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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปโตรเคมี
รวมถึงสารเติมแตงที่ใชในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนายสินคา
ใหกับบริษัทชั้นนําทั้งในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมกันถึง 24 บริษัท อาทิเชน บริษัท
เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจัดจําหนายเม็ดพลาสติกในกลุมปโตรเคมีที่บมจ.ปูนซิเมนตไทยถือหุนทั้งรอยเปอรเซนต
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) ExxonMobil Chemical, Dupont Engineering Polymers, บริษัท สยามโพ
ลีสไตรีน จํากัด, บริษัท BASF (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ Ciba (Singapore) Pte Ltd.) และ Chi Mei Corporation ซึ่งบริษัทฯ
ถือเปนบริษัทไทยที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแตง และเคมีภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
พลาสติกและปโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย
บริษัทฯ กอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในวันที่ 1 เมษายน
2538 บริษัทฯ มีผูบริหาร 5 ทาน ที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมพลาสติกจนถึงปจจุบันมากกวา 20 ป ดวยประสบการณของทีม
ผูบริหารเปนสวนสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ เจริญเติบโตอยางตอเนื่องในชวงป 2547 ถึง ป 2550 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเฉลี่ยรอยละ
10.5 ตอป ถึงแมวามูลคาขายในป 2552 จะลดลงจาก 3,410 ลานบาท ในป 2551 มาเปน 2,647 ลานบาท ในป 2552 หรือลดลง
ประมาณรอยละ 22.4 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เขาสูภาวะถดถอยกอรปกับภาวะราคาตลาดของสินคาลดลงอยางมาก
ในชวงครึ่งหลังของป 2551 ตอเนื่องมายังชวงครึ่งปแรกของป 2552 อยางไรก็ตามกําไรสุทธิของบริษัทในป 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
กวาป 2551 ประมาณรอยละ 25.8 โดยในป 2552 มีกําไรสุทธิ 96 ลานบาท เทียบกับ 77 ลานบาทในป 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท
บริษัทฯ แบงหนวยธุรกิจออกเปน 3 หนวยธุรกิจหลัก คือ 1. หนวยธุรกิจ commodity polymer 2. หนวยธุรกิจ specialty and
engineering polymer และ 3. หนวยธุรกิจ specialty chemical กลาวคือ บริษัทฯ มีสินคาครอบคลุมตั้งแต commodity polymer
จนถึง สารเติมแตงชนิดพิเศษที่มีอัตรากําไรสูง บริษัทฯ เปนหนึ่งในสองบริษัทไทยที่มีสินคาในกลุมปโตรเคมีครอบคลุมทั้ง
commodity และ specialty product ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย โดยในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 2,665 ลานบาท
แบงเปนรายไดจากสินคา Commodity Polymer 1,779 ลานบาท รายไดจากสินคา Specialty and engineering polymer 730
ลานบาท รายไดจาก Specialty chemical 138 ลานบาท และรายไดอื่น ๆ 18 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 66.7, 27.4, 5.2
และ 0.7 ของรายไดรวมตามลําดับ
บริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการเปนบริษัทที่มีความมุงมั่นจะเปนพันธมิตร/คูคิดที่ดีที่สุดในการมีสวนรวมสรางสรรครูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจที่กอประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย และการใหบริการที่ดีเลิศในการจัดหาวัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ไมไดทําหนาที่
เปนตัวแทนจําหนายเพียงอยางเดียว แตบริษัทฯ ยังเปนศูนยรวมความรูและเทคโนโลยีลาสุดจากผูผลิตชั้นนําของโลกจึงทําให
สามารถใหคําปรึกษาทางวิชาการที่เปนประโยชนแกลูกคาในดานการผลิต และเชื่อมโยงตอไปถึงดานการตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ
ถือหลักพันธมิตรในการทําธุรกิจกับลูกคา ผูผลิต และสถาบันการเงินที่เนนการเกื้อกูลกันเพื่อการคาในระยะยาว
บริษัทมีความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากหนี้สูญของลูกหนี้การคา ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
เงินทุนหมุนเวียน ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินคาในตลาดโลก ความเสี่ยงจากการมีกําไรขั้นตนคอนขางต่ํา เปนตน ทั้งนี้
บริษัทไดใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ อยางใกลชิด ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวในสวนที่ 2 เรื่องปจจัยเสี่ยง
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สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงิน (ลานบาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)
รายไดจากการขาย
กําไรขั้นตน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรตอหุน (บาท)

2550

2551

2552

784
946
570
579
366

610
772
413
421
351

676
828
429
433
395

3,456
240
159
108

3,410
242
127
77

2,647
188
128
96

12.07
31.81
3.14
1.37
1.58
1.83
0.54

8.91
21.35
2.24
1.48
1.20
1.75
0.38

12.04
25.82
3.64
1.58
1.10
1.98
0.48

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพยไดยกเลิกหัวขอนี้”

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย)
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: บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
: ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปโตรเคมี รวมถึงสารเติม
แตงที่ใชในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอื่น ๆ
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Home Page
โทรศัพท
โทรสาร
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสีย่ ง
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออรหรือผูผลิตสินคานอยราย
สัดสวนของซัพพลายเออรที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายในสัดสวนที่สูง คือ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด โดยมีสัดสวนรอย
ละ 56.03 ของยอดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2552 ทั้งนี้สัดสวนกําไรขั้นตนที่ไดรับจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัดคิด
เปนเพียงประมาณรอยละ 26 จากกําไรขั้นตนทั้งหมดของบริษัท โดย บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัดเปนบริษัทผูจําหนาย
วัตถุดิบครบวงจรดานโพลีโอเลฟนที่ใหญที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน
อยางไรก็ตาม สัดสวนการสั่งซื้อนี้ไดลดลงมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 ซึ่งอยูที่ระดับประมาณรอยละ 63 ของยอดซื้อ
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยในป 2552 ลดลงมาอยูที่ระดับประมาณรอยละ 56.03 ของยอดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ โดยยอดซือ้
จากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ในป 2552 มีมูลคา 1,267 ลานบาท ลดลงจาก 1,619 ลานบาทในป 2551 หรือลดลง
รอยละ 21.74 เนื่องจากราคาเฉลี่ยของสินคาในป 2552 มีมูลคาลดต่ําลงตามภาวะราคาน้ํามัน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551
ในขณะที่ปริมาณซื้อจากกลุมของบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก 30,723 ตัน ในป 2551 เปน
30,788 ตัน ในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลใหตลาดการคาในสวนของสินคาเกรด
พิเศษหดตัวลงอยางมาก โดยเฉพาะสินคาในอุตสาหกรรมรถยนต และอิเล็กทรอนิกส ในป 2552 บริษัทจึงหันกลับมาให
ความสําคัญกับสินคา Commodity ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนอยกวา
อยางไรก็ตามเมื่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว บริษัทยังคงมุงเนนขยายตลาด และเพิ่มยอดขายสินคาเกรดพิเศษที่ผลิตโดยซัพ
พลายเออรชั้นนําของโลก อีกกวา 20 บริษัท ซึ่งโดยสวนใหญบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย
และใหอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวา มีความเสี่ยงเรื่องราคา และหนี้เสียต่ํากวา มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และคูแขงนอยราย
นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนสินคาเกรดพิเศษ (Specialty Product) นั่นคือ สินคาใน หนวย
ธุรกิจ Specialty and engineering polymer และ Specialty chemical ใหมีสัดสวนเพิ่มขึ้น จากปจจุบันที่มีสัดสวนประมาณ
รอยละ 30 – 40 เปนประมาณรอยละ 40 – 50
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพนักงาน
เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ สวนใหญเปนการขายผานพนักงานขาย ดังนั้น ยอดขายของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรง
กับบุคลากรฝายขาย บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากรฝายขายในดานความสัมพันธที่มีกับลูกคา หากพนักงาน
ขายออกจากบริษัทฯ ไป ลูกคาก็อาจยายการซื้อสินคาตามไปดวย ซึ่งอาจจะทําใหยอดขายและกําไรของบริษัทฯ ลดลงได
โดยเฉพาะสินคาประเภท Commodity Polymer แตในการขายสินคาเกรดพิเศษบางผลิตภัณฑ อาจจําเปนตองอาศัยความรู
ความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากรในการขายสินคานั้น ๆ และการสนับสนุนดานเทคนิคจากซัพพลายเออรหากพนักงาน
ขายคนดังกลาวออกจากบริษัทฯ ไป บริษัทฯ อาจประสบปญหาดานงานขายเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตามลูกคาสวนใหญไดคาขายกับบริษัทมาเปนเวลานาน ดังนั้น จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเสียลูกคาไดในระดับ
หนึ่ง และผูบริหารของบริษัทฯ มีความรูความชํานาญในสินคาทุกชนิดเปนอยางดี ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ฝกอบรมใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง จึงสามารถพัฒนาบุคลากรมาทดแทนไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับระบบฐานขอมูล
ลูกคาที่ดีจึงทําใหพนักงานใหมสามารถติดตามลูกคาเดิมไดโดยงาย สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือสินคาเกรดพิเศษที่บริษัทฯ
เปนตัวแทนสวนใหญหลังจากผูสั่งซื้อของลูกคารับรองคุณภาพแลว จะไมเปลี่ยนไปใชของบริษัทอื่นถาไมมีเหตุจาํ เปนอยางยิ่ง
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จริงๆ เนื่องจากผูสั่งซื้อของลูกคากําหนดรายละเอียดคุณภาพของวัตถุดิบไวแลว นอกจากนี้ฐานลูกคาบางกลุมผูกกับสินคา
เกรดพิเศษ และไมสามารถเปลี่ยนได ทําใหการพึ่งพาพนักงานจากสวนนี้มีผลไมมากนัก
1.3 ความเสี่ยงจากหนี้สูญของลูกหนี้การคา
ปจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายเครดิตเกือบทั้งหมด ดังนั้นหากลูกหนี้การคาของบริษัทฯ กลายเปนหนี้สูญเปนจํานวนมาก อาจ
สงผลตอสภาพคลองของบริษัทฯ ทางดานเงินทุนหมุนเวียน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน
บริษัทฯ มีการกระจายการขายใหแกลูกคาในวงกวาง ยอดขายแตละรายลูกคามีไมเกินรอยละ 5 ของยอดขายทั้งหมดเพื่อลด
ความเสี่ยง และมีนโยบายตรวจสอบเครดิตของลูกคาอยางรัดกุมกอนที่จะใหเครดิตกับลูกคา และติดตามดูพฤติกรรมและ
ความสามารถในการชําระเงินอยางใกลชิด โดยในขณะนี้ บริษัทฯ ไดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อพิจารณาวงเงิน
เครดิตสําหรับลูกคาทั้งรายเกาและรายใหม และมีการจัดตั้งระบบการอนุมัติเครดิตใหกับลูกคาโดยแยกออกมาจากฝายขาย
เพื่อควบคุมรายการขายที่อาจมีความเสี่ยง นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดทําประกันคุมครองความเสียหายของลูกหนี้การคากับ
บริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง โดยจะคุมครองสําหรับหนี้เสียของลูกคาของบริษัทฯ โดยมีคาเบี้ยประกันขั้นต่ําสําหรับความ
คุมครองระยะเวลา 1 ปเทากับ 1.98 ลานบาทและใหความคุมครองเทากับรอยละ 90 ของมูลคายอดหนี้เสีย และใหความ
คุมครองสูงสุด 50 เทาของคาเบี้ยประกันที่จายจริง โดยทางบริษัทประกันภัยจะกําหนดวงเงินคุมครองสําหรับลูกคารายที่
เขาเกณฑตามเงื่อนไขประกัน สําหรับการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการพิจารณาความเสี่ยงของ
ลูกหนี้การคาจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง และเปรียบเทียบกับสํารองคาเผื่อ
หนี้สูญที่ตั้งอยู และการค้ําประกันจากบริษัทประกันภัย วาจําเปนตองมีการสํารองเพิ่มเติมหรือไม
1.4 ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ซื้อสินคาจากซัพพลายเออรในตางประเทศเปนสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมด เพื่อความสะดวก
ในการควบคุมดูแล โดยในป 2552 บริษัทฯ มีการซื้อสินคาในสกุลเงินตางประเทศประมาณรอยละ 24.52 ของยอดสั่งซื้อ
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในจํานวนนี้มากกวารอยละ 99 เปนการซื้อสินคาในสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ มีความผันผวน อาจทําใหมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทไดมาก
อยางไรก็ตาม เพื่อการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของคาเงินบาทตอ
สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอยางใกลชิดโดยขอคําปรึกษาจากธนาคารคูคาประกอบการตัดสินใจวา ควรจะมีการปองกัน
ความเสี่ยงโดยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาชวงเวลาไหน อยางไร บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการไมเก็งกําไรอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยไมมีการซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาโดยไมมีภาระผูกพันทางการคา นอกจากนี้สินคาที่บริษัทฯ
นําเขาจากตางประเทศ โดยสวนใหญบริษัทฯ จะมีการกําหนดราคาดวยวิธีตนทุนของบริษัทฯ บวกอัตรากําไร (Cost plus)
และบริษัทฯ จะไมมีการขายลวงหนาโดยไมไดตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกับลูกคา จึงทําใหสามารถปองกันความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่ง
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1.5 ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการสํารองสินคาคงคลังไวจํานวนหนึ่งเพื่อใหสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว รวม
กับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากลูกคาของบริษัทฯ อยูที่ประมาณ 89 วัน ซึ่งนานกวาระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากเจาหนี้
การคาของบริษัทฯ ที่มีระยะเวลาประมาณ 20 วัน ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ จําเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียนระดับหนึ่งสําหรับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมี Cash Cycle อยูที่ประมาณ 69 วัน หากยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ
บริษัทฯ อาจตองหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมซึ่งมีตนทุนทางการเงินสูงกวาตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในปจจุบัน
ในปจจุบัน บริษัทฯ สามารถซื้อสินคาจากผูผลิต เชน บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด และ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ
จํากัด (มหาชน) ในรูปเครดิตไดสูงสุดถึง 60 วัน แตเนื่องจากบริษัทฯ สามารถหาแหลงเงินจากสถาบันการเงินไดในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ํากวามาก บริษัทฯ จึงซื้อสินคาดวยเงินสดโดยอาศัยวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อรับสวนลดทางการคา ซึ่งทําให
อัตรากําไรของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจเลือกใช
เครดิตจากผูผลิตทั้ง 2 รายได
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินหลายแหง ทําใหบริษัทมีวงเงินทุนหมุนเวียนใชไดอยาง
เพียงพอ โดย ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังมีวงเงินคงเหลือที่จะสามารถใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดอีกมากกวา รอยละ 80
จากวงเงินที่มีอยูทั้งหมด ทําใหบริษัทฯ มีฐานะเงินทุนหมุนเวียนที่เขมแข็งยิ่งขึ้น และ ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเพียง 1.10 เทาอีกทั้งการที่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ ไดรับเงื่อนไขและ
วงเงินกูจากธนาคารพาณิชยดีขึ้นเปนลําดับ
1.6 ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาในตลาดโลก
ถึงแมวาบริษัทฯ จะมียอดขายสวนใหญจากในประเทศ แตราคาสินคาที่ขายในตลาดสวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาสินคาใน
ตลาดโลกที่ผันแปรตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก
ตามลักษณะสินคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งมีลักษณะเปน
commodity product กําไรของบริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงตามราคาสินคาในตลาดซึ่งมีลักษณะเปนวัฏจักร ความเสี่ยงของ
บริษัทฯ จึงอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อสินคามาในราคาสูงและเกิดเหตุการณที่ราคาของสินคาดังกลาวลดลง ในกรณีนี้
บริษัทฯ อาจจําเปนตองขายสินคาคงคลังที่มีอยูใหกับบริษัทลูกคาในราคาที่ลดลงหรือต่ํากวาราคาที่ซื้อมา ซึ่งจะสงผลทําให
กําไรของบริษัทฯ ลดลงและอาจขาดทุนในบางกรณี
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงนี้ลงโดยการพยายามเก็บสินคาคงคลังในระดับที่เหมาะสมตามการ
คาดการณทิศทางของอุปสงค และอุปทาน โดยเฉพาะสินคาที่มีความผันผวนของราคามาก และติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตลาดตลอดเวลาจากขอมูลที่ไดรับจากซัพพลายเออรระดับโลกอยางครบวงจร ตั้งแตผลิตภัณฑตนน้ําจนถึงปลายน้ําใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี สําหรับลูกคารายใหญที่มีการสั่งซื้อลวงหนาในปริมาณมาก บริษัทฯ จะไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
ปริมาณและราคาโดยตรงจากผูผลิต และ/หรือผูจําหนายจึงทําใหลดความเสี่ยงได นอกจากนี้ สินคาเกรดพิเศษของบริษัทฯ ยัง
ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินคาต่ํา เนื่องจากกําหนดราคาขายตามตนทุนของบริษัทฯบวกกําไร (Cost Plus)
ในป 2551 หลังจากวิกฤตสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอย ราคาสินคากลุมป
โตรเคมี มีราคาลดต่ําลงอยางมากในชวงครึ่งปหลัง สงผลใหบริษัทประสบภาวะขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงมูลคา 23 ลาน
บาท ซึ่งเปนเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุม เมื่อสถานการณกลับสูภาวะปกติ ธุรกรรมก็สามารถดําเนินตามแผนงานไดเปน
ปกติ และในป 2552 มีการกลับรายการการขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงมูลคา 21 ลานบาท
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1.7 ความเสี่ยงจากการมีกําไรขัน้ ตนคอนขางต่าํ
เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายมากกวา 60 % เปนสินคาประเภท Commodity polymer ดังนั้นอัตรากําไรขั้นตนจึงคอนขางต่ํา
ตามลักษณะของสินคา ปจจัยตาง ๆ เชน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คุณภาพของ
ลูกหนี้ และการบริหารสินคาคงคลัง เปนตน อาจสงผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม เมื่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําใหบริษัทฯ มีฐานะเงินทุนหมุนเวียนที่เขมแข็งยิ่งขึ้น และทําให
อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงื่อนไขและวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยที่ดีขึ้นเปนลําดับ อีก
ทั้ง การที่บริษัทฯ มีการวางกฎเกณฑและติดตามดูแลนโยบายในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ นโยบายการใหสินเชื่อแกลูกคา และการบริหารสินคาคงคลังอยางใกลชิด รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อลดคาใชจายนาจะทําใหความเสี่ยงที่เปนผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิลดลง
ได
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความไดเปรียบคูแขงในดานความหลากหลายของสินคาที่เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพจากผูผลิตชั้น
นําในอันดับ 1-3 ของโลกในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยี จึงทําใหบริษัทฯ สามารถขยายตลาดสินคาเกรดพิเศษไดใน
อัตราสูงทุกป สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนโดยรวมดีขึ้นและสูงกวาคูแขงทั่วไปที่เนนเฉพาะสินคา Commodity
Polymer ที่มีอัตรากําไรขั้นตนต่ํา โดยจะมีผูคาเพียง 4-5 รายเทานั้น จากจํานวนผูคาทั้งสิ้นประมาณ 70 รายที่มีสินคาเกรด
พิเศษจําหนาย
อยางไรก็ตาม ตลาดสินคาเกรดพิเศษไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากกวาตลาดสินคา Commodity ทําใหในป
2552 บริษัทไมสามารถขยายตลาดสินคาเกรดพิเศษไดอยางปที่ผานมา เนื่องจากไดรับผลกระทบดานราคาที่ลดต่ําลง รวมทั้ง
อุปสงคที่ลดลงจากอุตสาหกรรมยานยนต และอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้บริษัทฯสามารถยกระดับอัตรากําไรขั้นตนจากรอยละ 6.94 ในป 2550 เปนประมาณรอยละ 7.08 ในป 2551 และ รอยละ
7.09 ในป 2552
1.8 ความเสี่ยงจากการที่ไมตอสัญญาเปนตัวแทนจําหนายใหกับผูผลิต
สัญญาตัวแทนจําหนายที่บริษัทฯ ทํากับผูผลิตมีทั้งลักษณะสัญญาปตอป หรือ ตอทุก 2 ป ซึ่งเปนหลักปฏิบัติโดยทั่วไปใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตอสัญญาเปนตัวแทนจําหนายใหกับผูผลิต หากไมสามารถ
ทําตามขอกําหนดของผูผลิตแตละราย เชน ไมสามารถสรางยอดขายไดตามเปาหมายที่ผูผลิตกําหนด หรือ ไมสามารถดํารง
ระบบโครงสรางพื้นฐานไดตามที่ผูผลิตกําหนด
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง และมีลูกคาประจําอยูจํานวนมาก อีกทั้งมีการพัฒนากลุม
ลูกคาใหมในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงสรางความพึงพอใจใหกับผูผลิตมาตลอด ตลอดจนมีการสื่อสารทํางานรวมกันกับ
ทางผูผลิตอยางใกลชิดเพื่ออธิบายความคืบหนาของการขายและการพัฒนาตลาดในประเทศ
ทําใหในกรณีที่ยอดขายไม
เปนไปตามเปาหมาย ทางผูผลิตก็ยังคงตอสัญญากับบริษัทเนื่องจากเขาใจในเหตุผลและรับทราบถึงสถานการณอยางใกลชิด
อยูตลอดเวลา โดยในอดีต บริษัทฯ ไมมีประวัติที่ผูผลิตไมตอสัญญากับบริษัทฯ
ปจจุบันแนวโนมการรวมธุรกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น บางครั้งเมื่อผูผลิตที่บริษัทเปนตัวแทน
จําหนายถูกซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น อาจทําใหบริษัทตองสูญเสียผูผลิตรายนั้นๆไป แตในทางตรงกันขาม บริษัทก็มีโอกาสได
สินคา หรือธุรกิจใหมเพิ่มเติม จากกรณีที่ผูผลิตของบริษัท เขาซื้อกิจการของบริษัทอื่นๆ เชนกัน
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อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงในสวนนี้ บริษัทมีการติดตอกับผูผลิตอยางใกลชิด ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถพิจารณาติดตอผูผลิต
ใหมเพิ่มเติม เมื่อรับทราบขอมูลดังกลาวลวงหนา
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้น ณ วันที่ 27 กันยายน 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยเริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยในวันที่ 1 เมษายน 2538 บริษัทฯ มีผูบริหาร 5 ทาน ณ ขณะนั้นแตละทานมีประสบการณใน
อุตสาหกรรมพลาสติกมากกวาทศวรรษ ดวยความรูและประสบการณของทีมผูบริหารจึงทําใหบริษัทฯ เจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วมียอดขายเติบโตเฉลี่ยรอยละ 26 ตอป ระหวงป 2540-2550 แตดวยวิกฤติเศรษฐกิจทําใหบริษัทมียอดขายลดลง ในป
2552 ประมาณรอยละ 22 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท
แผนภาพแสดงมูลคาขายของบริษัทฯ
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ที่มา : บริษัทฯ
ลําดับเหตุการณที่สําคัญของบริษัท
ป 2537
กอตั้งบริษัทฯ ขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท ในชื่อ “บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด” เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2537
ป 2538
บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเม็ดพลาสติก HDPE ของบริษัท บางกอกโพลีเอทีลีน จํากัด
(มหาชน) และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5 ลานบาท
ป 2539
บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจาก บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีซีซี คาเคมีภัณฑ จํากัด) ใหเปน
ตัวแทนจําหนาย ซึ่งเปนการเริ่มตนการคากับกลุมปโตรเคมีของปูนซิเมนตไทย โดยในขณะนั้นบริษัทฯ ยังเปน
ตัวแทนจําหนายที่มียอดขายเปนอันดับ 17 ของ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด และยังไดรับการแตงตั้งจาก
Eastman Chemical ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเปนตัวแทนจําหนายสินคา เกรดพิเศษ (Specialty Product)
และการทําการคากับบริษัทขามชาติ หลังจากนั้นก็มีบริษัทระดับโลกหลายรายก็ไดติดตอใหบริษัทฯ เปนตัวแทน
จําหนายสินคา และบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนเปน 10 ลานบาท
ป 2540
บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเปน 20 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดรับแตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจําหนายของ Dupont Engineering Polymers ที่เปนผูผลิตเม็ดพลาสติก POLYAMIDE 66 หรือ
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NYLON 66 ที่ใหญที่สุดในโลก และตัวแทนจําหนายของ Chi Mei Corporation ผูผลิต ABS รายใหญที่สุดของ
โลก
ไดรับแตงตั้งจาก Ciba Specialty Chemical (ในป 2552 ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท BASF (THAILAND) จํากัด)
ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสินคาสารเติมแตงสําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกระดับโลก และ Owens Corning Australia
PTY (ในป 2552 รวมกิจการกับ Saint Gobain’s Reinforcement เปลี่ยนชื่อเปน OCV Reinforcement Co.,
LTD) ผูผลิต Fiber Glass ใหเปนตัวแทนจําหนาย และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 30 ลานบาท
ไดรับแตงตั้งจากบริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด (Dow Chemical Thailand Ltd. ผูผลิตเคมีภัณฑและพลาสติก
ชั้นนําของโลก) และ Cabot Plastics Hongkong Ltd. ผูผลิต Masterbatch สีดํา และ Carbon Black ที่ใหญ
ที่สุดในโลก ใหเปนตัวแทนจําหนาย บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเปน 50 ลานบาท และทํายอดขายไดเกิน 500 ลาน
บาทเปนครั้งแรก
Advanced Elastomer Systems (AES) ภายหลังการควบรวมกิจการปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ExxonMobil ซึ่ง
เปนผูผลิตเม็ดพลาสติก PP ผสมยางที่ใหญที่สุดในโลกแตงตั้งใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย และบริษัทฯ มี
การขยายวงเงินสินเชื่อจาก 3 ธนาคารเปน 6 ธนาคาร ทําใหสามารถขยายฐานลูกคาไดเปนจํานวนมาก
ยอดขายของบริษัทฯ ในป 2543 เพิ่มขึ้น 57% จาก ป 2542 นั่นคือเพิ่มจาก 542 ลานบาท เปน 849 ลานบาท
บริษัทฯ มียอดขายเกินหลักพันลานบาทเปนครั้งแรก โดยมียอดขายในป 2544 เทากับ 1,116 ลานบาท และ
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 80 ลานบาท เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเปน 100 ลานบาท และยายที่ตั้งคลังสินคามาอยูบริเวณที่ตั้งปจจุบันที่ถนนกิ่งแกว ซึ่งเปน
ที่ตั้งยุทธศาสตรเนื่องจากอยูใกลลูกคา มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการขนสงจากแหลง
ผลิตในประเทศที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือสินคาที่นําเขาจากตางประเทศผานทางทาเรือน้ําลึกแหลม
ฉบัง และบริษัทฯ ยังไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด
(มหาชน) ผูผลิต PVC ที่ใหญที่สุดในอาเซียน
บริษัทฯ ยังไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจาก ExxonMobil ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตปโตรเคมีที่ใหญที่สุด
ในโลก และ Rio Tinto Mineral Asia Pte., Ltd.เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน บริษัทฯ จึงได
ยายที่ตั้งของสํานักงานใหญมาอยูที่เดียวกับคลังสินคา
บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2547 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 โดยมีมติให
จายเงินปนผลจํานวน 78 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ (ในคราวเดียวกัน) อีก 55 ลานบาท
เปน 155 ลานบาท ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 และ 2/2547 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
และ 17 ธันวาคม 2547 ตามลําดับ มีมติอนุมัติเงินปนผล และการเพิ่มทุนดังกลาว
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 โดยผูถือหุนไดมีการลง
มติให
 เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน
 ยืนยันการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท โดยเพิ่มทุนจํานวน 45 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน เพื่อ
เสนอขายตอประชาชน
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนด
รายละเอียดในการเสนอขายหุนดังกลาว

