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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปโตรเคมี
รวมถึงสารเติมแตงที่ใชในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จัดจําหนายสินคา ใหกับบริษัท
ชั้นนําทั้งในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมกันถึง 23 บริษัท อาทิเชน บริษัท เอสซีจี
พลาสติกส จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ซีซีซี คาเคมีภัณฑ จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทจัดจําหนายเม็ดพลาสติกในกลุมปโตรเคมีที่บมจ.ปูนซิ
เมนตไทยถือหุนทั้งรอยเปอรเซนต บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) Exxon Mobil Chemical, Dupont
Engineering Polymers, บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด, Ciba Specialty Chemical และ Chi Mei Corporation ซึ่งบริษัทฯ ถือ
วาเปนบริษัทไทยที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแตง และเคมีภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
พลาสติกและปโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย
บริษัทฯ กอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในวันที่ 1 เมษายน
2538 บริษัทฯ มีผูบริหาร 5 ทาน ที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมพลาสติกจนถึงปจจุบันมากวา 20 ป ดวยประสบการณของทีม
ผูบริหารเปนสวนสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงป 2545 ถึง ป 2549 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเฉลี่ยรอยละ
35 ตอป ถึงแมวาปริมาณขายในป 2549 จะลดลงจากป 2548 เล็กนอยจาก 62,414 ตัน ในป 2548 เปน 59,079 ตันในป 2549
หรือลดลงประมาณรอยละ 5 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทหันมาเนนการขายสินคาเกรดพิเศษ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาสินคาในกลุม
Commodity สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทในป 2549 ปรับตัวสูงกวาป 2548 มากกวารอยละ 80 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
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 2549 บริษัทฯ มีรายได 3,390 ลานบาท
แบงเปนรายไดจากสินคา Commodity Polymer 2,406 ลานบาท รายไดจากสินคา Specialty and engineering polymer 823
ลานบาท รายไดจาก Specialty chemical 149 ลานบาท และรายไดอื่น ๆ 12 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 71.0, 24.3, 4.4
และ 0.3 ของรายไดรวมตามลําดับ โดยในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปยังสินคาเกรดพิเศษ (Specialty
Product) ซึ่งเปนกลุมที่ตองใหคําปรึกษาทางวิชาการ มีอัตรากําไรขั้นตนสูง และเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตโดดเดนอยางมี
นัยสําคัญโดยยอดขายกลุมสินคาเกรดพิเศษเติบโตจาก 391 ลานบาทในป 2545 เปน 972 ลานบาทในป 2549
บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนตัวแทนจําหนายที่ใหบริการลูกคาครบวงจร (Total Solutions and Service Provider) ใน
อุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี โดยบริษัทฯ ไมไดทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนายเพียงอยางเดียว แตบริษัทฯ ยังเปนศูนยรวม
ความรูและเทคโนโลยีลาสุดจากผูผลิตชั้นนําของโลกจึงทําใหสามารถใหคําปรึกษาทางวิชาการที่เปนประโยชนแกลูกคาในดานการ
ผลิต และเชื่อมโยงตอไปถึงดานการตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ถือหลักพันธมิตรในการทําธุรกิจกับลูกคา ผูผลิต และสถาบันการเงิน
ที่เนนการเกื้อกูลกันเพื่อการคาในระยะยาว
บริษัทมีความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากหนี้สูญของลูกหนี้การคา ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
เงินทุนหมุนเวียน ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินคาตลาดโลก 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)

