี Tทีเป็ น
ทีร้ ูจกั แต่ไม่ได้ เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บมจ. ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
บมจ. ยูเนียนพลาสติก กลุม่ บริษัทไทยซัมมิท บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย จํากัด บมจ. อาปิ โก้ พลาสติก
และบมจ.ปั ญจวัฒนาพลาสติก เป็ นต้ น
2. ผูค้ า้ ทีเ" ป็ นพันธมิ ตรทางธุรกิ จ (Trade partner) เป็ นผู้ค้าทีเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัทฯ โดยจะรับสินค้ าของบริ ษัทฯ
ไปขายต่ออีกทอดหนึง และในบางกรณีพนั ธมิตรกลุม่ นี Tจะแนะนําลูกค้ ามาให้ บริษัทฯ เนืองจากบริษัทมีวตั ถุดิบ
ทีครบวงจร จึงเป็ นการเกื Tอกูลกันระหว่างผู้ค้ากับบริษัทฯ บริ ษัทในกลุม่ นี Tมียอดขายเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของ
ยอดขายทังหมดของบริ
T
ษัทฯ
3. บริ ษัทประเภท Compounder ซึง เป็ นผู้ผสมสีผสมวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันเพือให้ ได้ วตั ถุดิบทีตอบสนอง
ความต้ องการลูกค้ าได้ ดียิงขึ Tน บริ ษัทฯ ขายสินค้ าให้ บริ ษัทประเภท Compounder และยังเป็ นพันธมิตรกับ
บริ ษัทในกลุม่ นี Tเพือการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ยอดขายจากบริ ษัทในกลุม่ นี Tคิดเป็ นประมาณน้ อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของยอดขายทังหมดของบริ
T
ษัทฯ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ บริ ษัทชันนํ
T าในอุตสาหกรรมนันT ๆ และมุง่ เน้ นลูกค้ าทีมฐี านะการเงินดี นัน
คือ มีระดับความน่าเชือถือทีบริษัทฯ จัดกลุม่ อยูใ่ นระดับ A จน ถึง B บริ ษัทฯ จะขายสินค้ าให้ ลกู ค้ าระดับตํากว่า B
ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั ิจากการพิจารณาเป็ นพิเศษเท่านันและจะอนุ
T
มตั ิในวงเงินทีจํากัด
ช่องทางการจัดจําหน่าย
ช่องทางการจัดจําหน่ายหลักของบริ ษัทฯ จะเป็ นการจัดจําหน่ายโดยตรงไปทีลกู ค้ าโดยจะมีพนักงานขายทีดแู ลแต่
ละหน่วยธุรกิจเป็ นคนดูแล นอกจากนี Tยังมีการเป็ นพันธมิตรกับผู้ค้าพลาสติกรายอืน ซึง เป็ นตัวแทนจําหน่ายเม็ด
พลาสติกเช่นกัน โดยหากสินค้ าชนิดใดพันธมิตรไม่มีก็จะแนะนํามาทีบริ ษัทฯ เนืองจากบริษัทฯ ถือได้ วา่ เป็ นตัวแทน
จําหน่ายวัตถุดิบทางด้ านพลาสติกและปิ โตรเคมีทมี ีความหลากหลายของสินค้ ามากทีสดุ รวมถึงพนักงานขายส่วน
ใหญ่ของบริษัทฯ จบมาทางสายเคมีหรื อ โพลิเมอร์ ทําให้ สามารถให้ ข้อมูลและบริ การทีครบถ้ วน บริ ษัทฯ เป็ น
พันธมิตรกับกลุม่ Compounder ซึง เป็ นผู้ผสมสี ผสมวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ซึง การเป็ นพันธมิตรกับกลุม่ Compounder
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นี T บริ ษัทฯ จะมีการแลกเปลีย นข้ อมูลและเข้ าทําการวิจยั ร่วมกับบริ ษัท Compounder ทําให้ สามารถพัฒนาสินค้ า
ใหม่ทีตอบสนองความต้ องการลูกค้ าได้ ดียิงขึ Tน
ทีตงคลั
ั T งสินค้ า
ทําเลทีตงของบริ
ัT
ษัทฯ นับเป็ นทําเลยุทธศาสตร์ ซงึ เป็ นจุดเด่นทีสาํ คัญประการหนึง ทีสนับสนุนให้ การจัดส่งเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุผลทีสาํ คัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก ลูกค้ าขนาดใหญ่จํานวนมากรวมถึงลูกค้ าทีผลิตชิ Tนส่วนยานยนต์ และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีโรงงานใน
แถบสมุทรปราการ และต่อเนืองไปชายฝั งทะเลตะวันออก คลังสินค้ าของบริษัทฯ ซึง อยูร่ ิ มถนนกิงแก้ ว จึงเป็ นจุด
กระจายสินค้ าทีใ กล้ กบั ลูกค้ าสําคัญเหล่านี T ทําให้ การจัดส่งเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ วฉับไว และประหยัดต้ นทุนในการ
ขนส่งเป็ นอย่างมากในภาวะวิกฤตพลังงานนํ Tามันแพง
ประการทีส" อง ทีตงของคลั
ัT
งสินค้ าของบริษัทฯ เป็ นจุดซึง อยูใ่ นโซนนอกวงแหวน ซึง มิได้ ถกู จํากัดเวลาเดินรถบรรทุก
ขนาดใหญ่เหมือนกับโซนด้ านใน
ทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถใช้ กําลังการจัดส่งทังกํ
T าลังคนกําลังรถได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
ประการทีส" าม ทีตงของคลั
ัT
งสินค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นจุดทีมคี วามสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้ จา่ ยทังในแง่
T
ของ
เวลาและค่าขนส่งในสภาวะทีนํ Tามันมีราคาแพง
ในการขนสินค้ าจากผู้ผลิตในประเทศทีตงโรงงานอยู
ัT
ท่ ีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองทังสิ
T Tน รวมถึงสินค้ าทีนําเข้ าจากต่างประเทศผ่านทางท่าเรื อนํ Tาลึกแหลมฉบัง
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายหลัก 27 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
2. Eastman Chemical Ltd., Singapore Branch (ประเทศสิงคโปร์ )
3. Itochu Plastics Pte., Ltd. (ประเทศสิงค์โปร์ )
4. Chi Mei Corporation (ประเทศไต้ หวัน)
5. DuPont Performance Polymers (ประเทศไทย)
6. Chevron Philips Chemicals International N.V. (ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
7. บริ ษัท เอสซีจี เพอร์ ฟอร์ มานซ์ เคมิคอลล์ จํากัด
8. Nissho Corporation (Chisso Group) (ประเทศญีปน)
ุ่
9. บริ ษัท OCV (Thailand) จํากัด บริ ษัทในกลุม่ ของ OCV Reinforcement Co., LTD (เกิดจากการรวมกิจการระหว่าง
Owens Corning Australia PTY (ประเทศออสเตรเลีย) และ Saint Gobain’s Reinforcement)
10. Cabot Plastics HongKong Ltd. (ประเทศฮ่องกง)
11. Dow Chemical Thailand Ltd. Hong Kong Branch (ประเทศฮ่องกง)
12. บริ ษัท สยามโพลีสไตรี น จํากัด (ประเทศไทย)
13. Sabic Asia Pacific Pte.Ltd. (ประเทศสิงคโปร์ )
14. SABIC Innovative Plastics (Thailand) co.,Ltd (ประเทศไทย)
15. Asia Polymer Corporation (ประเทศไต้ หวัน)
16. Nova Chemical (international) S.A. (ประเทศ สวิสเซอร์ แลนด์)
17. Inabata (Thailand) Co., Ltd. (Denka) (ประเทศไทย)
18. บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) (ประเทศไทย)
19. ExxonMobil Chemical Asia Pacific (ประเทศสิงคโปร์ )
20. Imerys Mineral Ltd.(ประเทศฝรังเศส)
21. Rio Tinto Mineral Asia Pte., Ltd.
22. Integrated Refinery Petrochemical Complex (ประเทศไทย) (IRPC)
23. Dainippon Ink and Chemicals, Incorporated (DIC)
24. บริ ษัท BST Elastomers จํากัด
25. AKZO Nobel Polymer Chemicals BV
26. Fuji Chemical industries, Ltd.
27. Timcal/Graphite and Conductive
28. บริ ษัท ริ เก้ น (ไทยแลนด์) จํากัด
29. Miliken Chemical
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30. Styrolution Co., Ltd.
31. Samsung Chemical
32. Styron (Hongkong) Limited
โดยทัว ไปแล้ วสินค้ าทีนาํ เข้ ามาจากต่างประเทศมักจะมีตวั แทนจําหน่ายประมาณ 1-2 ราย ในขณะทีสนิ ค้ าในประเทศจะมี
ตัวแทนจําหน่ายมากกว่านันมาก
T
เช่น กรณีของบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด มีตวั แทนจําหน่าย 16 รายเป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีการสัง สินค้ าเก็บไว้ ในคลังสินค้ าเพือส่งมอบให้ ลกู ค้ าเมือมีการสัง ซื Tอ แต่ในกรณีทเี ป็ นการสัง สินค้ าจํานวนมาก
บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งจากผู้ผลิตจนถึงลูกค้ าโดยตรง เพือลดต้ นทุนและความยุง่ ยากของการดําเนินการ
การจัดหาสินค้ ามาจากในประเทศในช่วงปี 2552 – 2554 ประมาณ 74 - 78% และต่างประเทศประมาณ 22 - 26% ดังแสดง
ได้ ดงั ตารางดังต่อไปนี T
หน่วย: ล้ านบาท
2552
2553
2554
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
ยอดซื Tอในประเทศ 1,750.91
75.48 2,504.2
73.97 2,709.1
77.3
ยอดซื Tอต่างประเทศ 568.85
24.52 881.21
26.03
795.7
22.7
รวม
2,319.76 100.00 3,385.41 100.00 3,504.8 100.00
โดยในปี 2553 ยอดซื Tอในประเทศหลักมาจากบริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด โดยคิดเป็ นร้ อยละ 68 ของยอดซื Tอในประเทศ
ทังหมด
T
ในขณะทียอดซื Tอจากต่างประเทศหลักมาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมิคอล เอเชีย แปซิฟิกโดยคิดเป็ นร้ อยละ 37
ของยอดซื Tอต่างประเทศทังหมด
T
ในขณะทีปี 2554 ยอดซื Tอในประเทศหลักมาจากบริ ษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด โดยคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 59 ของยอดซื Tอในประเทศทังหมด
T
ในขณะทียอดซื Tอจากต่างประเทศหลักมาจากบริ ษัท เอ็กซอนโมบิล เคมิ
คอล เอเชีย แปซิฟิก โดยคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของยอดซื Tอต่างประเทศทังหมด
T
สําหรับยอดขายของบริษัทฯ จากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายทีมีสญ
ั ญาแต่งตังคิ
T ดเป็ นประมาณมากกว่าร้ อยละ 80 ของยอดขายรวม
ของบริ ษัทฯ และอัตรากําไรขันต้
T นเฉลีย ของสินค้ าจากตัวแทนจําหน่ายทีมีสญ
ั ญาแต่งตังใกล้
T เคียงกับอัตรากําไรขันต้
T นเฉลีย
ของสินค้ าจากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายทีไม่มีสญ
ั ญาแต่งตังT
นโยบายเกียวกับสินค้ าคงคลัง
บริ ษัทฯ มีนโยบายเก็บสินค้ าให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับความจําเป็ นสําหรับการส่งให้ ลกู ค้ าอย่างทันเวลา โดยมี
ระยะเวลาการเก็บสินค้ าเฉลีย ประมาณ 1 สัปดาห์ สําหรับสินค้ าทีผลิตในประเทศและเฉลีย 60-90 วัน สําหรับสินค้ านําเข้ า
จากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีการกําหนดขนาดการสัง ซื Tอทีเป็ นมาตรฐาน และมีการวางแผนเก็บสินค้ าคงคลังโดย
พิจารณาถึงระยะเวลาการสัง ซื Tอ และมีการพยากรณ์ยอดขาย โดยจะเก็บสินค้ าประเภททีมีระยะเวลาในการสัง สินค้ านานและ
มีความผันผวนของราคาตํา ไว้ มากในคลังสินค้ า เพือสํารองไว้ เพือ จัดส่งให้ ลกู ค้ า ทังนี
T Tบริษัทฯ ไม่มีนโยบายกักตุนสินค้ าเพือ
เก็งกําไร บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมการเก็บสินค้ าโดยสินค้ าทุกชิ Tนทีนาํ เข้ าจะต้ องมีใบส่งสินค้ าจากผู้ผลิตและมีใบนําเข้ า
คลังสินค้ า สินค้ าทุกชิ Tนทีออกต้ องมีใบจ่ายสินค้ าออกจากคลังสินค้ า ดังนันT จํานวนสินค้ าในคลังสินค้ าจึงตรงกับจํานวนใน
ระบบบัญชี โดยบริ ษัทฯ จะมีการสุม่ ตรวจเช็คสินค้ าคงคลังทุกเดือน และมีการตรวจเช็คทังหมดปี
T
ละครังT
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บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ FIFO (First In, First Out) เพือไม่ให้ เกิดปั ญหาสินค้ าเสือ มสภาพจากการเก็บนานเกินควร และมีระบบแจ้ ง
เตือนสินค้ าทีไม่มีการเคลือ นไหวเป็ นเวลานานเกิน 6 เดือน ทังนี
T Tสินค้ าของบริษัทฯ มีอายุการเก็บโดยไม่เสือ มสภาพเฉลีย
ประมาณไม่น้อยกว่า 2 ปี
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ าในบริ เวณบริษัทฯ 3 หลัง อยูใ่ นบริ เวณเดียวกับพื Tนทีบริ ษัทฯ คลังสินค้ าแรกมีพื Tนทีประมาณ
1,200 ตร.ม. และมีพื Tนทีชนลอยอี
ัT
ก 400 ตร.ม. คลังสินค้ าที 2 มีพื Tนทีประมาณ 1,200 ตร.ม. และคลังสินค้ าที 3 เป็ นคลังสินค้ า
ชัว คราวพื Tนทีประมาณ 750 ตร.ม. ส่วนคลังสินค้ าที 4 บริ ษัทได้ เช่าพื Tนทีจากโกดังกันตารัติ ตังอยู
T ร่ ิ มถนนกิงแก้ ว ห่างจาก
บริ ษัทประมาณ 2 กิโลเมตร พื Tนทีประมาณ 4,320 ตร.ม. โดยเริ มใช้ เมือวันที 1 สิงหาคม 2551 และสัญญาฉบับปั จจุบนั สิ Tนสุด
สัญญาเช่าวันที 31 ธันวาคม 2555 ในกรณีทีพื Tนทีจดั เก็บไม่เพียงพอ ทางบริ ษัทมีการติดต่อเช่าพื Tนทีจดั เก็บกับ บริ ษัท ยูเซ็น
โลจิสติกส์ จํากัด คลังสินค้ าตังอยู
T ท่ ี 33/9 หมู่ 1 สถานีขนสส่งสินค้ าร่มเกล้ า ถนนเจ้ าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ และ บริ ษัท คมนาสาน จํากัด คลังสินค้ าตังอยู
T ท่ ี 7/2 ถนนมาบชลูด – แหลมสน ตําบลห้ วยโป่ ง อําเภอ
เมือง ระยอง โดยมีคา่ ใช้ จ่ายผันแปรตามปริ มาณสินค้ า และจํานวนวันทีนําฝาก
การจัดเก็บสินค้ าของบริษัทฯ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ แบ่งตามประเภทของสินค้ า โดยจัดแบ่งเป็ น สินค้ า
Commodity, Engineering, Chemical, Dangerous and Harzardard Cargo โดย