สวนที่ 2 หนาที่ 8

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

ตอมา บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว ทําการจดทะเบียนแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปน
“บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)” เรียบรอย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 มีมติใหแกไขการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน
45 ลานหุนใหม ดังนี้
 หุนสามัญจํานวน 1.1 ลานหุน ใหเสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในราคา
เทากับมูลคาทางบัญชีตอหุนของงวดปบัญชี 2547 ซึ่งเทากับ 1.03 บาทตอหุน
 หุนสามัญจํานวน 43.9 ลานหุน ใหเสนอขายตอประชาชน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
ในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดในการเสนอขายหุนดังกลาว

ป 2549
ป 2550

ป 2551
ป 2552

ตอมากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 15 รายไดทําการซื้อหุนสามัญจํานวน 1.1 ลานหุนที่
จัดสรรไวสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในวันที่ 8-14 มิถุนายน 2548 และบริษัทฯ ไดทํา
การจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวเรียบรอยแลวในวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวเปน 156.1 ลานบาท
บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหเสนอขาย
หุนตอประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 โดยไดเปดใหมีการจองซื้อหุนระหวางวันที่ 21-23
พฤศจิกายน 2548 และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวง
พาณิชย จาก 156.1 ลานบาท เปน 200 ลานบาท
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ไดเปดใหมีการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน
ครั้งแรก ในหมวดปโตรเคมี ภายใตชื่อยอ “GC”
ไดรับเอกสารแตงตั้งอยางเปนทางการจาก Nanocor, Inc. ซึ่งเปนผูผลิตสินคาสารเติมแตงสําหรับอุตสาหกรรม
พลาสติก
ลงนามรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในสัญญาการใหการสนับสนุนทางการเงินในโครงการ K –
Dealer Financing เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 โดยธนาคารจะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหกับลูกคาของ
บริษัท เพื่อความสะดวก และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน
ฉลองครบรอบ 10 ปความสัมพันธในฐานะพันธมิตรทางการคากับบริษัท DuPont เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550
ณ โรงแรมสุโขทัย
GC ไดรับการติดตอจาก DIC International Chemicals PTE LTD. ใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาเกรดพิเศษ
PPS (Polyphenylene Sulfide) ที่ใชแทนโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต อีเลคโทรนิคสและเครื่องใชไฟฟา
GC ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาเกรดพิเศษ ประเภทสารเติมแตงจากบริษัท AKZO NOBEL
POLYMER CHEMICALS BV จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของ AKZO NOBEL จากประเทศเนเธอรแลนด
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปโตรเคมี รวมถึง
สารเติมแตงที่ใชในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จัดจําหนายสินคาใหกับบริษัทชั้น
นําทั้งในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมกันถึง 24 บริษัท ซึ่งถือวาเปนบริษัทไทยที่
เปนตัวแทนจําหนายของบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติก
และเคมีภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีที่มี
สินคาหลากหลายที่สุดในประเทศไทย (ที่มา: ขอมูลจากบริษัทฯ) และซัพพลายเออรของบริษัทฯ ในประเทศไทยสวนใหญเปน
บริษัทซัพพลายเออรสินคาอันดับ 1 ของประเทศไทยในประเภทนั้น ๆ ในสวนซัพพลายเออรในตางประเทศก็เชนกันสวนใหญ
จะเปนผูผลิตที่มีขนาดกําลังการผลิตอยูใน 3 อันดับแรกของโลก
บริษัทมีฐานลูกคาที่เปนผูประกอบการที่เปนโรงงานแปรรูปพลาสติกและอื่นๆ ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเชน
บรรจุภัณฑในรูปแบบตางๆ ชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร เครื่อง
กีฬา เครื่องเขียน ของเด็กเลน ฯลฯ เปนจํานวนมากกวา 2,000 ราย
ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวมใด ๆ

โครงสรางรายได
โครงสรางรายได

2550
จํานวนเงิน
รอยละ

2551
จํานวนเงิน
รอยละ

2552
จํานวนเงิน รอยละ

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

Commodity polymer
Specialty and
engineering polymer
Specialty chemical

2,286.9
982.7

65.9
28.3

2,293.1
968.2

66.9
28.2

1,778.9
730.4

66.7
27.4

186.1

5.3

148.7

4.3

138.1

5.2

รวมรายไดจากการขาย

3,455.7

99.5

3,410.0

99.4

2,647.4

99.3

รายไดอื่น1
รวมรายไดทั้งสิ้น
อัตราการเติบโตของ
รายได

17.1
3,472.8
2.45%

0.5
100.0

18.8
3,428.8
-1.27%

0.6
100.0

17.5
0.7
2,664.9 100.0
-22.3 %

หมายเหตุ: 1 รายไดอื่น หมายถึง รายไดที่มาจากคานายหนารับจากการติดตอประสานงานเปนตัวแทนขายสินคาใหแกซัพพลายเออรตางประเทศ และ
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และกําไรจากการขายสินทรัพย
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2.3 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจดังนี้
วิสัยทัศน : บริษัทมุงมั่นที่จะเปนพันธมิตร/คูคิดที่ดีที่สุดในการมีสวนรวมในการสรางสรรครูปแบบการดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย และการใหบริการที่ดีเลิศในการจัดหาวัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม
Vision : Your best partner for solution and service in industrial raw material supply
โดยบริษทั ฯ ไมไดทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนายเพียงอยางเดียว แตบริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนตัวแทนจําหนายที่ใหบริการ
ลูกคาไดครบวงจร รวมทั้งเปนศูนยรวมความรูและเทคโนโลยีลาสุดจากผูผลิตชั้นนําของโลกจึงทําใหสามารถใหคําปรึกษาทาง
วิชาการที่เปนประโยชนแกลูกคาในดานการผลิต และเชื่อมโยงตอไปถึงดานการตลาดโดยไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ :
เปาหมายดานสินคา
 การมุงเนนขยายตลาดสินคาเกรดพิเศษ โดยมีเปาหมายจะเพิ่มสัดสวนยอดขายจากสินคาเกรดพิเศษ เนื่องจาก เปน
สินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงและมีคูแขงจํากัด
 การมีสินคาที่ครบวงจรจากผูผลิตที่มีคุณภาพสินคาดีที่สุดหรือผูผลิตที่มีกําลังการผลิตใหญที่สุดใน
3 อันดับแรกไว
ใหบริการลูกคาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา
เปาหมายดานลูกคา
 การสรางความไววางใจกับลูกคา โดยมีนโยบายการขายที่เปนมิตรเสมือนเปนพันธมิตรกับทั้งซัพพลายเออรและลูกคา
 การสรางฐานลูกคาเดิมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และขยายฐานลูกคาใหมในลักษณะพันธมิตรระยะยาวตอเนื่อง
 เพิ่มความแข็งแกรงทางการเงินใหแกลูกคาดวยการแนะนําลูกคาที่ดีของบริษัทใหสถาบันการเงินที่สนับสนุนบริษัท เพื่อ
รวมมือกันสนับสนุนสงเสริมสภาพคลองทางการเงินและลดตนทุนทางการเงินใหแกลูกคา ในรูปแบบ SUPPLY CHAIN
FINANCING ซึ่งจะสรางความแข็งแกรงใหลูกคาและสงเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมในระยะยาว
เปาหมายดานยอดขายและกําไร
 หลังจากผานวิกฤติเศรษฐกิจในป 2552 จากการคาดการณวาภาวะเศรษฐกิจจะคอยๆฟนตัวอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะ
สินคาคงทน เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงตั้งเปาหมาย
ยอดขายในป 2553 ใหเติบโตจากป 2552 ประมาณรอยละ 20-25
 ขยายตลาดและสินคาที่สรางกําไรสูงอยางตอเนื่อง
เปาหมายดานบุคลากร
 บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจางงาน ควบคูกับนโยบายในการจางงานแกบุคคล
ทุกคนอยางเสมอภาค ตั้งแตการสรรหาตัวบุคคล การวาจางเขาทํางาน การบรรจุเขาทํางาน การฝกอบรม และการ
พัฒนาความสามารถ การโอนยาย การเลื่อนตําแหนง การใหผลตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ
 นโยบายและแผนงานตาง ๆ ดานทรัพยากรบุคคล ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อชวยใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ผูปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
นี้ โดยมุงหวังใหมีบรรยากาศในการทํางาน ที่มีความคิดเห็นหลากหลายและมีความเคารพในกันและกัน โดยอาศัยความ
ตั้งใจของพนักงานทั้งหมดเปนสําคัญ
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และเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) บริษัทมีนโยบายที่จะไมใหมีคูสมรสของกรรมการ
บริษัททํางานในบริษัท
 บริษัทมีเจตนารมณอยางยิ่งที่จะดําเนินการดังตอไปนี้
o
การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝงใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาขององคกร
o
พัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีทักษะ ความรู และความสามารถบริการลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
o
สรางสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักในการทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว
o
การจัดใหมีสวัสดิการที่ดีแกพนักงาน ไดแก
 ดานสุขภาพอนามัย ไดแก การประกันสุขภาพ เพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลขณะที่เจ็บปวย การลาคลอด สถานออกกําลังกาย กีฬา เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพที่
แข็งแรง
 ดานการเงิน ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 ดานอื่น ๆ ไดแก ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สังสรรคพนักงานประจําป หองสมุด เงิน
ชวยเหลือตาง ๆ อาทิ งานแตงงาน คลอดบุตร งานศพ
เปาหมายดานซัพพลายเออรและสถาบันการเงิน
 การสรางความสัมพันธและความไววางใจกับซัพพลายเออร และสถาบันการเงินในลักษณะพันธมิตรระยะยาว โดยเนน
ความโปรงใส เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ทันตอเหตุการณ
 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใหซัพพลายเออรในลักษณะการใหบริการของบริษัทแบบครบวงจร (Total Outsource
Solution) ทั้งดาน Marketing, Sales, Technical Service and Logistics
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3. การประกอบธุรกิจ
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) แบงธุรกิจ ออกเปน 3 หนวยธุรกิจหลัก คือ
3.1.1 หนวยธุรกิจ Commodity Polymer
3.1.2 หนวยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer
3.1.3 หนวยธุรกิจ Specialty Chemical
แผนผังแสดงการจัดโครงสรางองคกรตามหนวยธุรกิจ (Business Unit) และหนวยธุรกิจยอย (Sub Business Unit) สามารถ
แสดงไดดังนี้

GC

2. หนวยธุรกิจ
Specialty &
Engineering Polymer

1. หนวยธุรกิจ
Commodity Polymer

1. Polyolefin

-SCG
-Others

2. PET & PVC

-Thai PET resin
-Thai Plastic &
Chemical
-IRPC (PU)
-RIKEN
-Others

3. specialty
polyolefin

-SCG (C8)
-Sabic
-The Polyolefin
-Asia Polymer
-Nova Chemical
-DOW (NUC)
-Others

1. Engineering
plastic & Synthetic
Rubber

-Dupont
-Chisso
-SABIC Inovative
-ExxonMobil
(EPDM/Butyl Rubber)
-DIC (PPS)
-Reinforcement
Compound
-Others

2. Themoplastic
Elastomers &
Transprency

-ExxonMobil (Santoprene
product)
-Eastman Chemical
-ExxonMobil
(PE & PP Metalocene)
-TPE Compound
-Cabot Plastics
-Others

3. Styrenic
Plastic

-Siam Polystyrene
-Chi Mei Corp.
-Denka
-Nova Chemical
-Others

3. หนวยธุรกิจ
Specialty Chemical

1. Additive &
Adhesive

-BASF
-ExxonMobil
(Adhesive)
-Others
-AKZO NOBEL

2. Petrochemical &
Intermediate

-Chevron Philips
-OCV (Thailand)
-Rio Tinto Mineral
-Nanocor
-Others

3.1.1 หนวยธุรกิจ Commodity Polymer
หนวยธุรกิจ Commodity Polymer เปนหนวยธุรกิจที่ดูแลสินคาประเภทวัตถุดิบพื้นฐานที่มีความเปลี่ยนแปลงราคา
คอนขางสูง โดยสินคาประเภทนี้จะเปนสินคาที่มีการซื้อขายคลองตัว ทําใหมีปริมาณและมูลคาการขายที่สูง โดยมากกวา
50% ของยอดขายในหนวยธุรกิจนี้จะอยูในรูปเครดิตทางการคาไมเกิน 30 วัน หนวยธุรกิจ Commodity Polymer สามารถ
แบงหนวยธุรกิจออกเปน 3 หนวยธุรกิจยอย ไดแก
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3.1.1.1 หนวยธุรกิจยอยที่ 1 (SBU 1.1) ดาน Polyolefin ประกอบดวย Polyethylene Resin (HDPE, LLDPE, LDPE)
และ Polypropylene (PP) RESIN
หนวยธุรกิจนี้จะดูแลสินคาทางดาน Polyethylene และ Polypropylene ซึ่งเปนวัตถุดิบสวนใหญที่ใชใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เชน ถุงพลาสติก ขวดบรรจุภัณฑ ซัพพลายเออรรายใหญ ในหนวยธุรกิจนี้ ไดแก บริษัท
เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่รับผิดชอบการขายสินคาในกลุมปโตรเคมีของ บมจ. ปูนซิเมนตไทย ที่
เปนผูผลิตสินคาประเภท PE/PP ที่มีกําลังการผลิตประมาณ 1.3 ลานตันตอป ซึ่งใหญที่สุดในประเทศไทยและ
ใหญที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน ทั้งนี้ ในป 2551 และ ป 2552 บริษัทฯ มียอดซื้อสินคาจากบริษัท เอสซีจี
พลาสติกส จํากัด สูงสุดโดยคิดเปนรอยละ 50 และ 56 ของยอดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ
3.1.1.2 หนวยธุรกิจยอยที่ 2 (SBU 1.2) ดานสินคา PVC, PET และ PU
หนวยธุรกิจนี้จะดูแลสินคา PVC ทั้งในรูปแบบของ PVC RESIN ที่ตองผสมกับวัตถุดิบอื่นกอนนํามาแปรรูปและ
PVC Compound ที่สามารถนํามาแปรรูปไดโดยตรง บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายของ บมจ. ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ ซึ่งเปนผูผลิต PVC รายใหญที่สุดในประเทศไทยและรายใหญที่สุดในอาเซียน และ บจก. ริเกน (ไทย
แลนด) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทไทยพลาสติกฯ และริเกนจากประเทศญี่ปุน ที่เนนตลาดระดับบน
สินคาในกลุมนี้จะถูกจําหนายใหกับผูแปรรูปสินคาประเภทหนังเทียม, สายไฟ, สายน้ําเกลือ, ขวด, รองเทา, ฟลม,
ทอ งานกอสราง ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา จนถึงงานประเภทอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนต สวนสินคา
PET บริษัทฯ ไดเปนตัวแทนจําหนายของ บจก. ไทยเพ็ทเรซิน ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ. ปูนซิเมนตไทย
กับ Mitsui Chemical Inc. และ Toray Industries Inc. สินคาในกลุมนี้จะถูกจําหนายใหกับโรงงานผลิต PET
สําหรับบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มในรูปขวดหรือแผน เชน ขวดน้ําดื่ม, ขวดน้ํามันพืช และแผน sheet เพื่อ
นําไป vacuum เปนแกวน้ํา เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปนตัวแทนจําหนาย PU ของ บจก.ไออารพีซี โพลี
ออล ดวย โดยจะเนนตลาดในกลุมรองเทาและถังแชเปนหลัก
3.1.1.3 หนวยธุรกิจยอยที่ 3 (SBU 1.3) ดาน Specialty Polyolefin ประกอบดวย PE, PP, EVA เกรดพิเศษ
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาเกรดพิเศษคือ LLDPE C8 C8Mettalocene Plastomer ซึ่งเปนสินคาของ
Dow Chemical รวมทุนกับ บจก.เอสซีจี พลาสติกส เหมาะสําหรับงานฟลมหลายชั้น ที่ตองการคุณสมบัติการใช
งานที่แตกตางกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนําเขา PE/PP จากซัพพลายเออรตางประเทศในเกรดที่ผูผลิตในไทยยังผลิตไมได
หรือผลิตไดแตคุณภาพไมตรงตามความตองการของลูกคา รวมถึงการใหบริการลูกคาโดยจัดหาวัตถุดิบใหลูกคา
นํามาผลิตสินคาสําเร็จรูปเพื่อการสงออก โดยบริษัทฯ จะไดรับคาบริการจากการจัดหา (Commission fee) จาก
ผูผลิตจากตางประเทศ โดยคาบริการนี้จะแตกตางจากการเปนตัวแทนจําหนายตรงที่ บริษัทฯ ไมตองรับความ
เสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อใหแกลูกคา โดยผูผลิตจากตางประเทศจะสงสินคาใหกับลูกคาและเก็บเงินกับลูกคา
โดยตรง ในขณะที่บริษัทฯ จะทําหนาที่เพียงเปนตัวกลางประสานงานระหวางผูผลิตจากตางประเทศกับลูกคา
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3.1.2 หนวยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer
หนวยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer จะดูแลสินคาในกลุมโพลีเมอรที่ไมไดครอบคลุมในหนวยธุรกิจ
Commodity สวนใหญสินคาเปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนความรอน และสารเคมี เหมาะ
สําหรับการใชงานในอุตสาหกรรมรถยนต อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา เปนตน หนวยธุรกิจ Specialty and Engineering
Polymer สามารถแบงหนวยธุรกิจออกเปน 3 หนวยธุรกิจยอย ไดแก
3.1.2.1 หนวยธุรกิจยอยที่ 1 (SBU 2.1) Engineering Plastic และ Synthetic Rubber
หนวยธุรกิจยอยที่ 1 นี้ดูแลสินคาประเภท พลาสติกวิศวกรรม และยางสังเคราะห โดยซัพพลายเออรที่บริษัทฯ
เปนตัวแทนจําหนายในหนวยธุรกิจนี้ ไดแก