2547

2548

2549

549
854
586
694
160

644
893
505
596
297

691
851
473
535
316

2,617
133
65
35

3,258
163
76
37

3,378
201
112
67

4.47
22.54
1.32
0.94
4.35
1.03
0.34

4.18
15.99
1.12
1.28
2.00
1.49
0.23

7.64
21.74
1.97
1.46
1.70
1.58
0.33

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย)
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสีย่ ง
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออรหรือผูผลิตสินคานอยราย
สัดสวนของซัพพลายเออรที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายในสัดสวนที่สูง คือ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด (บริษัทในเครือ
บมจ. ปูนซิเมนตไทย ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ซีซซี ี คาเคมีภัณฑ จํากัด ) โดยมีสัดสวนรอยละ 53.8 ของยอดซื้อทั้งหมดของ
บริษัทฯ ในป 2549 โดย บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัดเปนบริษัทผูจําหนายวัตถุดิบครบวงจรดานโพลีโอเลฟนที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทยและอาเซียน ดังนั้น ในอนาคต หากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ยกเลิกการใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย
สินคา จะสงผลกระทบตอรายไดและกําไรของบริษัทฯ โดยตรงเนื่องจากขาดสินคาที่จะขายใหกับลูกคา
อยางไรก็ตาม สัดสวนการสั่งซื้อนี้ไดลดลงมาอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา โดยในป 2547 อยูที่ระดับรอยละ 63 ของยอดซื้อ
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2548 อยูที่ระดับรอยละ 55.1 ของยอดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ และลดลงเหลือประมาณรอยละ 53.8
ของยอดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2549 แมวายอดซื้อจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด จะเพิ่มขึ้นจาก 1,583 ลานบาท
ในป 2547 เปน 1,665 ลานบาทในป 2548 และ 1,698 ลานบาท ในป 2549 สัดสวนยอดซื้อของบริษัทฯ จาก บริษัท เอสซีจี
พลาสติกส จํากัด เมื่อเทียบกับยอดซื้อทั้งหมดยังลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มุงเนนขยายตลาด และเพิ่มยอดขายสินคาเกรด
พิเศษที่ผลิตโดยซัพพลายเออรชนั้ นําอื่น ๆ อีกกวา 20 บริษัท ซึ่งโดยสวนใหญบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเพียงบริษัทเดียวใน
ประเทศไทย และใหอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวา มีความเสี่ยงเรื่องราคา และหนี้เสียต่ํากวา มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก และ
คูแขงนอยราย นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกลนี้ (ภายในระยะเวลา 5 ป) บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนสินคาเกรดพิเศษ
(Specialty Product) นั่นคือ สินคาใน หนวยธุรกิจ Specialty and engineering polymer และ Specialty chemical ใหมี
สัดสวนเพิ่มขึ้น จากป 2549 ที่มีสัดสวน ประมาณรอยละ 26.8 ของยอดขายรวม ซึ่งจะทําใหสัดสวนของยอดขายจากบริษัท
เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ลดลงซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากการการพึ่งพิงซัพพลายเออรรายเดียว
นอกจากนี้สัดสวนกําไรขั้นตนที่ไดรับจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัดคิดเปนเพียงประมาณรอยละ 27 จากกําไรขั้นตน
ทั้งหมดของบริษัท
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพนักงาน
เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ สวนใหญเปนการขายผานพนักงานขาย ดังนั้น ยอดขายของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรง
กับบุคลากรฝายขาย บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากรฝายขายในดานความสัมพันธที่มีกับลูกคา หากพนักงาน
ขายออกจากบริษัทฯ ไป ลูกคาก็อาจยายการซื้อสินคาตามไปดวย ซึ่งอาจจะทําใหยอดขายและกําไรของบริษัทฯ ลดลงได
นอกจากนี้ ในการขายสินคาเกรดพิเศษบางผลิตภัณฑ อาจจําเปนตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากรใน
การขายสินคานั้น ๆ หากพนักงานขายคนดังกลาวออกจากบริษัทฯ ไป บริษัทฯ อาจประสบปญหาในการหาบุคลากรมา
ทดแทน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีพนักงานขายลาออกนอยมาก ประกอบกับผูบริหารของบริษัทฯ ไดคาขายกับลูกคาเหลานี้เปน
เวลานาน ดังนั้น จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเสียลูกคาไดในระดับหนึ่ง และผูบริหารของบริษัทฯ มีความรูความชํานาญใน
สินคาทุกชนิดเปนอยางดี ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการฝกอบรมใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง จึงสามารถพัฒนา
บุคลากรมาทดแทนไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับระบบฐานขอมูลลูกคาที่ดีจึงทําใหงายตอการติดตามของพนักงานใหมสิ่งที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือสินคาเกรดพิเศษที่บริษัทฯ เปนตัวแทนสวนใหญหลังจากผูสั่งซื้อของลูกคารับรองคุณภาพแลว จะไม
เปลี่ยนไปใชของบริษัทอื่นถาไมมีเหตุจําเปนอยางยิ่งจริงๆ เนื่องจากผูสั่งซื้อของลูกคากําหนดรายละเอียดคุณภาพของวัตถุดบิ
ไวแลว
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1.3 ความเสี่ยงจากหนี้สูญของลูกหนี้การคา
ปจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายเครดิตเกือบทั้งหมด ดังนั้นหากลูกหนี้การคาของบริษัทฯ กลายเปนหนี้สูญเปนจํานวนมาก อาจ
สงผลตอสภาพคลองของบริษัทฯ ทางดานเงินทุนหมุนเวียน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน
บริษัทฯ มีนโยบายการตรวจสอบเครดิตของลูกคาที่รัดกุมกอนที่จะใหเครดิตกับลูกคา มีการคัดสรรและขายเครดิตเฉพาะ
ลูกคาเกรด A จนถึง B หรือ C บางรายเทานั้น โดยบริษัทฯ มีกระบวนการแบงเกรดที่เปนระบบ โดยลูกคารายใหมที่ไมใชลูกคา
เกรด A หรือ B ที่สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินไดวา มีฐานะทางการเงินดี และไมมีปญหาหนี้สินคางชําระในตลาด ควร
ซื้อสินคาเปนเงินสดอยางนอย 2-3 งวด เพื่อติดตามดูพฤติกรรมและความสามารถในการชําระเงิน กอนที่จะมีการใหวงเงิน
เครดิต โดยในขณะนี้ บริษัทฯ ไดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาวงเงินเครดิตสําหรับลูกคาทั้งรายเกาและรายใหม และมีการ
จัดตั้งระบบการอนุมัติเครดิตใหกับลูกคาโดยแยกออกมาจากฝายขาย
เพื่อควบคุมรายการขายที่มีลักษณะไมปลอดภัย
นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดทําประกันคุมครองความเสียหายของลูกหนี้การคากับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งโดยมีผลตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2548 เปนเวลา 2 ปสําหรับสัญญาฉบับแรก (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550) โดยจะคุมครองสําหรับหนี้เสียของ
ลูกคาของบริษัทฯ ที่มียอดคงคางมากกวา 1 ลานบาท และใหความคุมครองเทากับรอยละ 80 ของมูลคายอดหนี้เสีย โดยมีคา
เบี้ยประกันขั้นต่ําสําหรับความคุมครองระยะเวลา 2 ปเทากับ 4.16 ลานบาท และใหความคุมครองสูงสุด 30 เทาของคาเบี้ย
ประกันที่จายจริง โดยทางบริษัทประกันภัยจะกําหนดวงเงินคุมครองสําหรับลูกคารายที่บริษัทฯ ดําเนินการขอวงเงินคุมครอง
หนี้เสีย สําหรับการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการพิจารณาความเสี่ยงของลูกหนี้การคาจาก
ประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง และเปรียบเทียบกับสํารองคาเผื่อหนี้สูญที่ตั้งอยู
และการค้ําประกันจากบริษัทประกันภัย วาจําเปนตองมีการสํารองเพิ่มเติมหรือไม
1.4 ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ซื้อสินคาจากซัพพลายเออรในตางประเทศเปนสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมด เพื่อความสะดวก
ในการควบคุมดูแล โดยในป 2549 บริษัทฯ มีการซื้อสินคาในสกุลเงินตางประเทศประมาณรอยละ 19.07 ของยอดสั่งซื้อ
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในจํานวนนี้มากกวารอยละ 99 เปนการซื้อสินคาในสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 25-30 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2550 จากการลดลงของอัตราภาษีของสินคานําเขาของสินคากลุมป
โตรเคมีนอกกลุม AFTA สวนใหญจากรอยละ 8.75 เปนรอยละ 5 ซึ่งจะทําใหสินคาเกรดพิเศษที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
เปนสวนใหญมีโอกาสขยายตัวขึ้นมาก ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐมีความผันผวน
อาจทําใหมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ ไดมาก
อยางไรก็ตาม เพื่อการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของคาเงินบาทตอ
สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอยางใกลชิดโดยขอคําปรึกษาจากธนาคารคูคาประกอบการตัดสินใจวา ควรจะมีการปองกัน
ความเสี่ยงโดยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาหรือไม บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการไมเก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยน
โดยไมมีการซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาโดยไมมีภาระผูกพันทางการคา นอกจากนี้สินคาที่บริษัทฯ นําเขาจาก
ตางประเทศ บริษัทฯ จะมีการกําหนดราคาดวยวิธีตนทุนของบริษัทฯ บวกอัตรากําไร (Cost plus) และบริษัทฯ จะไมมีการขาย
ลวงหนาโดยไมไดตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกับลูกคาหรือไมไดซื้อเงินตราลวงหนา
จึงทําใหสามารถปองกันความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่ง
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1.5 ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการสํารองสินคาคงคลังไวจํานวนหนึ่งเพื่อใหสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว รวมถึง
ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากลูกคาของบริษัทฯ อยูที่ประมาณ 51 วัน ซึ่งนานกวาระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากเจาหนี้
การคาของบริษัทฯ ที่มีระยะเวลาประมาณ 24 วัน ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ จําเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียนระดับหนึ่งสําหรับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมี Cash Cycle อยูที่ประมาณ 47 วัน หากยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ บริษัท
ฯ อาจตองหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมซึ่งมีตนทุนทางการเงินสูงกวาตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในปจจุบัน
ในปจจุบัน บริษัทฯ สามารถซื้อสินคาจากผูผลิต เชน บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ในรูปเครดิตไดสูงสุดถึง 60 วัน แต
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถหาแหลงเงินจากสถาบันการเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวามาก บริษัทฯ จึงซื้อสินคาดวยเงินสด
โดยอาศัยวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อรับสวนลดทางการคา ซึ่งทําใหอัตรากําไรของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยในกรณีที่บริษัทฯ มี
ความจําเปนที่จะตองหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจเลือกใชเครดิตจากผูผลิตได
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินหลายแหง ทําใหบริษัทมีวงเงินทุนหมุนเวียนใชไดอยาง
เพียงพอ โดย ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยังมีวงเงินคงเหลือที่จะสามารถใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดอีกมากกวา รอยละ 80
จากวงเงินที่มีอยูทั้งหมด ทําใหบริษัทฯ มีฐานะเงินทุนหมุนเวียนที่เขมแข็งยิ่งขึ้น และ ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเพียง 1.69 เทาอีกทั้งการที่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ ไดรับเงื่อนไขเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชยดีขึ้นเปนลําดับ
1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาในตลาดโลก
ถึงแมวาบริษัทฯ จะมียอดขายสวนใหญจากในประเทศ แตราคาสินคาที่ขายในตลาดสวนใหญจะผูกติดกับราคาสินคาใน
ตลาดโลกตามลักษณะสินคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งมีลักษณะเปน commodity product ซึ่งราคาสินคาจะผูกติดกับ
อุปสงคและอุปทานของตลาดโลกที่ไมแนนอน กําไรของบริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงตามราคาสินคาในตลาดซึ่งมีลักษณะเปนวัฏ
จักร ความเสี่ยงของบริษัทฯ จึงอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อสินคามาในราคาสูงและเกิดเหตุการณที่ราคาของสินคา
ดังกลาวลดลง ในกรณีนี้บริษัทฯ อาจจําเปนตองขายสินคาคงคลังที่มีอยูใหกับบริษัทลูกคาในราคาที่ลดลงหรือต่ํากวาราคาที่
ซื้อมา ซึ่งจะสงผลทําใหกําไรของบริษัทฯ ลดลงและอาจขาดทุนในบางกรณี
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงนี้ลงโดยการพยายามเก็บสินคาคงคลังในระดับต่ํา โดยเฉพาะสินคาที่มีความ
ผันผวนของราคามาก และติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดตลอดเวลาจากขอมูลที่ไดรับจากซัพพลายเออรระดับโลก
อยางครบวงจร ตั้งแตผลิตภัณฑตนน้ําจนถึงปลายน้ําในอุตสาหกรรมปโตรเคมี สําหรับลูกคารายใหญที่มีการสั่งซื้อลวงหนาใน
ปริมาณมาก บริษัทฯ จะไดรับการสนับสนุนในเรื่องปริมาณและราคาโดยตรงจากผูผลิต และ/หรือผูจําหนายจึงทําใหลดความ
เสี่ยงได นอกจากนี้ สินคาเกรดพิเศษของบริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินคาต่ํา เนื่องจากกําหนด
ราคาขายตามตนทุนของบริษัทฯบวกกําไร (Cost Plus)
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1.7 ความเสี่ยงจากการมีกําไรขั้นตนคอนขางต่ํา
เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนคอนขางต่ําตามลักษณะของธุรกิจ ปจจัยตาง ๆ เชน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คุณภาพของลูกหนี้ และการบริหารสินคาคงคลัง เปนตน อาจสงผลกระทบตออัตรา
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม เมื่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําใหบริษัทฯ มี
ฐานะเงินทุนหมุนเวียนที่เขมแข็งยิ่งขึ้น และทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงื่อนไขเงินกู
จากธนาคารพาณิชยที่ดีขึ้นเปนลําดับ อีกทั้ง การที่บริษัทฯ มีการเฝาติดตามดูแลนโยบายในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นโยบายในการพิจารณาเครดิต และการบริหารสินคาคงคลังอยางใกลชิด นาจะทําใหลด
ผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิลงได
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความไดเปรียบคูแขงในดานความหลากหลายครบวงจรของสินคาที่เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพจาก
ผูผลิตในอันดับ 1-3 ของโลกในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยี จึงทําใหบริษัทฯ สามารถขยายตลาดสินคาเกรดพิเศษไดใน
อัตราสูงทุกป สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนโดยรวมดีขึ้นและสูงกวาคูแขงทั่วไปที่ไมมีสินคาเกรดพิเศษ และเนนเฉพาะ
สินคา Commodity ที่มีอตั รากําไรขั้นตนต่ํา ซึ่งจะมีผูคาเพียง 4-5 ราย จากจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 50 รายเทานั้นที่มีสินคา
เกรดพิเศษจําหนาย
ทั้งนี้บริษัทฯสามารถยกระดับอัตรากําไรขั้นตนจากรอยละ 5 ในป 2548 เปนประมาณรอยละ 6 ในป 2549 และอยูในทิศทางที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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 สําหรับกรณีของ Crompton ที่มีการยกเลิก
สัญญาในป 2549 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนของ Crompton และผูถือหุนใหมดังกลาว มีตัวแทน
จําหนายในประเทศไทยอยูแลว อยางไรก็ตามมูลคาขายจากการเปนตัวแทนจําหนายให Crompton คิดเปนเพียงรอยละ 0.07
และ 0.03 ของยอดขายป 2548 และ 2549 ตามลําดับ