จัดเก็บสินค้ าประเภท Commodity ไว้ ทีคลังสินค้ าหลังที 2 คลังสินค้ าชัว คราว และคลังกันตารัติ สินค้ าประเภท
Commodity จะมีความเคลือ นไหวบ่อย และปริ มาณในการเคลือ นไหวแต่ละครังT ค่อนข้ างมาก แต่จะเป็ นสินค้ าทีมีราคา
ไม่สงู
จัดเก็บสินค้ าประเภท Engineering ไว้ ทีคลังสินค้ าหลังทีหนึง บริเวณพื Tนทีด้านล่าง และจัดเก็บสินค้ าประเภท Chemical
ไว้ บริ เวณชันลอย
T
เนืองจากลักษณะของสินค้ าจะแตกต่างกัน และลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ าประเภท Chemical
จะแตกต่างจากเม็ดพลาสติก คือ จะบรรจุถงุ และบรรจุอยูใ่ นกล่องกระดาษอีกชันหนึ
T ง ไม่สามารถซ้ อนทับได้ สินค้ า
ประเภท Engineering และ Chemical จะมีความถีในการเคลือ นไหว และปริ มาณการเคลือ นไหวน้ อยกว่าประเภท
Commodity สินค้ าส่วนใหญ่จะนําเข้ าจากต่างประเทศ และจะมีมลู ค่าของสินค้ าค่อนข้ างสูง ทังนี
T Tในสินค้ าประเภท
Chemical บางเกรดทีมีการแบ่งบรรจุภณ
ั ฑ์ จะจัดเก็บบรรจุภณ
ั ฑ์ทีทําการแบ่งไว้ ตา่ งหากทีช นสํ
ั T าหรับวางสินค้ าโดยแยก
ตามขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์และรหัสสินค้ า ทังนี
T Tจําเป็ นต้ องตรวจสอบอุณหภูมิของคลังสินค้ า ซึง มีผลต่อการจัดเก็บสินค้ า
ประเภท Chemical ไม่ให้ ได้ รับผลกระทบจากอุณหภูมิทีสงู เกินไป ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้ า
การจัดเก็บสินค้ าประเภท Dangerous and Hazardard Cargo หรื อสินค้ าอันตราย เป็ นสินค้ าเกรดพิเศษบางชนิดที
ต้ องการการเก็บรักษาเป็ นพิเศษนันT ทางบริ ษัทได้ จดั เก็บไว้ ทีคลังสินค้ าทีได้ รับใบอนุญาตในการประกอบการคลังสินค้ า
อันตราย ได้ แก่ บริ ษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จํากัด (เดิมชือ บริ ษัท บางกอก โมเดอร์ น เทอร์ มินอล จํากัด)
การจัดเก็บสินค้ าในคลังสินค้ าทัณฑ์บน เป็ นสินค้ าทีนําเข้ ามาสําหรับลูกค้ าทีได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี เนืองจาก
กระบวนการในการนําเข้ าสินค้ า โดยผ่านคลังสินค้ าทัณฑ์บนจะยังคงใช้ สทิ ธิพเิ ศษทางภาษี ทีลกู ค้ ามีได้ (กลุม่ BOI หรื อ
ลูกค้ าทีอยูใ่ นพื Tนที EPZ)

โดยลักษณะการจัดเก็บสินค้ า จะจัดแยกสินค้ าแต่ละรหัสสินค้ าให้ อยูใ่ นกอง และแถวเดียวกันเป็ นหลัก โดยในแต่ละกองจะ
จัดเก็บสินค้ านํ Tาหนัก 1,000 – 1,500 กิโลกรัม สินค้ าของผู้ผลิตเดียวกัน จะจัดเก็บอยูใ่ นบริเวณเดียวกัน และในการจัดวาง
สินค้ ามีการจัดทําเอกสารกํากับกองสินค้ าและแถวสินค้ าให้ สามารถควบคุมความถูกต้ องในการดําเนินการนําเข้ าเก็บ และ
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นําส่งมอบ อีกทังจั
T ดแถวของสินค้ าให้ มีพื Tนทีสาํ หรับ เดินตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของสินค้ าได้ สมําเสมอ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงานในคลังสินค้ าเป็ นสิง สําคัญ
ทังนี
T Tในการจัดเก็บสินค้ า จะจัดเก็บสินค้ าทีมีความเคลือ นไหวสมํา เสมอของแต่ละคลังสินค้ าไว้ บริเวณพื Tนทีด้านหน้ า ใกล้ ประตู
คลังสินค้ าเพือความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน
โดยทีใ นบางช่วงเวลาทีมีสนิ ค้ าเข้ าเป็ นจํานวนมากนันอาจทํ
T
าให้ ไม่
สามารถจัดวางสินค้ าในเกรดเดียวกันไว้ ด้วยกันได้ เนืองจากการซ้ อนทับสินค้ าด้ วยสินค้ าใหม่จะทําให้ การควบคุมวิธี FIFO
เป็ นไปได้ ยาก ทังนี
T Tสินค้ าดังกล่าวจะถูกจัดวางเป็ นแถวใหม่ และลงบันทึกวันรับสินค้ าในเอกสารกํากับสินค้ า เพือเป็ นข้ อมูล
และใช้ ในการจ่ายสินค้ าต่อไป
3.4 งานทียงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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4. การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.11/2552 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี T”
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5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรั พย์ ถาวรหลัก ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
รายการสินทรั พย์
1. ทีดินและส่ วนปรั บปรุ งทีดิน
(ทีดินทีตังR บริ ษัทฯ ตังR อยู่ท เี ลขที 13/1 หมู่ 2 ถนนกิงแก้ ว
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โดยมีพืนR ที 12 ไร่ 3 งาน 1 ตร.ว.)
2. อาคาร
3. อุปกรณ์ สาํ นักงาน เครื องตกแต่ งและติดตังR
4. เครื องมือและอุปกรณ์
5. ยานพาหนะ
6. อสังหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุน ประกอบด้ วยอาคาร ซึง
ตังR อยู่ท เี ลขที 137, 139 ซอยอ่ อนนุ ช 64 ถนนอ่ อนนุ ช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ บนทีดินรวมเนือR
ทีประมาณ 44 ตร.ว.
รวม
หัก ค่ าเสือมราคาสะสม
สินทรั พย์ ถาวรหลักสุทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ
(เป็ นเจ้ าของ/เช่ าซือR )
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
52.72

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เช่ าซือR
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

93.74
13.19
10.01
14.57
25.22
5.28

214.73
72.58
142.15

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมใด ๆ และบริ ษัทฯ ยังไม่มีนโยบายทีจะลงทุนในบริ ษัทใด ๆ
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6. โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.11/2552 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี T”
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7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทีมจี ํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้
ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 หรื อคดีทีกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
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8. โครงสร้ างเงินทุน
8.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 200 ล้ านบาท ซึง ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว 200 ล้ านบาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 200 ล้ านหุ้น
8.2 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
รายชือผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน*
45, 499,900
22.75
2. นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์**
28,470,730
14.24
3. นายสํารวย ทิชาชล
27,125,000
13.56
4. นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
26,125,000
13.06
5. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
9,200,000
4.60
6. นายศิริ ฐิ รวัฒนวงศ์
8,226,000
4.11
7. นายฮารกิชิน ทันวานี
3,000,000
1.50
8. นายมณฑล เครื อสุวรรณ
2,150,000
1.08
9. นายชลิต ลิมปนะเวช
2,000,000
1.00
10. นายสุวฒ
ั น์ นิยมเสถียร
1,770,000
0.89
11. อืนๆ
46,433,370
23.22
รวม
200,000,000
100.00
หมายเหตุ: รวมผู้ทีเกียวข้ องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คือ
* นางบุญศรี คุลีเมฆิน ภรรยา ถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น
** นางนิศาพร ศิริจนั ทนันท์ ภรรยา ถือหุ้นจํานวน 1,345,730 หุ้น

8.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ กว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี สํารองตามกฎหมาย และสํารอง
อืน ๆ (ถ้ ามี) ทังนี
T T เว้ นแต่บริษัทฯ จะมีความจําเป็ นต้ องรักษากระแสเงินสดไว้ เพือใช้ ในกิจการของบริ ษัทฯ
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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างองค์ กร
แผนผังองค์กรของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
ผู้จดั การใหญ่

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สํานักงานกรรมการผู้จดั การ

ฝ่ ายการตลาด 1

ฝ่ ายการตลาด 2

ฝ่ ายการตลาด 3

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

9.2 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี T
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี T
1. นายวิระ
มาวิจกั ขณ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย คุลเี มฆิน
รองประธานกรรมการ
3. นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการ
4. นายปิ ยะ
จริ ยเศรษฐพงศ์
กรรมการ
5. นายศิริ
ฐิ รวัฒนวงศ์
กรรมการ
6. นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
กรรมการ
7. ดร.พิสฐิ
ลี Tอาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
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กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
นายสมชาย คุลเี มฆิน นายศิริ ฐิ รวัฒนวงศ์ นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์ นายสํารวย ทิชาชล นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
สองในห้ าคนนี Tลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั นี T
คณะกรรมการบริ ษัทมีอาํ นาจหน้ าทีจดั การและดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงาน การบริ หารการเงิน การบริ หารความ
เสีย งของกิจการ กํากับและควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังมี
T การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส รวมทังมี
T อาํ นาจมอบหมายแต่งตังกรรมการ
T
และ/หรื อผู้บริ หารจํานวนหนึง ให้
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง หรื อหลายอย่างภายในขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท เว้ นแต่อํานาจใน
การดําเนินการดังต่อไปนี T จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั ิจากทีป ระชุมผู้ถือหุ้นก่อน
(ก) เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทํารายการใด ๆ ทีกรรมการมีสว่ นได้ สว่ นเสียและอยูใ่ นข่ายทีกฎหมายหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
T T ในการตัดสินใจในเรื องทีกรรมการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึง มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื องนันT
9.2.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี T
1. นายสมชาย คุลเี มฆิน
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการบริ หาร
3. นายปิ ยะ จริยเศรษฐพงศ์
กรรมการบริ หาร
4. นายศิริ ฐิ รวัฒนวงศ์
กรรมการบริ หาร
5. นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
กรรมการบริ หาร
ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร มีดงั นี T
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้ างองค์กร และโครงสร้ างการบริ หารงาน หลัก
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพือเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี และอํานาจการบริ หารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ
เพือเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริ หารงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ทีกําหนดไว้ ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื Tอต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ
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4. พิจารณาอนุมตั ิ และดําเนินการประมูลงานหรื อรับจ้ างทําของกับหน่วยงานหรื อบุคคลต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 150
ล้ านบาท
5. จ้ างและเลิกจ้ างพนักงานระดับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ยกเว้ นในตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่ หรื อ
ผู้บริ หารทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
6. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจทีคณะกรรมการบริ ษัทได้
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
7. ลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของบริ ษัทฯ ตามเงือนไขและวงเงินทีคณะกรรมการบริ ษัทจะ
พิจารณามอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
8. ให้ มีอํานาจในการอนุมตั คิ า่ ใช้ จา่ ยตามทีกําหนดไว้ ในงบประมาณประจําปี ทีคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิไว้ แล้ ว
ซึง คณะกรรมการบริ หารสามารถดําเนินการได้ โดยไม่จํากัดวงเงินในการอนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายต่าง ๆ
9. เข้ าทําสัญญาใด ๆ ทีมีผลผูกพันบริ ษัทฯ ในระยะเวลาตังแต่
T 1 ปี ถึง 3 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 150 ล้ านบาท
10. การลงทุน หรื อการลงทุนในทรัพย์สนิ ฝ่ ายทุน (ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้ านบาท) หรื อตามรายการทีกําหนดไว้ ใน
งบประมาณประจําปี ทีค ณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิไว้ แล้ ว
11. การจัดหาแหล่งเงินทุน (Financing) สําหรับการลงทุน หรื อการลงทุนในทรัพย์สนิ ฝ่ ายทุน (Capital Expenditure)
ซึง คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ไิ ว้ แล้ ว หรื อการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือนํามาชําระหนี T (Refinancing) สําหรับ
ภาระหนี Tทีมีอยูแ่ ล้ วภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขทีดกี ว่าเดิม
12. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน (Bonus) ตามงบประมาณทีคณะกรรมการบริษัทได้ อนุมตั ิไว้ แล้ ว
13. อนุมตั ิการปรับขึ Tนค่าตอบแทนพนักงาน ตามงบประมาณทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิไว้ แล้ ว
14. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราว ๆ ไป
ทังนี
T T คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจช่วงให้ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิทางการเงินใน
เรื องใดเรื องหนึง หรื อหลายเรื องภายใต้ ขอบเขตอํานาจของตนตามทีคณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึง การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นนันT ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของ บริ ษัทฯ
และในกรณีทีการดําเนินการใดทีม ีหรื ออาจมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียของกรรมการบริ หารท่านใด หรื อบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้ คณะกรรมการบริ หารนําเสนอเรื องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริ หารท่านนันT และบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื องดังกล่าว
นอกจากนี T ในกรณีทีการทํารายการใดเป็ นรายการทีเ กียวโยงกัน หรื อรายการเกียวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย แล้ วแต่กรณี ตามความหมายทีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อปฏิบตั ิการอืนใดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื องนันT ๆ ด้ วย เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรืองดังกล่าว
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี T
1. ดร. พิสฐิ ลี Tอาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทังT 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงิน
และมี นางสาวพิมชญา ออกฉิมเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี T
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารทีรับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
T
าปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเห็นว่าจําเป็ นและ
เป็ นเรื องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังT โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเ กียวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังผู
T ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความเป็ นอิสระ น่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนั T
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมทังเข้
T าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังT
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
T Tเพือให้ มนั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสีย ง
ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริ หาร ทบทวนร่วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในรายงานสําคัญ ๆ ทีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามทีก ฎหมาย
บัญญัติ ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึง รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี T
7.1 ความเห็นเกียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ถึงความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเ ชือถือได้
7.2 ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
7.3 เหตุผลทีเชือว่า ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังต่
T อไปอีกวาระหนึง
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7.4 ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเ กียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
7.5 ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีต ามกฎบัตร
7.8 รายงานอืนใดทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
T Tการปฏิบตั ิหน้ าทีด งั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรง และให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณค่าตอบแทน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านดังนี T
1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายศิริ
ฐิ รวัฒนวงศ์
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดงั นี T
1.

คัดเลือกและสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะทําหน้ าทีเ ป็ นกรรมการของบริ ษัท หรื อ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงในกรณีทีตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทว่างลง โดยใช้ นิยามและคุณสมบัติ
ของกรรมการเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทซึง จะนําเสนอทีประชุมผู้
ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
T

2. พิจารณาและเสนอแนะให้ คณะกรรมการมีขนาด และองค์ประกอบทีเหมาะสมกับบริ ษัท โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ ทีต้องประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
3. วางแผนและดําเนินการสรรหาผู้สบื ทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่ เพือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณา
4.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าทีรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจํา

5.

ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ทใี ช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในปั จจุบนั อย่างสมําเสมอ เพือให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายของบริ ษัท ตลอดจนมีความสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์อืนๆของคณะกรรมการและกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่
ตามความเหมาะสม และเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เพืออนุมตั ิโดยคํานึงถึงปั จจัย 3 ประการ คือ
- แนวปฏิบตั ิทีบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ ในการจ่ายค่าตอบแทน
- ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษัท
- ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
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7. เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทน และเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทํา
รายงานการกําหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ใน
รายงานประจําปี
8. พิจารณาค่าตอบแทนให้ มีความเหมาะสมเพือ จูงใจผู้บริ หารในระยะยาวทีมคี วามสอดคล้ องกับผลงานของ
บริ ษัทและผลประโยชน์ทีสร้ างให้ กบั ผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนๆ ตามทีค ณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ทังนี
T T ในการปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าว คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 3 ปี
ทังนี
T T การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอํานาจในการอนุมตั ิ
รายการใดทีอาจมีความขัดแย้ ง หรื อรายการใดทีค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรื อบุคคลทีเกียวโยง
กับคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ
กฎหมายทีเ กียวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั ไปของ
บริ ษัททีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชดั เจนแล้ ว
ผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีจํานวน 7 ท่าน ดังนี T
1. นายสมชาย คุลเี มฆิน
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์
ผู้จดั การใหญ่
3. นายสํารวย ทิชาชล
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 1 (สินค้ า Commodity)
4. นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 2 (สินค้ าเกรดพิเศษ)
5. นายปิ ยะ จริยเศรษฐพงศ์
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 3
6. นายศิริ ฐิ รวัฒนวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ หารและปฏิบตั ิการ
7. นางประวิชญา หรรษกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่ มีดงั นี T
1. เป็ นผู้บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเ กียวข้ องกับธุรกิจปกติและการบริ หารงานทัว ไปของ
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจทีคณะกรรมการบริษัทได้ อนุมตั ิแล้ ว
2. มีอํานาจอนุมตั กิ ารทําธุรกรรมใด ๆ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทฯ รวมถึงการจัดทําข้ อเสนอ การเข้ าทํา
สัญญา การจัดซื Tอจัดจ้ าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้ านบาท หรื อตามระเบียบอํานาจอนุมตั ซิ งึ
คณะกรรมการบริ ษัทจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป
3. มอบหมายหน้ าทีความรับผิดชอบในการบริ หารงานและดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ฝ่ายบริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทฯ ตามโครงสร้ างองค์กรทีค ณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิไว้ ทังนี
T T โดยสอดคล้ องกับกฎหมาย และกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
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4. มีอํานาจจ้ าง แต่งตังT โยกย้ าย ปลดออก เลิกจ้ าง กําหนดอัตราค่าจ้ างของพนักงานทังหมดของบริ
T
ษัทฯ ใน
ตําแหน่งตํากว่าระดับผู้บริ หาร ตลอดจนแต่งตังตั
T วแทนฝ่ ายนายจ้ างในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี Tยงชีพของ
บริ ษัทฯ
5. มีอํานาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกียวกับการปฏิบตั ิงานเพือให้ เป็ นไปตามนโยบายและเพือปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพือ รักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
6. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราว ๆ ไป
ทังนี
T T กรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่จะอยูภ่ ายใต้ การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
ให้ กรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่ ปฏิบตั ิตามแนวทางและนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้
ทังนี
T T การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ กรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่นนั T ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีทีการดําเนินการใดทีมีหรื ออาจมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียของ
กรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่ หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการ
ผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่ไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การใหญ่จะต้ องนําเสนอ
เรื องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป
นอกจากนี T ในกรณีทีการทํารายการใดเป็ นรายการทีเ กียวโยงกัน หรื อรายการเกียวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย แล้ วแต่กรณี ตามความหมายทีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อปฏิบตั ิการอืนใดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื องนันT ๆ ด้ วย เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรืองดังกล่าว
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9.3 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจ ะดํารงตําแหน่งกรรมการ เพือนําชือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ พิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
บริ ษัทจะต้ องประกอบไปด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และจะต้ องได้ รับการแต่งตังโดยที
T
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ เสียงข้ างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี T
1. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
T
นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตังกรรมการแต่
T
ละรายตามข้ อ 1 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงหนึง เสียงต่อหนึง หุ้นทีตนถือ
3. บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
T นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
T
งT นันT ในกรณีทีบคุ คลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
T าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนทีจ ะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
T
งT นันT ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี Tขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังT ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพบริ ษัทฯ นันให้
T ใช้ วธิ ีจบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ นันT
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนันอาจถู
T
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ยกเว้ นกรณีทีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนทีจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึง ทีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง เข้ า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต นแทน
กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนทีจ ะเป็ นองค์ประชุม
ให้ กรรมการทีเ หลืออยูก่ ระทําการในนามของ
คณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้น เพือเลือกตังกรรมการแทนตํ
T
าแหน่งทีวา่ งทังหมดเท่
T
านันT
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาเบื Tองต้ นถึงบุคคลทีมคี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถทีส ามารถช่วยเหลือบริ ษัทฯ ได้
จากนันนํ
T าเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังT ยกเว้ นในกรณีที
เป็ นการแต่งตังแทนกรรมการอิ
T
สระทีออกก่อนครบวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการอิ
T
สระใหม่แทนได้ โดยให้ มวี าระ
คงเหลือเท่ากับกรรมการอิสระท่านทีออกก่อนครบวาระ และให้ แจ้ งกับทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครังT ถัดไป
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นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
T
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
T T ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
T ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังT
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี
น้ องและบุตร รวมทังคู
T ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
T เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริหารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังT
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังT
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง รวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง ทังนี
T Tในกรณีทีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริ หารหรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
T วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังT
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
T Tนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง เป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
9.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9.4.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทฯ
ในรอบปี บัญชีสิ Tนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีการประชุมและจ่าย
ผลตอบแทนในรูปเบี Tยประชุม ดังต่อไปนี T
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การประชุม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชือกรรมการ

ตําแหน่ ง

นายวิระ มาวิจกั ขณ์
ดร. พิสิฐ ลี Tอาธรรม
รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
นายสมชาย คุลีเมฆิน
นายสํารวย ทิชาชล
นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชือกรรมการ

1 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์*
2 นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
3 นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์

จํานวนครังR ทีเข้ า
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
2553
2554
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: * กรรมการอิสระ
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จํานวนครังR ทีเข้ า
ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2553 2554

5/5
3/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

5/5
5/5
5/5

2/4
4/4
4/4

จํานวนครังR ทีเข้ าประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน
2553
2554
3/3

2/2

3/3
3/3

2/2
2/2
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ค่าเบี Tยประชุม
รายชือกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายวิระ มาวิจกั ขณ์*
ดร. พิสิฐ ลี Tอาธรรม*
รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์*
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์*
นายสมชาย คุลีเมฆิน
นายสํารวย ทิชาชล
นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
ค่าเบี Tยประชุมทังสิ
T Tน

ตําแหน่ ง

2553

2554

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

250,000
200,000
150,000
195,000
100,000
75,000
105,000
105,000
75,000
1,255,000

250,000
100,000
135,000
165,000
100,000
75,000
95,000
95,000
75,000
1,090,000

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

นอกจากค่าเบี TยประชุมตามจํานวนครังT ทีเ ข้ าประชุมทีแสดงในตารางดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ตังแต่
T ปี 2550 เป็ นต้ น
มา ยังมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนทีจา่ ยให้ เฉพาะกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็ นจํานวนเงิน รวม 1,140,000
บาทต่อปี และคณะกรรมการบริษัทได้ จดั สรรโบนัสให้ กรรมการ 9 ท่าน รวมเป็ นเงิน 1,605,000 บาท และ
1,770,000 บาท สําหรับปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ ซึง ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
โดยรวมทีทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 และ 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว ในจํานวนเท่ากันไม่เกิน 4,000,000
บาทต่อปี
(2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หารบริ ษัทฯ
ในรอบปี บัญชีสิ Tนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ค่าตอบแทนของผู้บริ หารของบริ ษัท รวม 7 ราย เท่ากับ 33.82
ล้ านบาท อยูใ่ นรูปเงินเดือนและโบนัส
9.4.2

ค่ าตอบแทนอืนๆ
บริ ษัทฯ มีการจัดตังกองทุ
T
นสํารองเลี Tยงชีพขึ Tนในปี 2543 โดยบริษัทฯ มีการสมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี Tยงชีพให้ กบั
ผู้บริ หารจํานวน 3.04 ล้ านบาทในปี 2553 และ 3.27 ล้ านบาทในปี 2554 นอกจากนี Tบริ ษัทฯ ยังมีการจัดรถประจํา
ตําแหน่งให้ กบั ผู้บริ หารทังT 7 ท่านด้ วย
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9.5 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ได้ ให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเป็ นอย่างมาก จากความเชือทีว า่ การกํากับดูแลกิจการเป็ นระบบทีจดั ให้ มี
กระบวนการและโครงสร้ างของภาวะผู้นําและการควบคุมของกิจการให้ มคี วามรับผิดชอบตามหน้ าทีด้วยความโปร่งใส และ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันเพือรักษาเงินทุนและเพิมพูนคุณค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้ กรอบการมีจริยธรรมทีด ี
โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอืน และสังคมโดยรวม
เพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือ ง และเพิมความเชือมัน ให้ แก่ผ้ ลู งทุนและผู้ทีเกียวข้ องทุก
ฝ่ าย บริ ษัท จึงกําหนดให้ มีการจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ คูม่ ือจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ คูม่ ือพนักงาน ทิศทางการดําเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษัท โดยมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หาร
เป็ นผู้นําเสนอ และคณะกรรมการบริ ษัทแสดงความเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริ หารอย่างเต็มทีเ พือให้ เกิดความเห็นชอบ
ร่วมกันก่อนพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการในปี 2554
บริ ษัทได้ ยดึ แนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2554 บริ ษัทได้ รับการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ซึง ผลการประเมินบริ ษัท
ได้ รับคะแนนรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) โดยการประเมินจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สําหรับ
ในปี 2554 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนือง โดยสรุปดังนี T
 สิทธิของผู้ถอื หุ้น : บริ ษัท ได้ ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีสทิ ธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และชือ
กรรมการล่วงหน้ าในระหว่างวันที 30 กันยายน 2554 – 30 ธันวาคม 2554 ซึง บริษัทได้ ระบุถงึ ขันตอนและวิ
T
ธีการใน
การพิจารณาทีช ดั เจน และโปร่งใส และได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษัท และกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอมากกว่า 3 เดือน
 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน : บริ ษัทได้ จดั ให้ มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมือวัน
พฤหัสบดีที 7 เมษายน 2554 ณ ห้ องประชุม บริ ษัทโกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน) ซึง ทางบริ ษัทได้ จดั บริ การ
รถตู้รับส่งเพืออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริ ษัทเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้ อมด้ วยวาระผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษัท เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาส
ศึกษาข้ อมูลทังหมดที
T
เ กียวข้ องกับเรื องทีต้องตัดสินใจในทีประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยใน
แต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และหนังสือมอบฉันทะ ซึง ประกอบด้ วยคําชี Tแจงรายละเอียด
ของเอกสารทีต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ หลังการประชุมฯ บริ ษัทได้ จดั ทําวีซีดีการบันทึกภาพการ
ประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นทีต้องการ ซึง บริษัทได้ แจ้ งข่าวการขอรับวีซีดีผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท เพือให้ สามารถได้
รับทราบรายละเอียดข้ อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมทีได้ เผยแพร่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย : บริ ษัทมีการทบทวน และแก้ ไขจริ ยธรรมธุรกิจและจรรณยาบรรณของ
บริ ษัท และเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์บริ ษัท และจัดพิมพ์สาํ หรับพนักงานบริษัทยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ นอกจากนี T
บริ ษัทยังจัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ โดยในปี 2554 บริ ษัทไม่ได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยนแต่อย่างใด
 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส : บริ ษัทมีการนําเสนอผลการดําเนินงานให้ นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ และนัก
ลงทุน ในกิจกรรม “บริ ษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังการเผยแพร่
T
และเปิ ดเผยข้ อมูล
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เกียวกับบริ ษัท งบการเงิน รวมถึงสารสนเทศทีบริษัท แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัท สําหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัทเปิ ดช่องทางให้ นกั ลงทุนสามารถติดต่อกับฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ ทงั T
ทางโทรศัพท์ หรื อ E-mail
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ ยกระดับการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
บริ ษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2549 และในปี 2554 กรรมการบริ ษัทได้ เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ สําหรับจํานวนสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษัทยังคงมุง่ มัน ทีจะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีดีสบื ต่อไป เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
กลุม่ ต่างๆเป็ นสําคัญ โดยมีเป้าหมายทีจะพัฒนากํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance) ของบริ ษัทไปสู่
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี T
หมวดที 1 สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ได้ ให้ ความสําคัญเกียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี T








สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัท ทีเพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
บริ ษัท มีนโยบายจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมทังข้
T อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนวันนัดประชุม 14 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ เนืองจากบริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัท โดยจะได้ เพิม
รายละเอียดของเรื องเพือพิจารณา เหตุผลความจําเป็ น ผลกระทบทังด้
T านบวกและลบในแต่ละวาระ ในแต่ละ
วาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครังT ประธานในทีประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ
สิทธิทีจะได้ รับการดูแลอย่างเป็ นธรรม
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิตา่ งๆ ขันพื
T Tนฐาน ทีผ้ ถู ือหุ้นพึงมีและพึงได้ นอกจากทีกล่าวไว้
ข้ างต้ นแล้ ว (สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ
T
สิทธิในการ
ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
T ้ สอบบัญชี สิทธิในการแบ่งผลกําไร)
การประชุมผู้ถือหุ้น
ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้ ทราบวัน เวลา สถานทีประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครังT ผู้ถือหุ้นสามารถขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อตังข้
T อซักถามล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังจะเห็นได้ จากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระทีต้องการนําเข้ าทีประชุม ตลอดจน
เสนอชือกรรมการล่วงเหน้ าเป็ นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ Tนสุดรอบปี บัญชี และกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้มีสทิ ธิ
เสนอไว้ เพียงร้ อยละ 1 เท่านันT นอกจากนันประธานกรรมการผู
T
้ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที
ปรึกษาทางกฎหมายควรเข้ าร่วมประชุมเพือตอบข้ อซักถามต่างๆ ตามความเหมาะสม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
จะถูกนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครังT ถัดไป
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บริ ษัท ได้ จดั เก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทีผา่ นการรับรองจากทีประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในทีปลอดภัย และพร้ อมทีจะ
ให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องตรวจสอบได้
หมวดที 2 สิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษัท เชือมัน ว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือทีดีระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นปั จจัยทีจะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัท
สามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่างยัง ยืน ดังนันคณะกรรมการจึ
T
งได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและได้ กําหนดไว้ ใน
คูม่ ือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
T Tบริ ษัท ได้ มีการประกาศแจ้ ง
ให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างสมํา เสมอ มีรายละเอียด
โดยสังเขปดังต่อไปนี T




หลักการทีบริษัทมุ่งหวัง
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ อนุมตั ิจรรยาบรรณ ฉบับนี T เพือให้ กรรมการและพนักงานถือปฏิบตั ิในการดําเนินกิจการ
ทุกประเภทของบริ ษัท จรรยาบรรณหลักมี 13 ประการ ดังนี T
1. ความซือสัตย์
2. รักษาคําพูดและความไว้ วางใจ
3. การรักษาความลับทางการค้ า
4. ความยึดมัน ในวิชาชีพ
5. คุณธรรม
6. ความเป็ นผู้นํา
7. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์
8. ความจงรักภักดี
9. ความยุตธิ รรม
10. การเห็นอกเห็นใจผู้อืน
11. การเคารพต่อผู้อืน
12. การปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นเลิศ
13. ชือเสียงและความภาคภูมิใจ
การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
1. นโยบายและการปฏิบต
ั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
2. นโยบายและการปฏิบต
ั ิตอ่ พนักงาน
3. นโยบายและการปฏิบต
ั ิตอ่ ลูกค้ า
4. นโยบายและการปฏิบต
ั ิตอ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี 0
5. นโยบายและการปฏิบต
ั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
7. สภาพแวดล้ อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
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การขัดแย้ งกันด้ านผลประโยชน์