Dupont Engineering Plastic เปนบริษัทเคมีภัณฑชั้นนําของโลกซึ่งมีชื่อเสียงในดานนวัตกรรมที่ล้ําหนา
และมีความเปนมากวา 200 ป โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกภายใตชื่อการคา Zytel (Polyamide หรือ Nylon),
Delrin (Polyacetal หรือ Pom) 2 ผลิตภัณฑนี้ Dupont เปนผูนําตลาดที่มีกําลังการผลิตสูงสุดและมีฐานการ
ผลิตกระจายอยูทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย ซึ่งฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียอยูที่ประเทศสิงคโปร
จีน เกาหลี และญี่ปนุ นอกจากนี้ยังมีสินคาอีกหลายชนิดที่บริษัท ทําตลาด เชน CRASTIN (PBT), HYTREL
(TEEE), RYNITE (PET) และ THERMX (PCT) ซึ่งเปนวัสดุที่ใชในการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกในอุตสาหกรรม
หลากหลาย บางชนิดทนความรอนไดสูงมากจึงสามารถใชในอุตสาหกรรมยานยนต, เครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส และ งานทดแทนเหล็กบางประเภทได เปนตน
SABIC Innovative Plastic (Thailand) Co., Ltd. (เดิมชื่อG.E Plastic) เปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําของโลก ที่
มีสินคาและบริการหลากหลายโดยบริษัทฯ ทําหนาที่เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายสินคาของ SABIC ซึ่งสินคา
หลักที่ทําการจัดจําหนายก็เปนสินคาในกลุมของพลาสติกวิศวกรรม เชน สินคา PC, PPO และ PEI ซึ่งเปน
สินคาที่ใชเพื่อทําฝาครอบไฟหนารถยนต, ชิ้นสวนภายในหองโดยสาร, ฝาครอบโคมไฟถนน, สวิทซ,
ซึ่งสินคาเหลานี้จะจําหนายไปยังอุตสาหกรรมยานยนต,
อุปกรณในงานเครื่องใชไฟฟาหลายประเภท
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนหลักเชนกัน
Chisso Corporation เปนบริษัทญี่ปุนซึ่งชํานาญในการผลิตพลาสติกผสม (Compounding Plastic) เชน
พลาสติกที่มีการผสมสารหนวงการติดไฟ (Flame Retardant) ใน Polypropylene (PP), พลาสติกเสริมแรง
ดวยใยแกว (PP ผสม Long Glass Fiber) ซึ่งมีคุณสมบัติเสริมให PP มีความแข็งแกรง และแข็งแรงมากกวา
PP ทั่วไป และสินคาที่ใชทําความสะอาดภายในเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเมื่อตองการเปลี่ยนสีหรือชนิดของ
Polymer โดยมีชื่อทางการคาวา “Z Clean” ซึ่งเปนสารทําความสะอาดในกระบอกหลอม (EXTRUDER)
ของเครื่องแปรรูปพลาสติก โดยจัดจําหนายใหกับโรงงานพลาสติกขึ้นรูปทั่วไป
ExxonMobil เปนผูผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมีที่ใหญที่สุดในโลก สินคาในกลุม Synthetic Rubber ที่
บริษัทดูแล ไดแก EPDM และ BUTYL Rubber ซึ่งเปนวัตถุดิบที่นําไปผลิตเปนชิ้นงานยางที่ใชใน
อุตสาหกรรมกอสราง ,อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา และ ยานยนต ปจจุบัน ExxonMobil เปนผูผลิต EPDM
และ BUTYL Rubber ที่มีกําลังการผลิตใหญที่สุดในโลก สินคาในกลุมนี้จะถูกจําหนายไปยังโรงงานแปรรูป
ยางสังเคราะห ผูผลิตยางรถยนต โดยธุรกิจนี้ของ ExxonMobil ยังคงเปนธุรกิจที่มีอนาคตและมีอัตราการ
เติบโตสูงอยางตอเนื่อง
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3.1.2.2 หนวยธุรกิจยอยที่ 2 (SBU 2.2) Thermoplastic Elastomers และ Transparency Plastic
สินคาในหนวยธุรกิจนี้แบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมพลาสติกกึ่งยาง หรือ Thermo plastic / Elastomers
กับกลุมที่เปนพลาสติกใสซึ่งจําหนายไปยังอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแล
ความงาม (Personal Care Product) โดยบริษัท มีซัพพลายเออรหลักไดแก








ExxonMobil Chemical (ในสวน Specialty Elastomer- TPV) เปนเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมือนยาง
สังเคราะหคือ ทนสารเคมี ทนความรอนไดดี ในขณะที่สามารถทําการขึ้นรูปไดเหมือนพลาสติกทั่วไป ใชชื่อ
ทางการคา SANTOPRENE นิยมนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟา และสินคาอุปโภค เชน
ยางกันฝุนสําหรับรถยนต ดามจับแปรงสีฟน เปนตน
ExxonMobil Chemical (ในสวน Specialty Elastomer- Plastomer) เปนพลาสติกกึ่งยางอีกกลุมที่ยังเปน
กลุมใหมของ ExxonMobil คือ Metalocene PE และ PP โดยมีชื่อทางการคาวา EXACT และ VISTAMAXX
ตามลําดับ ซึ่งสามารถนํามาใชปรับปรุงคุณสมบัติของ Polymer ตาง ๆ ใหมีความออนนุม เหนียว ทน
ความเย็นดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก (Impact Modifier) และนอกจากนําไปใชปรับปรุง
คุณสมบัติของ Polymer แลวสินคาในกลุมนี้ก็ยังสามารถใชทดแทน EVA และ PVC-Soft ไดในบาง
Application อันเนื่องมาจากขอจํากัดในการกีดกัน PVC ในสินคาสงออกบางประเภทอีกดวย
Eastman Chemical (ในสวน Transparency Product) Eastman Chemical เดิมเปนสวนหนึ่งของ
Eastman Kodak โดยสินคามี 2 กลุมหลัก คือ Copolyester และ Cellulose Polymer โดย Copolyester
นิยมใชในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เครื่องสําอาง ที่เนนความใสและรูปลักษณของบรรจุภัณฑเปนพลาสติกที่
ไดรับการยอมรับวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากสามารถใชสัญลักษณรีไซเคิลเบอร 1 ได นอกจากนี้ยัง
สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องเขียน เครื่องมือชาง ในขณะที่ Cellulose Polymer เปนพลาสติกที่
ผลิตมาจากเยื่อไมธรรมชาติ ตลาดนี้มีผูเลนนอยรายโดย Eastman เปนผูเลนรายหลักในตลาดโลก
Cabot Plastics ในธุรกิจ แมสี สีดํา (Black Color Masterbatch) และ พลาสติกกึ่งนําไฟฟา (Conductive
Polymer) Cabot Plastics มีฐานการผลิตอยูในประเทศอังกฤษ, ฮองกง และเปนบริษัทที่คนพบ
ขบวนการผลิต Carbon Black รายแรกและปจจุบันยังคงเปนผูผลิตรายใหญที่สุดในโลก โดยนอกจากเม็ดสี
ดํา (Black Masterbatch) ที่เปนสินคาที่ใชสําหรับเติมแตงพลาสติกใหมีสีดําแลว Cabot Plastic ยังมี
พลาสติกกึ่งนําไฟฟา (Conductive Polymer) ซึ่งเปนสินคาเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และสินคา
ที่ตองการเพิ่มความปลอดภัยดานการนําไฟฟา (Safety Part) มีกลุมลูกคาเฉพาะ มีขนาดของธุรกิจไมใหญ
มากนัก แตผูที่อยูในธุรกิจนี้จะตองมีความรูความเขาใจเฉพาะสาขานี้อยางลึกซึ้ง ซึ่งคูแขงในธุรกิจนี้มีไมมาก
เชนกัน

3.1.2.3 หนวยธุรกิจยอยที่ 3 (SBU 2.3) Styrenic Plastic
หนวยธุรกิจนี้ดูแลสินคาหลากหลายเกือบครบทุกชนิดที่มีจําหนายในอุตสาหกรรม Styrenic Plastic ซึ่งไดแก
GPPS, HIPS, SAN, ABS, ASA, TABS, SBS, SMMA, PMMA, PC และ PC/ABS และยังรวมถึงสินคาประเภท
ยางสังเคราะห SSBR โดยพลาสติกแตละชนิดมีคุณสมบัติและการใชงานที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน งานบรรจุ
ภัณฑ, สวนตกแตงเสื้อผา (ไมแขวนเสื้อ), ของเลน, สวนประกอบรถยนต, ชิ้นสวนคอมพิวเตอร เปนตน โดยซัพ
พลายเออรที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายไดแก
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Siam Polystyrere (บริษัท รวมทุนระหวาง บมจ.ปูนซิเมนตไทย และ Dow Chemical ผูผลิต Polystyrene
รายใหญที่สุดในโลก และมีฐานการผลิตในประเทศไทยครบวงจร) เปนผูผลิต GPPS และ HIPS
Chi Mei Corporation ผูผลิต ABS รายใหญที่สุดในโลก, อันดับ 2 ของการผลิต SBR ของโลก และอันดับ 3
สําหรับการผลิต Acrylic Polymer ในปจจุบันยังไดขยายการผลิตไปสู Polycarbonate (PC) ซึ่งใชในงาน
ผลิตแผน CD, VCD, Electronics parts, ขวดนม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มสินคาใหม ๆ อยูตลอดเวลา
Denka ผูผลิต High Molecular Weight Polystyrene และ SBS ในประเทศญี่ปุน ซึ่งปจจุบันไดขยายกําลัง
การผลิต High Molecular Weight Polystyrene และ SBS มาที่ประเทศสิงคโปรโดยเริ่มการผลิตเมื่อ
ปลายป 2549
Nova Chemical หนึ่งในผูผลิต SMMA รายแรก ๆ ของโลกซึ่งเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีรายใหญ
ที่สุดในประเทศแคนาดา ปจจุบันไดยายฐานการผลิตไปประเทศสหรัฐอเมริกาใชชื่อทางการคาวา “NAS”
ปจจุบันบริษัทฯ นําเขาสินคาจาก Nova Chemical มาจําหนายในประเทศไทย โดยเปนสินคาที่สามารถ
นําไปใชไดในหลายกลุม เชน เครื่องใชไฟฟา, เครื่องแตงกาย และเครื่องใชในครัวเรือน เปนตน
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3.1.3 หนวยธุรกิจ Specialty Chemicals
หนวยธุรกิจ Specialty Chemicals จะดูแลสินคาประเภทสารเติมแตง วัตถุดิบในการผลิตกาวอุตสาหกรรมและดูแลสินคา
อื่น ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมปโตรเคมี หนวยธุรกิจ Specialty Chemicals สามารถแบงหนวยธุรกิจออกเปน 2 หนวยธุรกิจ
ยอย ไดแก
3.1.3.1 หนวยธุรกิจยอยที่ 1 (SBU 3.1) สารเติมแตง และกาว (Additive & Adhesive)
หนวยธุรกิจนี้ แบงสินคาออกเปน 2 กลุมหลัก คือ


Additives (สินคาสารเติมแตง) ซึ่งซัพพลายเออรที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายหลัก คือ สินคาจากบริษัท
BASF (ประเทศไทย) จํากัด สินคาประเภทสารเติมแตงนี้ สามารถจําหนายใหกับสายการผลิตของบริษัทใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดตั้งแต ผูผลิตเม็ดพลาสติก (เรซิ่น) ผูผลิตแมสีที่เรียกกันวา Masterbatch และ
Compounder รวมไปถึง ผูแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติก โดยสารเติมแตงนี้จะใชรวมกับวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีเพื่อใหสินคานั้น ๆ มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ตองการ ตัวอยางสินคาของทาง BASF
ไดแก สารปองกันการเกิดปฏิกิริยา Oxidation ของพลาสติก, สารปองกันรังสี UV, สารปองกันเชื้อราและ
แบคทีเรีย, สารปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย เปนตน โดยในการทําการตลาดสินคาในกลุมนี้ บริษัทฯ ไมไดทํา
หนาที่เพียงแตเปนผูกระจายสินคาเทานั้น แตยังทําหนาที่ทุกขั้นตอนของการพัฒนาตลาดตั้งแตใหขอมูล
แนะนํา รวมทดลอง จนสามารถสรางความตองการของสินคาชนิดดังกลาวขึ้นได ซึ่งทางบริษัทฯ ไดรวมมือ
กับซัพพลายเออรอยางใกลชิดในการใหบริการนี้
นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทยังไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตสินคา สารเติมแตงอีกแหง คือ AKZO NOBEL
POLYMER CHEMICALS BV ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของ AkzoNobel จากประเทศเนเธอรแลนด โดยที่สินคา
ในกลุมของ AKZO NOBEL POLYMER CHEMICALS BV เปนสารเติมแตงที่ไมทับซอนกับของบริษัท BASF
(ประเทศไทย) จํากัด ในขณะเดียวกันทําใหบริษัทมีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นได



สินคาชนิดที่สองในหนวยธุรกิจนี้ คือ Adhesive (กาว) ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชผลิตกาวรอน (Hot Melt
Adhesive) ที่ชวยการยึดติดของงานโดยทําใหกาวละลายดวยความรอนแลวทาลงบนพื้นผิวที่ตองการจะยึด
ติดใหอยูในลักษณะที่ตองการ บริษัทผูผลิตที่เปนซัพพลายเออรหลักของบริษัทฯ คือ ExxonMobil Chemical
(AIB) ซึ่งเปนผูผลิตหลักของวัตถุดิบสําหรับกาว Hot melt ที่ใชในงานประเภท Packaging, Book Binder ,
Pressure Sensitive Adhesive Tape (PSA) หรือเทปกาว รวมถึง สีทาถนน ซึ่ง ExxonMobil Chemical
เปนผูผลิตรายใหญที่สุดในโลกทั้ง Petroleum Resin และ EVA Copolymer โดยที่บริษัทฯ เปนตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑของ บริษัท ExxonMobil Chemical ในตลาดนี้แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย

3.1.3.2 หนวยธุรกิจยอยที่ 2 (SBU 3.2) ตลาดอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ Intermediate
หนวยธุรกิจนี้จะตางจากหนวยธุรกิจยอยอื่น โดยหนวยธุรกิจนี้จะกําหนดขอบเขตของตลาดแลวจึงพิจารณาสินคา
ที่มีศักยภาพ ตางจากหนวยธุรกิจอื่นที่พิจารณาตัวสินคาเปนหลัก โดยหนวยธุรกิจนี้แบงตลาดเปน 2 สวน คือ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งครอบคลุมตั้งแตโรงกลั่นน้ํามัน Cracker และผูผลิตเม็ดพลาสติก (เรซิ่น) โดยบริษัทฯ
จะจัดหาสินคาใหกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีนี้ตั้งแตบริษัทที่อยูตนน้ําจนถึงบริษัทที่อยูปลายน้ํา
ตลาดสินคาอีกสวนหนึ่ง คือ ตลาด Intermediate ไดแก บริษัทที่นํา เม็ดพลาสติก (Resin) มาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปใชผลิตตอ ไดแก Masterbatch producer , Compounder โดยสินคาในกลุมนี้ไดแก
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Specialty Chemicals ของ Chevron Phillips Chemical กลุมลูกคาที่สําคัญคือ ผูผลิตเม็ดพลาสติก และ
โรงกลั่นน้ํามัน
Fiber Glass ของ Owens Corning ผูผลิตใยแกวรายใหญที่สุดในโลก มีฐานการผลิตในสหรัฐและเกาหลีใต
ซึ่งใชในการเพิ่มคุณสมบัติของ Polymer ใหมีความแข็งแรง และทนความรอนดีขึ้น
Talcum และ Zinc borate ของ Rio Tinto Mineral บริษัทที่เปนเจาของเหมือง Talcum ที่ใหญที่สุดในโลก
ซึ่งใชในอุตสาหกรรมยางและ Plastic ทําหนาที่ปรับปรุงคุณภาพและใชเปนสารเติมแตงและเสริมแรงในการ
แปรรูปพลาสติก

นอกจากนี้ หนวยธุรกิจนี้ยังดูแลสินคาอื่น ๆ อีกดวย เชน Butadiene Rubber, Nanoclay ซึ่งการทําธุรกิจสําหรับ
สินคาในกลุมนี้ยังเปนผลใหเกิดความเขาใจในภาพรวมและความสัมพันธในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดลึกซึ้งขึ้น
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ตารางแสดงตัวอยางรายชื่อผลิตภัณฑและลักษณะการนําไปใชงาน
อักษรยอ
PP

คําเต็ม
POLYPROPYLENE

PE
HDPE

POLYETHYLENE (HDPE/LLDPE/LDPE)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE

LLDPE

LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE

LDPE

LOW DENSITY POLYETHYLENE

PVC

POLYVINYL CHLORIDE

PET
TEEE

POLYETHYLENE TEREPTHALATE
THERMOPLASTIC POLYETHER ESTER
ELASTOMER
POLYCYCLOHEXAMETHYLENE
TEREPTHALATE
ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER
BUTYL RUBBER
GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE
HIGH IMPACT POLYSTYRENE
STYRENE ACRYLONITRILE
ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE

THERMX PCT
EPDM
BUTYL
GPPS
HIPS
SAN
ABS
TABS
SBS
SMMA
PMMA
PPS

ตัวอยางลักษณะการนําไปใชงาน
ถุงรอน กระสอบ เครื่องใชในครัวเรือน เครือ่ งใชไฟฟา ชิ้นสวน
ในรถยนต หลอดกาแฟ ลังอุตสาหกรรม เปลือกแบตเตอรี่
รถยนต
ถุงพลาสติก, ฟลม หด, บรรจุภัณฑ
เชือก แหอวน ขวดบรรจุภัณฑ Pallet ถุงหูหิ้ว ถัง ลัง
อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑชนิดออน เชน ถุงอุตสาหกรรม เครื่องใชใน
ครัวเรือน
บรรจุภัณฑชนิดออน เชน บรรจุภัณฑอาหาร ถุงซิป,
ฟลมหด, ถุงทั่วไป
ขวดแชมพู รองเทา หนังเทียม, ชิ้นสวนงานอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ ทอน้ําชนิดแข็งและออน
ขวดน้ําดื่ม บรรจุภัณฑเครื่องสําอาง บรรจุภัณฑแบบแผน
ชิ้นสวนรองเทากีฬา ชิ้นสวนเครื่องกล
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ชิ้นสวนยานยนต
ชิ้นสวนยานยนต ยางรถยนต
เครื่องใชในครัวเรือน บรรจุภัณฑใชแลวทิ้ง
เครื่องใชไฟฟา
บรรจุภัณฑ เครื่องสําอาง ไฟแช็ค
ชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ของเลนเด็ก
หมวกกันน็อค
TRANSPARENT ABS
ชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ของเลนเด็ก
ที่มีลักษณะโปรงแสง
STYRENE BUTADIENE STYRENE
ไมแขวนเสือ้ แกวกาแฟชนิดใส
STYRENE METHYLMATHACRYLATE
เครื่องครัว รองเทาแฟชั่น
ACRYLIC POLYMER
ไฟทายรถยนต เครื่องใชไฟฟา
POLYPHENYLENE SULFIDE
อะไหลชิ้นสวนรถยนต อิเล็คโทรนิคส
HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYSTYRENE เครื่องครัว

โครงสรางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม
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3.2 ภาวะของอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม
เนื่องจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทตัวแทนจําหนายวัตถุดิบของผูผลิตใน
อุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีเปนหลัก ดังนั้น ยอดขายของบริษัทฯ จะมีความเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรม
พลาสติกและปโตรเคมีโดยตรง ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th.) ณ วันที่ 18 มกราคม
2553 ไดสรุปภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก และปโตรเคมี ดังนี้
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก
ภาพรวมผลิตภัณฑพลาสติก
ผลิตภัณฑพลาสติกที่ผลิตในประเทศไทย ที่สําคัญไดแก ถุงและกระสอบพลาสติกแผนฟลม ฟอยล เปนตน อุตสาหกรรมพลาสติก
มีจํานวนโรงงานทั่วประเทศประมาณ 3,500 โรงงาน (จากการสํารวจลาสุดเมื่อป 2552) ทั้งนี้โรงงานสวนใหญมีขนาดเล็ก และมี
เพียงรอยละ 10 ที่เปนโรงงานขนาดใหญ อุตสาหกรรมที่ใชพลาสติกเปนสวนประกอบในการผลิตที่สําคัญไดแก บรรจุภัณฑ สิ่งทอ
รองเทา วัสดุกอสราง ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต เปนตน โครงสรางตนทุนในการผลิตอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติกประกอบดวยวัตถุดิบ(เม็ดพลาสติก) รอยละ 70 แรงงานรอยละ 10 – 15 พลังงานรอยละ 8 ที่เหลือเปน
คาใชจายอื่นๆ รอยละ 7-12
การตลาด
การสงออก
ป 2552 ผลิตภัณฑพลาสติกมีมูลคาการสงออกรวมประมาณ 2,154.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 14.4 เมื่อเทียบ
กับปกอน ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุนสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ผลิตภัณฑหลักที่มีมูลคาสงออกสูงสุด 3
ลําดับแรกไดแก แผนฟลม ฟอยล และแถบ ถุงและกระสอบพลาสติก และเครื่องใชบนโตะอาหารพลาสติกโดยมีมูลคาสงออก
ประมาณ 691 490 และ 98 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ โดยลดลงรอยละ 7.55 18.23 และ 18.72 เมื่อเทียบกับปกอน ตามลําดับ
2552 เทียบกับ 2551*
(รอยละ)

มูลคาสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ประเภทผลิตภัณฑ
ถุงและกระสอบพลาสติก
แผนฟลม ฟอยลและแถบ
เครื่องแตงกายและของใชประกอบฯ
กลองหีบที่ทําดวยพลาสติก
เครื่องใชสํานักงานทําดวยพลาสติก
หลอดและทอพลาสติก

2547

2548

2549

2550

2551

2552*

372.9

518.8

530.4

554.0

599.5

490.2

-18.23

466.1

536.7

558.7

714.0

747.7

691.2

-7.55

25.8

22.6

17.9

21.3

21.1

15.2

-27.96

26.3

30.9

30.0

51.9

74.1

61.1

-17.54

21.8

22.6

20.2

21.6

18.9

10.6

-43.91

32.7

41.5

46.0

51.3

63.9

42.3

-33.80
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40.1

50.6

59.1

77.7

77.8

65.4

-15.93

เครื่องใชบนโตะอาหารพลาสติก

68.9

84.0

98.9

113.7

121.2

98.5

-18.72

ผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ

493.2

551.1

624.2

781.5

794.1

680.1

-14.35

รวมทั้งสิน้

1,547.8 1,858.8 1,985.4 2,387.0 2,518.3

2154.6

-14.44

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
* ป 2552 เปนตัวเลขประมาณการ

การนําเขา
ป 2552 ผลิตภัณฑพลาสติกมีมูลคาการนําเขารวมประมาณ 2,142.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 15.07 เมื่อเทียบ
กับปกอน โดยมีการนําเขาหลอดและทอพลาสติกแผนฟลม ฟอยลและแถบพลาสติก และผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมีมูลคา
นําเขาประมาณ 90 805 และ1,247 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ โดยลดลงรอยละ 14.04 9.36 และ 18.46 เมื่อเทียบกับปกอน ตามลําดับ
แหลงนําเขาที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน จีน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
ประเภท
ผลิตภัณฑ
หลอดและทอ
พลาสติก
แผนฟลม ฟอยล
และแถบพลาสติก
ผลิตภัณฑ
พลาสติกอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

2547

2548

2549

2550

2551

2552*

2552 เทียบกับ
2551*
(รอยละ)

80.5

79.7

88.2

99.4

105.4

90.6

-14.04

668.9

742.4

767.5

859.2

888.3

805.1

-9.36

1,174.0

1,224.0

1,366.9

1,418.7

1,529.6

1,247.2

-18.46

1,923.4

2,046.1

2,222.6

2,377.4

2,523.3

2,142.9

-15.07

มูลคานําเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
* ป 2552 เปนตัวเลขประมาณการ

สรุปภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกป 2552
ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2551 ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอรที่สหรัฐอมริกาสงผลใหเศรษฐกิจทั่วโลกชะงักงัน
รวมทั้งประเทศไทยดวย และมีผลตอเนื่องในชวงไตรมาสที่ 1 และ 2 โดยเศรษฐกิจของไทยไดชะลอตัวลงมาก ทั้งดานการผลิต การ
จําหนาย การสงออกและการนําเขา อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมพลาสติกเริ่มฟนตัวในไตรมาสที่ 3 และคาดการณวาในไตรมาสที่
4 สถานการณจะดีขึ้นทั้งดานการผลิต การจําหนาย การสงออก และนําเขา ทั้งนี้เนื่องจาก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจทั้งในและ
ตางประเทศ อาทิเชน สหรัฐอเมริกามีการประกาศมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง หรือประเทศจีนที่มีการ
ปรับอัตราคาธรรมเนียมในการสงออกสินคาลง เพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถอยูรอดได รวมทั้งประเทศไทยที่ยังคง
มาตรการลดการเก็บคาน้ํา คาไฟ รถเมล การแจกเช็คชวยชาติมูลคา 2,000บาท โครงการไทยเขมแข็ง เปนตน ซึ่งมาตรการเหลานี้
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กอใหเกิดการนําเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเปนแรงผลักในดานการผลิต และลงทุนมากขึ้น อันจะสงผลใหอัตราการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกดีขึ้น
แนวโนมผลิตภัณฑพลาสติก ป 2553
สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ในชวงป 2553 นาจะดีขึ้นอยางตอเนื่องจากป 2552 เพราะมาตรการตาง ๆ ของ
ทั้งในและตางประเทศ ที่เขาสูระบบเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ดีขึ้นตามลําดับ รวมทั้ง
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยดวย จากเหตุผลดังกลาว นาจะสงผลตอภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิเชนอุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมกอสราง เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกถือวา
เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนจึงนาจะไดรับอานิสงหจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหลานี้ไปในทิศทางที่ดีดวยเชนกัน
รัฐบาล/สศอ. มาตรการ/นโยบายเพื่อรองรับสถานการณเศรษฐกิจ และชวยเหลือผูประกอบการ
สศอ. รวมกับหนวยงานของภาคเอกชน ไดจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกขึ้น โดยแบงเปน 3 ยุทธศาสตร
หลัก คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ การเพิ่มความสามารถทางการตลาด และ การสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรม
พลาสติก โดยในปจจุบันสศอ. ไดดําเนินการเกี่ยวกับ Plastic Intelligent Unit (PIU) ผานทางเว็บไซดเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับ
ผูประกอบการและภาครัฐในการวางแผน นโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกนอกจากนี้ ในป 2553 สศอ.ยังไดรับ
งบประมาณมาเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาเม็ดคอมพาวนดและโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก ภายใตโครงการ
เพิ่มผลผลิต Productivity ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลานี้อยูภายใตแผนยุทธศาสตร ฯ ที่จะขับเคลื่อนใหภาคอุตสาหกรรมพลาสติกกาว
ตอไปอยางยั่งยืน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

ไตรมาส/ป
2548
2549
2550
2551
2552*
อัตราการ
ขยายตัว
2552*/2551
(%)

นําเขา

สงออก

นําเขา

สงออก

ปโตรเคมีขั้นปลาย
(ลานบาท)
นําเขา
สงออก

9,724.15
18,896.59
25,896.13
22,814.76
9,915.54

36,639.37
28,109.87
18,870.75
20,349.16
27,230.24

47,766.15
38,052.68
29,790.44
30,894.10
20,386.41

21,681.55
50,435.04
54,592.78
44,227.06
44,977.90

64,510.56
64,853.26
74,319.77
90,253.86
70,007.13

151,315.07
154,147.75
167,531.50
171,675.33
144,427.05

-56.53

83.41

-34.01

1.70

-22.43

-15.87

ปโตรเคมีขั้นตน
(ลานบาท)

ปโตรเคมีขั้นกลาง
(ลานบาท)

หมายเหตุ : * ตัวเลขคาดการณ
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ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีป 2552
สําหรับป 2552 ของปอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยชวงครึ่งหลังมีทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นจากชวงครึ่งแรกของป สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นของภาครัฐ โดยการสรางอุปสงคของตลาดภายในประเทศ อยางไรก็ตาม
อุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยยังคงอยูภายใตแรงกดดันจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ภาวะเศรษฐกิจโลก และกําลังการผลิต
ใหม สินคาราคาถูกจากจีน และตะวันออกกลางที่จะเริ่มทยอยเขาสูเอเชียในชวงครึ่งหลังของป 2552 เปนตนไป โดยกําลังการผลิต
ใหมนี้จะมีผลตอราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในภูมิภาค
แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีป 2553
สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย ในชวงป พ.ศ. 2553 ถือวายังอยูในชวงเวลาที่ยากลําบากเต็มไปดวยความผัน
ผวน เนื่องจากกําลังการผลิตปโตรเคมีของโลกจะทยอยเขามา โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังการผลิตใหมจากประเทศแถบตะวันออก
กลาง และจีน ซึ่งคาดวาจะออกสูตลาดตั้งแตในชวงครึ่งหลังของปพ.ศ. 2552 เปนตนไป ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ.
2551 ที่สงผลกระทบอยางหนักหนวงในปพ.ศ. 2552 และอาจจะตอเนื่องถึงป พ.ศ. 2553 หรือจะยาวนานกวานั้น เนื่องจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังไมชัดเจน และไมมีทิศทางที่แนนอน ประกอบกับความตองการสินคา ปโตรเคมีที่หดตัวลงเนื่องจาก
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อนําไปใชกับสินคาคงทน เชนรถยนต และ
อิเล็กทรอนิกส
นโยบายรัฐบาล/สศอ.
• สศอ.
จัดทําโครงการขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
(Competitive
Benchmarking) สาขาอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 2 จากการศึกษาโดยภาพรวมสรุปไดวาขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยยังอยูในระดับที่สามารถแขงขันได โดยเฉพาะในเชิงการผลิตจัดไดวามีสถานภาพที่
เขมแข็ง
• ภาครัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดใหความสําคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประกาศ
ทั้งดานคุณภาพ
เรื่องโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 โดยอุตสาหกรรมปโตรเคมีไดถูกจัดเขาอยูใน
บัญชีโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบฯ ดวย
บทบาทของผูประกอบธุรกิจตัวแทนจําหนาย
เนื่องจากลักษณะการจัดจําหนายวัตถุดิบของผูผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมีไปถึงลูกคา ซึ่งมีลักษณะกระจายอยูหลายแหง ทําให
บริษัทผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขนาดใหญสวนใหญ เชน ExxonMobil, Eastman, BASF, Chi Mei ไมนิยมกระจาย
สินคาดวยตนเองเนื่องจากตนทุนในการดําเนินงานจะสูง และไมคุมคาตอการดําเนินการ
ขณะเดียวกัน การที่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีความหลากหลายสูงมาก ทําใหผูใชวัตถุดบิ มักตองการวัตถุดิบจากผูผลิต
หลายราย ซึ่งหากผูใชวัตถุดิบสั่งซื้อสินคาจากทางผูผลิตโดยตรงจะมีความยุงยากเสียเวลา และมีคาใชจายตอรายการที่สูงมาก
เนื่องจากขาดความประหยัดตอขนาด รายการระหวางผูผลิตและผูใชวัตถุดิบในกรณีที่ไมมีตัวแทนจําหนายสามารถแสดงไดดัง
แผนภาพดังตอไปนี้
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แผนภาพแสดงรายการที่ปราศจากตัวแทนจําหนาย
S1

S2

S3

S4

S5

Sn

C2

C3

C4

C5

Cn

)

Suppliers

C1
Customers

ดังนั้น ตัวแทนจําหนายจึงมีความสําคัญที่จะเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค โดยชวยลดตนทุนในการจัด
จําหนายของผูผลิตและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชวัตถุดิบ นอกจากนี้ ลักษณะพื้นฐานของลูกคาที่กระจายตัว
กับความหลากหลายของวัตถุดิบ จึงทําใหเกิดชองวางที่สามารถเพิ่มมูลคาจากตัวแทนจําหนายที่มีประสิทธิภาพที่
จะรวบรวมผลิตภัณฑที่หลากหลายจากผูผลิตมากรายไปสูผูใช อยางทั่วถึง กลาวไดวา ในมุมมองของลูกคา ผู
ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหนายนําความหลากหลายของสินคา (Economy of scope) มาให ในมุมมองของผูผลิต
ตัวแทนจําหนายไดรวบรวมกําลังซื้อ (Economy of scale) มาให แผนภาพตอไปแสดงถึงบทบาทและประโยชนของ
ตัวแทนจําหนาย
แผนภาพแสดงรายการในกรณีมีตัวแทนจําหนาย
Economy of Scale to Suppliers

S1
Suppliers

S2

S3

S4

S5

Sn

)

Global Connections Plc.

C1

C2

C3

C4

C5

Customers

Economy of Scope to Customers
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ตัวอยางขางตนเปรียบเทียบใหเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชนในกรณีสินคาอุปโภคบริโภคที่ผูบริโภคและผูผลิตสินคา นิยม
ซื้อหาและขายสินคาผานหางซุปเปอรสโตรขนาดใหญ เชน Tesco Lotus, Makro, BigC เปนตน

3.2.2

นอกจากนี้ เนื่องจากผูผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่เปนผูผลิตระดับโลก จะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศใด
ประเทศหนึ่งเพียง 1 – 2 ราย ดวยเหตุนี้ จึงเปนการยากพอสมควรที่คูแขงขันรายใหมจะเขามาสูตลาด
คูแขง
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีครบวงจร ซึ่งจําหนาย
วัตถุดิบทั้ง Commodity, Engineering และ Specialty ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยของอุตสาหกรรมนี้สวนใหญ
จําหนายวัตถุดิบในกลุม Commodity เปนหลัก โดยมีคูแขงในขนาดเดียวกันเพียงบริษัทเดียวในอุตสาหกรรม ที่มี
การจัดจําหนายครบวงจรในดานความครอบคลุมของผลิตภัณฑในลักษณะใกลเคียงกับบริษัทฯ คือ บริษัท เลียกเซง
เทรดดิ้ง จํากัด แตก็ยังไมมีสินคาใน B.U.3 คือ สารเติมแตงและกาว และเคมีภัณฑเกรดพิเศษ โดยโอกาสที่คูแขง
ใหมจะเขามาแขงขันในตลาดนั้น ตองอาศัยความสัมพันธกับผูผลิต โดยผูผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีระดับโลก
มักจะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศเพียงประเทศละ 1 – 2 ราย นอกจากนี้ตองมีขนาดใหญเพียงพอเพื่อที่จะ
สรางความประหยัดตอขนาดและความหลากหลายของสินคาอีกดวย
อยางไรก็ตาม ปจจุบันเริ่มมีคูแขงเขามาในตลาดมากขึ้น แตสวนมากแลวมักไมมีสินคาที่ครบวงจร ดังเชนที่บริษัทมี
แตคูแขงเหลานั้นก็ Focus เฉพาะสินคาของตน
รายไดของบริษัทคูแขงเทียบเคียงกับบริษัทฯ สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
2548

2549

2550

2551

2552

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

3,258

3,378

3,455

3,410

2,647

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด

2,574

3,125

3,173

3,204

N/A

บริษัท เอพี อัพโก จํากัด

2,144

2,210

2,250

2,257

N/A

บริษัท ชนิกานตโพลีเมอรส จํากัด

1,864

1,777

1,869

1,704

N/A

บริษัท ตะลอมสินพลาสติก จํากัด*

2,078

2,203

2,386

2,273

N/A

บริษัท แกรนดโพลิเมอรส อินเตอร จํากัด

1,650

1,739

1,726

1,814

N/A

870

956

941

978

N/A

บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทฯ
* งบการเงินป 2548, 2549, 2550, 2551 สิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2549, 2550, 2551 และ 2552 ตามลําดับ
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธดานคูคา
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยใชหลักการพันธมิตรทางธุรกิจ ยึดถือประโยชนระยะยาวเปนหลักทั้งกับลูกคา และผูผลิต
เชน ในกรณีที่คาดการณวาราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้น บริษัทฯ จะใหคําแนะนําลูกคาทําการวางแผนซื้อสินคาไวลวงหนา
ใหเพียงพอตอแผนการผลิตเพื่อใหลูกคาควบคุมตนทุนได และเกิดผลกระทบตอสถานะทางการเงินของลูกคาให
นอยที่สุด โดยบริษัทฯ ไมมีนโยบายการซื้อสินคาตุนไวเพื่อขายราคาแพง ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ไดพิสูจนความจริงใจ
ในการเปนพันธมิตรกับลูกคาในชวงวิกฤตที่ผานมา เนื่องจากบริษัทฯ ไดขายสินคาใหกับลูกคาเหลานี้ในราคาที่เปน
ธรรมและจัดสรรปริมาณอยางเหมาะสม ในกรณีของผูผลิต สวนใหญบริษัทฯ จะเปนตัวแทนใหกับผูผลิตรายเดียวใน
หนึ่งผลิตภัณฑเพื่อทําใหบริษัทฯ สามารถชวยทําการตลาดใหกบั ผูผลิตไดอยางเต็มที่ และเพื่อขจัดปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่จะทําใหผูผลิตคลางแคลงใจ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยถือหลักการพันธมิตรเพราะถือ
หลักการวาการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จในระยะยาวตองอาศัยความสําเร็จของทั้งลูกคาและผูผลิต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการครบวงจร (Total Solutions and Service Provider) กับลูกคา โดยการ
ใหบริการ value added services กับลูกคา การใหบริการไมเพียงแตขายและสงของใหลูกคาเทานั้น แตยังรวมถึง
การใหขอมูล
และใหคําปรึกษากับลูกคาในการดําเนินธุรกิจรวมถึงใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาทั้งดาน
เทคโนโลยีและพัฒนาการใหม ๆ ในตางประเทศ พรอมทั้งความเคลื่อนไหวดานราคาในตลาดโลกตั้งแตตนน้ําไปจน
ตลอดสาย นอกจากนี้ อีกหนึ่งความแตกตาง บริษัทไดอาศัยการเปนพันธมิตรกับสถาบันการเงินในการชวย
แกปญหาสภาพคลองใหกับลูกคาที่มีศักยภาพแตติดปญหาทางการเงิน ทําใหธุรกิจของลูกคาและบริษัทสามารถ
ขยายตัวไดไปพรอมๆกัน
กลยุทธดานสินคา
บริษัทฯ มีสินคาที่หลากหลายและมีฐานลูกคาที่กระจายตัวอยูในทุกอุตสาหกรรมทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่คอนขาง
สม่ําเสมอไมแปรผันตามฤดูกาล เนื่องจากไมไดพึ่งพาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือลูกคารายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ ใน
อนาคต บริษัทฯ จะใหความสําคัญและเพิ่มรายไดจากสินคา Specialty ใหมากขึ้นเนื่องจากสินคาประเภทนี้เปน
การเพิ่มรายไดสินคานี้มากขึ้นจะทําให
สินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงและตลาดยังมีโอกาสเติบโตไดอกี มาก
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) มีผลทําใหภาษี
นําเขาสินคาปโตรเคมีเขามาในประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่องจนเหลือ 0% นับตั้งแต 1 มกราคม 2553 เปนตนไป
ซึ่งผลจากการลดภาษีนําเขานี้จะทําใหบริษัทฯ สามารถนําเขาสินคาจากผูผลิตไดในราคาถูกลงโดยเฉพาะสินคาใน
กลุม Specialty ซึ่งอาจจะทําใหมีความตองการจากลูกคามากขึ้นและสามารถทําตลาดไดกวางและหลากหลาย
ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในปจจุบันบริษัทฯ ยังไดทําการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น
โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรกับกลุม Compounder ซึ่งเปนผูผสมสี ผสมวัตถุดิบชนิดตางๆ เขาดวยกันซึ่งมีประมาณ 50
รายในตลาด การเปนพันธมิตรกับ Compounder นี้จะทําใหบริษัทฯ เขาใจความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น