สวนที่ 2 หนาที่ 5

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

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 28 ตอป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท
แผนภาพแสดงการเจริญเติบโตของยอดขายในอดีตของบริษัทฯ
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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 ซีซซี ี 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
NYLON 66 ที่ใหญที่สุดในโลก และตัวแทนจําหนายของ Chi Mei Corporation ผูผลิต ABS รายใหญที่สุดของ
โลก
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ไดรับแตงตั้งจาก Ciba Specialty Chemical ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสินคาสารเติมแตงสําหรับอุตสาหกรรม
พลาสติกระดับโลก และ Owen Corning Australia PTY ผูผลิต Fiber Glass ใหเปนตัวแทนจัดจําหนาย และ
เพิ่มทุนเปน 30 ลานบาท
ไดรับแตงตั้งจากบริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด (ประเทศไทย) (Dow Chemical Thailand บริษัทเคมีและ
พลาสติกชั้นนําของโลก) และ Cabot Plastics Hongkong Ltd. ผูผลิต Masterbatch ใหเปนตัวแทนจําหนาย
บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเปน 50 ลานบาท และทํายอดขายไดเกิน 500 ลานบาทเปนครั้งแรก
Advance Elastomer Systems (AES) หลังจากการควบรวมกิจการปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Exxon Mobil 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 Exxon Mobil 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
ตอมา บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว ทําการจดทะเบียนแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปน
“บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)” เรียบรอย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2548 มีมติใหแกไขการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน
45 ลานหุนใหม ดังนี้
สวนที่ 2 หนาที่ 7

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย




ป 2549

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญจํานวน 1.1 ลานหุน ใหเสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในราคา
เทากับมูลคาทางบัญชีตอหุนของงวดปบัญชี 2547 ซึ่งเทากับ 1.03 บาทตอหุน
หุนสามัญจํานวน 43.9 ลานหุน ใหเสนอขายตอประชาชน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
ในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดในการเสนอขายหุนดังกลาว

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 และ BASF CATALYSTS LLC. (เดิมชือ่ Engelhard corporation) ผูผลิตสินคา Catalyst

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปโตรเคมี รวมถึง
สารเติมแตงที่ใชในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จัดจําหนายสินคาใหกับบริษัทชั้น
นําทั้งในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมกันถึง 23 บริษัท ซึ่งถือวาเปนบริษัทไทยที่
เปนตัวแทนจําหนายของบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติก
และเคมีภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีที่มี
สินคาหลากหลายที่สุดในประเทศไทย (ที่มา: ขอมูลจากบริษัทฯ) และซัพพลายเออรของบริษัทฯ ในประเทศไทยสวนใหญเปน
บริษัทซัพพลายเออรสินคาอันดับ 1 ของประเทศไทยในประเภทนั้น ๆ ในสวนซัพพลายเออรในตางประเทศก็เชนกันสวนใหญ
จะเปนผูผลิตที่มีขนาดกําลังการผลิตอยูใน 3 อันดับแรกของโลก
บริษัทมีลูกคาที่เปนผูประกอบการที่เปนโรงงานแปรรูปพลาสติกและอื่นๆ ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเชน
บรรจุภัณฑในรูปแบบตางๆ ชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร เครื่อง
กีฬา เครื่องเขียน ของเด็กเลน ฯลฯ เปนจํานวนถึง 2,000 บริษัท ในจํานวนนี้มีมากกวา 800 บริษัทที่มีการซื้อสินคาจากบริษัท
ทุกป
ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวมใด ๆ
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได
2547
โครงสรางรายได

2548

2549

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

Commodity polymer
Specialty and engineering polymer
Specialty chemical

1,864.8
629.7
122.2

70.9
23.9
4.7

2,424.0
666.2
167.4

74.1
20.4
5.1

2,406.2
822.5
149.3

71.0
24.3
4.4

รวมรายไดจากการขาย

2,616.7

99.5

3,257.6

99.6

3,378.0

99.7

รายไดอื่น1
รวมรายไดทั้งสิ้น
อัตราการเติบโตของรายได

14.2
0.5
2,630.9 100.0
40.50%

14.2
0.4
3,271.8 100.0
24.36%

11.5
0.3
3,389.5 100.0
3.60%

หมายเหตุ: 1 รายไดอื่น หมายถึง รายไดที่มาจากคานายหนารับจากการติดตอประสานงานขายสินคาใหแกซัพพลายเออรตางประเทศ และดอกเบี้ยรับ
จากธนาคาร และ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และกําไรจากการขายสินทรัพย

2.3 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนตัวแทนจําหนายที่ใหบริการลูกคาไดครบวงจร (Total Solutions and Service Provider) และดี
ที่สุด ในอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี โดยบริษัทฯ ไมไดทําหนาที่เปนตัวแทนจัดจําหนายเพียงอยางเดียว แตบริษัทฯ
ยังเปนศูนยรวมความรูและเทคโนโลยีลาสุดจากผูผลิตชั้นนําของโลกจึงทําใหสามารถใหคําปรึกษาทางวิชาการที่เปนประโยชน
แกลูกคาในดานการผลิต และเชื่อมโยงตอไปถึงดานการตลาดโดยไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ :
เปาหมายดานสินคา
 การมุงเนนขยายตลาดสินคาเกรดพิเศษ โดยมีเปาหมายจะเพิ่มสัดสวนยอดขายจากสินคาเกรดพิเศษ เนื่องจาก เปน
สินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงและมีคูแขงจํากัด
 การมีสินคาที่ครบวงจรจากผูผลิตที่มีคุณภาพสินคาดีที่สุดหรือผูผลิตที่มีกําลังการผลิตใหญที่สุดใน
3 อันดับแรกไว
ใหบริการลูกคาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา
เปาหมายดานลูกคา
 การสรางความไววางใจกับลูกคา โดยมีนโยบายการขายที่เปนมิตรเสมือนเปนพันธมิตรกับทั้งซัพพลายเออรและลูกคา
 การสรางฐานลูกคาเดิมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และขยายฐานลูกคาใหมในลักษณะพันธมิตรระยะยาวตอเนื่อง
 เพิ่มความแข็งแกรงทางการเงินใหแกลูกคาดวยการแนะนําลูกคาที่ดีของบริษัทใหสถาบันการเงินที่สนับสนุนบริษัท เพื่อ
รวมมือกันสนับสนุนสงเสริมสภาพคลองทางการเงินและลดตนทุนทางการเงินใหแกลูกคา ในรูปแบบ SUPPLY CHAIN
FINANCING ซึง่ จะสรางความแข็งแกรงใหลูกคาและสงเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมในระยะยาว

สวนที่ 2 หนาที่ 9

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

เปาหมายดานยอดขายและกําไร
 ตองการเพิ่มยอดขายเติบโตในอัตราประมาณรอยละ 8-12 ตอป ในชวงเวลา 3 ปขางหนา คือ ตั้งแต ป 2550 ถึง ป 2552
 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
 และเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) บริษัทมีนโยบายที่จะไมใหมีคูสมรสของกรรมการ
บริษัททํางานในบริษัท
 บริษัทมีเจตนารมณอยางยิ่งที่จะดําเนินการดังตอไปนี้
o
การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝงใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาขององคกร
o
พัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีทักษะ ความรู และความสามารถบริการลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
o
สรางสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักในการทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
ตามเปาหมายทีว่ างไว
o
การจัดใหมีสวัสดิการที่ดีแกพนักงาน ไดแก
 ดานสุขภาพอนามัย ไดแก การประกันสุขภาพ เพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลขณะที่เจ็บปวย การลาคลอด สถานออกกําลังกาย กีฬา เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพที่
แข็งแรง
 ดานการเงิน ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับพนักงาน
 ดานอื่น ๆ ไดแก ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สังสรรคพนักงานประจําป หองสมุด เงิน
ชวยเหลือตาง ๆ อาทิ งานแตงงาน คลอดบุตร งานศพ
เปาหมายดานซัพพลายเออรและสถาบันการเงิน
 การสรางความสัมพันธและความไววางใจกับซัพพลายเออร และสถาบันการเงินในลักษณะพันธมิตรระยะยาว โดยเนน
ความโปรงใส เปดเผยขอมูลที่ถูกตองแมนยํา ทันตอเหตุการณ
 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใหซัพพลายเออรในลักษณะการใหบริการของบริษัทแบบครบวงจร (Tatal Outsource)
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
SBU

-CCC
-Sabic
-Borouge
-The Polyolefin
-Cabot Plastics
-Asia Polymer
-Nova Chemical
-Others

2. PET & PVC
SBU

-Thai PET resin
-TPC
-Others

1. Engineer &
Synthetic
Rubber
SBU

-Dupont
-Chisso
-G.E. Plastic
-Exxon Mobil
-Re inforcement
Compound
-Others

2. Themo.
Rubber&
Transprency
SBU
-Exxon Mobil
(Santoprene product)
-Eastman
-Exxon Mobil
(PE & PP Metalocene)
-Dow (UCC Prod.)
-TPE Compound
-Cabot Plastics
-Others