หลักเกณฑ์สาํ คัญในเรื อง " การขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ " คือการทีพนักงานพึงหลีกเลีย งกิจกรรม การลงทุน หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ ทีอาจส่งผลกระทบในทางลบ ต่อความซือสัตย์ หรื อชือเสียงอันดีของบริ ษัทหรื อ
พนักงานเอง
ข้ อมูลอันเป็ นกรรมสิทธิkของบริษัท
เราทุกคนปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎ ระเบียบ รวมทังแนวทางต่
T
าง ๆ ทีบริ ษัท กําหนดไว้ ในเรื อง การรักษาข้ อมูล ของ
บริ ษัทอย่างเคร่งครัด



การรวบรวมข้ อมูลของธุรกิจ ทีเป็ นคู่แข่ งขัน , ข้ อมูลการผลิต และข้ อมูลทางเทคนิค
เราทุกคนปฏิบตั ติ ามแนวทางทีเ กียวกับการแสวงหาข้ อมูลของธุรกิจทีเป็ นคูแ่ ข่งขัน , ข้ อมูลทางผลิต และข้ อมูลทาง
เทคนิค แนวทางต่าง ๆ เหล่านี T กําหนดวิธีปฏิบตั ติ น ทีเหมาะสมไว้ ให้ แก่พนักงานผู้รวบรวมและใช้ ข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆ อันเกียวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ในฐานะตัวแทนของบริ ษัท บริ ษัทจะไม่ใช้ วธิ ีการใด ๆ ทีผิดกฎหมาย ( เช่น
การขโมย , การให้ สนิ บน )หรื อวิธีการใด ๆ ทีผิดจรรยาบรรณมาใช้ เพือให้ ได้ ข้อมูลข่าวสารของคูแ่ ข่งทางธุรกิจ



กิจกรรมและการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
นโยบายพื Tนฐานของบริษัท กําหนดไว้ วา่ บริ ษัทจะไม่นาํ เงินทุนหรื อทรัพยากรของบริษัท ไปใช้ ในการสนับสนุนทาง
การเมืองให้ แก่ผ้ ลู งสมัครแข่งขันเป็ นนักการเมือง หรื อพรรคการเมือง ยกเว้ นในกรณีทีการให้ ความสนับสนุนนันT
ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม



การต่ อต้ านการให้ สนิ บน
เนืองจากกฎหมายได้ กําหนดให้ การให้ สนิ บนแก่เจ้ าหน้ าทีของรัฐเป็ นการกระทําทีผดิ กฎหมาย บทลงโทษการฝ่ า
ฝื นกฎหมายเหล่านี Tรุนแรง ตังแต่
T โทษปรับจํานวนมากต่อบุคคลและบริ ษัทไปจนถึงโทษจําคุก ดังนันT การให้ สนิ บน
แก่เจ้ าหน้ าทีของรัฐเป็ นสิง ทีกระทําไม่ได้

ทังนี
T T บริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง เพือให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
เหล่านี Tได้ รับการดูแลอย่างดี
หมวดที 3 เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวกับบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ดังนันT
บริ ษัท จึงมีนโยบายให้ มีการจัดทํางบการเงินเพือแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสร้ างการถือหุ้น และการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทังนี
T Tบริ ษัท มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้ าทีในการสือ สารกับ
ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั ไปอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินทีจะปรากฏในรายงานประจําปี
ของบริ ษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ Tนตามมาตรฐานการบัญชีทีได้ รับการรับรองทัว ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบาย
บัญชีทีเหมาะสมและปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทังมี
T การเปิ ดเผยข้ อมูลทีสาํ คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษัท ได้ จดั ให้ มคี ณะกรรมการตรวจสอบเพือทําหน้ าทีสอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิงานทีโปร่งใส
เป็ นไปตามระเบียบและนโยบายของบริ ษัท และข้ อกําหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอ
แต่งตังและเสนอค่
T
าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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หมวดที 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ










องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ จํานวนทังสิ
T Tน 9 ท่าน
ซึง เป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 44 ของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
T
และถือว่ามีการถ่วงดุลของ
กรรมการทีเ ป็ นอิสระซึง มีคณ
ุ สมบัติตรงตามทีบริษัทกําหนดขึ Tนและสอดคล้ องกับกฎหมาย ทังนี
T Tกรรมการอิสระไม่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อความสัมพันธ์อืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างเป็ นอิสระและมี
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
T
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ “ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทุกครังT ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราหนึง ในสาม (1/3) ถ้ าจํานวน
กรรมการทีจ ะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับ
ส่วนหนึง ในสาม (1/3) กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
T
กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปี ทีสามและปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ นันT
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกจากตําแหน่งนันอาจถู
T
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ”
การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
บริ ษัท มีประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระและเป็ นคนละบุคคลกับกรรมการผู้จดั การ ทังนี
T Tก็เพือเป็ นการ
แบ่งแยกบทบาท หน้ าทีออกจากกันอย่างชัดเจนในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
นอกจากนี Tบริ ษัท มีกรรมการตรวจสอบซึง เป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทําหน้ าทีในการถ่วงดุลและตรวจทานการ
บริ หารงานด้ วย
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประกอบด้ วยคณะกรรมการ 2 ชุดได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึง ทําหน้ าทีช ่วยในการกํากับ
ดูแลกิจการ รายนาม คุณสมบัติ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อ
เรื องการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเป็ นประจําทุก 3 เดือน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ซึง บทบาทความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อเรื องการจัดการ
สําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสีย ง บริษัทยังไม่มีนโยบายจัดตังT
เนืองจากการจัดตังจะต้
T องคํานึงถึงหลายปั จจัย ซึง การบริ หารดังกล่าวอยูใ่ นวาระการประชุมผู้บริ หารเป็ นประจํา
ทุกเดือน
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 4 ครังT โดยในปี 2554 บริ ษัทมีการจัดประชุม
คณะกรรมการทังสิ
T Tน 5 ครังT นอกจากนี Tยังจัดให้ มีการประชุมกรรมการบริ หารเดือนละครังT เพือพิจารณากําหนด
แผนกลยุทธ์ในระยะสันและยาว
T
โดยในแต่ละครังT ทีมีการประชุมต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมไม่น้อยกว่า กึงหนึง ของ
จํานวนกรรมการทังหมดจึ
T
งจะครบองค์ประชุม ในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดวันประชุมไว้
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ล่วงหน้ าและแจ้ งให้ กรรมการทุกท่านทราบทุกครังT ทีมีการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ แจ้ งกําหนดวัน เวลา
และสถานที พร้ อมทังจั
T ดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้ แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการประชุมเพือมีเวลาเพียงพอทีจะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆของ
การประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครังT กรรมการสามารถเสนอเรื องเพิมเติมให้ ทีประชุม
พิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถทีจ ะแสดงความคิดเห็นต่อทีประชุมได้ อย่างเปิ ดเผย และตรงไปตรงมา
โดยเลขานุการเป็ นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริษัท ทําหน้ าทีใ ห้ การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม
ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเอกสารเกียวกับการประชุม และให้ คาํ ปรึกษาเกียวกับการ
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบต่างๆทีเกียวข้ องและจัดทํารายงาน
การประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนทีจ ะนําเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม


การรายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าทีร3 ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการซื 0อ/ขายหลักทรัพย์บริ ษัท ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที3ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ พร้ อมนําส่งรายงานดังกล่าวต่อเลขานุการบริ ษัทเพือ3 เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน รวมทังคณะกรรมการได้
0
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนเอง และบุคคลที3เกี3ยวข้ องต่อคณะกรรมการ โดยส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียดังกล่าวไปยัง
เลขานุการบริ ษัท เพื3อบริ ษัทสามารถมีข้อมูลประกอบการดําเนินการตามข้ อกําหนดเกี3ยวกับการทํารายการที3เกี3ยว
โยงกัน อีกทังเพื
0 3อเป็ นการป้องกันรายการที3อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์





ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
•
ค่ าตอบแทนกรรมการ: บริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอทีจะดึงดูดและรักษากรรมการ
ทีมีคณ
ุ สมบัติทีต้องการ กรรมการทีได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าทีแ ละความรับผิดชอบเพิมมากขึ Tน จะ
ได้ รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายทีเ พิมมากขึ Tน
•
ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร:
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที3
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด ซึง3 เชื3อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท และผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้บริ หารแต่ละท่าน
คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ โดยเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลการ
T
ประกอบการของบริ ษัท มาประกอบการพิจารณา
นโยบายแผนการสืบทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายหน้ าทีให้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนวางแผนและดําเนินการ
สรรหาบุคคลเพือสืบทอดตําแหน่งทีครอบคลุมตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/ผู้จดั การใหญ่
เพือให้ มนั ใจว่าบริษัท มีผ้ บู ริ หารทีมีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี 0 ยังมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดให้ มี
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งในระดับผู้บริ หารด้ วย เพื3อเตรี ยมความพร้ อม เมื3อเกิดกรณีที3
ผู้บริ หารไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรู้ให้ กับกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการ จัดเตรี ยมข้ อมูลต่างๆสําหรับกรรมการใหม่ เพื3อให้
กรรมการใหม่ รับทราบบทบาท หน้ าที3 ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทก่อนการปฏิบตั ิหน้ าที3ของกรรมการ ตลอดจนส่งเสริ มการสร้ างความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจให้ กบั
กรรมการทุกคน
เพื3อเป็ นการช่วยสนับสนุนในการปฏิบตั ิหน้ าที3อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการมากยิ3งขึ 0น
นอกจากนี 0บริ ษัทยังมีนโยบายในการเสริ มความรู้ให้ กรรมการผู้บริ หาร อย่างสมํ3าเสมอ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท
มีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานผลการดําเนินงานที3เกิดขึ 0นจริงเปรี ยบเทียบกับ
งบประมาณและเป้าหมายให้ คณะกรรมการทราบอย่างสมํา3 เสมอ เพื3อให้ ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที3
วางไว้ ทังรายงานทางการเงิ
0
นและความคืบหน้ าของการดําเนินงานในด้ านต่างๆ ในกรณีทกี3 ารดําเนินงานไม่เป็ นไป
ตามแผนทีว3 างไว้ คณะกรรมการบริ ษัทจะมีสว่ นร่วมแก้ ไข ปรับปรุงหรื อดูแลให้ ฝ่ายบริ หารนําเสนอแผนงานเพื3อ
แก้ ไขสถานการณ์
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ซึง3 มีเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินที3เชื3อมโยงกับแผนงานประจําปี ของบริ ษัท ทังในระยะสั
0
นและยาว
0

หมวดที 5 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว ในกรณีทมี ีการทํารายการทีอาจจะมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท เป็ นหลัก
สําหรับขันตอนการอนุ
T
มตั ิการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการทีเกียวโยงกันอืนๆ ในอนาคตทีเป็ น
รายการระหว่างกันทีเ ป็ นการค้ าปกติ เช่น การซื Tอขายสินค้ าระหว่างกัน
จะอยูภ่ ายใต้ เงือนไขและเกณฑ์การกําหนดราคา
เช่นเดียวกับลูกค้ าและซัพพลายเออร์ รายอืนๆ ของบริ ษัท ส่วนกรณีการทํารายการระหว่างกันทีเกิดขึ Tนนอกเหนือจากการค้ าปกติ
บริ ษัท จะมอบหมายให้ ฝ่ายทีเกียวข้ องรวบรวมข้ อมูลทีเกียวข้ องกับแต่ละรายการนันๆ
T เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือพิจารณาให้ ความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่าเป็ นรายการทีเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจทัว ไปและเป็ นไปในราคาทีย ตุ ิธรรม และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณา ทังนี
T Tบริ ษัท จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทํา
รายการใด ๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงอนุมตั กิ ารทํารายการนันT ๆ
หมวดที 6 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน
ระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้ พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ ายบริ หารของบริษัท และมีความเห็นว่า
บริ ษัท มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทีจะสามารถป้องกันทรัพย์สนิ อันเกิดจากการ
ทีผ้ บู ริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ เช่น มีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิสงั การ และมีการจัดทําระเบียบ
การปฏิบตั ิงานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังบริ
T ษัท ยังได้ เล็งเห็นความสําคัญของระบบควบคุมภายใน จึงได้ จดั
ให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเป็ นอิสระ
และระบบการตรวจสอบภายในขึ Tนเพือเป็ นกลไกทีสาํ คัญในการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และเพือประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ซึง หน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี Tบริ ษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
สําคัญทีทําให้ กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
การกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน: บริ ษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของ
บริ ษัท ไปใช้ เพื3อประโยชน์สว่ นตน ไปเปิ ดเผยให้ แก่บคุ คลอื3น รวมทังเพื
0 3อการซื 0อขายหลักทรัพย์ รวมถึงยังถือปฏิบตั ิ
ตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในเรื3 องการรายงานการซื 0อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้ วยดังนี 0
บริ ษัท มีนโยบายยึดมัน ในจริ ยธรรม ความซือสัตย์และความสุจริ ตใจในการดําเนินธุรกิจต่อลูกค้ า บริ ษัทคูค่ ้ า และ
ผู้ถือหุ้น มีข้อกําหนดและจรรยาบรรณทีชดั เจน ในกรณีทีพนักงานหรื อผู้บริ หารนําข้ อมูลบริ ษัท ไปเปิ ดเผยหรื อ
นําไปใช้ สว่ นตนหรื อกระทํารายการทีอาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ถือเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรง และอาจถูกลงโทษ
ทางวินยั
บริ ษัท จะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารได้ ทราบว่า กรรมการและผู้บริ หารทีได้ รับทราบ
ข้ อมูลภายในทีเ ป็ นสาระสําคัญ ทีมีผลต่อการเปลีย นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื Tอขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนและ 24 ชัว โมงหลังงบการเงินหรือข้ อมูลภายในของบริ ษัท เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเ ป็ นสาระสําคัญนันต่
T อบุคคลอืน
บริ ษัท ได้ ทําการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ให้ รับทราบเกียวกับหน้ าทีการรายงานการถือหลักทรัพย์
ของบริ ษัท ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง รวมถึงการเปลีย นแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คูส่ มรส และบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ทังนี
T T กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องจัดส่งสําเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริ ษัท ในวันเดียวกับทีรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที 7 การบริหารความเสียง
บริ ษัท ได้ ให้ ความสําคัญเกียวกับการบริ หารความเสีย งเป็ นอย่างมาก โดยได้ จดั ให้ มกี ารกําหนดและประเมินความเสีย ง
ของกิจการเป็ นประจํา ไม่วา่ จะเป็ นความเสีย งทางธุรกิจหรื อความเสีย งทางการเงิน บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะ
ทีมผู้บริ หาร และฝ่ ายต่าง ๆ ทีเกียวข้ องอย่างสมํา เสมอทุก ๆ เดือน ซึง นอกจากจะประเมินความเสีย งแล้ ว คณะทีม
ผู้บริ หาร จะเป็ นผู้กําหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการลดความเสีย ง รวมถึงได้ มอบหมายให้ หน่วยงานทีเกียวข้ อง
ติดตามความเสีย งนันT ๆ อย่างต่อเนือง และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบริ หาร
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9.6 บุคลากร
บริ ษัทฯ มีพนักงาน แบ่งตามฝ่ ายต่าง ๆ ได้ ดงั นี T
จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
7
7
25
27
13
26

ฝ่ ายงาน
1. ผู้บริ หาร
2. ฝ่ ายขายและการตลาด
3. ฝ่ ายบริ การและสนับสนุนทางเทคนิค
(ประสานงานขายและคลังสินค้ า)
4. ฝ่ ายบัญชี การเงิน
5. ฝ่ ายธุรการ และอืน ๆ
6. ฝ่ ายจัดส่งสินค้ า (พนักงานรายวัน)
รวม