สวนที่ 2 หนาที่ 27

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

กลยุทธดานบุคลากร
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งเติบโตมาพรอมกับบริษัทฯ ที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและมีความรูสึกเปน
เจาของบริษัทฯ บุคลากรสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีอายุอยูในชวง 25 – 40 ป ซึ่งพนักงาน
เหลานี้เปนสวนหนึ่งของกลไกหลักของบริษัทฯ และยังมีอายุงานอีกยาวนานที่จะผลักดันการเติบโตอยางยั่งยืนของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาคนที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน (Put the Right Man on the Right Job) โดยจะ
เพื่อมุงไปสูเปาหมายของ
จัดหาคนที่มีความรูโดยตรงในสายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี
บริษัทฯ ที่พยายามใหบริการ Value added services นั่นคือ ใหคําแนะนํากับลูกคาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
ซึ่งปจจุบัน พนักงานขายของบริษัทฯ สวนใหญ จบการศึกษาดานวิศวกรรมเคมี และ วิทยาศาสตรเคมี โดยอีกสวน
หนึ่ง มาจากสายธุรกิจและ การจัดการ รวมทั้งมีการจาง outsources บางสวนในงานที่เกี่ยวกับการบริการ
การทําความสะอาด
รักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกเพื่อใหการปฏิบัติงานมี
สํานักงาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดอบรม
ภายในและสนับสนุนใหพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนความรูจากภายนอกอยูเสมอ
มีการสงพนักงานไปดูงานและ
ฝกอบรมกับซัพพลายเออรที่ตางประเทศ และ ซัพพลายเออรเดินทางมาใหความรูถึงบริษัทฯ ซึ่งนโยบายนี้เปน
นโยบายที่ทําใหพนักงานมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถใหบริการลูกคาไดเปนอยางดี และแตกตาง
อยางสิ้นเชิงจากตัวแทนจําหนายรายอื่น ๆ
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กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนาย และชองทางการจําหนาย
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ
ลูกคาของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในป 2552 มีทั้งหมดประมาณ 900 ราย โดยเปนลูกคาหลักที่คาขายกันเปนประจํา
มากกวา 600 ราย ลูกคาของบริษัทฯทั้งหมดเปนลูกคาที่มีสัดสวนการขายใหแตละรายไมเกินรอยละ 5 ของยอดขาย
รวมบริษัทฯ และ มูลคาลูกคารายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ มีสัดสวนประมาณรอยละ 21 ของยอดขายรวม
บริษัทฯ โดยสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 3 กลุมหลัก คือ
1. ผูแปรรูป (converter) เปนผูผลิตซึ่งนําเม็ดพลาสติกและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ มาแปรรูปเปนสินคา
สําเร็จรูปที่ใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ขายวัตถุดิบให ไดแก อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ ซึ่งคิดเปนรอยละ 70 – 80 ของยอดขายในกลุมนี้ นอกจากนี้ ยังขายวัตถุดิบใหกับบริษัทในอุตสาหกรรม
หลากหลาย ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรม
เกษตร เปนตน ลูกคากลุมผูแปรรูปนี้เปนลูกคาหลักของบริษัทฯ โดยยอดขายรวมของลูกคากลุมนี้คิดเปน
ประมาณมากกวารอยละ 90 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ ตัวอยางของบริษัทลูกคาในกลุมผูแปรรูปนี้ท่เี ปน
ที่รูจัก ซึ่งไมไดเปนลูกคารายใหญของบริษัทฯ ไดแก บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก กลุมบริษัทไทยซัมมิท บมจ. พลาสติกและหีบหอไทย จํากัด เปนตน
2. ผูคาที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Trade partner) เปนผูคาที่เปนพันธมิตรกับบริษัทฯ โดยจะรับสินคาของบริษัทฯ
ไปขายตออีกทอดหนึ่ง และในบางกรณีพันธมิตรกลุมนี้จะแนะนําลูกคามาใหบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทมีวัตถุดิบ
ที่ครบวงจร จึงเปนการเกื้อกูลกันระหวางผูคากับบริษัทฯ บริษัทในกลุมนี้มียอดขายเปนประมาณรอยละ 1 ของ
ยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ
3. บริษัทประเภท Compounder ซึ่งเปนผูผสมสีผสมวัตถุดิบชนิดตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหไดวัตถุดิบที่ตอบสนอง
ความตองการลูกคาไดดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ขายสินคาใหบริษัทประเภท Compounder และยังเปนพันธมิตรกับ
บริษัทในกลุมนี้เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ยอดขายจากบริษัทในกลุมนี้คิดเปนประมาณนอยกวา
รอยละ 5 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ
กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ คือ บริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และมุงเนนลูกคาที่มีฐานะการเงินดี นั่น
คือ มีระดับความนาเชื่อถือที่บริษัทฯ จัดกลุมอยูในระดับ A จน ถึง B บริษัทฯ จะขายสินคาใหลูกคาระดับต่ํากวา B
ก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากการพิจารณาเปนพิเศษเทานั้นและจะอนุมัติในวงเงินที่จํากัด
ชองทางการจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนายหลักของบริษัทฯ จะเปนการจัดจําหนายโดยตรงไปที่ลูกคาโดยจะมีพนักงานขายที่ดูแลแต
ละหนวยธุรกิจเปนคนดูแล นอกจากนี้ยังมีการเปนพันธมิตรกับผูคาพลาสติกรายอื่น ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายเม็ด
พลาสติกเชนกัน โดยหากสินคาชนิดใดพันธมิตรไมมีก็จะแนะนํามาที่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ถือไดวาเปนตัวแทน
จําหนายวัตถุดิบทางดานพลาสติกและปโตรเคมีท่มี ีความหลากหลายของสินคามากที่สุด รวมถึงพนักงานขายสวน
ใหญของบริษัทฯ จบมาทางสายเคมีหรือ โพลิเมอร ทําใหสามารถใหขอมูลและบริการที่ครบถวน บริษัทฯ เปน
พันธมิตรกับกลุม Compounder ซึ่งเปนผูผสมสี ผสมวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งการเปนพันธมิตรกับกลุม Compounder
นี้ บริษัทฯ จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและเขาทําการวิจัยรวมกับบริษัท Compounder ทําใหสามารถพัฒนาสินคา
ใหมที่ตอบสนองความตองการลูกคาไดดียิ่งขึ้น
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ที่ตั้งคลังสินคา
ทําเลที่ตั้งของบริษัทฯ นับเปนทําเลยุทธศาสตรซึ่งเปนจุดเดนที่สําคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนใหการจัดสงเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลที่สําคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก ลูกคาขนาดใหญจํานวนมากรวมถึงลูกคาที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต และบรรจุภัณฑพลาสติกมีโรงงานใน
แถบสมุทรปราการ และตอเนื่องไปชายฝงทะเลตะวันออก คลังสินคาของบริษัทฯ ซึ่งอยูริมถนนกิ่งแกว จึงเปนจุด
กระจายสินคาที่ใกลกับลูกคาสําคัญเหลานี้ ทําใหการจัดสงเปนไปไดอยางรวดเร็วฉับไว และประหยัดตนทุนในการ
ขนสงเปนอยางมากในภาวะวิกฤตพลังงานน้ํามันแพง
ประการที่สอง ที่ตั้งของคลังสินคาของบริษัทฯ เปนจุดซึ่งอยูในโซนนอกวงแหวน ซึ่งมิไดถูกจํากัดเวลาเดินรถบรรทุก
ขนาดใหญเหมือนกับโซนดานใน
ทําใหบริษัทฯ
สามารถใชกําลังการจัดสงทั้งกําลังคนกําลังรถไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
ประการที่สาม ที่ตั้งของคลังสินคาของบริษัทฯ เปนจุดที่มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายทั้งในแงของ
เวลาและคาขนสงในสภาวะที่น้ํามันมีราคาแพง
ในการขนสินคาจากผูผลิตในประเทศที่ตั้งโรงงานอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองทั้งสิ้น รวมถึงสินคาที่นําเขาจากตางประเทศผานทางทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑและบริการจากผูผลิตและผูจําหนายหลัก 23 บริษัท ไดแก

1
2

3
4

ผูผลิต / ผูจําหนาย
(ประเทศที่ติดตอ
ซื้อสินคา)
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส
จํากัด
Eastman Chemical Ltd.,
Singapore Branch
(ประเทศสิงคโปร)
Itochu Plastics Pte., Ltd.
(ประเทศสิงคโปร)
Chi Mei Corporation
(ประเทศไตหวัน)

SBU

ปที่ไดรบั การ
แตงตั้ง/ปที่เริ่ม
จําหนาย
2539

มีสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทน
จําหนาย
9

2539

9

PP COATING, EVA

2539

8

Styrenic Plastic

ABS ,SAN, GPPS, HIPS,
PC ,PC/ ABS, PMMA,
SMMA, SBS, SSBR,BR

2540

8

ZYTEL( NYLON), DELRIN
(ACETAL or POM),
CRASTIN(PBT),
RYNITE (PET),
HYTREL(TEEE), THERMX
(PCT)
ETHYLCYCLOHEXANE,
ETHYL, T-BUTYLBENZENE

2540

9

2541

9

2541

9

2541

8

2541

9

Polyolefin
Thermoplastic
Rubber &
Transparency
Plastic
Polyolefin

5

Dupont Engineering
Polymers
(ประเทศไทย)

Engineering
Plastics &
Synthetic Rubber

6

Chevron Philips
Chemicals International
N.V.
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
BASF (Thailand) United

Petrochemical &
Intermediate

Nissho Corporation
(Chisso Group)
(ประเทศญี่ปุน)
บริษัท OCV (Thailand)
จํากัด บริษัทในกลุมของ
OCV Reinforcement Co.,
LTD (เกิดจากการรวมกิจการ
ระหวาง Owens Corning
Australia PTY

Engineering
Plastics &
Synthetic Rubber
Petrochemical &
Intermediate

7

8

9

Additive &
Adhesive

สินคา

HDPE, LDPE, LLDPE,
LLDPE C8, MDPE, PP
COPOLYESTER
(PETG,PCTA,PCTG),
CELLULOSE

ATMER, IRGACLEAR,
IRGAFOS, TINUVIN,
IRGASTAT, OBTICAL ETC.
Z-CLEAN(CLEANING
COMPOUND)
CRATEC & CRATEC PLUS
(FIBER GLASS),
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ผูผลิต / ผูจําหนาย
(ประเทศที่ติดตอ
ซื้อสินคา)
(ประเทศออสเตรเลีย) และ
Saint Gobain’s
Reinforcement)
10

Cabot Plastics HongKong
Ltd.
(ประเทศฮองกง)

11

Dow Chemical Thailand
Ltd. Hong Kong Branch
(ประเทศฮองกง)

12

บริษัท สยามโพลีสไตรีน
จํากัด
(ประเทศไทย)
Sabic Asia Pacific Pte.Ltd.
(ประเทศสิงคโปร)
SABIC Innovative Plastics
(Thailand) co.,Ltd
(ประเทศไทย)
Asia Polymer Corporation
(ประเทศไตหวัน)
INEOS Nova
(International) S.A.
(ประเทศสวิสเซอรแลนด)
Inabata (Thailand) Co.,
Ltd. (Denka)
(ประเทศไทย)
บริษัท ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)
ExxonMobil Chemical Asia
Pacific
(ประเทศสิงคโปร)

13
14

15
16

17

18

19

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

SBU

สินคา

ปที่ไดรบั การ
แตงตั้ง/ปที่เริ่ม
จําหนาย

มีสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทน
จําหนาย

2542

9

2542

9

Thermoplastic
Rubber &
Transparency
Plastic
Polyolefin

PLASBLAK, PLASWHITE
(BLACK &
WHITE MASTERBATCH),
CONDUCTIVE
LDPE, LLDPE , EVA

Styrenic Plastic

STYRON (GPPS, HIPS),
ATECH

2542

9

Polyolefin

LLDPE, PP

2543

8

Engineering
Plastic &
Synthetic Rubber
Polyolefin

POLYCARBONATE, PPO

2544

8

LDPE, EVA

2545

9

Polyolefin and
Transparency

LLDPE, SMMA, NAS

2545

8

Styrenic Plastic

SBS RESIN

2545

8

PET & PVC

PVC RESIN, PVC
COMPOUND

2546

9

Engineering
Plastics &
Synthetic Rubber,
Thermoplastic
Rubber &

EVA & PETROLEUM RESIN
SANTOPRENE, VYRAM,
GEOLAST, EXACT,
VISTAMAX, VISTALON
(EPDM), BUTYL

2547

9
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ผูผลิต / ผูจําหนาย
(ประเทศที่ติดตอ
ซื้อสินคา)

20
21
22

23

24

Rio Tinto Mineral Asia
Pte., Ltd.(ประเทศสิงคโปร)
Nanocor.Inc
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Integrated Refinery
Petrochemical Complex
(ประเทศไทย) (IRPC)
Dainippon Ink and
Chemicals, Incorporated
(DIC)

AKZO Nobel Polymer
Chemicals BV

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

SBU

Transparency
Plastic,
Additive &
Adhesive
Petrochemical &
Intermediate
Additive &
Adhesive
PET & PVC

Engineering
Plastics &
Synthetic Rubber,
Thermoplastic
Rubber &
Transparency
Plastic,
Additive &
Adhesive
Additive &
Adhesive

สินคา

ปที่ไดรบั การ
แตงตั้ง/ปที่เริ่ม
จําหนาย

มีสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทน
จําหนาย

FIREBRAKE ZB, MISTRON

2547

8

NANOCLAY

2549

9

POLYURETANE

2548

8

POLYPHENYLENE
SULFIDE (PPS)

2551

8

ARMOSLIP
ARMOSTAT

2552

8

โดยทั่วไปแลวสินคาที่นําเขามาจากตางประเทศมักจะมีตัวแทนจําหนายประมาณ 1-2 ราย ในขณะที่สินคาในประเทศจะมี
ตัวแทนจําหนายมากกวานั้นมาก เชน กรณีของบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด มีตัวแทนจําหนาย 16 รายเปนตน
บริษัทฯ มีการสั่งสินคาเก็บไวในคลังสินคาเพื่อสงมอบใหลูกคาเมื่อมีการสั่งซื้อ แตในกรณีที่เปนการสั่งสินคาจํานวนมาก
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงจากผูผลิตจนถึงลูกคาโดยตรง เพื่อลดตนทุนและความยุงยากของการดําเนินการ
การจัดหาสินคามาจากในประเทศในชวงป 2548 – 2551 ประมาณ 73 - 81% และตางประเทศประมาณ 18 - 26% ดังแสดง
ไดดังตารางดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
2550
2551
2552
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ
ยอดซื้อในประเทศ
2,591.66
81.20 2,359.51
73.23 1,750.91
75.48
ยอดซื้อตางประเทศ
600.00
18.80 862.53
26.77 568.85
24.52
รวม
3191.66 100.00 3,222.04 100.00 2,319.76 100.00
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

โดยในป 2551 ยอดซื้อในประเทศหลักมาจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด โดยคิดเปนรอยละ 69 ของยอดซื้อในประเทศ
ทั้งหมด ในขณะที่ยอดซื้อจากตางประเทศหลักมาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมิคอล เอเชีย แปซิฟกโดยคิดเปนรอยละ 41
ของยอดซื้อตางประเทศทั้งหมด ในขณะที่ป 2552 ยอดซื้อในประเทศหลักมาจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด โดยคิดเปน
ประมาณรอยละ 70 ของยอดซื้อในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ยอดซื้อจากตางประเทศหลักมาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมิ
คอล เอเชีย แปซิฟก โดยคิดเปนรอยละ 29 ของยอดซื้อตางประเทศทั้งหมด
สําหรับยอดขายของบริษัทฯ จากผูผลิต/ผูจําหนายที่มีสัญญาแตงตั้งคิดเปนประมาณมากกวารอยละ 80 ของยอดขายรวม
ของบริษัทฯ และอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยของสินคาจากตัวแทนจําหนายที่มีสัญญาแตงตั้งใกลเคียงกับอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ย
ของสินคาจากผูผลิต/ผูจาํ หนายที่ไมมีสัญญาแตงตั้ง
นโยบายเกี่ยวกับสินคาคงคลัง
บริษัทฯ มีนโยบายเก็บสินคาใหต่ําที่สุดเทาที่จําเปนสําหรับการสงใหลูกคาอยางทันเวลา โดยมีระยะเวลาการเก็บสินคาเฉลี่ย
6 วัน สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศและเฉลี่ย 60-90 วัน สําหรับสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีการกําหนด
ขนาดการสั่งซื้อที่เปนมาตรฐาน และมีการวางแผนเก็บสินคาคงคลังโดยพิจารณาถึงระยะเวลาการสั่งซื้อ และมีการพยากรณ
ยอดขาย โดยจะเก็บสินคาประเภทที่มรี ะยะเวลาในการสั่งสินคานานและมีความผันผวนของราคาต่ําไวมากในคลังสินคา เพื่อ
สํารองไวเพื่อจัดสงใหลูกคา ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไร บริษัทฯ มีระบบควบคุมการเก็บสินคาโดย
สินคาทุกชิ้นที่นําเขาจะตองมีใบสงสินคาจากผูผลิตและมีใบนําเขาคลังสินคา สินคาทุกชิ้นที่ออกตองมีใบจายสินคาออกจาก
คลังสินคา ดังนั้น จํานวนสินคาในคลังสินคาจึงตรงกับจํานวนในระบบบัญชี โดยบริษัทฯ จะมีการสุมตรวจเช็คสินคาคงคลัง
ทุกเดือน และมีการตรวจเช็คทั้งหมดทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ใชระบบ FIFO (First In, First Out) เพื่อไมใหเกิดปญหาสินคาเสื่อมสภาพจากการเก็บนานเกินควร และมีระบบแจง
เตือนสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวเปนเวลานานเกิน 6 เดือน ทั้งนี้สินคาของบริษัทฯ มีอายุการเก็บโดยไมเสื่อมสภาพเฉลี่ย
ประมาณ 2 ป
ในป 2552 บริษัทฯ มีคลังสินคาในบริเวณบริษัทฯ 3 หลัง อยูในบริเวณเดียวกับพื้นที่บริษัทฯ คลังสินคาแรกมีพื้นที่ประมาณ
1,200 ตร.ม. และมีพื้นที่ชั้นลอยอีก 400 ตร.ม. คลังสินคาที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. และคลังสินคาที่3 เปนคลังสินคา
ชั่วคราวพื้นที่ประมาณ 750 ตร.ม. สวนคลังสินคาที่ 4 บริษัทไดเชาพื้นที่จากโกดังกันตารัติ ตั้งอยูริมถนนกิ่งแกว หางจาก
บริษัทประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 2,880 ตร.ม. โดยเริ่มใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และสัญญาฉบับปจจุบันสิ้นสุด
สัญญาเชาวันที่ 31 ธันวาคม 2553
การจัดเก็บสินคาของบริษัทฯ จะมีหลักเกณฑในการพิจารณา คือ แบงตามประเภทของสินคา โดยจัดแบงเปน สินคา
Commodity, Engineering, Chemical, Dangerous and Harzardard Cargo โดย




จัดเก็บสินคาประเภท Commodity ไวที่คลังสินคาหลังที่ 2 คลังสินคาชั่วคราว และคลังกันตารัติ สินคาประเภท
Commodity จะมีความเคลื่อนไหวบอย และปริมาณในการเคลื่อนไหวแตละครั้ง คอนขางมาก แตจะเปนสินคาที่มีราคา
ไมสูง
จัดเก็บสินคาประเภท Engineering ไวที่คลังสินคาหลังที่หนึ่งบริเวณพื้นที่ดานลาง และจัดเก็บสินคาประเภท Chemical
ไวบริเวณชั้นลอย เนื่องจากลักษณะของสินคาจะแตกตางกัน และลักษณะของบรรจุภัณฑของสินคาประเภท Chemical
จะแตกตางจากเม็ดพลาสติก คือ จะบรรจุถุง และบรรจุอยูในกลองกระดาษอีกชั้นหนึ่งไมสามารถซอนทับได สินคา
ประเภท Engineering และ Chemical จะมีความถี่ในการเคลื่อนไหว และปริมาณการเคลื่อนไหวนอยกวาประเภท
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Commodity สินคาสวนใหญจะนําเขาจากตางประเทศ และจะมีมูลคาของสินคาคอนขางสูง ทั้งนี้ในสินคาประเภท
Chemical บางเกรดที่มีการแบงบรรจุภัณฑ จะจัดเก็บบรรจุภัณฑที่ทําการแบงไวตางหากที่ชั้นสําหรับวางสินคาโดยแยก
ตามขนาดของบรรจุภัณฑและรหัสสินคา ทั้งนี้จําเปนตองตรวจสอบอุณหภูมิของคลังสินคา ซึ่งมีผลตอการจัดเก็บสินคา
ประเภท Chemical ไมใหไดรับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป สงผลตอคุณภาพของสินคา




การจัดเก็บสินคาประเภท Dangerous and Hazardard Cargo หรือสินคาอันตราย เปนสินคาเกรดพิเศษบางชนิดที่
ตองการการเก็บรักษาเปนพิเศษนั้น ทางบริษัทไดจัดเก็บไวที่คลังสินคาที่ไดรับใบอนุญาตในการประกอบการคลังสินคา
อันตราย ไดแก บริษัท บีเอ็มที แปซิฟค จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท บางกอก โมเดอรน เทอรมินอล จํากัด)
การจัดเก็บสินคาในคลังสินคาทัณฑบน เปนสินคาที่นําเขามาสําหรับลูกคาที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี เนื่องจาก
กระบวนการในการนําเขาสินคา โดยผานคลังสินคาทัณฑบนจะยังคงใชสิทธิพิเศษทางภาษีที่ลูกคามีได (กลุม BOI หรือ
ลูกคาที่อยูในพื้นที่ EPZ)

โดยลักษณะการจัดเก็บสินคา จะจัดแยกสินคาแตละรหัสสินคาใหอยูในกอง และแถวเดียวกันเปนหลัก โดยในแตละกองจะ
จัดเก็บสินคาน้ําหนัก 1,000 – 1,500 กิโลกรัม สินคาของผูผลิตเดียวกัน จะจัดเก็บอยูในบริเวณเดียวกัน และในการจัดวาง
สินคามีการจัดทําเอกสารกํากับกองสินคาและแถวสินคาใหสามารถควบคุมความถูกตองในการดําเนินการนําเขาเก็บ และ
นําสงมอบ อีกทั้งจัดแถวของสินคาใหมีพื้นที่สําหรับ เดินตรวจสอบความเรียบรอยของสินคาได สม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัตงิ านในคลังสินคาเปนสิ่งสําคัญ
ทั้งนี้ในการจัดเก็บสินคา จะจัดเก็บสินคาที่มีความเคลื่อนไหวสม่ําเสมอของแตละคลังสินคาไวบริเวณพื้นที่ดานหนา ใกลประตู
คลังสินคาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
โดยที่ในบางชวงเวลาที่มีสินคาเขาเปนจํานวนมากนั้นอาจทําใหไม
สามารถจัดวางสินคาในเกรดเดียวกันไวดวยกันได เนื่องจากการซอนทับสินคาดวยสินคาใหมจะทําใหการควบคุมวิธี FIFO
เปนไปไดยาก ทั้งนี้สินคาดังกลาวจะถูกจัดวางเปนแถวใหม และลงบันทึกวันรับสินคาในเอกสารกํากับสินคา เพื่อเปนขอมูล
และใชในการจายสินคาตอไป
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี-
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4. การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพยไดยกเลิกหัวขอนี้”
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายการสินทรัพย
1. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
(ที่ดินที่ตั้งบริษัทฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 13/1 หมู 2 ถนนกิ่งแกว
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โดยมีพื้นที่ 12 ไร 3 งาน 1 ตร.ว.)
2. อาคาร
3. อุปกรณสํานักงาน เครื่องตกแตงและติดตั้ง
4. เครื่องมือและอุปกรณ
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพยรอการขาย ประกอบดวยอาคาร ซึ่งตั้งอยูที่
เลขที่ 137, 139 ซอยออนนุช 64 ถนนออนนุช แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ บนที่ดินรวมเนื้อ
ที่ประมาณ 44 ตร.ว. อุปกรณสํานักงาน เครื่อง
ตกแตงและติดตั้ง
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยถาวรหลักสุทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ
(เปนเจาของ/เชาซื้อ)
เปนเจาของ