10
11
29
95

11
14
30
115

ทังนี
T T ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีพนักงานทังสิ
T Tน 115 คน (พนักงานประจํา 85 คน พนักงานรายวัน 30 คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
เงินเดือนรวม
ค่าแรงพนักงานรายวัน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี Tยงชีพ (ถ้ ามี)
อืนๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เบี Tยเลี Tยง เป็ นต้ น
ค่าชดเชยแรงงาน
รวม

2552

2553
40.51
2.23
8.11
4.03
3.75
58.63

2554
42.90
2.45
14.10
4.13
4.06
67.64

47.52
2.41
11.52
4.50
6.75
2.60
75.29

นอกจากค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน บริ ษัทฯ มีการกําหนดรถประจําตําแหน่งให้ กบั พนักงานบางตําแหน่งด้ วย
รายละเอียดเกียวกับกองทุนสํารองเลี Tยงชีพของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ และพนักงานได้ ร่วมกันจดทะเบียนจัดตังกองทุ
T
นสํารองเลี Tยงชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลี Tยงชีพ พ.ศ. 2530
เมือวันที 1 มกราคม 2543 ซึง ประกอบด้ วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริ ษัทฯ จ่ายสมทบให้ ในอัตราร้ อยละ 4 ถึง 15
ของเงินเดือนพนักงานผู้เป็ นสมาชิกขึ Tนอยูก่ บั ตําแหน่งและอายุการทํางาน และจะจ่ายให้ กบั พนักงานในกรณีทีออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้ วยกองทุนดังกล่าว
บริ ษัทฯ เริ มจัดตังระบบ
T
employee’s choices เปิ ดโอกาสให้ พนักงานตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
ความเสีย ง และผลตอบแทนการลงทุน ทีเหมาะสมกับตนเองได้ โดยมีนโยบายการลงทุน 3 นโยบาย ให้ พนักงานสามารถ
กําหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ หมาะสมกับตนเองได้ ประกอบด้ วย นโยบายตราสารหนี Tในประเทศและต่างประเทศ นโยบายตรา
สารทุน และนโยบายผสม 90:10
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ข้ อพิพาททางด้ านแรงงานในช่วง 3 ปี ทีผา่ นมา
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานในช่วง 3 ปี ทีผา่ นมาและตังแต่
T ก่อตังบริ
T ษัทฯ มา
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะฝึ กฝนพนักงานใหม่ขึ Tนมาเอง เพือให้ สามารถปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ ดี โดยบริษัทฯ มี
นโยบายทีจะมีการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับตามแผนฝึ กอบรมประจําปี และกําหนดให้ มีการเข้ าร่วมฝึ กอบรมกับฝ่ ายขายอืน
ๆ ด้ วย เพือให้ เข้ าใจถึงสินค้ าในความรับผิดชอบของพนักงานคนอืน ได้ ด้วย
บริ ษัทฯ มีการกําหนดให้ มีพนักงานพีเลี Tยงสําหรับพนักงานใหม่โดยเฉพาะฝ่ ายขายในช่วง 3 เดือนแรกในรูปแบบ On the Job
Training เพือคอยช่วยเหลือให้ พนักงานใหม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ โดยมีข้อผิดพลาดน้ อย และสามารถปฎิบตั งิ านได้ ในเวลาอัน
สมควร
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10. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที และความรับผิดชอบ ในการสอบทานความเหมาะสม
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีฝ่ายบริ หารของบริษัทจัดให้ มีขึ Tน เพือให้ มนั ใจว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
เพียงพอ เพือบริ หารความเสีย งในการทําธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทจากการสูญหาย หรื อนําไปใช้ โดยบุคคลที
ไม่มีอํานาจหน้ าที ช่วยให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง และช่วยให้ รายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้ องน่าเชือถือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือทราบ หรื อพิจารณาในทุกไตรมาส ซึง
ในปี ทีผา่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็น และให้ คําแนะนําต่อฝ่ ายบริ หารในเรืองทีเป็ นสาระสําคัญ นอกจากนี T
จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึง เป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี
2554 ได้ ให้ ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทอยูใ่ นระดับทีนา่ พอใจ ไม่พบข้ อบกพร่องทีจะมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทังนี
T T สําหรับกรณีทีผ้ สู อบบัญชีภายนอกมี
ข้ อสังเกตเกียวกับระบบการควบคุมภายในของระบบสินค้ าคงเหลือ ซึง มิได้ จดั ทํารายงานวิเคราะห์อายุสนิ ค้ าคงเหลือนันT บริ ษัทได้
ดําเนินการจัดทํารายงานการแสดงสินค้ าทีไม่มีการเคลือ นไหวนานเกิน 6 เดือน เพือติดตามและดําเนินการกับสินค้ าดังกล่าว โดย
รายงานในทีประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกเดือน นอกจากนี Tคณะกรรมการยังมีความเห็นให้ เริ มวางแผนการปรับปรุง
ระบบซอฟท์แวร์ เพือรองรับระบบการทํางานดังกล่าวด้ วย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังT ที 1/2555 เมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วม
ประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้ แก่ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสีย ง การควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศ และการสือ สารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริ ษัทได้
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ วทังT 5 ส่วนตามเอกสารแนบ 3
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11. รายการระหว่ างกัน

11.1 รายการระหว่ างกัน
บริ ษัททีเกียวข้ อง / บุคคลทีเกียวข้ อง

หน่วย: ล้ านบาท
ความจําเป็ นในการทํารายการและความสมเหตุสมผล

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดของ
รายการ
ปี 2553

ขนาดของ
รายการ
ปี 2554

บริ ษัท อินเทกริ ตี T พลาสติกส์ จํากัด

คุณชาญชัย รักษ์ ธนานนท์
(พีชายคุณเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
ของบริ ษัทฯ) เป็ นผู้ถือหุ้นและ
กรรมการของบริ ษัทดังกล่าว

ขายสินค้ าสําเร็ จรูปทางด้ านปิ โตรเคมี
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ
2554 มียอดคงค้ าง 1.31 และ 0.58
ล้ านบาท ตามลําดับ

8.95

9.68

เป็ นการขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายการดังกล่าว เป็ นการทํารายการตามการค้ าปกติของ
บริ ษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

บริ ษัท เวคเตอร์ เทคโซลูชนั จํากัด

คุณพัชมณฑ์ ฐิ รวัฒนวงศ์ (พีสาว ซื Tอเครื องใช้ สํานักงาน
คุณศิริ ฐิ รวัฒนวงศ์ ซึง เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่และกรรมการของ
บริ ษัทฯ) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และกรรมการของบริ ษัทดังกล่าว

0.35

0.00

เป็ นการซื Tอเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ เพือการใช้ งานและ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯตามปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นการทํารายการตามการค้ าปกติของบริ ษัทฯ และ
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
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ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดของ
รายการ
ปี 2553

ขนาดของ
รายการ
ปี 2554

ความจําเป็ นในการทํารายการและความสมเหตุสมผล

บริ ษัท นิวโมเดอร์ น ซุปเปอร์ แพค จํากัด

คุณวิชาญ
นันทนานนท์ชยั
(พีชายคุณบุญศรี คุลีเมฆิน ผู้ถือ
หุ้นจํานวน 100 หุ้นในบริ ษัทฯ
และเป็ นภรรยาคุณสมชาย คุลี
เมฆิน ซึง เป็ นเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และกรรมการของบริ ษัทฯ)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
กรรมการของบริ ษัทดังกล่าว
และคุณบุญศรี คุลีเมฆิน เป็ น
กรรมการของบริ ษัทดังกล่าว

ขายสินค้ าสําเร็ จรูปทางด้ านปิ โตร
เคมี โดย ณ วันที 31 ธันวาคม
2553 และ 2554 มียอดคงค้ าง
0.18 และ 2.03 ล้ านบาท
ตามลําดับ

19.09

7.77

เป็ นการขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายการดังกล่าว เป็ นการทํารายการตามการค้ าปกติของ
บริ ษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

บริ ษัท 21 ก่อสร้ าง จํากัด

คุณฮุก ทิชาชล (พีชายคุณสํารวย ค่าก่อสร้ างและซ่อมแซมอาคาร
ทิชาชล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
กรรมการของบริ ษัทฯ) เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่และกรรมการของ
บริ ษัทดังกล่าว
กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
ขายสินทรัพย์คือรถยนต์ประจํา
บริ ษัทฯ
ตําแหน่งให้ กบั กรรมการและ
ผู้บริ หารดังกล่าวซึง เป็ นไปตาม
ระเบียบบริ ษัททีได้ กําหนดไว้ ตงแต่
ัT
ปี 2549

0.00

0.02

บริ ษัท 21 ก่อสร้ าง จํากัด เป็ นผู้รับเหมาฯทีเคยก่อสร้ างอาคารสํานักงานและโกดัง
ของบริ ษัทฯ ต่อมาเมือพื Tนดินรอบโกดังเกิดชํารุด จึงได้ วา่ จ้ างให้ บริ ษัทดังกล่าวมา
ทําการซ่อมแซม ซึง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขปกติทางธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล

0.88

0.00

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
ระเบียบบริ ษัท

กรรมการและผู้บริ หาร 1 ท่าน
ประกอบด้ วย
นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
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11.2 มาตรการหรือขันR ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในการทํารายการระหว่างกันทีเป็ นการค้ าปกติ บริ ษัทฯ มีนโยบายจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ าปกติทวั ไป
ทังนี
T Tบริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรื อผู้เชียวชาญอิสระพิจารณาสอบและให้ ความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้ วย
รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ TนในอนาคตนันT คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยง และการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีสาํ คัญของ
บริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในกรณีทีมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
ทีนอกเหนือจากการค้ าปกติ
ทีเกิดขึ Tนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนันT ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ Tน
บริ ษัทฯ จะได้ ให้ ผ้ เู ชียวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้
ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทังนี
T T บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทํารายการใด ๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงหรื ออนุมตั ิการทํารายการนันT ๆ
11.3 นโยบายและแนวโน้ มการเกิดรายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทฯคาดว่า รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัทฯกับบริ ษัททีเกียวข้ องจะยังคงเกิดขึ Tนจากรายการการซื Tอขายสินค้ าเป็ นหลัก
โดยบริ ษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรื อขันตอนการอนุ
T
มตั ิการทํารายการระหว่างกันตามข้ อ11.2 ในการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม สําหรับบริ ษัท นิวโมเดอร์ น ซุปเปอร์ แพค จํากัด มีแนวโน้ มการเกิดรายการลดลง เนือ งจากผู้ผลิตคือ บริ ษัท เอส
ซีจี พลาสติกส์ จํากัด (เดิมชือบริ ษัท ซีซีซี ค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด) ได้ ยกเลิกการผลิตสินค้ าเกรดทีบริ ษัท นิวโมเดอร์ น ซุปเปอร์
แพค จํากัดสัง ซื Tอจากบริ ษัทฯ เป็ นหลัก จึงทําให้ บริ ษัท นิวโมเดอร์ น ซุปเปอร์ แพค จํากัด หันไปสัง ซื Tอสินค้ าเกรดดังกล่าว
จากผู้ผลิตอืนแทน
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บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผู้
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี สิ Tนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554, 2553 และ 2552
นางสาวศิราภรณ์ เอื Tออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผู้
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี สิ Tนสุดวันที 31 ธันวาคม 2547, 2548 , 2549, 2550 และ 2551
นายเสนีย์ โสภิตลาภธนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4043 สํานักงาน บีพี เฮ้ าส์ ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี
สิ Tนสุดวันที 31 ธันวาคม 2545 และ 2546
ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินประจําปี สิ Tนสุดวันที 31 ธันวาคม 2545 - 31 ธันวาคม 2554 สรุปได้
ดังต่อไปนี T
ปี 2545-2546
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ผลการ
ดําเนินงาน สําหรับปี สิ Tนสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษัทฯ โดยถูกต้ องตามทีค วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที
รับรองทัว ไป
ปี 2547-2554
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554, 2553, 2552, 2551,
2550, 2549, 2548 และ 2547 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ Tนสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษัทฯ โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไป
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12.2ตารางสรุ ปงบการเงินบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน

หน่วย: พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2552 ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนเงิ2549
น ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี Tการค้ าและลูกหนี Tอืน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

20,915
387,075
266,312
2,030
676,332

2.53
46.74
32.16
0.24
81.67

26,394
508,673
325,083
6,002
866,152

2.59
49.97
31.94
0.59
85.09

41,387
567,146
358,539
2,968
970,040

3.72
50.98
32.23
0.27
87.20

6,400
145,199
163
151,762

0.77
17.54
0.02
18.33

5,791
145,773
186
151,750

0.57
14.32
0.02
14.91

5,283
136,869
203
142,355

0.48
12.30
0.02
12.80

828,094 100.00 1,017,902 100.00 1,112,395 100.00
หนีสR ิน

หนี Tสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
T
นการเงิน
เจ้ าหนี Tการค้ าและเจ้ าหนี Tอืน
หนี Tสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี Tสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสR ินหมุนเวียน
หนี Tสินไม่หมุนเวียน
หนี Tสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
สํl ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสR ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสR ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม-จัดสรรแล้ ว
กําไรสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสR ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

220,000
181,792
3,799
102,3382,
19,168

26.57
21.95
0.46

350,000
219,103
2,963
2.31 102,3382,
19,114

34.39
21.53
0.29

466,414
226,032
2,081
1.88 2,08102,3
10,712

41.93
20.32
0.19

4,349
429,108

0.53
51.82

2,179
593,359

0.21
58.30

1,661
706,900

0.15
63.55

3,841

0.46

5,118

0.50

3,037

0.27

0

0.00

0

0.00

14,625

1.32

3,841
432,949

0.46
0.47
52.28

5,118
598,477

0.50
58.80

17,662
724,562

1.59
65.14

0.96

200,000 24.15 200,000 19.65 200,000 17.98
56,034
6.77
56,034
5.50
56,034
5.03
20,000
2.42
20,000
1.96
20,000
1.80
119,111 14.38 143,391 14.09 111,799 10.05
395,145 47.72 419,425 41.20 387,833 34.86
828,094 100.00 1,017,902 100.00 1,112,395 100.00
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บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: พันบาท
2552
จํานวนเงิน ร้ อยละ

2553
2554
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากดอกเบี Tยรับ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและ
บริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนดอกเบียR และ
ภาษีเงินได้
ดอกเบี Tยจ่าย
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไรสุทธิ
กําไรต่ อหุ้นขันR พืนR ฐาน
(บาท) (1)
หมายเหตุ:

2,647,351
0
17,508

99.34
0.00
0.66

3,661,838
8
16,457

99.55 3,786,146
0.00
13
0.45
6,691

99.82
0.00
0.18

2,664,859

100.00

3,678,303

100.00 3,792,850

100.00

2,459,775
77,572

92.30
2.91

3,392,393
113,696

92.23 3,531,183
3.09 132,854

93.10
3.50

2,537,347
127,512

95.21
4.79

3,506,089
172,214

95.32 3,664,037
4.68 128,813

96.60
3.40

5,821
25,392
96,299

0.22
0.95
3.61

6,841
41,093
124,280

0.48

0.19
1.12
3.38

0.62

13,111
35,269
80,433
0.40

(1) กําไรต่อหุ้นขันพื
T Tนฐาน คํานวณบนฐานของหุ้นทีมีมลู ค่าทีตราไว้ ของหุ้นที 1 บาท
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บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน

งบกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท
2552

2553

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี

121,691

165,373

115,702

11,557

12,913

13,942

โอนกลับรายการค่าเผื3อหนี 0สงสัยจะสูญ

0

(1,000)

(5,000)

ตัดจําหน่ายหนี Tสูญ

0

607

3,088

(21,000)