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เชาซื้อ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)
52.72

96.14
12.29
4.66
21.91
11.38
6.40

205.50
53.90
151.60

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวมใด ๆ และบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทใด ๆ
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6. โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพยไดยกเลิกหัวขอนี้”
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผู
ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หรือคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ลานบาท ซึ่งออกและชําระเต็มมูลคาแลว 200 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 200 ลานหุน
8.2 โครงสรางผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
รอยละของทุนชําระแลว
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน*
46, 499,900
23.25
2. นายเอกชัย ศิริจันทนันท**
28,420,730
14.21
3. นายสํารวย ทิชาชล
27,125,000
13.56
4. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
26,125,000
13.06
5. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
15,426,000
7.71
6. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
7,565,800
3.78
7. เด็กหญิงธารเพชร จินวัฒนาภรณ
3,660,000
1.83
8. นางสาวอิสราภรณ อุดมพรมงคล
2,700,000
1.35
9. นายชลิต ลิมปนะเวช
2,333,000
1.17
10. นายมณฑล เครือสุวรรณ
2,150,000
1.08
11. อื่นๆ
37,994,570
19.00
รวม
200,000,000
100.00
หมายเหตุ: รวมผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย คือ
* นางบุญศรี คุลีเมฆิน ภรรยา ถือหุนจํานวน 100 หุน
** นางนิศาพร ศิริจันทนันท ภรรยา ถือหุนจํานวน 1,295,730 หุน

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี สํารองตามกฎหมาย และสํารอง
อื่น ๆ (ถามี) ทั้งนี้ เวนแตบริษัทฯ จะมีความจําเปนตองรักษากระแสเงินสดไวเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ
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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกร
แผนผังองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
หนวยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ

สํานักงานกรรมการผูจัดการ

ฝายการตลาด 1

ฝายการตลาด 2

ฝายการตลาด 3

ฝายบริหาร

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญชีและการเงิน

9.2 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1. นายวิระ
มาวิจักขณ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย คุลีเมฆิน
รองประธานกรรมการ และกรรมการ
3. นายศิริ
ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการ
4. นายปยะ
จริยเศรษฐพงศ
กรรมการ
5. นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการ
6. นายเอกชัย ศิริจันทนันท
กรรมการ
ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. ดร.พิสิฐ
8. รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายสมชาย คุลีเมฆิน นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ นายปยะ จริยเศรษฐพงศ นายสํารวย ทิชาชล นายเอกชัย ศิริจันทนันท
สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่จัดการและดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงาน การบริหารการเงิน การบริหารความ
เสี่ยงของกิจการ กํากับและควบคุมใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน รักษาผลประโยชนของผูถือหุน พรอมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส รวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการ และ/หรือผูบริหารจํานวน
หนึ่งใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท เวนแต
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการใด ๆ ที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมติจากที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น
9.2.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ดังนี้
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการบริหาร
3. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
กรรมการบริหาร
4. นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
5. นายเอกชัย ศิริจันทนันท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน และโครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน
หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตาง ๆ ของบริษัทฯ
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดไวให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
4. พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประมูลงานหรือรับจางทําของกับหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ ในวงเงินไมเกิน
150 ลานบาท
5. จางและเลิกจางพนักงานระดับผูบริหารของบริษัทฯ ยกเวนในตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท
6. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได
อนุมัติไวแลว
7. ลงนามในเอกสารเบิกจายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณามอบหมายเปนคราว ๆ ไป
8. ใหมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตามที่กําหนดไวในงบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงินในการอนุมัติคาใชจา ยตาง ๆ
9. เขาทําสัญญาใด ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป และมีวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท
10. การลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสินฝายทุน (ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท) หรือตามรายการที่กําหนดไวใน
งบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
11. การจัดหาแหลงเงินทุน (Financing) สําหรับการลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสินฝายทุน (Capital
Expenditure)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว
หรือการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนํามาชําระหนี้
(Refinancing) สําหรับภาระหนี้ที่มีอยูแลวภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ดีกวาเดิม
12. อนุมัติคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน (Bonus) ตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว
13. อนุมัติการปรับขึ้นคาตอบแทนพนักงาน ตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว
14. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติทางการเงินใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องภายใตขอบเขตอํานาจของตนตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได
อนึ่ง การมอบอํานาจดังกลาวขางตนนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท
ฯ และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียของกรรมการบริหารทานใด หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้น และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน
และมี นางสาวชญานิศวร พิมพอรรพี เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและ
เปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ นาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯ ในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
7.3 เหตุผลที่เชื่อวา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
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7.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
7.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
7.8 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการโดยตรง และให
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานดังนี้
1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
3. นายศิริ
ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีดังนี้
1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของบริษัท หรือ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมถึงในกรณีที่ตําแหนงกรรมการของบริษัทวางลง โดยใชนิยามและคุณสมบัติ
ของกรรมการเปนเกณฑในการพิจารณา และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผู
ถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ
2. พิจารณาและเสนอแนะใหคณะกรรมการมีขนาด และองคประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติของคณะกรรมการ ที่ตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในดาน
ตางๆ อยางเหมาะสม
3. วางแผนและดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจํา
5. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาคาตอบแทนในปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
สอดคลองกับเปาหมายของบริษัท ตลอดจนมีความสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน
6. พิจารณาการจายคาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นๆของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ ตามความ
เหมาะสม และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่ออนุมัติโดยคํานึงถึงปจจัย 3 ประการ คือ
- แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใชในการจายคาตอบแทน
- ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท
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- ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการ

9.2.5

7. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมถึงการ
จัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนไวในรายงานประจําป
8. พิจารณาคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อจูงใจผูบริหารในระยะยาวที่มีความสอดคลองกับผลงาน
ของบริษัทและผลประโยชนที่สรางใหกับผูถือหุน
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะไมรวมถึงอํานาจในการ
อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัท ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปน
ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว
ชัดเจนแลว
ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน
กรรมการผูจัดการ
2. นายสํารวย ทิชาชล
รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 1 (สินคา Commodity)
3. นายเอกชัย ศิริจันทนันท
รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 2 (สินคาเกรดพิเศษ)
4. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 3
5. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
รองกรรมการผูจัดการฝายบริหารและปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
6. นางประวิชญา หรรษกุล
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ มีดังนี้
1. เปนผูบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจปกติและการบริหารงานทั่วไปของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
2. มีอํานาจอนุมัติการทําธุรกรรมใด ๆ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทําขอเสนอ การเขา
ทําสัญญา การจัดซื้อจัดจาง โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 30 ลานบาท หรือตามระเบียบอํานาจอนุมัติ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป
3. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดําเนินงานของบริษัทฯ ใหฝายบริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ตามโครงสรางองคกรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว ทั้งนี้ โดยสอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ
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4. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจางของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ใน
ตําแหนงต่ํากวาระดับผูบริหาร ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ของบริษัทฯ
5. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและเพื่อปกปอง
ผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท และใหกรรมการ
ผูจัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว
ทั้งนี้
การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหกรรมการผูจัดการนั้น
ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียของ
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผูจัดการไมมี
อํานาจอนุมติการดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
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9.3 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ เพื่อนํา
ชื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบไปดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และจะตองไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดย
ใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละรายตามขอ 1 ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนถือ
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้นใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ยกเวนกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยูกระทําการในนามของ
คณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาเบื้องตนถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนผูมีความรูความสามารถที่สามารถชวยเหลือบริษัทฯ
ได จากนั้นนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ยกเวนใน
กรณีที่เปนการแตงตั้งแทนกรรมการอิสระที่ออกกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการอิสระใหมแทนได โดย
ใหมีวาระคงเหลือเทากับกรรมการอิสระทานที่ออกกอนครบวาระ
และใหแจงกับที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมครั้ง
ถัดไป
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นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส
พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับ
การแตงตั้ง
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไม
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
9.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1) คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีการประชุมและจาย
ผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ดังตอไปนี้
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การประชุม
รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
2551
2552

นายวิระ มาวิจักขณ*
ประธานกรรมการ
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน
กรรมการตรวจสอบ
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย คุลเี มฆิน
รองประธานกรรมการและกรรมการ
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการ
นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
กรรมการ
นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการ
นายเอกชัย ศิริจันทนันท
กรรมการ

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2551 2552

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

3/3
1/1
4/4
4/4

4/4
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ:* คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งนายวิระ มาวิจักขณ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และให ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2551

รายชื่อกรรมการ

1 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ*
2 นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
3 นายปยะ จริยเศรษฐพงศ

ตําแหนง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ: * กรรมการอิสระ
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
2551
2552
1/1

1/1

1/1
1/1

1/1
1/1
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คาเบี้ยประชุม
รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายวิระ มาวิจักขณ*
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม*
รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน*
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ*
นายสมชาย คุลเี มฆิน
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
นายสํารวย ทิชาชล
นายเอกชัย ศิริจันทนันท
คาเบี้ยประชุมทั้งสิ้น

ตําแหนง

2551

2552

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

170,000
190,000
120,000
120,000
80,000
60,000
60,000
60,000
60,000
920,000

200,000
160,000
120,000
135,000
80,000
70,000
70,000
60,000
60,000
955,000

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

นอกจากคาเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เขาประชุมที่แสดงในตารางดังกลาวขางตนแลว ตั้งแตป 2550 เปนตน
มา ยังมีการจายคาตอบแทนรายเดือนที่จายใหเฉพาะกรรมการอิสระ 4 ทาน เปนจํานวนเงิน รวม 1,140,000
บาทตอป และคณะกรรมการบริษัทไดจัดสรรโบนัสใหกรรมการ 9 ทาน รวมเปนเงิน 1,540,000 บาท และ
1,905,000 บาท สําหรับป 2551 และ 2552 ตามลําดับ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวอยูในวงเงินคาตอบแทน
กรรมการโดยรวมที่ที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2551 และ 2552 ไดมีมติอนุมัติไวแลว ในจํานวนเทากันไมเกิน
4,000,000 บาทตอป
(2) คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทฯ
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คาตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท
รวม 6 ราย เทากับ 24.95 ลานบาท อยูในรูปเงินเดือนและโบนัส
9.4.2

คาตอบแทนอื่นๆ
บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นในป 2543 โดยบริษัทฯ มีการสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใหกับผูบริหารจํานวน 2.95 ลานบาทในป 2551 และ 2.95 ลานบาทในป 2552 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดรถ
ประจําตําแหนงใหกับผูบริหารทั้ง 6 ทานดวย
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9.5 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อที่วาการกํากับดูแลกิจการเปนระบบที่จัด
ใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส
และสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว
ภายใตกรอบการมี
จริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย บริษัท จึงกําหนดใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ทิศทางการดําเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัท โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ
และคณะกรรมการบริษัทแสดงความเห็นและอภิปรายรวมกับฝายบริหารอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอน
พิจารณาอนุมัติ
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการในป 2552
บริษัทไดยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 และป 2552 บริษัทไดรับการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมิน
บริษัทไดรับคะแนนรวมอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยถือเปนครั้งแรกที่บริษัทไดรับคะแนนรวมอยูในเกณฑดังกลาว ซึ่งเปน
เพียง 2 ปเทานั้น ที่บริษัทไดเขารวมในการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สําหรับในป 2552
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยสรุปดังนี้
 สิทธิของผูถือหุน : บริษัท ไดดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อ
กรรมการลวงหนาในระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2551 ซึ่งบริษัทไดระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการ
พิจารณาที่ชัดเจน และโปรงใส และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ
บริษัท และกําหนดระยะเวลาในการเสนอ 30 วัน
 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน : บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เมื่อวันศุกร
ที่ 3 เมษายน 2552 ณ หองประชุม บริษัทโกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทไดจัดบริการรถ
ตูรับสงเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
จากอาคารตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
บริษัทเผยแพรเอกสารเชิญประชุมพรอมดวยวาระผานทางเว็ปไซตของบริษัท
เพื่อใหผูถือหุนไดมี
โอกาสศึกษาขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนามากกวา 30 วัน
โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งประกอบดวยคําชี้แจง
รายละเอียดของเอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน
สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได หลังการประชุมฯ บริษัทไดจัดทําวีซีดีการบันทึกภาพ
การประชุมสําหรับผูถือหุนที่ตองการ ซึ่งบริษัทไดแจงขาวการขอรับวีซีดีผานทางเว็บไซตของบริษทั เพื่อใหสามารถ
ไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ไดเผยแพรใหผูถือหุนรับทราบผาน
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท
 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย : บริษัทมีการทบทวน และแกไขจริยธรรมธุรกิจและจรรณยาบรรณของ
บริษัท และเผยแพรผานทางเว็บไซตบริษัท และจัดพิมพสําหรับพนักงานบริษัทยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้
บริษัทยังจัดใหมีชองทางรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ โดยในป 2552 บริษัทไมไดรับขอ
รองเรียนแตอยางใด
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 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส : บริษัทมีการนําเสนอผลการดําเนินงานใหนักวิเคราะหหลักทรัพย และนัก
ลงทุน ในกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ของทางตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งการเผยแพร และเปดเผย
ขอมูล เกี่ยวกับบริษัท งบการเงิน รวมถึงสารสนเทศที่บริษัท แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือทาง
เว็บไซตของบริษัท สําหรับสวนงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัทเปดชองทางใหนักลงทุนสามารถติดตอกับฝายนักลงทุน
สัมพันธไดทั้งทางโทรศัพท หรือ E-mail
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 และในป 2552 กรรมการบริษัทไดเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ สําหรับจํานวนสัดสวนของกรรมการอิสระมากกวา 50% ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทอยูระหวางการพิจารณา
คณะกรรมการบริษัทยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีสืบตอไป เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนได
เสียกลุมตางๆเปนสําคัญ โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนากํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของบริษัทไปสู
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริษัท ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังตอไปนี้








สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัท ที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมตอการตัดสินใจ
บริษัท มีนโยบายจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนไดทราบ
ลวงหนากอนวันนัดประชุม 14 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัท โดยจะ
ไดเพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ ใน
แตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
สิทธิในการเขารวมประชุมและการออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทาเทียมกันใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ
สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม
ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตางๆ ขั้นพื้นฐาน ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได นอกจากที่กลาวไว
ขางตนแลว (สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิใน
การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี สิทธิในการแบงผลกําไร)
การประชุมผูถือหุน
ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ใน
การประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ผูถือหุนสามารถขอเสนอวาระการประชุมผูถือหุนหรือตั้งขอซักถามลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุนได นอกจากนั้นประธานกรรมการผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมายควรเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามตาง ๆ ตามความเหมาะสม รายงานการประชุมผูถือหุนจะ
ถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
สวนที่ 2 หนาที่ 53

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวในที่ปลอดภัย และพรอมที่
จะใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
หมวดที่ 2 สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัท เชื่อมั่นวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหบริษัท
สามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการจึงไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียและไดกําหนดไว
ในคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้บริษัท ไดมีการประกาศ
แจงใหกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ มี
รายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้




หลักการที่บริษัทมุงหวัง
คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจรรยาบรรณ ฉบับนี้ เพื่อให กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติในการดําเนินกิจการ
ทุกประเภทของบริษัท จรรยาบรรณหลักมี 13 ประการ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย
2. รักษาคําพูดและความไววางใจ
3. การรักษาความลับทางการคา
4. ความยึดมั่นในวิชาชีพ
5. คุณธรรม
6. ความเปนผูนํา
7. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ
8. ความจงรักภักดี
9. ความยุติธรรม
10. การเห็นอกเห็นใจผูอื่น
11. การเคารพตอผูอื่น
12. การปฏิบัติหนาที่อยางเปนเลิศ
13. ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
1.
นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน
2.
นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน
3.
นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา
4.
นโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้
5.
นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
6.
ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
7.
สภาพแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัย
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การขัดแยงกันดานผลประโยชน
หลักเกณฑสําคัญในเรื่อง " การขัดแยงดานผลประโยชน " คือการที่พนักงานพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรม การลงทุน
หรือผลประโยชนในรูปแบบใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบในทางลบ ตอความซื่อสัตย หรือชื่อเสียงอันดีของบริษัทหรือ
พนักงานเอง
ขอมูลอันเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท
เราทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งแนวทางตาง ๆ ที่บริษัท กําหนดไวในเรื่อง การรักษาขอมูล
ของบริษัทอยางเครงครัด
การรวบรวมขอมูลของธุรกิจ ที่เปนคูแขงขัน , ขอมูลการผลิต และขอมูลทางเทคนิค
เราทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวกับการแสวงหาขอมูลของธุรกิจที่เปนคูแขงขัน , ขอมูลทางผลิต และขอมูล
ทางเทคนิค แนวทางตาง ๆ เหลานี้ กําหนดวิธีปฏิบัติตน ที่เหมาะสมไวให แกพนักงานผูรวบรวมและใชขอมูล
ขาวสารตาง ๆ อันเกี่ยวกับการแขงขันทางธุรกิจ ในฐานะตัวแทนของบริษัท บริษัทจะไมใชวิธีการใด ๆ ที่ผิด
กฎหมาย ( เชน การขโมย , การใหสินบน )หรือวิธีการใด ๆ ที่ผิดจรรยาบรรณมาใชเพื่อใหไดขอมูลขาวสารของ
คูแขงทางธุรกิจ
กิจกรรมและการมีสวนรวมทางการเมือง
นโยบายพื้นฐานของบริษัท กําหนดไววา บริษัทจะไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัท ไปใชในการสนับสนุน
ทางการเมืองใหแกผูลงสมัครแขงขันเปนนักการเมือง หรือพรรคการเมือง ยกเวนในกรณีที่การใหความสนับสนุน
นั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัท ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสทิ ธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
เหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
หมวดที่ 3 เปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ดังนัน้
บริษัท จึงมีนโยบายใหมีการจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสรางการถือหุน และการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งนี้บริษัท มีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ในการสื่อสาร
กับผูถือหุนและนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษัท งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัท มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปรงใส
เปนไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท และขอกําหนดทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอ
แตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท
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หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ




องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ จํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน
ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 4 ทาน คิดเปนรอยละ 44 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และถือวามีการถวงดุลของ
กรรมการที่เปนอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกําหนดขึ้นและสอดคลองกับกฎหมาย ทั้งนี้กรรมการอิสระ
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระและมี
กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท กําหนดให “ในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ เปนอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวน
กรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให
กรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”
การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัท มีประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและเปนคนละบุคคลกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการ
แบงแยกบทบาท หนาที่ออกจากกันอยางชัดเจนในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
นอกจากนี้บริษัท มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่ในการถวงดุลและตรวจทานการ
บริหารงานดวย





คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุดไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งทําหนาที่ชวยในการ
กํากับดูแลกิจการ รายนาม คุณสมบัติ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลว
ในหัวขอเรื่องการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ซึ่งบทบาทความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารเดือนละ
ครั้ง เพื่อพิจารณากําหนดแผนกลยุทธในระยะสั้นและยาว โดยในแตละครั้งที่มีการประชุมตองมีกรรมการเขา
รวมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม ในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ไดกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและแจงใหกรรมการทุกทานทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการ
คณะกรรมการไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัดสงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการ
ประชุมใหแกกรรมการทุกทานลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุมเพื่อมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา
และตัดสินใจอยางเหมาะสมในวาระตางๆของการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง
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กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได กรรมการแตละทานยังสามารถที่จะแสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการเปนผูจดบันทึกการประชุม และจัดทํา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของและจัดทํา
รายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการกอนที่จะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม








คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
•
คาตอบแทนกรรมการ: บริษัท ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจนและ
โปรงใส
โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
•
คาตอบแทนของผูบริหาร:
คาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารแตละทาน
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผล
การประกอบการของบริษัท มาประกอบการพิจารณา
นโยบายแผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนวางแผนและ
ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงกรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการไดเขารวมอบรมหลักสูตร
leadership and CEO Succession Planning เพื่อพิจารณาวางแผนการสืบทอดตําแหนงในอนาคตตอไป
การปฐมนิเทศกรรมการใหมและการเสริมความรูใหกับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการ จัดเตรียมขอมูลตางๆสําหรับกรรมการใหม เพื่อให
กรรมการใหม รับทราบบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทกอนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ตลอดจนสงเสริมการสรางความรูความเขาใจในธุรกิจใหกับ
กรรมการทุกคน เพื่อเปนการชวยสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการมากยิ่งขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ
งบประมาณและเปาหมายใหคณะกรรมการทราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไว ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ ในกรณีที่การดําเนินงานไม
เปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุงหรือดูแลใหฝายบริหารนําเสนอ
แผนงานเพื่อแกไขสถานการณ
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คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีเปาหมายและ
หลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนงานประจําปของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและยาว
หมวดที่ 5 ความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่มีการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ผูบริหารของบริษัท ไดพิจารณาความเหมาะสม อยาง
รอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปนหลัก สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ในอนาคตที่เปนรายการระหวางกันที่เปนการคาปกติ เชน การซื้อขายสินคา
ระหวางกัน จะอยูภายใตเงื่อนไขและเกณฑการกําหนดราคาเชนเดียวกับลูกคาและซัพพลายเออรรายอื่น ๆ ของบริษัท สวน
กรณีการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการคาปกติ บริษัท จะมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับแตละรายการนั้น ๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นตอรายการดังกลาววาเปน
รายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเปนไปในราคาที่ยุติธรรม
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการใด ๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
การทํารายการนั้น ๆ
หมวดที่ 6 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
ระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยไดพิจารณาและสอบทานรวมกับฝายบริหารของบริษัท และมีความเห็นวา
บริษัท มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถปองกันทรัพยสิน อันเกิดจาก
การที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทํา
ระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบริษัท ยังไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบควบคุมภายใน
จึงไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ และระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเปนกลไกที่สําคัญใน
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และเพื่อประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายนอก ซึ่ง
หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลา
อันควร
 การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน: บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของ
บริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ไปเปดเผยใหแกบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงยังถือ
ปฏิบัติตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการรายงานการซื้อ
ขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดวยดังนี้
บริษัท มีนโยบายยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตยและความสุจริตใจในการดําเนินธุรกิจตอลูกคา บริษัทคูคา
และผูถือหุน มีขอกําหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลบริษัท ไปเปดเผย
หรือนําไปใชสวนตนหรือกระทํารายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนถือเปนความผิดอยางรายแรง และอาจถูก
ลงโทษทางวินัย
บริษัท จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหกรรมการและผูบริหารไดทราบวา กรรมการและผูบริหารที่ไดรับทราบ
ขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพย
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ของบริษัท ในชวง 1 สัปดาหกอนและ 24 ชั่วโมงหลังงบการเงินหรือขอมูลภายในของบริษัท เปดเผยตอ
สาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
บริษัท
ไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ใหรับทราบเกี่ยวกับหนาที่การรายงานการถือ
หลักทรัพยของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัท ในวันเดียวกับที่
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก โดยไดจัดใหมีการกําหนดและประเมินความ
เสี่ยงของกิจการเปนประจํา ไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริษัท ไดจัดใหมีการประชุม
คณะทีมผูบริหาร และฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอทุก ๆ เดือน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยงแลว คณะ
ทีมผูบริหาร จะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหาร
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9.6 บุคลากร
บริษัทฯ มีพนักงาน แบงตามฝายตาง ๆ ไดดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
6
6
21
20
24
21

ฝายงาน
1. ผูบริหาร
2. ฝายขายและการตลาด
3. ฝายบริการและสนับสนุนทางเทคนิค
(ประสานงานขายและคลังสินคา)
4. ฝายบัญชี การเงิน
5. ฝายธุรการ และอื่น ๆ
6. ฝายจัดสงสินคา (พนักงานรายวัน)
รวม

11
13
23
98

11
12
29
99

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 99 คน (พนักงานประจํา 70 คน พนักงานรายวัน 29 คน)
คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท)
เงินเดือนรวม
คาแรงพนักงานรายวัน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถามี)
อื่นๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เปนตน
รวม

2550
37.115
1.393
13.570
3.719
3.824
59.621

2551

2552
39.335
1.616
12.842
3.917
4.144
61.854

40.508
2.232
8.113
4.031
3.749
58.633

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน บริษัทฯ มีการกําหนดรถประจําตําแหนงใหกับพนักงานบางตําแหนงนอกเหนือจากผูบริหาร
ดวย เชน ผูจัดการฝายการตลาดและผูชวยผูจัดการฝายการตลาด เปนตน
รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหในอัตรารอยละ 4
ถึง 15 ของเงินเดือนพนักงานผูเปนสมาชิกขึ้นอยูกับตําแหนงและอายุการทํางาน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจาก
งานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเอไอเอเพิ่มพูน
ซึ่งจดทะเบียนแลวซึ่งบริหารโดยบริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มสงเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตั้งแตเดือน มกราคม 2543
บริษัทฯ เริ่มจัดตั้งระบบ employee’s choices เปดโอกาสใหพนักงานตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนของแตละกองทุน
ความเสี่ยง และผลตอบแทนการลงทุน ที่เหมาะสมกับตนเองได กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเอไอเอมั่นคง เอไอเอเพิ่มพูน และเอไอเอตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว ซึ่งบริหารโดยบริษัท อเมริกันอินเตอร
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เนชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มสงเงินในระบบดังกลาวตั้งแตเดือน มกราคม 2552 และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2553 คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยความเห็นชอบของสมาชิกไดลงมติรวมกันในการโอนยายกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบัวหลวงทรัพยมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแลว ซึ่งบริหารโดย บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด
(มหาชน) กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุน 3 นโยบาย ใหพนักงานสามารถกําหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได
ประกอบดวย นโยบายตราสารหนี้ในประเทศและตางประเทศ นโยบายตราสารทุน และนโยบายผสม 90:10
ขอพิพาททางดานแรงงานในชวง 3 ปที่ผานมา
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางดานแรงงานในชวง 3 ปที่ผานมาและตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ มา
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะฝกฝนพนักงานใหมขึ้นมาเอง เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกรไดดี โดยบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะมีการฝกอบรมพนักงานทุกระดับตามแผนฝกอบรมประจําป และกําหนดใหมีการเขารวมฝกอบรมกับฝายขาย
อื่น ๆ ดวย เพื่อใหเขาใจถึงสินคาในความรับผิดชอบของพนักงานคนอื่นไดดวย
บริษัทฯ มีการกําหนดใหมีพนักงานพี่เลี้ยงสําหรับพนักงานใหมในชวง 3 เดือนแรกในรูปแบบ On the Job Training เพื่อคอย
ชวยเหลือใหพนักงานใหมสามารถปฏิบัติงานได โดยมีขอผิดพลาดนอย และสามารถปฎิบัติงานไดในเวลาอันสมควร
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10. การควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระทุกทานเขารวมประชุม ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการสอบถามขอมูลจากฝายบริหาร
และไดใหความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม รวมถึงในเรื่อง
การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในสามารถดูไดจากเอกสารแนบ 3
สําหรับกรณีที่ทางบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดมีขอเสนอแนะในเรื่องระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับระบบสินคาคงเหลือ ซึ่งมิไดจัดทํารายงานวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ ซึ่งในเรื่องดังกลาว บริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานการ
แสดงสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ป เพื่อติดตาม และดําเนินการกับสินคารายการดังกลาว โดยนําเขาพิจารณาในการ
ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีความเห็นเพิ่มเติมใหเริ่มวางแผนการปรับปรุงระบบซอฟทแวรเพื่อ
รองรับระบบการทํางานดังกลาวดวย
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11. รายการระหวางกัน

11.1 รายการระหวางกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ / บุคคลที่เกี่ยวของ

บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด

บริษัท เวคเตอรเทคโซลูชั่น จํากัด

หนวย: ลานบาท
ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผล

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ขนาดของ
รายการ
ป 2551

ขนาดของ
รายการ
ป 2552

คุณชาญชัย รักษธนานนท
(พี่ชายคุณเอกชัย ศิริจันทนันท
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและกรรมการ
ของบริษัทฯ) เปนผูถือหุนและ
กรรมการของบริษัทดังกลาว

ขายสินคาสําเร็จรูปทางดานปโตรเคมี
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
2552 มียอดคงคาง 1.06 และ 5.50
ลานบาท ตามลําดับ

6.79

22.16

เปนการขายสินคาใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว เปนการทํารายการตามการคาปกติของ
บริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ซื้อสินคาสําเร็จรูปทางดานปโตร
เคมี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 และ 2552 มียอดคงคาง
0.00 และ 1.50 ลานบาท
ตามลําดับ

0.00

15.62

เพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและเปนการพัฒนาสินคา บริษัทจึง
มีความจําเปนตองวาจาง บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด ทําการผสมสินคาให
และเก็บสูตรในการผสมเปนความลับ โดยบริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด ทํา
การซื้อวัตถุดิบจากบริษัทฯ ในราคาตลาด และเมื่อทําการผสมเสร็จแลวก็จะขาย
กลับมาใหบริษัทฯ ในราคาตนทุนบวกคาจางผสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว เปนการทํารายการตามการคาปกติของ
บริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

0.01

0.18

เปนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อการใชงานและ
การดําเนินงานของบริษัทฯตามปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนการทํารายการตามการคาปกติของบริษัทฯ และ
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

คุณพัชมณฑ ฐิรวัฒนวงศ (พี่สาว ซื้อเครื่องใชสํานักงาน
คุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ ซึ่งเปนผูถือ
หุนรายใหญและกรรมการของ
บริษัทฯ) เปนผูถือหุนรายใหญ
และกรรมการของบริษัทดังกลาว
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บริษัท นิวโมเดอรน ซุปเปอรแพค จํากัด

คุณวิชาญ
นันทนานนทชยั
(พี่ชายคุณบุญศรี คุลีเมฆิน ผูถือ
หุนจํานวน 100 หุนในบริษัทฯ
และเปนภรรยาคุณสมชาย คุลี
เมฆิน ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
และกรรมการของบริษัทฯ) เปนผู
ถือหุนรายใหญและกรรมการของ
บริษัทดังกลาว และคุณบุญศรี คุ
ลีเมฆิน เปนกรรมการของบริษัท
ดังกลาว

บริษัท 21 กอสราง จํากัด

คุณฮุก ทิชาชล (พี่ชายคุณสํารวย คากอสรางและซอมแซมอาคาร
ทิชาชล ผูถือหุนรายใหญและ
กรรมการของบริษัทฯ) เปนผูถือ
หุนรายใหญและกรรมการของ
บริษัทดังกลาว

ขนาดของ
รายการ
ป 2551

ขนาดของ
รายการ
ป 2552

ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผล

16.65

23.33

เปนการขายสินคาใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว เปนการทํารายการตามการคาปกติของ
บริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

0.11

0.17

บริษัท 21 กอสราง จํากัด เปนผูรับเหมาฯที่เคยกอสรางอาคารสํานักงานและโกดัง
ของบริษัทฯ ตอมาเมื่อพื้นดินรอบโกดังเกิดชํารุด จึงไดวาจางใหบริษัทดังกลาวมา
ทําการซอมแซม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล

ขายสินคาสําเร็จรูปทางดานปโตร
เคมี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 และ 2552 มียอดคงคาง
0.81 และ 0.00 ลานบาท
ตามลําดับ
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กรรมการและผูบริหารรวม 4 ทาน
ประกอบดวย
นายสํารวย ทิชาชล
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
นางประวิชญา หรรษกุล

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ

กรรมการบริษัทและผูบริหาร
บริษัทฯ

ลักษณะรายการ

ขนาดของ
รายการ
ป 2551

ขนาดของ
รายการ
ป 2552

ขายสินทรัพยคือรถยนตประจํา
ตําแหนงใหกับกรรมการและ
ผูบริหารดังกลาวซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบบริษัทที่ไดกําหนดไวตั้งแต
ป 2549

2.04

0.00
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รายการดังกลาวเปนไปตาม
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11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในการทํารายการระหวางกันที่เปนการคาปกติ บริษัทฯ มีนโยบายจะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป
ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาสอบและใหความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัทฯ หรือ บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ
ที่นอกเหนือจากการคาปกติ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัทฯ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการใด ๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทํารายการนั้น ๆ
11.3 นโยบายและแนวโนมการเกิดรายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯคาดวา รายการระหวางกันระหวางบริษัทฯกับบริษัทที่เกี่ยวของจะยังคงเกิดขึ้นจากรายการการซื้อขายสินคาเปนหลัก
โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันตามขอ11.2 ในการอนุมัติรายการระหวางกัน
อยางไรก็ตาม สําหรับบริษัท นิวโมเดอรน ซุปเปอรแพค จํากัด มีแนวโนมการเกิดรายการลดลง เนื่องจากผูผลิตคือ บริษัท เอส
ซีจี พลาสติกส จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ซีซีซี คาเคมีภัณฑ จํากัด) ไดยกเลิกการผลิตสินคาเกรดที่บริษัท นิวโมเดอรน ซุปเปอร
แพค จํากัดสั่งซื้อจากบริษัทฯ เปนหลัก จึงทําใหบริษัท นิวโมเดอรน ซุปเปอรแพค จํากัด หันไปสั่งซื้อสินคาเกรดดังกลาว
จากผูผลิตอื่นแทน
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1 ความเห็นของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ผู
ตรวจสอบงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ผู
ตรวจสอบงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547, 2548 , 2549, 2550 และ 2551
นายเสนีย โสภิตลาภธนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4043 สํานักงาน บีพี เฮาส ผูตรวจสอบงบการเงินประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2546
ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 - 31 ธันวาคม 2552 สรุปได
ดังตอไปนี้
ป 2545-2546
ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ผลการ
ดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
ป 2547-2552
ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551, 2550, 2549,
2548 และ 2547 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.2ตารางสรุปงบการเงินบริษัท
หนวย: พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2550 ณ 31 ธันวาคม 2551 ณ 31 ธันวาคม 2552
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

งบดุล

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา (สุทธิ)
สินคาคงเหลือ (สุทธิ)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) (รวมสินทรัพยรอการขาย)
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

14,802
554,388
212,487
2,508
784,185

1.56
58.62
22.47
0.27
82.92

18,010
283,227
305,686
3,095
610,018

2.34
36.71
39.62
0.40
79.07

20,915
385,573
266,312
3,532
676,332

2.53
46.56
32.16
0.43
81.67

161,322
150
161,472

17.06
0.02
17.08

160,543
956
161,499

20.81
0.12
20.93

151,599
163
151,762

18.31
0.02
18.33

945,657 100.00

771,517 100.00

828,094 100.00

330,000
190,090
2,827

34.90
20.10
0.30

290,000
102,338
3,881

37.59
13.26
0.50

220,000
174,948
3,799

26.57
21.13
0.46

17,160
30,274
570,351

1.81
3.20
60.31

0
16,812
413,031

0.00
2.18
53.53

0
30,361
429,108

0.00
3.67
51.82

6,209

0.66

7,641

0.99

3,841

0.46

2,790
8,999
579,350

0.29

0
7,641
420,672

0.00
0.99
54.52

0
3,841
432,949

0.00

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว -- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม-จัดสรรแลว
กําไรสะสม-ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน

61.26

200,000 21.15
56,034
5.93
15,100
1.60
95,173 10.06
366,307 38.74
945,657 100.00
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52.28

200,000 24.15
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6.77
20,000
2.42
119,111 14.38
395,145 47.72
828,094 100.00
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งบกําไรขาดทุน
2550
จํานวนเงิน รอยละ

2551
จํานวนเงิน รอยละ

หนวย: พันบาท
2552
จํานวนเงิน รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

3,455,719
26
17,128

99.51
0.00
0.49

3,410,034
23
18,725

99.45 2,647,351
0.00
0
0.55
17,508

99.34
0.00
0.66

3,472,873

100.00

3,428,782

100.00 2,664,859

100.00

3,215,988
97,708

92.61
2.81

3,168,530
133,034

92.41 2,459,775
3.88
77,572

92.30
2.91

3,313,696
159,177

95.42
4.58

3,301,564
127,218

96.29 2,537,347
3.71 127,512

95.21
4.79

14,852
35,847
108,478

0.43
1.03
3.14

15,138
35,541
76,539

คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและ
บริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยและ
ภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
(1)

หมายเหตุ:

0.54

0.38

0.44
1.04
2.23

5,821
25,392
96,299
0.48

(1) กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณบนฐานของหุนที่มีมลู คาที่ตราไวของหุนที่ 1 บาท
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งบกระแสเงินสด

หนวย: พันบาท
2550

2551

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี

144,325

112,080

121,691

11,524

12,061

11,557

0

165

0

37

7,296

0

(1,700)

23,000

(21,000)

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

70

26
95

กําไรจากการจําหนายยานพาหนะและอุปกรณ

(413)

(2,150)
(1,826)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย

0

1,233
0

คาใชจายดอกเบี้ย

5,821

14,852
15,138

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

168,147

168,009

117,726

ลูกหนี้การคา

(72,405)

263,700

(102,347)

สินคาคงเหลือ

(26,101)

(116,199)

60,374

659

(588)

341

64

(806)

15

(41,612)

(87,847)

72,541

คาใชจายคางจาย

803

(1,067)

3,027

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,236

(2,806)

2,265

31,791

222,396

153,942

จายดอกเบี้ย

(14,323)

(14,368)

(5,773)

จายภาษีเงินได

(29,261)

(45,386)

(16,625)

(11,793)

162,642

131,544

ซื้ออุปกรณ

(5,191)

(3,536)

(2,625)

เงินสดรับจากการจําหนายยานพาหนะและอุปกรณ

3,396

2,044

425

(1,795)

(1,492)

(2,200)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

หนวย: พันบาท
2550

2551

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

128,000

(40,000)

(70,000)

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเขาการเงิน

(5,842)

(5,992)

(4,439)

เงินกูยืมระยะยาวลดลง

(57,160)

(19,950)

0

เงินปนผลจาย

(30,000)

(52,000)

(24,000)

เงินปนผลจายระหวางกาล

(28,000)

(40,000)

(28,000)

6,998

(157,942)

(126,439)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(6,590)

3,208

2,905

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

21,392

14,802

18,010

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

14,802

18,010

20,915

10,191

7,963

0

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน
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อัตราสวนทางการเงิน
2550

2551

2552

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.37

1.48

1.58

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.00

0.73

0.95

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

(0.02)

0.33

0.31

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) *

6.59

7.96

7.62

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

54.59

45.20

47.24

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) *

16.19

12.23

8.60

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

22.23

29.44

41.86

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) *

15.25

21.67

17.74

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

23.61

16.61

20.29

Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

53.21

58.03

68.81

อัตรากําไรขั้นตน (%)

6.94

7.08

7.09

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

4.61

3.73

4.82

อัตรากําไรสุทธิ (%)

3.14

2.24

3.64

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) *
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

31.81

21.35

25.82

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) *

12.07

8.91

12.04

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) *

74.62

54.87

68.86

3.87

3.99

3.33

1.58

1.20

1.10

73.75

83.62

83.07

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) *
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