0

2,000

กําไรจากการจําหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์

(413)

(879)

(321)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี3ยนที3ยงั ไม่เกิดขึ 0นจริ ง

70

179

5,060

0

0

2,600

5,821

6,841

13,111

117,726

184,034

150,182

(102,171)

(121,204)

(56,561)

60,373

(58,771)

(35,456)

166

(3,995)

3,034

15

0

(17)

75,568

37,078

6,264

2,265

(2,170)

(519)

153,942

34,972

66,927

จ่ายดอกเบี Tย

(5,773)

(6,384)

(12,341)

จ่ายภาษี เงินได้

(16,625)

(41,147)

(43,670)

131,544

(12,559)

10,916

(2,625)

(6,833)

(4,531)

425

879

321

(2,200)

(5,954)

(4,210)

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคา

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี Tย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี Tสินดําเนินงาน
สินทรั พย์ ดาํ เนินงาน (เพิมขึนR ) ลดลง
ลูกหนี Tการค้ าและลูกหนี 0อื3น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสR ินดําเนินงานเพิมขึนR (ลดลง)
เจ้ าหนี Tการค้ าและเจ้ าหนี 0อื3น
หนี 0สินหมุนเวียนอื3น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื Tอยานพาหนะและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

หน่วย: พันบาท
2552

2553

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
T
นการเงินเพิมขึ Tน (ลดลง)

(70,000)

130,000

111,642

(4,439)

(6,008)

(3,355)

จ่ายเงินปั นผล

(24,000)

(52,000)

(52,000)

จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

(28,000)

(48,000)

(48,000)

(126,439)

23,992

8,287

2,905

5,479

14,993

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

18,010

20,915

26,394

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

20,915

26,394

41,387

0

6,045

0

เงินสดจ่ายหนี Tสินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ Tนสุทธิ

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่เงินสด
ซื Tอยานพาหนะภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
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อัตราส่ วนทางการเงิน
2552

2553

2554

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.58

1.46

1.37

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.95

0.90

0.86

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.31

(0.02)

0.02

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี Tการค้ า (เท่า) *

7.62

7.97

6.92

47.24

45.16

51.99

8.60

11.47

10.33

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย (วัน)

41.86

31.38

34.85

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี T (เท่า) *

17.74

17.94

16.98

ระยะเวลาชําระหนี T (วัน)

20.29

20.06

21.20

Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

68.81

56.48

65.64

อัตรากําไรขันต้
T น (%)

7.09

7.36

6.73

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

4.82

4.70

3.40

อัตรากําไรสุทธิ (%)

3.64

3.39

2.12

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) *
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

25.82

30.51

19.93

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) *

12.04

13.46

7.55

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) *

68.86

90.40

64.18

3.33

3.99

3.56

1.10

1.43

1.87

83.07

80.46

99.46

ระยะเวลาเก็บหนี Tเฉลีย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า) *

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) *
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี Tสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

หมายเหตุ: * Annualized
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12.3 คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
12.3.1 ผลการดําเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
การทีธุรกิจประเภทนี Tจะอาศัยเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ างสูง ปั จจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจนี Tจึงอยูท่ ีการบริ หาร
สินค้ าคงคลัง การจัดส่งสินค้ าให้ ได้ ทนั ความต้ องการของลูกค้ า ต้ นทุนทางการเงิน การบริ หารการเรี ยกเก็บเงิน
จากลูกค้ า รวมถึงยอดขาย เนืองจากธุรกิจประเภทนี Tมีกําไรขันต้
T นอยูใ่ นระดับตํา การสร้ างยอดขายให้ เกิดขึ Tนได้
มาก จะทําให้ เกิดกําไรสุทธิทีดีได้
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554 สิ Tนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิ
T Tน 3,792.9 ล้ านบาท
เพิมขึ Tนจากปี 2553 ทีม ีรายได้ รวมทังสิ
T Tน 3,678.3 ล้ านบาท จํานวน 114.6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.11
โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 80.4 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ทีมีกําไรสุทธิ 124.3 ล้ านบาท จํานวน 43.9
ล้ านบาท หรื อลดลงเท่ากับร้ อยละ 35.28 สาเหตุสาํ คัญมาจากยอดขายและกําไรขันต้
T นทีหดหายไปของหน่วย
ธุรกิจ Specialty Chemical จากการทีบริ ษัทฯไม่ได้ ตอ่ สัญญาตัวแทนจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ Additives รายหนึง
ทีขายกิจการไปยังผู้ผลิตรายใหม่ซงึ มีสนิ ค้ าบางรายการทับซ้ อนกับสินค้ าอืนทีบริ ษัทฯจําหน่ายอยู่ ประกอบกับ
อัตรากําไรขันต้
T นทีลดลงเนืองจากกําลังซื Tอทีหดตัวตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกซึง มีปัจจัยมาจาก
มาตราการต่างๆทีประเทศจีนออกมาเพือควบคุมอัตราเงินเฟ้ อ, กรณีแผ่นดินไหวและเกิดคลืน สึนามิในประเทศ
ญีปน,
ุ่
วิกฤติหนี Tสินในยุโรป, และผลกระทบของภาวะนํ Tาท่วมใหญ่ในประเทศ
อีกทังมี
T การขายสินค้ าที
เคลือ นไหวช้ าออกไปในราคาตํากว่าทุน และอีกส่วนหนึง มาจากค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานบางรายการทีเพิมขึ Tน
รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย นเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย นในปี นี T
ในส่วนของสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ทงสิ
ั T Tน 1,112.4 ล้ านบาท เพิมขึ Tน
จากสิ Tนปี 2553 ทีมีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 1,017.9 ล้ านบาท จํานวน 94.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.28
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 คือ สินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 970.0 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 87.20 ของสินทรัพย์รวม โดยร้ อยละ 50.92 ของสินทรัพย์ทงหมด
ัT
หรื อเท่ากับ 566.5 ล้ านบาท คือ
ลูกหนื Tการค้ าสุทธิ ซึง เพิม ขึ Tนจํานวน 58.3 ล้ านบาทเมือเทียบกับสิ Tนปี 2553 ทีมีลกู หนี Tการค้ าสุทธิเท่ากับ 508.2
ล้ านบาท ซึง คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ Tนร้ อยละ 11.47 โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตลาดไปในสินค้ ากลุม่ ยาง
สังเคราะห์ทีต้องให้ เครดิตเทอมทีย าวขึ Tน บวกกับสัดส่วนลูกหนี Tส่วนใหญ่คือประมาณร้ อยละ 73.95 เป็ นหนี Tทียงั
ไม่ถึงกําหนดชําระ ซึง เป็ นผลมาจากสัดส่วนยอดขายของหน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer
ทีเพิมขึ Tนเมือเทียบกับปี ก่อน
และอีกร้ อยละ 32.23 ของสินทรัพย์ทงหมด
ัT
หรื อเท่ากับ 358.5 ล้ านบาท คือสินค้ าคงเหลือสุทธิ ซึง เพิมขึ Tนจํานวน
33.5 ล้ านบาทเมือเทียบกับสิ Tนปี 2553 ทีมีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 325.1 ล้ านบาท ซึง คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ Tน
ร้ อยละ 10.29 โดยมีสาเหตุมาจากยอดสัง ซื Tอสินค้ าทีเ พิมขึ Tน ประกอบกับราคาสินค้ าต่อหน่วยทีเพิมสูงขึ Tนเมือ
เทียบกับปี ก่อน
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2. ผลการดําเนินงาน
รายได้
ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2554 เท่ากับ 3,786.1 ล้ านบาท เพิม ขึ Tนจากปี 2553 ทีมียอดขายเท่ากับ 3,661.8 ล้ าน
บาท ประมาณ 124.3 ล้ านบาทหรื อเพิมขึ Tนร้ อยละ 3.39 ยอดขายปี 2554 นันแบ่
T งเป็ นยอดขายจากสินค้ ากลุม่
Commodity Polymer ซึง มีสดั ส่วนมากทีสดุ เท่ากับ 2,416.1 ล้ านบาท
ยอดขายจากสินค้ ากลุม่ Specialty
and Engineering Polymer เท่ากับ 1,356.6 ล้ านบาท และยอดขายจากสินค้ ากลุม่ Specialty Chemical
เท่ากับ 13.5 ล้ านบาท ซึง คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 63.81, 35.83, และ 0.36 เทียบกับปี 2553 ที 66.24, 29.33
และ 4.43 สาเหตุของยอดขายรวมทีเพิม ขึ Tนร้ อยละ 3.39 นันเป็
T นผลมาจากราคาสินค้ าต่อหน่วทีเพิมสูงขึ Tนเมือ
เทียบกับปี ก่อน
ส่วนยอดขายทีเป็ นปริ มาณของปี 2554 อยูท่ ี 62,219 ตัน ลดลง 2,625 ตันจากปี 2553 ที 64,844 ตัน หรื อ
ลดลงร้ อยละ 4.05 โดยสินค้ ากลุม่ Commodity Polymer ลดลงร้ อยละ 5.52, สินค้ ากลุม่ Specialty and
Engineering Polymer เพิมขึ Tนร้ อยละ 2.77 และสินค้ ากลุม่ Specialty Chemical ลดลงถึงร้ อยละ 72.92
เนืองจากยอดขายทีหดหายไปจากการทีบริ ษัทฯไม่ได้ ตอ่ สัญญาตัวแทนจําหน่ายสินค้ า Additives รายหนึง ทีขาย
กิจการไปยังผู้ผลิตรายใหม่ซงึ มีสนิ ค้ าบางรายการทับซ้ อนกับสินค้ าอืนทีบริ ษัทฯจําหน่ายอยู่
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ในปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้ จา่ ยรวมทังสิ
T Tน 3,664.0 ล้ านบาท เพิมขึ Tน 157.9 ล้ านบาทจากปี ก่อน หรื อ
เพิมขึ Tนในอัตราร้ อยละ 4.50 โดยค่าใช้ จา่ ยหลักของบริ ษัทฯ ยังคงมาจากต้ นทุนขาย โดยต้ นทุนขายเพิมขึ Tน 138.8
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิม ขึ Tนร้ อยละ 4.09 ซึง สูงกว่าอัตราการเพิมขึ Tนของยอดขายเล็กน้ อย
อัตราส่วน
ต้ นทุนขายต่อยอดขายของบริ ษัทฯ เพิมขึ Tนเล็กน้ อยจากปี ก่อนในระดับร้ อยละ 92.64 มาเป็ นร้ อยละ 93.27 ในปี
2554 เนืองจากมีอตั รากําไรขันต้
T นเฉลีย ทังปี
T ลดลงจากปี ก่อนทีระดับร้ อยละ 7.36 มาอยูท่ ีร้อยละ 6.73
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2554 เพิมขึ Tน 19.2 ล้ านบาทจากปี 2553 หรื อเพิมขึ Tนในอัตรา
ร้ อยละ 16.85 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย นในปี นี Tจํานวน 7.0 ล้ านบาท เนืองจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย น และมีคา่ ใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าจํานวน 3.0 ล้ านบาท บวก
กับค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานทีเพิมขึ Tนเนืองจากการปรับเงินเดือนประจําปี และจํานวนพนักงานทีเ พิมขึ Tน
รวมถึงค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทีเพิมขึ Tนเนืองจากากรนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ
ด้ านดอกเบี Tยจ่าย ในปี 2554 มีดอกเบี Tยจ่ายรวม 13.1 ล้ านบาท เพิมขึ Tน 6.3 ล้ านบาทจากปี 2553 ที 6.8 ล้ าน
บาท หรื อเพิมขึ Tนในอัตราร้ อยละ 91.66 มีสาเหตุมาจากยอดเงินกู้ยืมระยะสันในระหว่
T
างปี ทีเ พิมขึ Tนเนืองจาก
ลูกหนี Tการค้ าและสินค้ าคงเหลือทีเพิมขึ Tน ประกอบกับอัตราดอกเบี Tยในปี นี Tอยูใ่ นช่วงขาขึ Tน
ส่วนอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของปี 2554 นี Tเพิมขึ Tนจากปี ก่อนทีร ้ อยละ 25.00 มาเป็ นร้ อยละ 30.00 เนืองจาก
สิ Tนสุดระยะเวลาทีได้ รับผลประโยชน์ทางภาษีจากการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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กําไรสุทธิ
ด้ วยปั จจัยต่าง ๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ น จึงทําให้ กําไรสุทธิของบริ ษัทฯในรอบปี บัญชี 2554 อยูท่ ี 80.4 ล้ านบาท
เทียบกับ 124.3 ล้ านบาทในปี 2553 หรื อลดลงร้ อยละ 35.28 ซึง มีผลทําให้ อตั รากําไรสุทธิของปี 2554 เท่ากับ
ร้ อยละ 2.12 เทียบกับร้ อยละ 3.39 ในปี 2553
อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ทีคอ่ นข้ างตํา เป็ นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมตัวแทนจัดจําหน่าย
สินค้ าวัตถุดิบอุตสาหกรรม
แต่การเพิม สัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าเกรดพิเศษในอนาคตทีมอี ตั รากําไรสูงกว่า
คาดว่าจะมีผลให้ บริษัทฯ มีกําไรมากขึ Tน และทําให้ อตั รากําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ดีขึ Tนได้
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2554 เท่ากับร้ อยละ 19.93 ลดลงจากปี ก่อนทีร้อยละ 30.51
เนืองจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานทีลดลง
เมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2555 ทีป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ เสนอจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นจากกําไร
ของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท รวมเป็ นเงิน 80 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.46 ของกําไรสุทธิ เพือ
นําเสนอขออนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ต่อไป ทังนี
T Tบริ ษัทฯได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เมือวันที 9 กันยายน 2554 จึงยังคงต้ อง
จ่ายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 อีก ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท
12.3.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ตามงบการเงินปี 2554 สิ Tนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
T Tน 1,112.4 ล้ านบาท เพิมขึ Tน
94.5 ล้ านบาทจากปี ก่อนหน้ า หรื อคิดเป็ นการเพิมขึ Tนร้ อยละ 9.28 โดยสาเหตุหลักมาจากลูกหนี Tการค้ าและสินค้ า
คงเหลือทีเพิม ขึ Tน สินทรัพย์ทีมีการเปลีย นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึ Tน 103.9 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.99 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ Tนของลูกหนี T
การค้ า ซึง เพิมขึ Tน 58.3 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.47 โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตลาดไปในสินค้ า
กลุม่ ยางสังเคราะห์ทมี ีเครดิตเทอมยาวขึ Tน บวกกับสัดส่วนลูกหนี Tส่วนใหญ่คือประมาณร้ อยละ 73.95 เป็ นหนี T
ทียงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ
ซึง เป็ นผลมาจากสัดส่วนยอดขายของหน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering
Polymer ทีเพิมสูงขึ Tนเมือเทียบกับปี ก่อน
ส่วนสินค้ าคงเหลือนันเพิ
T มขึ Tน 33.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.29 โดยมีสาเหตุมาจากยอดสัง ซื Tอสินค้ าที
เพิมขึ Tน ประกอบกับราคาสินค้ าต่อหน่วยทีเพิมสูงขึ Tนเมือเทียบกับปี ก่อน
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ลูกหนี Tการค้ า
บริ ษัทฯ จะให้ เครดิตการค้ ากับลูกหนี Tการค้ าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประมาณ 30-60 วัน ยกเว้ นลูกค้ าองค์กรทีมงี วด
การวางใบเรี ยกเก็บเงินทีจ ะต้ องมีการเรี ยกเก็บเงินตามกําหนดเวลา โดยบริ ษัทฯ มีลกู ค้ าทีช ําระค่าสินค้ าเกิน
ระยะเวลาทีบริ ษัทฯ ให้ เครดิตเทอมอยูจ่ ํานวนหนึง ซึง มาจากเหตุผลของการกําหนดการวางใบเรี ยกเก็บเงินค่าสินค้ า
ทีทําให้ บางครังT บริ ษัทฯ ต้ องรอให้ ถึงงวดการวางใบเรี ยกเก็บเงินค่าสินค้ าก่อน ซึง ทําให้ ระยะเวลาทีให้ เครดิตเทอม
จริ ง ๆ สําหรับลูกค้ าบางกลุม่ อาจอยูร่ ะหว่าง 45-75 วัน เมือเทียบกับเครดิตเทอม 30-60 วัน สัดส่วนลูกหนี Tแยกตาม
อายุหนี Tทีค้างชําระสามารถแสดงได้ ดงั ต่อไปนี T

ยังไม่ถงึ กําหนดค้ างชําระ
ค้ างชําระ
ไม่เกิน 1 เดือน
เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึ Tนไป
รวมลูกหนี Tการค้ า
หัก : ค่าเผือหนี Tสงสัยจะสูญ
ลูกหนี Tการค้ า – สุทธิ

(หน่วย: ล้ านบาท)
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
372.7
418.9
125.8
10.7
0
0.4
10.6
520.2
12.0
508.2

133.0
14.8
0
0
6.8
573.5
7.0
566.5

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการเรียกเก็บค่าสินค้ าจากลูกค้ า โดยจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ชําระค่าสินค้ าล่าช้ าเป็ นอัตราร้ อยละต่อปี ซึง บริ ษัทฯ คาดว่าจะทําให้ ระยะเวลาการคงค้ างของลูกหนี Tนับจากวันที
เรี ยกเก็บลดลง และยังมีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้ าก่อนการให้ วงเงินเครดิต รวมถึงนโยบายสําหรับลูกค้ ากลุม่
ใหม่ทีไม่ใช่ลกู ค้ าเกรด A หรื อ B ทีสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินได้ วา่ มีฐานะทางการเงินดี และไม่มีปัญหา
หนี Tสินค้ างชําระในตลาด จะต้ องซื Tอสินค้ าเป็ นเงินสดอย่างน้ อย 2-3 งวด เพือติดตามดูพฤติกรรมและความสามารถ
ในการชําระเงิน ก่อนทีจะมีการให้ วงเงินเครดิต ในส่วนของหนี Tสงสัยจะสูญบริ ษัทฯ มีนโยบายพิจารณาตังค่
T าเผือ
หนี Tสงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 50 – 100 โดยพิจารณาจากลูกหนี Tแต่ละรายทีคาดว่าจะไม่ได้ รับชําระร่วมกับ
ประวัติการชําระเงิน และฐานะการเงินของลูกหนี Tแต่ละราย โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีคา่ เผือหนี T
สงสัยจะสูญสะสมรวม 7.0 ล้ านบาท
นอกจากนี Tบริ ษัทฯ ได้ ทําประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากลูกหนี Tการค้ ากับบริ ษัทประกันภัยแห่งหนึง โดยมีผล
ตังแต่
T วนั ที 1 มิถนุ ายน 2554 เป็ นเวลา 13 เดือนสิ Tนสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2555 โดยมีความคุ้มครองเท่ากับร้ อย
ละ 90 ของมูลค่ายอดหนี Tเสียทีไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม และให้ ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100 ล้ านบาท โดยทาง
บริ ษัทประกันภัยจะกําหนดวงเงินคุ้มครองสําหรับลูกค้ ารายทีบริษัทฯดําเนินการขอวงเงินคุ้มครองหนี Tเสีย และได้ รับ
การอนุมตั ิ
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สินค้ าคงคลัง
ในส่วนของสินค้ าคงคลังของบริ ษัทฯ นันT บริ ษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมูลค่าของสินค้ าคงคลังของบริษัทฯ ให้
อยูใ่ นระดับไม่เกินยอดขายเฉลีย ประมาณ 7 วันในส่วนของสินค้ าทีผลิตในประเทศ และประมาณ 30-90 วันในส่วน
ของสินค้ านําเข้ าจากต่างประเทศ
โดยการสัง ซื Tอสินค้ าจะกระทําภายใต้ การควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดของแผนก
สัง ซื Tอสินค้ า โดยการสัง ซื Tอสินค้ าเกินกว่านโยบายทีก ําหนดจะกระทําได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการบริ หาร
สภาพคล่อง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องทีด ีขึ Tน เนืองจากเมือเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทฯ มีกระแสเงิน
สดเข้ ามาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุนต่อประชาชนในช่วงปลายปี 2548 และการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที
ใช้ เป็ นหลักประกันในช่วงต้ นปี 2549 จึงทําให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารเงินทุนให้ มีต้นทุนทางการเงินลดลง
ในปี 2554 ระยะเวลาเก็บหนี Tเฉลีย ของบริ ษัทฯ อยูท่ ีประมาณ 51.99 วัน เพิมขึ Tนจากปี 2553 ทีประมาณ 45.16 วัน
เนืองจากการขยายตลาดไปในสินค้ ากลุม่ ยางสังเคราะห์ทีต้องให้ เครดิตเทอมทียาวขึ Tน ในขณะทีระยะเวลาขาย
สินค้ าเฉลีย ก็เพิมขึ Tนจาก 31.38 วันในปี 2553 มาเป็ น 34.85 วันในปี 2554 ซึง เป็ นผลมาจากปริ มาณการเก็บ
สินค้ าทีเพิมขึ Tนเมือเทียบกับปี ก่อน ส่วนระยะเวลาชําระหนี Tเฉลีย ของปี 2554 นันเท่
T ากับ 21.20 วัน ซึง ใกล้ เคียงกับ
ปี 2553 ทีประมาณ 20.06 วัน
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องที 1.37 เท่าในปี 2554 และ 1.46 เท่าในปี 2553 ซึง ลดลงเล็กน้ อยเมือเทียบกับปี
ก่อน เป็ นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสันและเจ้
T
าหนี Tการค้ าทีเพิม ขึ Tน
แหล่งทีมาของเงินทุน
โครงสร้ างเงินทุนของบริษัทฯ ในปี 2554 ยังคงไม่แตกต่างจากปี 2553 มากนัก โดยบริ ษัทฯอาศัยแหล่งเงินทุนในรูป
หนี Tสินหมุนเวียนเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีหนี Tสินรวมคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 59-65 ของสินทรัพย์รวม โดยหนี Tสินส่วน
ใหญ่มาจากเงินกู้ยมื ธนาคารระยะสันและบางส่
T
วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้ าหนี Tการค้ า ในปี 2554
บริ ษัทฯมียอดเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
T
นการเงินทีเพิม ขึ Tน โดย ณ 31 ธันวาคม 2554 มียอดคงเหลืออยูท่ ี 466.4
ล้ านบาท เทียบกับ 350.0 ล้ านบาท ณ สิ Tนปี 2553 หรื อเพิมขึ Tนร้ อยละ 33.26 และมีผลทําให้ อตั ราส่วนหนี Tสินต่อ
ทุนเพิมขึ Tนเป็ น 1.87 เท่า เมือเทียบกับ 1.43 เท่าในปี 2553
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในปี 2554 เท่ากับ 387.8 ล้ านบาท ซึง ลดลง 31.6 ล้ านบาทจากปี 2553 หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 7.53 โดยการเปลีย นแปลงนี Tเป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของปี 2554 ทีลดลงและหักปั นผล
จ่าย รวมถึงการโอนกําไรสะสมต้ นปี ไปเป็ นสํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานจํานวน 12.0 ล้ านบาท
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบบัญชี สิ Tนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี คือ สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด คิด
เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
T Tน 800,000 บาท ทังนี
T T บริ ษัทฯ ไม่มีภาระค่าบริ การอืน (Non-Audit Fee) ทีจะต้ องชําระให้ กบั
ผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีทีผ้ สู อบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานที
ผู้สอบบัญชีสงั กัดแต่อย่างใด
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังT ที 1/2555 เมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ มมี ติให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือ
แต่งตังคุ
T ณทิพวัลย์ นานานุวฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรื อคุณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรื อคุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 แห่งบริษัท
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจํางวดบัญชีสิ Tนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ใน
อัตราค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

ส่วนที 2 หน้ าที 78

ส่วนที 2 บริ ษัททีออกหลักทรัพย์

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน

13. ข้ อมูลอืนๆทีเกียวข้ อง
-ไม่มี

ส่วนที 2 หน้ าที 79

ส่วนที 2 บริ ษัททีออกหลักทรัพย์

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที 2 หน้ าที 80

ส่วนที 3 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 3
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ผู้บริหารหรือผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี Tแล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้บริ หารของ
บริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่
ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี T ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีประกอบเป็ นส่วนหนึง ของแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
ได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
แล้ ว
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีดี เพือให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วน
ทีเป็ นสาระสําคัญทังของบริ
T
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
T
มดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 16 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย นแปลงทีสาํ คัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทังการกระทํ
T
าทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี T เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
T
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข ้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายสมชาย คุลเี มฆิน เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี Tไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ
นายสมชาย คุลเี มฆิน กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

1.

นายสมชาย คุลเี มฆิน

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

- นายสมชาย คุลีเมฆิ น -

2.

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์

ผู้จดั การใหญ่

-นายวีระ ขวัญเลิ ศจิ ตต์-

3.

นายสํารวย ทิชาชล

กรรมการ/รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 1

- นายสํารวย ทิ ชาชล -

4.

นายปิ ยะ จริยเศรษฐพงศ์

กรรมการ/รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 3

- นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์ -

5.

นายศิริ ฐิ รวัฒนวงศ์

กรรมการ/รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ

- นายศิ ริ ฐิ รวัฒนวงศ์ -

6.

นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์

กรรมการ/รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 2

- นายเอกชัย ศิ ริจนั ทนันท์ -

ส่วนที 3 หน้ าที 1

ส่วนที 3 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

7.

นางประวิชญา หรรษกุล

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

- นางประวิ ชญา หรรษกุล -

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

- นายสมชาย คุลีเมฆิ น -

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ
1.

นายสมชาย คุลเี มฆิน

2. กรรมการคนอืนของบริษัททีออกหลักทรัพย์ นอกจาก 1
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี Tแล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท
ข้ าพเจ้ าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสําคัญ
ในการนี T เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
T
นเอกสารชุดเดียวกับทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายสมชาย คุลเี มฆิน เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี Tไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ
นายสมชาย คุลเี มฆิน กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

1.

นายวิระ มาวิจกั ขณ์

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

- นายวิ ระ มาวิ จกั ขณ์ -

2.

ดร. พิสฐิ ลี Tอาธรรม

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

- ดร. พิ สิฐ ลีอT าธรรม -

3.

รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติ โรจน์ -

4.

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ -

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

- นายสมชาย คุลีเมฆิ น -

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ
1.

นายสมชาย คุลเี มฆิน

ส่วนที 3 หน้ าที 2

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2554
ลําดับ
ที

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ ง

1

นายวิระ มาวิจกั ขณ์
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ

อายุ
(ปี )
68

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาโท วิศวกรรม เคมี
University of Texas

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
0.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DCP 26/2003
RCP 17/2007

ช่ วงเวลา
2551 - ปั จจุบนั
2547 - 2551
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2551 – 2554
2551 – 2552
2547 - 2551
2544 – 2546

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 1

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีปรึกษา
ด้ านสิงแวดล้ อม
วุฒิสมาชิก
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อธิบดี

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษัท ศรี วิชยั เวชวิวฒ
ั น์ จํากัด
บริ ษัท รี ฟายน์ เทค จํากัด
วุฒิสภา ประเทศไทย
บริ ษัท ทีพีที ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที
2

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ ง

ดร. พิสิฐ ลี Tอาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีราสมูส

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
0.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ช่ วงเวลา
2551 - ปั จจุบนั
2547 - 2551
2544 - ปั จจุบนั

2550 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

2549 – ปั จจุบนั

ประธานประจําประเทศไทย

2545 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

นายกสมาคม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีราสมูส
2547 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีราสมูส
DCP 18/2002

2544 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 2

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท พฤกษา เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีพีที ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ควอลิตี T มิเนอรัล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
กลุม่ บริ ษัท จาร์ ดีน แมธีสนั (ประเทศไทย)
จํากัด
สมาคมกองทุนสํารองเลี Tยงชีพ
บริ ษัท ไทย แท็งค์ เทอร์ มินลั จํากัด
บริ ษัท พี แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที
3

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ ง

รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

76

เทียบเท่าปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ The School of
Economics and Business
Administration in Gothenburg
ประเทศสวีเดน

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
0.05

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

54

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ACP 14/2006
DCP 72/2006
Directors Diploma Examination
20/2006

ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2538 – 2551

ปริ ญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DAP 32/2005

4.

ช่ วงเวลา

0.01

-

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 3

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์
กรรมการบริ หาร

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

2547 - 2550

กรรมการบริ หาร

2539 – 2546

กรรมการอํานวยการ

2551 - ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษาทางการเงิน
ผู้พิพากษาสมทบ

2547 – 2549
2547 – 2549
2546 - 2547

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
CFO

หน่วยวิจยั -พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ภัทรลีสซิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ภัทรลีสซิง จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนืองแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงงาน นํ Tาตาลทรายขาว เริ มอุดม จํากัด
ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด
ปราจีนบุรี
บริ ษัท แอ๊ ดด้ า (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เรพแพคคอนสรัคชัน จํากัด
บริ ษัท สามมิตรมอเตอร์ จํากัด

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที
5.

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ ง

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์
ผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

50

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
0.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ภาควิชาเคมีเทคนิค สาขาเคมี
วิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
6.

7.

นายสมชาย คุลีเมฆิน
รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริ หาร

54

นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 1

54

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขา
การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
FND 2/2003
DCP 62/2005
Leadership and CEO
Succession Planning 4/2006
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
FND 15/2005
DCP 72/2006

ช่ วงเวลา
2553 – ปั จจุบนั
2549 – 2552
2544 - 2549
2541 - 2544
2531 - 2541

2528 - 2531
22.75

-

2538 - ปั จจุบนั
2531 – 2538
2528 - 2531
2522 - 2528

13.56

-

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 4

2539 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การทัว ไป
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การธุรกิจ และผู้จดั การ
ฝ่ ายขายของผลิตภัณฑ์
พลาสติกวิศวกรรมภาคพื Tน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้บริ หารการตลาด
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริ หาร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การทัว ไป
ผู้จดั การฝ่ ายขาย

2537 – 2539

กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายการตลาด 1
เจ้ าหน้ าทีขาย

2532 – 2537
2529 – 2531
2524 – 2529
2523 - 2524

ผู้จดั การขายตรง
เจ้ าหน้ าทีขาย
ผู้จดั การแผนกขาย
เจ้ าหน้ าทีวิชาการ

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทไทยฮาวท์ตนั 1993 จํากัด
บริ ษัท ดูปองท์ (ประเทศเวียดนาม)
บริ ษัท เอ็กซ์อะลอย เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด และ
บริ ษัทแปซิฟิก พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เลียกเซ้ ง เทรดดิ Tง จํากัด
Central Pacific (EX-IM) GmbH, Germany
บริ ษัท ศรี กรุงวัฒนา จํากัด

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท สยาม บราเดอร์ อิมปอร์ ต – เอ็กซ์ปอร์ ต
จํากัด
บริ ษัท ไทยโพลีเอททีลีน จํากัด
บริ ษัท ค้ าสากลซีเมนต์ไทย จํากัด
บริ ษัท ศรี กรุงวัฒนา จํากัด
บริ ษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
ที

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ ง

8.

นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน และ รองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 3

51

นาย ศิริ ฐิ รวัฒนวงศ์
กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน และ รองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ

48

นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 2

47

9.

10.