หมายเหตุ: * Annualized
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12.3 คําอธิบายและวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
12.3.1 ผลการดําเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
การที่ธุรกิจประเภทนี้จะอาศัยเงินทุนหมุนเวียนคอนขางสูง ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจนี้จึงอยูที่การบริหาร
สินคาคงคลัง การจัดสงสินคาใหไดทันความตองการของลูกคา ตนทุนทางการเงิน การบริหารการเรียกเก็บเงิน
จากลูกคา รวมถึงยอดขาย เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีกําไรขั้นตนอยูในระดับต่ํา การสรางยอดขายใหเกิดขึ้นได
มาก จะทําใหเกิดกําไรสุทธิที่ดีได
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,664.9 ลานบาท
ลดลงจากป 2551 ที่มีรายไดรวมทั้งสิ้น 3,428.8 ลานบาท จํานวน 763.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.28 โดย
ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 96.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ที่มีกําไรสุทธิ 76.5 ลานบาท จํานวน 19.8 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 25.82 สาเหตุสําคัญของการลดลงดานยอดขายนั้นมาจากกําลังซื้อที่หดตัวจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งตอเนื่องมาตั้งแตไตรมาส 4 ป 2551 ประกอบกับราคาสินคาที่ลดลงตามความ
ผันผวนของราคาน้ํามัน แตอยางไรก็ตามทั้งยอดขายและกําไรขั้นตนนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแตปลายไตรมาส 2
ป 2552 เนื่องจากกําลังซื้อที่เริ่มกลับเขามาบวกกับราคาสินคาที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก
ในสวนของสินทรัพยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 828.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นป 2551 ที่มีสินทรัพยรวมเทากับ 771.5 ลานบาท จํานวน 56.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.33
สินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คือ สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 676.3 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 81.67 ของสินทรัพยรวม โดยรอยละ 46.56 ของสินทรัพยทั้งหมด หรือเทากับ 385.6 ลานบาท คือ
ลูกหนื้การคาสุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 102.3 ลานบาทเมื่อเทียบกับสิ้นป 2551 ที่มีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 283.2
ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 36.14 โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น บวก
กับสัดสวนลูกหนี้สวนใหญคือประมาณรอยละ 70.50 เปนหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ซึ่งเปนผลมาจากยอดขาย
รายเดือนที่เริ่มปรับสูงขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปนี้
และอีกรอยละ 32.16 ของสินทรัพยทั้งหมด หรือเทากับ 266.3 ลานบาท คือสินคาคงเหลือสุทธิ ซึ่งลดลงจํานวน
39.4 ลานบาทเมื่อเทียบกับสิ้นป 2551 ที่มีสินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 305.7 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการลดลง
รอยละ 12.88 โดยมีสาเหตุมาจากราคาสินคาตอหนวยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน ประกอบกับสินคาคงเหลือ
เมื่อสิ้นป 2551 นั้นมีอยูเปนจํานวนมากเนื่องจากยอดขายที่ลดลงอยางมากในไตรมาสสุดทายซึ่งเปนผลกระทบ
มาจากการชะลดตัวของเศรษฐกิจโลก
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2. ผลการดําเนินงาน
รายได
ยอดขายของบริษัทฯ ในป 2552 เทากับ 2,647.4 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ที่มียอดขายเทากับ 3,410.0 ลาน
บาท ประมาณ 762.7 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 22.37 ยอดขายป 2552 นั้นแบงเปนยอดขายจากสินคากลุม
Commodity Polymerซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดเทากับ 1,778.9 ลานบาท ยอดขายจากสินคากลุมSpecialty and
Engineering Polymer เทากับ 730.4 ลานบาท และยอดขายจากสินคากลุม Specialty Chemical เทากับ
138.1 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 67.20, 27.59 และ 5.22 ใกลเคียบกับป 2551 ที่ 67.25, 28.39 และ
4.36 สาเหตุของยอดขายรวมที่ลดลงนั้นเปนผลกระทบมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก บวกกับราคา
สินคาที่ลดลงตามความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2552 บริษัทฯ มีตนทุนขายและคาใชจายรวมทั้งสิ้น 2,537.3 ลานบาท ลดลง 764.2 ลานบาทจากปกอน
หรือลดลงในอัตรารอยละ 23.15 โดยคาใชจายหลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากตนทุนขาย โดยตนทุนขายลดลง
708.8 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 22.37 ซึ่งเทากับอัตราการลดลงของยอดขาย อัตราสวนตนทุน
ขายตอยอดขายของบริษัทฯ ใกลเคียงกับปกอนจากระดับรอยละ 92.92 มาเปนรอยละ 92.91 ในป 2552
เนื่องจากมีอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยทั้งปที่ใกลเคียงกัน
ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2552 ลดลง 55.5 ลานบาทจากป 2551 หรือลดลงในอัตรารอย
ละ 41.69 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากในป 2551 บริษัทฯตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือจํานวน 23.0
ลานบาทและโอนกลับบัญชีดังกลาวในปนี้จํานวน 21.0 ลานบาท เนื่องจากมีการขายสินคาดังกลาวออกไป
อีกทั้งในป 2551 นั้นมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 7.3 ลานบาทแตในปนี้ไมมีรายการดังกลาว
ดานดอกเบี้ยจาย ในป 2552 มีดอกเบี้ยจายรวม 5.8 ลานบาท ลดลง 9.3 ลานบาทจากป 2551 ที่ 15.1 ลาน
บาท หรือลดลงในอัตรารอยละ 61.55 เนื่องจากบริษัทฯมียอดเงินกูยืมระยะสั้นในระหวางปที่ลดลงเพราะ
สินคาคงเหลือลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในปนี้อยูในชวงขาลง
กําไรสุทธิ
ดวยปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯในรอบปบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นเปน 96.3 ลาน
บาท เทียบกับ 76.5 ลานบาทในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.82 ซึ่งมีผลทําใหอัตรากําไรสุทธิของป 2552
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.64 จากรอยละ 2.24 ในป 2551
อยางไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่คอนขางต่ํา เปนไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมตัวแทนจัดจําหนาย
สินคาวัตถุดิบอุตสาหกรรม
แตการเพิ่มสัดสวนการจําหนายสินคาเกรดพิเศษในอนาคตที่มีอัตรากําไรสูงกวา
คาดวาจะมีผลใหบริษัทฯ มีกําไรมากขึ้น และทําใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นได
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อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 2552 เทากับรอยละ 25.82 เพิ่มขึ้นจากปกอนที่รอยละ 21.35
เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหเสนอจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากกําไร
ของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงิน 80 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 83.07 ของกําไรสุทธิ เพื่อ
นําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ตอไป ทั้งนี้บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2552 ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.14 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 จึงยังคงตอง
จายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2552 อีก ในอัตราหุนละ 0.26 บาท
12.3.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ตามงบการเงินป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 828.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 56.6
ลานบาทจากปกอนหนา หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.33 โดยสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น
สินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก
สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 66.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.87 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การคา ซึ่งเพิ่มขึ้น 102.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.14 โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
บวกกับสัดสวนลูกหนี้สวนใหญคือประมาณรอยละ 70.50 เปนหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ซึ่งเปนผลมาจาก
ยอดขายรายเดือนที่เริ่มปรับสูงขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปนี้
สวนสินคาคงเหลือนั้นลดลง 39.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.88 เนื่องจากราคาสินคาตอหนวยที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปกอน ประกอบกับสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นป 2551 นั้นมีอยูเปนจํานวนมากเนื่องจากยอดขายที่ลดลง
มากในไตรมาสสุดทายซึ่งเปนผลกระทบมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ลูกหนี้การคา
บริษัทฯ จะใหเครดิตการคากับลูกหนี้การคาสวนใหญของบริษัทฯ ประมาณ 30-60 วัน ยกเวนลูกคาองคกรที่มีงวด
การวางใบเรียกเก็บเงินที่จะตองมีการเรียกเก็บเงินตามกําหนดเวลา โดยบริษัทฯ มีลูกคาที่ชําระคาสินคาเกิน
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ใหเครดิตเทอมอยูจํานวนหนึ่งซึ่งมาจากเหตุผลของการกําหนดการวางใบเรียกเก็บเงินคาสินคา
ที่ทําใหบางครั้ง บริษัทฯ ตองรอใหถึงงวดการวางใบเรียกเก็บเงินคาสินคากอน ซึ่งทําใหระยะเวลาที่ใหเครดิตเทอม
จริง ๆ สําหรับลูกคาบางกลุมอาจอยูระหวาง 45-75 วัน เมื่อเทียบกับเครดิตเทอม 30-60 วัน สัดสวนลูกหนี้แยกตาม
อายุหนี้ที่คางชําระสามารถแสดงไดดังตอไปนี้
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ยังไมถึงกําหนดคางชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 1 เดือน
เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การคา
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน

31 ธันวาคม 2551
171.1

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2552
271.8

89.8
18.2
5.8
6.4
4.9
296.2
13.0
283.2

101.9
8.8
4.5
0.8
10.8
398.6
13.0
385.6

ปจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการเรียกเก็บคาสินคาจากลูกคา โดยจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการชําระ
คาสินคาลาชาเปนอัตรารอยละตอป ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะทําใหระยะเวลาการคงคางของลูกหนี้นับจากวันที่เรียกเก็บ
ลดลง และยังมีการตรวจสอบเครดิตของลูกคากอนการใหวงเงินเครดิต รวมถึงนโยบายสําหรับลูกคากลุมใหมที่
ไมใชลูกคาเกรด A หรือ B ที่สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินไดวา มีฐานะทางการเงินดี และไมมีปญหาหนี้สิน
คางชําระในตลาด จะตองซื้อสินคาเปนเงินสดอยางนอย 2-3 งวด เพื่อติดตามดูพฤติกรรมและความสามารถในการ
ชําระเงิน กอนที่จะมีการใหวงเงินเครดิต ในสวนของหนี้สงสัยจะสูญบริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในอัตรารอยละ 50 – 100 โดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระรวมกับประวัติการชําระ
เงิน และฐานะการเงินของลูกหนี้แตละราย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สะสมรวม 13.0 ลานบาท
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําประกันภัยคุมครองความเสียหายจากลูกหนี้การคากับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งโดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เปนเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยมีคาเบี้ยประกันขั้นต่ําเทากับ 1.98
ลานบาท และใหความคุมครองเทากับรอยละ 90 ของมูลคายอดหนี้เสีย และใหความคุมครองสูงสุด 50 เทาของคา
เบี้ยประกันที่จายจริง โดยทางบริษัทประกันภัยจะกําหนดวงเงินคุมครองสําหรับลูกคารายที่บริษัทฯดําเนินการขอ
วงเงินคุมครองหนี้เสีย และไดรับการอนุมัติ
สินคาคงคลัง
ในสวนของสินคาคงคลังของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมูลคาของสินคาคงคลังของบริษัทฯ ให
อยูในระดับไมเกินยอดขายเฉลี่ยประมาณ 7 วันในสวนของสินคาที่ผลิตในประเทศ และประมาณ 30-90 วันในสวน
ของสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยการสั่งซื้อสินคาจะกระทําภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดของแผนกสั่งซื้อ
สินคา โดยการสั่งซื้อสินคาเกินกวานโยบายที่กําหนดจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัตจิ ากกรรมการบริหาร
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สภาพคลอง
ในป 2552 บริษัทฯ มีสภาพคลองที่ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดเขามาจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในชวงปลายป 2548
และการไถถอนเงินฝาก
ธนาคารที่ใชเปนหลักประกันในชวงตนป 2549 จึงทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารเงินทุนใหมีตนทุนทางการเงินลดลง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในป 2552 อยูที่ประมาณ 47.24 วัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2551 ที่ประมาณ
45.20 วัน เนื่องจากยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายรายเดือนที่เริ่มปรับสูงขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2552
ในขณะที่ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 29.44 วันในป 2551 มาเปน 41.86 วันในป 2552 ซึ่ง
เปนผลมาจากยอดขายที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับปกอน สวนระยะเวลาชําระหนี้ของบริษัทฯ ในป 2552 เทากับ
20.29 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่ประมาณ 16.61 วัน เนื่องจากในไตรมาส 4 ป 2551 นั้นยอดสั่งซื้อสินคาลดลง
มากตามยอดขาย
บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองที่ 1.58 เทาในป 2552 และ 1.48 เทาในป 2551 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากป
2545 ที่เทากับ 0.86 เทา อัตราสวนดังกลาวเปนผลมาจากเงินกูยืมระยะสั้นที่ลดลง ในขณะที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น
ตามการเติบโตของยอดขาย
แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ในป 2552 ไมแตกตางจากป 2551 มากนัก โดยบริษัทฯอาศัยแหลงเงินทุนในรูป
หนี้สินหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดยมีหนี้สินรวมคิดเปนประมาณรอยละ 52-55 ของสินทรัพยรวม โดยหนี้สินสวน
ใหญมาจากเงินกูยืมธนาคารระยะสั้นและบางสวนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจาหนี้การคา
ในป
2552 บริษัทฯมียอดเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ลดลง โดย ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดคงเหลืออยูที่
220.0 ลานบาท เทียบกับ 290.0 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 หรือลดลงรอยละ 24.14 และมีผลทําใหอัตราสวน
หนี้สินตอทุนลดลงเหลือ 1.10 เทา เมื่อเทียบกับ 1.20 เทาในป 2551
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 2552 ทากับ 395.1 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 44.3 ลานบาทจากป 2551 หรือคิดเปน
รอยละ 12.63 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เปนผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของป 2552 ที่เพิ่มขึ้น
12.4

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี คือ สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คิด
เปนมูลคารวมทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมี
ภาระคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จะตองชําระใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดแตอยางใด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
แตงตั้งคุณทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 แหงบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใน
อัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 850,000 บาท
สวนที่ 2 หนาที่ 77

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน

13. ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
-ไมม-ี

สวนที่ 2 หนาที่ 78

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน

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

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 2 หนาที่ 79

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
1. กรรมการบริหารหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
และดวยความระมัดระวังในฐานะ
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
แลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายสมชาย คุลีเมฆิน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายสมชาย คุลีเมฆิน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.

นายสมชาย คุลีเมฆิน

รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ

- นายสมชาย คุลีเมฆิน -

2.

นายสํารวย ทิชาชล

กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 1

- นายสํารวย ทิชาชล -

3.

นายเอกชัย ศิริจันทนันท

กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 2

- นายเอกชัย ศิริจันทนันท -

4.

นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ

- นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ -

5.

นายปยะ จริยเศรษฐพงศ

กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายบริหารและฝาย
ปฏิบัติการ
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 3

สวนที่ 3 หนาที่ 1

- นายปยะ จริยเศรษฐพงศ -

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล

6.

นางประวิชญา หรรษกุล

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

- นางประวิชญา หรรษกุล -

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ

- นายสมชาย คุลีเมฆิน -

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

1.

นายสมชาย คุลีเมฆิน

2. กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพยนอกจาก 1
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายให นายสมชาย คุลีเมฆิน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายสมชาย คุลีเมฆิน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.

นายวิระ มาวิจักขณ

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

- นายวิระ มาวิจักขณ -

2.

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

- ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม -

3.

รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน -

4.

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- นายสุชาติ ศุภพยัคฆ -

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ

- นายสมชาย คุลีเมฆิน -

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
1.

นายสมชาย คุลีเมฆิน

สวนที่ 3 หนาที่ 2

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

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2552
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

1

นายวิระ มาวิจักขณ
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ

อายุ
(ป)
66

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี
University of Texas

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
0.05

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
DCP 26/2003
RCP 17/2007

ชวงเวลา
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2551 - 2552
2544 – 2546

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ
วุฒิสมาชิก
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการที่ปรึกษา
ดานสิ่งแวดลอม
ประธานกรรมการ
อธิบดี

วุฒิสภา ประเทศไทย
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน จํากัด
บริษัท รีฟายน เทค จํากัด
บริษัท ทีพีที ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
2

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ป)
59

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอีราสมูส

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
0.08

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ

2551 - ปจจุบัน
2547 - 2551
2550

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอีราสมูส

2544 - ปจจุบัน

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอีราสมูส
DCP 18/2002

2547 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน

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

2549 – ปจจุบัน

ประธานประจําประเทศไทย

2545 - ปจจุบัน

นายกสมาคม

2544 - ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
สภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมการธิการยกราง
รัฐธรรมมูญ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
กลุมบริษัท ทีพีที ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
กลุมบริษัท จารดีน แมธีสัน (ประเทศไทย)
จํากัด
สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
3

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

74

เทียบเทาปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ The School of
Economics and Business
Administration in Gothenburg
ประเทศสวีเดน

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
0.05

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

52

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ACP 14/2006
DCP 72/2006
Directors Diploma Examination
20/2006

ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน
2538 – 2551

ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
DAP 32/2005

4.

ชวงเวลา

0.00

-

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

2547 - 2550

กรรมการบริหาร

2539 – 2546

กรรมการอํานวยการ

ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2547 – 2549
2547 – 2549
2546 - 2547
2541 – 2546

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ

ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
CFO
รองกรรมการผูจัดการ

หนวยวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ภัทรลีสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ภัทรลีสซิง จํากัด (มหาชน)
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงงาน น้ําตาลทรายขาว เริ่มอุดม จํากัด
บริษัท แอดดา (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เรพแพคคอนสรัคชั่น จํากัด
บริษัท สามมิตรมอเตอร จํากัด
บริษัท กาดสวนแกว จํากัด

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
5.

6.

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

นายสมชาย คุลีเมฆิน
กรรมการ และ กรรมการ
ผูจัดการ
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นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายการตลาด 1
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ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
FND 2/2003
DCP 62/2005
Leadership and CEO
Succession Planning 4/2006
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
FND 15/2005
DCP 72/2006

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
23.25

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา

กรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการฝายขาย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

2537 – 2539

กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการ
ฝายการตลาด 1
ผูจัดการฝายขาย

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

ผูจัดการขายตรง
เจาหนาที่ขาย
ผูจัดการแผนกขาย
เจาหนาที่วิชาการ

2538 - ปจจุบัน
2531 – 2538
2528 - 2531
2522 - 2528

13.56

-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ

2539 – ปจจุบัน

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
Central Pacific (EX-IM) GmbH, Germany
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด

บริษัท สยาม บราเดอร อิมปอรต – เอ็กซปอรต
จํากัด
บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จํากัด
บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
7.

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นายเอกชัย ศิริจันทนันท
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายการตลาด 2

อายุ
(ป)
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
13.56

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ปริญญาตรี เคมีอุตสาหการ
สถาบันพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

ชวงเวลา
2538 – ปจจุบัน

2529 – 2538
2529 - 2531

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ
กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการฝาย
การตลาด 2
ผูจัดการฝายขาย
อาจารย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการ
ฝายบริหาร และฝาย
ปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขาย
ตัวแทนขาย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
คณะวิศวกรรมโพลีเมอร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปริญญาตรี วิศวกรรมโพลีเมอร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประกาศนียบัตร วิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
FND 15/2005
DCP 69/2006

8

นาย ศิริ ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายบริหารและฝาย
ปฏิบัติการ
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ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DAP 30/2004
FND 15/2005
DCP 72/2006

7.71

-

2538 – ปจจุบัน

2535 – 2537
2533 – 2535
2530 - 2533

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ตะลอมสิน พลาสติก จํากัด
บริษัท เอ็ม ซี พลาสติก จํากัด

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
9

10

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายการตลาด 3

นางประวิชญา หรรษกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน

อายุ
(ป)
49

46
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ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DAP 30/2004
FND 15/2005
DCP 69/2006

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
สอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DCP 87/2007
EDP 2/2008

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
13.06

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2538 – ปจจุบัน

2532 – 2538
2526 – 2532

0.05

-

กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการ
ฝายการตลาด 3
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขาย

2534 - 2540

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี-การเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน

2530 - 2533

ผูสอบบัญชีอาวุโส

2545 – ปจจุบัน
2544 - 2544
2541 - 2544

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บล็อก ดรัก คัมปะนี (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ซี.เมลเชอรส แอนด โก. (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท ไพรซ วอเตอร เฮาสคูเปอร เอบีเอเอส
จํากัด

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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

-ไมมี-

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

เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายใน
ดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของ
ระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การ
จัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน

1.1

คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได
เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัท มีการมอบหมายใหกรรมการบริหารจัดทําเปาหมายและแผนงานประจําป โดยจะมีการประชุม
เพื่อติดตามผลงานเปนรายไตรมาส และรายเดือน และคณะกรรมการบริหารไดจัดทําเปาหมาย และแผนงาน
ประจําป 2553 และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว

1.2

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และได
พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานใน
ลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปน
จริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
; ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาเปาหมายการดําเนินงาน โดยประเมินจากขอมูลทางธุรกิจ ผลประกอบการ
ฐานลูกคา และความเหมาะสมที่จะเปนไปไดในอนาคต จึงมั่นใจไดวาเปาหมายในการดําเนินงานที่กําหนดไวมีความ
เหมาะสม และสามารถดําเนินการได ประกอบกับบริษัทไมมีนโยบายใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานจาก
ยอดขายในรูปคอมมิชชั่น

1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับ
ชอบใหกับผูบริหารและพนักงานและกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร _______

1.4

บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝา
ฝน หรือไม
; มี
 ไมมี
บริษัทฯ ไดมีการจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและไดประกาศในวันที่ 22 มีนาคม 2548 นอกจากนี้ บริษัทไดทํา
การปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่ประกาศขางตนใหมใหสมบูรณยิ่งขึ้น และประกาศใชอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 พรอมทั้งพิมพแจกใหแกพนักงานทุกคน รวมถึงผูบริหารและกรรมการทุกทาน เพื่อไวใช
อางอิงไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังไดบรรจุเปนเอกสารที่แจกใหกับพนักงานใหมทุกคน ณ วันที่เริ่มงาน

1.5

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อกํากับและตรวจสอบการดําเนินธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อและการ
บริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตได

1.6

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทใน
ระยะยาว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาและลูกคา โดยเนนการเปน
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชนในการติดตอคาขายซึ่งกันและกันในระยะยาว

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมา
จากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถ
รองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจาก
ความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1

บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยงทั้ง
ที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
; มี
 ไมมี
คณะกรรมการบริหาร จะมีการประเมินปจจัยเสี่ยงที่มาจากภายนอกและภายใน โดยอาศัยการประชุมประจําเดือน
เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจ และกําหนดมาตรการการกํากับดูแลที่เหมาะสม ตามที่
ไดเปดเผยรายงานในหัวขอ ปจจัยเสี่ยง (แบบ 56-1)

2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
; มี
 ไมมี
คณะกรรมการบริหาร ไดมีการวิเคราะหถึงเหตุการณ และขอกฎหมายที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใน
อนาคตเปนประจําในการประชุมทุกเดือนของคณะกรรมการบริหาร

2.3

บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการในการติดตามขอมูล และประเมินสถานการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูติดตาม และพิจารณามาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น

2.4

บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดมีการแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
โดยกําหนดชองทางในการสื่อสารเปนทางวาจาหรือทางลายลักษณอักษร รวมถึงการประชุมประจําเดือน

2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
มีนโยบายในการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไว
ไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ กําหนดอํานาจในการอนุมัติดานการเงิน โดยมีการกําหนดระดับการอนุมัติตามจํานวนเงินอยางชัดเจน

3.2

บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในดานการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ__
การดูแลจัดเก็บทรัพยสินอยางชัดเจน

3.3

ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมี
มาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
และไดมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมดังกลาว ตามเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกิจการกําหนด

3.4

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
เทานั้น ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.5

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.6

ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลา
ที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
; ไมมีกรณีดังกลาว
 ใช
 ไมใช
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________

3.7

กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.8

ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว

3.9

บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
; มี
 ไมมี
มีมาตรการติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของในที่ประชุมประจําเดือน

3.10

ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะ
นั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี
; ไมมีกรณีดังกลาว

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่
เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือ
ขอมูลอื่น
ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1

ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
; ใช
 ไมใช
ในการนําเสนอเรื่องใหกับทางคณะกรรมการพิจารณานั้น กําหนดใหมีการนําเสนอขอมูลที่สําคัญ และเพียงพอตอ
การพิจารณาอนุมัติ

4.2

กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
; ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไมใช

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
; ใช
 ไมใช
มีการบันทึกรายงานการประชุม และเสนอที่ประชุมลงมติรับรองความถูกตอง

4.4

บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผูสอบ
บัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องดังกลาว

4.5

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา
ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดใชนโยบายการบัญชี เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตาม
เปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1

กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหาร
วาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไดมีการนําเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณา_______
เปรียบเทียบ วาเปนไปตามเปาหมายและงบประมาณที่ตั้งเอาไวหรือไม รวมถึงการพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรค__
ในการดําเนินงานของแตละฝายที่อาจสงผลใหไมบรรลุตามเปาหมายของแตละฝายและเปาหมายขององคกรที่_____
กําหนดไวตลอดจนแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว

5.2

กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว
บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
เปนความเห็นเดียวกับที่ไดกลาวไวในขอ 5.1

5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 ซึ่งหนวยงาน
ดังกลาว รายงานงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และมีแผนงานการตรวจสอบประจําปที่ไดรับความเห็นชอบ__
จากคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายป____________________________________

5.4

กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดกําหนดใหรายงานผลการตรวจสอบ ตองรายงานตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เปนไปตามโครงสรางองคกรที่กําหนด

5.5

เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว

5.6

บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม
; ใช
 ไมใช
แนวนโยบายของผูบริหาร กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ความคืบหนาในการติดตามปรับปรุงขอบกพรองของหนวยงานที่รับการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

5.7

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัย
วามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
; มี แตยังไมเคยมีกรณีดังกลาว
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว