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DAP 30/2004
FND 15/2005
DCP 69/2006

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
13.06

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ช่ วงเวลา
2538 – ปั จจุบนั

2532 – 2538
2526 – 2532

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DAP 30/2004
FND 15/2005
DCP 72/2006

4.11

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.56

-

2538 – ปั จจุบนั

2535 – 2537
2533 – 2535
2530 - 2533
-

ปริ ญญาตรี เคมีอตุ สาหการ
สถาบันพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ

2538 – ปั จจุบนั

2529 – 2538
2529 - 2531

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโพลีเมอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประกาศนียบัตร วิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
FND 15/2005
DCP 69/2006
เอกสารแนบ 1 หน้ าที 5

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์
กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายการตลาด 3
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายบริ หาร
และฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ตัวแทนขาย

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
การตลาด 2
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
อาจารย์

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เลียกเซ้ ง เทรดดิ Tง จํากัด
บริ ษัท ศรี กรุงวัฒนา จํากัด

บริ ษัท เลียกเซ้ ง เทรดดิ Tง จํากัด
บริ ษัท ตะล่อมสิน พลาสติก จํากัด
บริ ษัท เอ็ม ซี พลาสติก จํากัด

บริ ษัท เลียกเซ้ ง เทรดดิ Tง จํากัด
คณะวิศวกรรมโพลีเมอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที
11

บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ ง

นางประวิชญา หรรษกุล
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
สอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DCP 87/2007
EDP 2/2008

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
0.05

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
-

ช่ วงเวลา
2545 – ปั จจุบนั

2534 - 2540

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี-การเงิน

2530 - 2533

ผู้สอบบัญชีอาวุโส

2544 - 2544
2541 - 2544

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 6

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์
บริ ษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท บล็อก ดรัก คัมปะนี (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท ซี.เมลเชอร์ ส แอนด์ โก. (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส
จํากัด

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

-ไม่ มี-

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
วันที 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แบบประเมินนีจR ดั ทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึงเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ส่ วนที 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมทีดซี งึ เป็ นรากฐานทีสาํ คัญของระบบการ
ควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล ดังนันT จึงมีความจําเป็ นทีต้องสร้ างสภาวะหรื อปั จจัยต่างๆ ซึง เอื Tอให้ ระบบการควบคุมภายใน
ดําเนินไปได้ ตามทีบริ ษัทมุง่ หวัง เป็ นการสร้ างบรรยากาศการควบคุมเพือส่งเสริ มให้ ทกุ คนในบริ ษัทตระหนักถึงความจําเป็ นของ
ระบบการควบคุมภายใน เช่น การทีฝ่ายบริ หารให้ ความสําคัญต่อความซือสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การ
จัดการโครงสร้ างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้ าทีอย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทีเป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นต้ น

1.1

คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชดั เจนและวัดผลได้
เพือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารจัดทําเป้าหมายและแผนงานธุรกิจประจําปี ก่อนนําเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาให้ ความเห็นชอบและสือสารให้ พนักงานรับทราบ โดยจะมีการประชุม
เพือติดตามผลการปฏิบตั ิงานทังรายเดื
T
อนและรายไตรมาส

1.2

คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานแล้ วว่า การตังเป
T ้ าหมายได้ ดาํ เนินการอย่างรอบคอบและได้
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายทีกําหนด
ตลอดจนได้ มีการวิเคราะห์ถึงการให้ สงิ จูงใจหรื อผลตอบแทนแก่
พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ ผลประโยชน์ตอบแทนทีเกินสมควรแก่พนักงานใน
ลักษณะทีอาจนําไปสูก่ ารกระทําทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตังเป
T ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ น
จริ ง ทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาตังเป
T ้ าหมายการดําเนินงาน โดยคํานึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายดังกล่าวจาก
ข้ อมูลทางเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ฐานลูกค้ า ความสามารถในการแข่งขัน และข้ อมูล
อืนๆ ตลอดจนการมีนโยบายจ่ายผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่จ่ายเป็ นค่าคอมมิชชัน ซึง คํานวณจาก
ยอดขาย ทําให้ มนั ใจได้ วา่ เป้าหมายดังกล่าวจะไม่จงู ใจให้ มีการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบเกิดขึ Tน

1.3

บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรทีช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ จัดทําโครงสร้ างองค์กร ขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังT
หลักเกณฑ์สาํ หรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือส่งเสริ มให้ การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

1.4

บริ ษัทมีข้อกําหนดเกียวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ติ นใน
ลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังบทลงโทษหากมี
T
การฝ่ า
ฝื น หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทฯ จัดทําข้ อกําหนดเกียวกับจริ ยธรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยประกาศใช้ เมือวันที 22 มีนาคม 2548 และได้
ปรับปรุงให้ มีความสมบูรณ์มากขึ Tนและประกาศใช้ เมือเดือน มกราคม 2554 พร้ อมทังจั
T ดพิมพ์เพือเป็ นเอกสารอ้ างอิง
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี T ยังจัดทําเป็ นเอกสารสําหรับปฐมนิเทศพนักงานใหม่อกี ด้ วย

1.5

บริ ษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื Tอ และการ
บริ หารทัว ไปทีรัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ จัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกียวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื Tอ และการบริ หารทัว ไป
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ เกิดการควบคุมภายในทีดีและป้องกันการทุจริ ต

1.6

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า เพือประโยชน์ของบริษัทใน
ระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้ผลิตและลูกค้ า โดยเน้ นการเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจทีด ี เพือการเติบโตทียงั ยืนของบริ ษัท

ส่ วนที 2 การบริหารความเสียง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดําเนินการอยูท่ า่ มกลางความเสีย งทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสีย งอาจมา
จากปั จจัยภายใน เช่น ผู้บริ หารขาดความซือสัตย์และจริ ยธรรม บริ ษัทขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทําให้ ระบบงานไม่สามารถ
รองรับได้ หรื อการกํากับดูแลไม่ทวั ถึง เป็ นต้ น และปั จจัยภายนอก เช่น การเปลีย นแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการ
บริ โภคสินค้ า ทําให้ มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี T การทีจะนําพาให้ บริษัทรอดพ้ นจากอันตรายทีเกิดจาก
ความเสีย งดังกล่าวได้ นนั T ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้ องดําเนินการต่อไปนี Tอย่างสมํา เสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ตรองถึงลักษณะความเสีย งทีบริ ษัทประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย งนันT ๆ ต่อบริ ษัท และโอกาสทีความเสีย งนันT ๆ จะเกิดขึ Tน (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือลดความเสีย งให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม (Management of risk)

2.1

บริ ษัทมีการประเมินอย่างสมําเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยใดบ้ างทีเ ป็ นปั จจัยความเสีย งทังT
ทีมาจากภายนอกและภายใน ซึง อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทฯ ประเมินปั จจัยความเสีย งทีมาจากทังภายในและภายนอกบริ
T
ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ หารซึง จัดขึ Tน
เป็ นประจําทุกเดือน เพือพิจารณาผลกระทบทีอาจเกิดขึ Tนต่อการดําเนินธุรกิจและกําหนดมาตรการกํากับดูแลที
เหมาะสมซึง ได้ เปิ ดเผยไว้ ในแบบ 56-1 หัวข้ อปั จจัยความเสีย ง

2.2

บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจ ะทําให้ ปัจจัยทีเป็ นความเสีย งนันเกิ
T ดขึ Tน
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทฯ วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก การเติบโตของอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ภาวะค่าเงินบาท ความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทังกฎหมายและปั
T
จจัยอืนๆ ทีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ซึงจัดขึ Tนเป็ นประจําทุกเดือน

2.3

บริ ษัทกําหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทีเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสีย ง รวมทังมาตรการในการลด
T
ความเสีย งเหล่านันT ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ ติดตามและประเมินเหตุการณ์ ทีเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ หารซึง
จัดขึ Tนเป็ นประจําทุกเดือน และมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การใหญ่พจิ ารณามาตรการในการลดความเสีย งเหล่านันT

2.4

บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนทีเกียวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสีย งทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนทีเกียวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสีย งทีกําหนด โดยสือ สารทาง
วาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร รวมทังในการประชุ
T
มระดับผู้บริ หารซึง จัดขึ Tนเป็ นประจําทุกเดือน

2.5

บริ ษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความเสีย งทีกําหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนการบริ หารความเสีย งของหน่วยงานต่างๆ ในการประชุมระดับผู้บริ หารซึง
จัดขึ Tนเป็ นประจําทุกเดือน

ส่ วนที 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญเพือให้ บริ ษัทมัน ใจว่า แนวทางทีฝ่ายบริ หารกําหนดไว้
ได้ รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริษัท ซึง แนวทางดังกล่าว ได้ แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้ าทีทีอาจเอื Tอให้ เกิดการกระทําทีทจุ ริ ตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขันตอน
T
และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพือให้ แน่ใจว่า บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง

3.1

บริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและวงเงินในการอนุมตั ิด้านการเงินของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและ
จัดทําไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3.2

บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี T ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือเป็ นการตรวจสอบซึง กัน
และกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้ าทีอนุมตั ิ (2) หน้ าทีบนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้ าทีในการดูแล
จัดเก็บทรัพย์สนิ
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ แบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบงานด้ านการอนุมตั ิ งานด้ านการบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ
และงานด้ านการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน

3.3

ในกรณีทีบริ ษัทมีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว บริ ษัทมี
มาตรการทีรัดกุมเพือติดตามให้ การทําธุรกรรมนันต้
T องผ่านขันตอนการอนุ
T
มตั ิทกี ําหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทฯ กําหนดให้ การทําธุรกรรมดังกล่าวต้ องผ่านขันตอนการอนุ
T
มตั ิ และเปิ ดเผยข้ อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าว
เป็ นไปตามเกณฑ์ทีหน่วยงานกํากับดูแลกิจการกําหนด

3.4

ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนันได้
T กระทําโดยผู้ทีไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนันT
เท่านันT ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.5

ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนันT ได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.6

ในกรณีทีได้ มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผู้ทีเกียวข้ องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว (เช่น การทํา
สัญญาซื Tอขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ Tาประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ ตลอดระยะ เวลา
ทีมีผลผูกพันบริ ษัทหรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี Tตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________

3.7

กรณีทีบริ ษัทมีมาตรการเกียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีทีผ้ ทู ีเกียวข้ อง
ดังกล่าวนําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตัวด้ วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.8

ในกรณีทีบริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่วมอย่างสมําเสมอ รวมทังมี
T การกําหนดทิศทางให้ บคุ คลทีบ ริ ษัทแต่งตังให้
T เป็ นกรรมการหรือผู้บริ หารในบริ ษัท
ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.9

บริ ษัทมีมาตรการทีจะติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายทีเ กียวข้ อง หรื อไม่ ทังนี
T T เพือลดความ
เสีย งในการประกอบธุรกิจและรักษาชือเสียงของบริษัท
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทฯ ติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ องในการประชุมระดับผู้บริ หารซึง จัดขึ Tนเป็ น
ประจําทุกเดือน

3.10

ในกรณีทีบริ ษัทเคยมีการกระทําทีฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษัทมีมาตรการแก้ ไขและป้องกันมิให้ เกิดการกระทําในลักษณะนันT
อีก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

ส่ วนที 4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึง ของการปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ที
เกียวข้ อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื Tนฐานทีมีข้อมูลทีมีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางการเงินหรื อ
ข้ อมูลอืน
ดังนันT การสือ สารข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ทีเกียวข้ องจึงเป็ นสิง จําเป็ นอย่างยิงและเป็ นสิง ทีจะช่วยให้ เกิดความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ข้ อมูลทีมีคณ
ุ ภาพควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี T
(1) มีเนื Tอหาทีจ ําเป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้ องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปั จจุบนั
(4) มีรูปแบบทีเข้ าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บทีดี

4.1

ในการเสนอเรื องให้ คณะกรรมการพิจารณา บริ ษัทได้ จดั ให้ มีข้อมูลทีสาํ คัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพือให้ คณะ กรรมการ
ใช้ ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้ อมูลทีสาํ คัญต่างๆ ได้ แก่ รายละเอียดของเรื องทีเ สนอให้ พิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ จัดทําเอกสารประกอบการประชุมโดยรวบรวมข้ อมูลทีสาํ คัญต่างๆ อย่างเพียงพอ และส่งให้ คณะกรรมการ
พิจารณาล่วงหน้ าก่อนวันประชุม

4.2

กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
T าตามทีก ฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้ รับก่อนวันประชุมโดยเฉลีย 7 วัน  ไม่ใช่

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ
มีรายละเอียดตามควรทีทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการได้ หรื อไม่ เช่น ได้ มีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของ
กรรมการในเรื องทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับเรื องทีเสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมกรรมการโดยมีรายละเอียดเกียวกับการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการและนําเสนอต่อ
ทีประชุมเพือลงมติรับรองความถูกต้ องทุกครังT

4.4

บริ ษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ งๆ
ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมูแ่ ละไม่เคยได้ รับแจ้ งจาก
ผู้สอบบัญชีวา่ มีข้อบกพร่องในเรืองนี T หรื อเคยได้ รับแจ้ งแต่ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
T างครบถ้ วนแล้ ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ งๆ ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่ และไม่เคยได้ รับแจ้ งจาก
ผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่ องในเรื องดังกล่าว

4.5

คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วใช่หรื อไม่วา่
ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้ นโยบายบัญชีทีทําให้ บริ ษัทแสดงผลประกอบการทีคลาดเคลือ นจาก
ความเป็ นจริ ง
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ ใช้ นโยบายการบัญชีเป็ นไปตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดย
ถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ

ส่ วนที 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การทีบริ ษัทจะดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริ ษัทควรต้ องติดตามอย่างสมํา เสมอว่า มีการปฏิบตั ิตาม
เป้าหมายทีว างไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอ่ ย่างต่อเนือง และมีการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที
เปลีย นแปลงไป รวมทังข้
T อบกพร่องต่าง ๆ ได้ รับการแก้ ไขอย่างทันท่วงที

5.1

กรณีทีบริ ษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร
ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทฯ กําหนดวาระหนึง ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือ พิจารณาผลการดําเนินงาน โดยเปรี ยบเทียบกับ
เป้าหมายและงบประมาณทีต งเอาไว้
ัT
รวมทังพิ
T จารณาปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานทีอาจส่งผลต่อการไม่
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว
___

5.2

กรณีทีผลการดําเนินงานทีเกิดขึ Tนมีความแตกต่างจากเป้าหมายทีก ําหนดไว้
บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาทีเหมาะสม ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทฯ ดําเนินการแก้ ไขความแตกต่างจากเป้าหมายภายในระยะเวลาทีเหมาะสม

5.3

บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีวางไว้ อย่างสมําเสมอ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
T วยงานตรวจสอบภายในตังแต่
T เดือนพฤษภาคม 2548 โดยมีหน้ าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมภายในทีวางไว้ อย่างสมําเสมอตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ทีได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
________

5.4

กรณีทีบริ ษัทมีการตรวจสอบภายใน บริ ษัทได้ กําหนดให้ การรายงานผลการตรวจสอบต้ องรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทฯ จัดทําโครงสร้ างองค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกําหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระ
และมีหน้ าทีรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.5

เมือมีการตรวจพบข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ ได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือพิจารณาสัง การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.6

บริ ษัทต้ องรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริ ษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทฯ กําหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้ าทีติดตามและรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่ องต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ

5.7

บริ ษัทมีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทจุ ริ ตหรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ิทีฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําทีผิดปกติอืน ซึง อาจกระทบต่อชือเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ หรื อไม่
 มี แต่ยงั ไม่เคยมีกรณีดงั กล่าว
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