3. หนวยธุรกิจ
Specialty Chemical

3. Styrenic
Plastic
SBU

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

1. Additive &
Adhesive
SBU

-Ciba Specialty
-Exxon Mobil
-Others

2. Petrochem. &
Intermediate
SBU

-Chevron Philips
-Owens Corning
-Rio Tinto Mineral
-Nanocor
-Others

3.1.1 หนวยธุรกิจ Commodity Polymer
หนวยธุรกิจ Commodity Polymer เปนหนวยธุรกิจที่ดูแลสินคาประเภทวัตถุดิบพื้นฐานที่มีความผันผวนราคาคอนขางสูง
โดยสินคาประเภทนี้จะเปนสินคาที่มีการซื้อขายคลองตัว ทําใหมีปริมาณและมูลคาการขายที่สูง โดยมากกวา 50% ของ
ยอดขายในหนวยธุรกิจนี้จะอยูในรูปเครดิตทางการคาไมเกิน 30 วัน หนวยธุรกิจ Commodity Polymer สามารถแบงหนวย
ธุรกิจออกเปน 2 หนวยธุรกิจยอย ไดแก
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3.1.1.1 หนวยธุรกิจยอยที่ 1 (SBU 1.1) ดาน Polyolefin ประกอบดวย Polypropylene (PP) และ Polyethylene Resin
(HDPE, LLDPE, LDPE)
หนวยธุรกิจนี้จะดูแลสินคาทางดาน Polypropylene และ Polyethylene Resin ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เชน ถุงพลาสติก ขวดบรรจุภัณฑ ซัพพลายเออรรายใหญ ในหนวยธุรกิจนี้ ไดแก บริษัท
เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่รับผิดชอบการขายสินคาในกลุมปโตรเคมีของ บมจ. ปูนซิเมนตไทย ที่
เปนผูผลิตสินคาประเภท PP/PE ที่มีกําลังการผลิตประมาณ 1.3 ลานตันตอป ซึ่งใหญที่สุดในประเทศไทยและ
ใหญที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน ทั้งนี้ ในป 2548 และ ป 2549 บริษัทฯ มียอดซื้อสินคาจากบริษัท เอสซีจี
พลาสติกส จํากัด สูงสุดโดยคิดเปนรอยละ 55 และ 54 ของยอดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนําเขา PP/PE จากซัพพลายเออรตางประเทศในเกรดที่ผูผลิตในไทยยังผลิตไมได
หรือผลิตไดแตคุณภาพไมตรงตามความตองการของลูกคา รวมถึงการใหบริการลูกคาโดยจัดหาสินคาใหลูกคา
นํามาผลิตและสงออกในรูปสินคาสําเร็จรูป โดยบริษัทฯ จะไดรับคาบริการจากการจัดหา (Commission fee)
จากผูผลิตตางประเทศ โดยบริการนี้จะแตกตางจากการเปนตัวแทนจําหนายตรงที่ บริษัทฯ ไมตองรับความเสี่ยง
ของสินคาที่ขาย โดยผูผลิตจะสงสินคาใหกับลูกคาและเก็บเงินกับลูกคาโดยตรง ในขณะที่บริษัทฯ จะทําหนาที่
เพียงเปนตัวกลางประสานงานระหวางผูผลิตในตางประเทศกับลูกคา ตัวอยางรายการประเภทนี้ ไดแก การจัดหา
LLDPE จากกลุม SABIC ผูผลิตอันดับ 3 ของโลกในประเทศซาอุดิอารเบีย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเปนตัวแทน
จําหนายสินคาเติมแตงประเภท Black Masterbatch ซึ่งเปนสีดําใชกับพลาสติกของบริษัท Cabot Plastics ซึง่
เปนผูผลิตอยูในประเทศอังกฤษ, ฮองกง ซึ่งเปนบริษัทที่คน พบขบวนการผลิต Carbon Black คนแรก และใน
ปจจุบันยังคงเปนผูผลิตรายใหญที่สุดในโลก
3.1.1.2 หนวยธุรกิจยอยที่ 2 (SBU 1.2) ดานสินคา PVC และสินคา PET
หนวยธุรกิจนี้จะดูแลสินคา PVC ทั้งในรูปแบบของ PVC RESIN ที่ใชในการผสมกับวัตถุดิบอื่นและ PVC
Compound ที่สามารถนําไปแปรรูปไดโดยตรงโดยไมตองผสมวัสดุอื่น บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายของ บมจ.
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ ที่เปนผูผลิต PVC รายใหญที่สุดในไทยและรายใหญที่สุดในอาเซียน สินคาในกลุมนี้
จะถูกจําหนายใหกับผูแปรรูปสินคาประเภทรองเทา ฟลม ภาชนะบรรจุภัณฑ ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร จนถึงงาน
ประเภทอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ หนวยธุรกิจนี้ยังดูแลสินคา PET โดยเปนตัวแทนจําหนายของ บจก. ไทยเพ็ทเร
ซิน ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ. ปูนซิเมนตไทย และ บจ.มิตซุย เจาของเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุน
สินคาในกลุมนี้จะถูกจําหนายใหกับโรงงานผลิต PET สําหรับบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มในรูปขวดหรือแผน
เชน น้ําดื่ม, น้ํามันพืช เปนตน
.
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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 4 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 สินคาที่ขายใหบริษัทฯ ทําการจัดจําหนายอยูในกลุมพลาสติกวิศวกรรม เชน
Zytel (Polyamide หรือ Nylon) ซึ่งเปนตัวตานทานที่ใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส, Delrin (Polyacetal)
ซึ่ง 2 ผลิตภัณฑนี้ Dupont เปนผูนําของตลาดในทั่วโลกในขณะนี้ โดยที่มีกําลังการผลิตสูงสุดและกระจาย
ฐานการผลิตไปทั่วโลก ซึ่งฐานการผลิตในภูมภิ าคนี้อยูที่ประเทศสิงคโปร จีน เกาหลี และญี่ปุน นอกจากนี้ยัง
มีสินคาอีกหลายชนิดดวยกัน เชน CRASTIN (PBT) ซึ่งเปนวัสดุที่ใชในการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกใน
อุตสาหกรรมหลากหลาย, HYTREL (TEEE), RYNITE (PET) ซึ่งเปนวัสดุที่ทนความรอนในระดับหนึ่งโดย
สามารถใชในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา, THERMX (PCT) เปนตน ผลิตภัณฑของบริษัท Dupont
จําหนายใหแกอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เปนหลัก
G.E Plastic เปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําของโลก ที่มีสินคาและบริการหลากหลายโดยที่บริษัทฯ ทําหนาที่เปน
หนึ่งในผูจัดจําหนายสินคาของ G.E ซึ่งสินคาหลักที่ทําการจัดจําหนายก็เปนสินคาในกลุมของพลาสติก
วิศวกรรม เชน สินคา PC, PPO และ PEI ซึ่งเปนสินคาที่ใชเพื่อทําฝาครอบไฟหนารถยนต ชิ้นสวนภายใน
หองโดยสาร ฝาครอบโคมไฟถนน สวิทซ อุปกรณในงานเครื่องใชไฟฟาหลายประเภท ซึ่งสินคาเหลานี้จะ
จําหนายไปยังอุตสาหกรรมยานยนต, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
Chisso Corporation เปนบริษัทญี่ปุนซึ่งชํานาญในการผลิตพลาสติกเสริมแรง และพลาสติกที่มีการผสม
สารหนวงการติดไฟ พลาสติกผสมใน Polypropylene (PP) และสินคาที่ใชทําความสะอาดภายในเครื่องจักร
ที่ใชในการผลิตเมื่อตองการเปลี่ยนสีหรือชนิดของ Polymer ตัวอยางสินคา Chisso ที่บริษัทจัดจําหนาย เชน
Z Clean ซึ่งเปนสารทําความสะอาดในกระบอกหลอม (EXTRUDER) ของเครื่องแปรรูปพลาสติก
Exxon Mobil เปนผูผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมีที่ใหญที่สุดในโลก สินคาของ Exxon Mobil ที่ SBU นี้ดูแล
คือ EPDM และ BUTYL Rubber ซึ่งเปนวัตถุดิบที่นําไปผลิตเปนชิ้นงานยางที่ใชในอุตสาหกรรมกอสราง ,
ไฟฟา และ ยานยนต สําหรับสินคา EPDM บริษัทจะรับผิดชอบทําการตลาดลูกคาในประเทศไทยทั้งหมด แต
ในกรณีของสินคา Butyl Rubber บริษัทฯ จะรับผิดชอบทําตลาดลูกคารายเล็ก และกลาง สวนลูกคาราย
ใหญ ทาง Exxon Mobil จะเปนผูดูแลเอง โดยสินคา 2 ชนิดนี้ Exxon Mobil เปนผูผลิตที่มีกําลังการผลิต
ใหญที่สุดในโลก สินคานี้จะจัดจําหนายไปยังโรงงานแปรรูปยางสังเคราะห บริษัทฯ คาดวาธุรกิจนี้ของ
Exxon Mobil เปนธุรกิจใหมที่มอี นาคตและการเติบโตสูง โดยบริษัทฯ เริ่มทําธุรกิจนี้กับ Exxon Mobil ตั้งแต
ปลายป 2547 เปนตนมา
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3.1.2.2 หนวยธุรกิจยอยที่ 2 (SBU 2.2) Thermo Plastic Rubber และ Transparency material
สินคาในหนวยธุรกิจนี้แบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมพลาสติกกึ่งยาง หรือ Thermo plastic / Elastomer กับ
กลุมที่เปนพลาสติกใสซึ่งจําหนายไปยังอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
โดยเฉพาะเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแล
ความงาม


สินคากลุมพลาสติกกึ่งยาง บริษัทฯ มีซัพพลายเออรหลักคือ บริษัท Exxon Mobil ผลิตภัณฑของ Exxon ที่
บริษัทฯ จัดจําหนาย คือ พลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมือนยางสังเคราะห มีคุณสมบัติที่ดีคือ ทนสารเคมี ทน
ความรอนไดดี ซึ่งสามารถทําการขึ้นรูปไดเหมือนพลาสติกทั่วไป โดยนิยมนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต
เครื่องใชไฟฟา และสินคาอุปโภค เชน ยางกันฝุนสําหรับรถยนต ดามจับแปรงสีฟน เปนตน นอกจากนี้ บริษัท
ฯ ยังเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาของ Exxon Mobil อีกแผนกหนึ่ง คือ Metalocene PE และ PP โดยมีชื่อ
ทางการคาวา EXACT และ VISTAMAXX ตามลําดับ ซึ่งนํามาใชปรับปรุงคุณสมบัติของ Polymer ตาง ๆ
ใหมีความออนนุม เหนียว ทนความเย็นดีขึ้น จนถึงการนําไปทดแทน PVC SOFT ซึ่งมีขอจํากัดในการใช
งานสําหรับสินคาสงออกบางประเภทที่ระบุเปน NON-PVC
ในสวน VISTAMAXX เปนพลาสติกที่ Exxon Mobil ใชคําวา “New to the World” ซึ่งตัวแทนจําหนาย
จะตองทําการสรางความตองการขึ้นเองในประเทศ แตบริษัทฯ คาดวาจะไมเปนปญหาในการสรางตลาดแต
อยางใด เนื่องจากบริษัทฯ ไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาสินคา EXACT มาแลวดวยแนวทางเดียวกัน



สินคากลุมพลาสติกใส (Transparent Plastic) บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายของผลิตภัณฑจากบริษัท
Eastman Chemical ซึ่งเดิมเปนสวนหนึ่งของ Eastman Kodak โดยสินคามี 2 กลุมหลัก คือ Copolyester
และ Cellulose Polymer โดย Copolyester นิยมใชในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เครื่องสําอาง ที่เนนความใส
และรูปลักษณของบรรจุภัณฑเปนพลาสติกที่ไดรับการยอมรับวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ยัง
สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องเขียน เครื่องมือชาง ในขณะที่ Cellulose Polymer เปนพลาสติกที่
ผลิตมาจากเยื่อไมธรรมชาติ ผูผลิตจึงจําเปนตองมีแหลงวัตถุดิบที่สม่ําเสมอ ในปจจุบัน ตลาดนี้มีผูเลนนอย
รายโดย Eastman เปนผูเลนรายหลักในตลาดโลก
นอกจากนี้ยังมี Supplier หลัก ๆ อีก 2 ราย คือ Dow Chemical ในสวนที่ควบรวมเอาสินคาพลาสติก
Polyethylene ของ Union Carbide เขามา ซึ่งจะมุงเนนในอุตสาหกรรม Cosmetic Packaging และบริษัท
Cabot Plastics ในธุรกิจ Conductive Polymer ซึ่งเปนสินคาเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีกลุม
ลูกคาเฉพาะ มีขนาดของธุรกิจไมใหญมากนัก แตผูที่อยูในธุรกิจนีจ้ ะตองมีความรูความเขาใจเฉพาะสาขานี้
อยางลึกซึ้ง ซึ่งคูแขงในธุรกิจนี้ก็มีไมมากเชนกัน
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3.1.2.3 หนวยธุรกิจยอยที่ 3 (SBU 2.3) Styrenic Plastic
หนวยธุรกิจนี้ดูแลสินคาหลากหลายเกือบครบทุกชนิดที่มจี ําหนายในอุตสาหกรรม Styrenic Plastic ซึ่งไดแก
GPPS, HIPS, SAN, ABS, SBS, SMMA, PMMA, PC และ PC/ ABSโดยพลาสติกแตละชนิดจะมีการใชงาน
แตกตางกันไป ตัวอยางเชน งานบรรจุภัณฑ สวนตกแตงเสื้อผา (ไมแขวนเสื้อ) ของเลน สวนประกอบรถยนต
และ ชิ้นสวนคอมพิวเตอร โดยซัพพลายเออรที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายไดแก








Siam Polystyrere (บริษัท รวมทุนระหวาง บมจ.ปูนซิเมนตไทย และ Dow Chemical ผูผลิต Polystyrene
รายใหญที่สุดในโลก และมีฐานการผลิตในประเทศไทยครบวงจร)
Chi Mei Corporation ผูผลิต ABS รายใหญที่สุดในโลก, ใหญอันดับ 2 ของการผลิต SBR ของโลก และ
อันดับ 3 สําหรับการผลิต Acrylic Polymer ในปจจุบันยังไดขยายการผลิตไปสู Polycarbonate (PC) ซึ่งใช
ในงานผลิตแผน CD, VCD, Electronics parts, ขวดนม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มสินคาใหม ๆ อยู
ตลอดเวลา เชน ในป 2546 ผลิตPC และ PC/ ABS ที่หลากหลายเกรดมากขึ้น SBS ที่ใชในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ และในป 2547 ผลิต SMMA ที่นํามาใชในอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วไป
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, อุตสาหกรรมสงออก, เครื่องแตงกาย และเครื่องใชในครัวเรือน
ตางๆ เปนตน

3.1.3 หนวยธุรกิจ Specialty Chemical
หนวยธุรกิจ Specialty Chemical จะดูแลสินคาประเภทสารเติมแตง กาวและดูแลสินคาอื่น ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมปโตร
เคมี หนวยธุรกิจ Specialty Chemical สามารถแบงหนวยธุรกิจออกเปน 2 หนวยธุรกิจยอย ไดแก
3.1.3.1 หนวยธุรกิจยอยที่ 1 (SBU 3.1) สารเติมแตง และกาว (Additive & Adhesive)
หนวยธุรกิจนี้ แบงสินคาออกเปน 2 กลุมหลัก คือ


Additive (สินคาสารเติมแตง) ซึ่งซัพพลายเออรที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนายหลัก คือ สินคาจากบริษัท
Ciba Specialty Chemical สินคาประเภทสารเติมแตงนี้ สามารถจําหนายใหกับสายการผลิตของบริษัทใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดตั้งแต ผูผลิตเม็ดพลาสติก (เรซิ่น) ผูผลิตแมสีที่เรียกกันวา Masterbatch และ
Compounder ไปถึง ผูแปรรูป โดยสารเติมแตงนี้จะใชรวมกับวัตถุดบิ ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีเพื่อใหสินคา
นั้น ๆ มีลักษณะพิเศษตามที่ตองการ เชน ใชเพือ่ ปกปองสี ใชเพื่อใหมีความยืดหยุนเปนพิเศษ เพื่อใหมีอายุ
การใชงานนานขึน้ เมื่อใชกลางแจง ตัวอยางสินคาของทาง Ciba ไดแก สารตอตานการเกิด Oxidation, สาร
ปกปองรังสี UV, สารปองกันเชื้อราและแบคทีเรีย เปนตน โดยในการทําการตลาดสินคาในกลุมนี้ บริษัทฯ
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ไมไดทําหนาที่แตเปนผูกระจายสินคาเทานั้น แตยังทําหนาที่ทุกขั้นตอนของการพัฒนาตลาดตั้งแตใหขอมูล
แนะนํา รวมทดลอง จนสามารถสรางความตองการของสินคาชนิดดังกลาวขึ้นได ซึ่งทางบริษัทฯ ไดรวมมือ
กับซัพพลายเออรอยางใกลชิดในการใหบริการนี้


สินคาชนิดที่สองในหนวยธุรกิจนี้ คือ Adhesive (กาว) ซึ่งเปนสารที่ใชผลิตกาวรอน (Hot Melt Adhesive) ที่
ชวยการยึดติดของงานโดยทําใหกาวละลายดวยความรอนแลวทา หรือราดลงบนพื้นผิวที่ตองการจะยึดติด
ใหอยูในลักษณะที่ตองการ บริษัทผูผลิตที่เปนซัพพลายเออรหลักของบริษัทฯ คือ Exxon Mobil (AIB) ซึ่งเปน
ผูผลิตหลักของวัตถุดิบสําหรับกาว Hot melt ที่ใชในงานประเภท Book Binder , Pressure Sensitive
(PSP) หรือเทปกาว รวมถึง สีทาถนน ซึ่ง Exxon Mobil เปนผูผลิตรายใหญที่สุดในโลกทั้ง Petroleum Resin
และ EVA Hot melt โดยที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ บริษัท Exxon Mobil ในตลาดนี้แต
เพียงผูเดียว

3.1.3.2 หนวยธุรกิจยอยที่ 2 (SBU 3.2) ตลาดอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ Intermediate
หนวยธุรกิจนี้จะตางจากหนวยธุรกิจยอยอื่น โดยหนวยธุรกิจนี้จะกําหนดขอบเขตของตลาดแลวจึงพิจารณาสินคา
ที่มีศักยภาพ ตางจากหนวยธุรกิจอื่นที่พิจารณาตัวสินคาเปนหลัก โดยหนวยธุรกิจนี้แบงตลาดเปน 2 สวน คือ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งครอบคลุมตั้งแตโรงกลั่นน้ํามัน Cracker ผูผลิตเม็ดพลาสติก (เรซิ่น) โดยบริษัทฯ จะ
จัดหาสินคาใหกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีนี้ตั้งแตบริษัทที่อยูตนน้ําจนถึงบริษัทที่อยูปลายน้ํา ตลาด
สินคาอีกสวนหนึ่ง คือ ตลาด Intermediate ไดแก บริษัทที่นํา เม็ดพลาสติก (Resin) มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
เพื่อนําไปใชผลิตตอ ไดแก Masterbatch producer , Compounder โดยสินคาในกลุมนี้ไดแก





Specialty Chemical ของ Chevron Phillips ผูผลิตรายใหญของโลก
Fiber Glass ของ Owens Corning ผูผลิตใยแกวรายใหญที่สุดในโลก มีฐานการผลิตในสหรัฐและเกาหลีใต
ซึ่งใชในการเพิ่มคุณสมบัติของ Polymer ใหมีความแข็งแรงทนความรอนดีขึ้น
Rio Tinto Mineral เหมือง Talcum และ Zinc borate ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใชในอุตสาหกรรมยางและ
Plastic ทําหนาที่ปรับปรุงคุณภาพและใชเปนสารเติมแตงในการแปรรูปพลาสติก

นอกจากนี้ หนวยธุรกิจนี้ยังดูแลสินคาอื่น ๆ อีกดวย เชน ENGELHARD Catalyst, Butadiene Rubber, Carbon
Black Masterbatch, Nanoclay ซึ่งการทําธุรกิจสําหรับสินคาในกลุมนี้ยังเปนผลใหเกิดความเขาใจในภาพรวม
และความสัมพันธในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดลึกซึ้งขึ้น
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ตารางแสดงตัวอยางรายชื่อผลิตภัณฑและลักษณะการนําไปใชงาน
อักษรยอ
PP
PE
HDPE
LLDPE

คําเต็ม
POLYPROPYLENE
POLYETHYLENE
HIGH DENSITY POLYETHYLENE
LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE

LDPE
PVC
PET
TEEE

LOW DENSITY POLYETHYLENE
POLYVINYL CHLORIDE
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
SBS
SMMA

ตัวอยางลักษณะการนําไปใชงาน
ถุงใส ถุงกระสอบ เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใชไฟฟา
เชือก แหอวน ขวดบรรจุภัณฑ Pallet ถุงจับจาย ถุงขยะ
บรรจุภัณฑชนิดออน เชน ถุงอุตสาหกรรม เครือ่ งใชใน
ครัวเรือน
บรรจุภัณฑชนิดออน เชน บรรจุภัณฑอาหาร ถุงซิป
ขวดแชมพู รองเทา หนังเทียม
ขวดน้ําดื่ม บรรจุภัณฑเครื่องสําอาง บรรจุภัณฑแบบแผน
ชิ้นสวนรองเทากีฬา ชิ้นสวนเครื่องกล
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ชิ้นสวนยานยนต
ชิ้นสวนยานยนต
เครื่องใชในครัวเรือน บรรจุภัณฑใชแลวทิ้ง
เครื่องใชไฟฟา
บรรจุภัณฑ เครือ่ งสําอาง ไฟแช็ค
ชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ของเลน
เด็ก
STYRENE BUTADIENE STYRENE
ไมแขวนเสื้อ แกวกาแฟชนิดใส
STYRENE METHYLMATHACRYLATE
เครื่องครัว รองเทาแฟชั่น
ACRYLIC POLYMER
ไฟทายรถยนต เครื่องใชไฟฟา
HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYSTYRENE เครื่องครัว

โครงสรางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
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 ไดสรุปภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก
และปโตรเคมี ดังนี้
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก
ภาพรวมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมสราง
มูลคาเพิ่มใหระบบเศรษฐกิจของประเทศปละหลายหมื่นลานบาท อีกทั้งยังเกี่ยวของกับ ผูประกอบการจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญ
เปนธุรกิจขนาดกลางและยอม นอกจากนี้พลาสติกยังเปนอุตสาหกรรมเชื่อมตอระหวางอุตสาหกรรมปโตรเคมี ที่ปอนวัตถุดิบให
การผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งผลิตตอเปนผลิตภัณฑพลาสติกรูปแบบตางๆ กับอุตสาหกรรมตอเนื่องนานาประเภท อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องแตงกาย รองเทา วัสดุกอสราง เฟอรนิเจอร เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องเขียน ของเลน เครื่องกีฬา บรรจุภัณฑ อาหารแปรรูป ฯลฯ ที่ตองใชผลิตภัณฑพลาสติกเปนวัตถุดิบ กึ่งสําเร็จรูปหรือเปน
สวนประกอบการผลิต แตอยางไรก็ดีในชวงป 2549 ที่ผานมาผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกกลับประสบปญหา
ตางๆ อยางตอเนื่อง เริ่ มตั้งแต ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมและราคาที่สูงขึ้นตลอดป 2549 ทําใหตนทุนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง ซึ่งราคาเม็ดพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นเปนประวัติการณเมื่อเทียบกับปอื่นๆ ที่ผาน
มา ประกอบกับคูแขง เชน จีน และเวียดนาม ไดพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อยางตอเนื่อง ทําใหความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกลดลงเปนอยางมาก
ผลิตภัณฑพลาสติก
ผลิตภัณฑพลาสติกที่ผลิตในประเทศไทย ที่สําคัญไดแก ถุงและกระสอบพลาสติก แผนฟลม ฟอยล เปนตน ผลผลิตรอย
ละ 70 จําหนายในประเทศ ที่เหลือสงออก โรงงานสวนใหญมีขนาดเล็ก และมีเพียงรอยละ 10 ที่เปนโรงงานขนาดใหญ พลาสติก
สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก
1. เทอรโมพลาสติก หรือ พลาสติกชนิดหลอมใหมไดดวยความรอนและเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถนํากลับมาใชใหม
ไดหลายครั้ง เชน โพลีเอทีลีน โพลีโพรพิลีน โพลีไวนิลคลอไรด
2. เทอรโมเซตพลาสติก หรือ พลาสติกชนิดที่เมื่อผานกระบวนการแลวจะไมสามารถนํากลับมาหลอมใหมได เชน
Phenolics , Polyesters , Urea , Melamene เปนตน
อุตสาหกรรมที่ใชพลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิตไดแก บรรจุภัณฑ สิ่งทอ รองเทา วัสดุกอสราง ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต เปนตน โครงสรางตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกประกอบดวยวัตถุดิบ(เม็ด
พลาสติก)รอยละ 70 แรงงานรอยละ 10 – 15 พลังงานรอยละ 8 ที่เหลือเปนคาใชจายอื่นๆ รอยละ 7-12
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การตลาด
การสงออก
ป 2549 ผลิตภัณฑพลาสติกมีมูลคาการสงออกประมาณ 1,957.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้น รอยละ 5.32 เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก ฮองกง จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
กลุมประเทศในอาเชียน ไตหวัน อินเดีย และ
ออสเตรเลีย ผลิตภัณฑหลักที่มีมูลคาสงออกสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แผนฟลม ฟอยล และแถบ ถุงและกระสอบพลาสติก และ
เครื่องใชบนโตะอาหารพลาสติก ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 28.18 26.78 และ 5.05 เมื่อเทียบกับยอดรวมการสงออกผลิตภัณฑใน
หมวดนี้ คาดวาผลิตภัณฑหลักที่จะมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นมากไดแก หลอดและทอพลาสติก และ เครื่องใชบนโตะอาหาร
พลาสติก โดยคาดวาจะมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 20.48 และ 17.74 ตามลําดับ

ประเภทผลิตภัณฑ

ถุงและกระสอบพลาสติก
แผนฟลม ฟอยลและแถบ
เครื่องแตงกายและของใชประกอบฯ
กลองหีบที่ทําดวยพลาสติก
เครื่องใชสํานักงานทําดวยพลาสติก
หลอดและทอพลาสติก
พลาสติกปูพื้นและผนัง
เครื่องใชบนโตะอาหารพลาสติก
ผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคาสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
เปลี่ยนแปลง
2548 2549
2549
2548
2549e
2548
(ม.ค.- ม.ค.-ต.ค.) เทียบกับ เทียบกับ
2548
2547
ต.ค.)
(รอยละ) (รอยละ)
39.13
0.85
372.9 518.8 523.2 432.4 444.1
460
15.15
2.79
466.1 536.7 551.7 447.9
17.8
19.4
15.2 -12.40 -21.24
25.8
22.6
31.3
24.5
24.8
17.49
1.29
26.3
30.9
19.4
18.8
16.6
3.67 -14.16
21.8
22.6
50.0
32.8
38.6
26.91 20.48
32.7
41.5
55.7
42.3
46.2
26.18 10.08
40.1
50.6
98.9
70.2
83.5
21.92 17.74
68.9
84
11.74 10.65
493.2 551.1 609.8 459.4 508.6
1547.8 1,858.8 1,957.8 1,547.7 1,637.6 20.09
5.32
2547

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
2549e : ตัวเลขประมาณการป 2549
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การนําเขา
ในป 2549 ผลิตภัณฑพลาสติกมีมูลคาการนําเขาประมาณ 2,264.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.67 เมื่อ
เทียบกับปกอน โดยมีการนําเขาแผนฟลม ฟอยลและแถบพลาสติกเพิ่มขึ้นรอยละ 4.53 เมื่อเทียบกับปกอน สวนหลอดและทอ
พลาสติกมีการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 13.80 เมื่อเทียบกับปกอน แหลงนําเขาที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
เกาหลีใต และกลุมอาเซียน สําหรับผลิตภัณฑหลักที่มีมูลคานําเขาสูงสุด คือ แผนฟลม ฟอยลและแถบพลาสติก โดยมีสัดสวน
นําเขารอยละ 34.27 ของการนําเขาผลิตภัณฑทําจากพลาสติก
มูลคาสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
เปลี่ยนแปลง
e
2548
2549
2548
2549
2547
2548
2549
ประเภทผลิตภัณฑ
(ม.ค.- (ม.ค.- เทียบกับ เทียบกับ
2547
2548
ต.ค.)
ต.ค.)
(รอยละ) (รอยละ)
หลอดและทอพลาสติก
90.7
67.2
75.4
-0.99 13.80
80.5
79.7
แผนฟลม ฟอยลและแถบพลาสติก
10.99
4.53
668.9 742.4 776.0 618.7 648.3
ผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ
4.26 14.21
1,174.0 1,224.0 1397.9 1,013.0 1,144.9
1,923.4 2,046.1 2,264.6 1,698.9 1,868.6
รวมทั้งสิ้น
6.38 10.68
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
2549e : ตัวเลขประมาณการป 2549
แนวโนม
จากการที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมและราคาที่สูงขึ้นตลอดป 2549 ทําใหตนทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง รวมทั้งราคาเม็ดพลาสติกที่ไดเพิ่มสูงขึ้นเปนพิเศษเมื่อเทียบกับปตางๆ ที่ผานมา ทําให
ผูประกอบการตองพยายามลดตนทุนในการผลิตรวมทั้งระมัดระวังการสตอกวัตถุดิบที่มีราคาผันผวนเพื่อใหสามารถแขงขันได
นอกจากนี้การเปดเขตเสรีทางการคายังสงผลใหเกิดการแขงขันมากยิ่งขึ้นในขณะที่โครงสรางอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยยัง
ออนแออยู ในสวนของการสงออกยังคงมีปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบสูงตอยอดการสงออก เชน มาตรการ Anti-Dumping หรือ
การตัดสิทธจีเอสพี
คาเงินบาทที่มีการแข็งคาเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมานับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการไทยสูญเสียความไดเปรียบ
ดานการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในภูมิภาคเอเชียดวยกัน
นอกจากนี้ ปจจัยอื่นๆ เชน ราคาน้ํามัน คาระวาง ยังคงสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมชนิดนี้อยางตอเนื่อง
ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจน และมีการนํากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบในระยะ
สั้น เชน การสงเสริมการใชวัตถุดิบในประเทศ หรือ การพัฒนาชองทางการขนสงใหมๆ เพื่อลดระยะทาง ระยะเวลา และตนทุนคา
ขนสง รวมทั้งจะตองมีการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและมีการสงเสริมการสงออกใหมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาการผลิตใหสามารถ
ผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และ เปนที่ตองการของตลาด
ที่ผานมาผูผลิตของไทยไดทําการปรับปรุงกระบวนการจัดการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยทําการแกปญหาคอขวดใน
ดานการผลิตเพิ่มเติม สงผลใหสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น

สวนที่ 2 หนาที่ 20

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในอนาคตจะขึ้นอยูกับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อ
เปนการยกระดับผลิตภัณฑพลาสติกของไทย ใหมีการสรางมูลคาเพิ่มและมีการพัฒนาอยางครบวงจร ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําไป
ถึงปลายน้ําตลอดจนดานการตลาดและการรักษาสิ่งแวดลอม
ดังนั้นการผลิตไบโอพลาสติกนับเปนอีกธุรกิจทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจและควรใหการสนับสนุนเพราะสามารถตอบสนอง
อุปสงคในตลาดตางประเทศที่ไดเริ่มรณรงคดานสิ่งแวดลอมแลวอยางตอเนื่อง เชน อียูที่เริ่มมาตรการเก็บภาษีผูใชถงุ พลาสติก
รณรงคใหมีการรีไซเคิล และการใชไบโอพลาสติกที่มีคุณสมบัติยอยสลายเร็ว
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีป 2549
สถานการณป 2549 อุตสาหกรรมปโตรเคมีอยูในชวงที่มีความผันผวนอยางมาก ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีมี
การปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เมื่อเทียบกับชวงตนป ทั้งนี้มีสาเหตุจากการปรับตัวสูงขึ้น
ของราคาน้ํามันดิบ โดยเปนผลมาจากปจจัยทางการเมืองของประเทศผูผลิตเปนสําคัญ ไมวาจะเปนการทดลองนิวเคลียรของ
อิหราน การทดลองยิงขีปนาวุธในเกาหลีเหนือ ภาวะสงครามในเลบานอน และความไมสงบทางการเมืองของไนจีเรีย หลาย
ประเทศในภูมิภาคมีแผนขยายกําลังการผลิตของตน โดยมีการลงทุนในเอทิลีนแครกเกอรใหมๆ ไมวาจะเปนไทย อิเดีย จีน โอมาน
ฟลิปปนส และอิหราน โดยกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยตั้งแตปลายป 2549 เปนตนไป
การตลาด คาดการณวามูลคาการนําเขาปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นปลาย ในป 2549 มีมูลคา
22,854.89 36,987.95 และ 61,105.23 ลานบาท ตามลําดับ โดยมูลคาการนําเขาปโตรเคมีขั้นตนขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 135
สวนมูลคาการนําเขาปโตรเคมีขนั้ กลาง และขั้นปลายลดลงรอยละ 22.56 และ 5.27 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปกอน ทางดานมูลคา
การสงออกปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นปลายในป 2549 มีมูลคา 27,694.41 41,729.94 และ 151,468.05 ลานบาท
ตามลําดับ โดยมูลคาการสงออกปโตรเคมีขั้นตนลดลงรอยละ 24.41 สวนปโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
92.46 และ 0.10 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปกอน
ปโตรเคมีขั้นตน
ปโตรเคมีขั้นกลาง
ปโตรเคมีขั้นปลาย
ไตรมาส/ป
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
นําเขา
สงออก
นําเขา
สงออก
นําเขา
สงออก
697.08
12,900.85
3,819.45
13,851.11 35,473.78
Q1 / 2548
9,688.96
2,205.68
4,462.40
15,807.69 34,514.89
Q2 / 2548
10,041.70 12,406.34
2,756.47
5,778.46
19,391.27 39,724.61
Q3 / 2548
10,515.73 11,238.68
4,064.92
11,220.28
7,621.24
15,460.49 41,601.79
Q4 / 2548
6,392.98
2548
9,724.15
36,639.37 47,766.15 21,681.55 64,510.56 151,315.07
Q1 / 2549
3,318.16
6,951.57
10,118.48
7,502.13
16,518.92 37,416.98
Q2 / 2549
5,787.10
8,025.93
10,610.97 11,860.82 16,163.24 38,451.84
Q3 / 2549
5,787.75
6,591.33
8,770.68
14,522.12 16,436.03 40,042.42
7,961.88
6,125.58
7,487.82
7,844.87
11,987.04 35,556.85
Q4 / 2549*
2549*
22,854.89 27,694.41 36,987.95 41,729.94 61,105.23 151,468.05
2549*/2548(%)
135.03
-24.41
-22.56
92.46
-5.27
0.10
ที่มา : ขอมูลจากกรมศุลกากร หมายเหตุ : * ตัวเลขประมาณการ
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แนวโนมป 2550
ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีในป 2550 คาดวาจะเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ซึ่งมีผลโดยตรงตอราคาวัตถุดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี อีกทั้งภาวะความตองการผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก
เริ่มชะลอลง เนือ่ งจากแตละประเทศไดลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ โดยมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ของตนและใชวัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการรวมทุนระหวางประเทศในการผลิตและใชวัตถุดิบ และมีขอตกลงในการจัดสรร
สัดสวนวัตถุดิบที่ผลิตไดมาใชในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมรับสถานการณดังกลาว จึงไมควรมองขาม
ตลาดในประเทศ โดยการพัฒนาและใหการสงเสริม สนับสนุนผูผลิตผลิตภัณฑปลายทาง ซึ่งสวนใหญจะเปนผูผลิตขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เพื่อเปนแหลงรองรับวัตถุดิบปโตรเคมีที่ผลิตได ตอไป
มาตรการทางภาษีและผลกระทบตออุตสาหกรรมปโตรเคมี
จากขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ที่ลดภาษีระหวางประเทศสมาชิกใหเหลือรอยละ 0 - 5 ภายใน 10 ป นับตั้งแตที่เขา
รวมกลุม โดยในป 2546 เปนปที่ครบกําหนดดังกลาวพอดี ดังนั้นอัตราภาษีนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีในทุกขั้นจะถูกปรับใหอยูใน
อัตรารอยละ 5 ซึ่งก็หมายถึงการแขงขันกับผูผลิตในภูมิภาคทีจ่ ะรุนแรงขึ้น มีการนําเขาสินคาปโตรเคมีจากประเทศในกลุมมากขึ้น
สวนการนําเขาจากประเทศนอกกลุมนั้น แมวาในขณะนี้จะยังไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากใชกรอบภาษี WTO และอัตราภาษี
นําเขาของ MFN (Most Favorite Nation) ซึ่งอยูในอัตราที่สูงกวา AFTA แตเปนที่แนชัดแลววาจะลดลงเหลือรอยละ 5 ในป 2550
ซึ่งจะทําใหมีแนวโนมทีจ่ ะมีการนําเขาสินคาปโตรเคมีจากตางประเทศมากขึ้น ซึ่งการนําเขาสินคากลุมปโตรเคมีมากขึ้นนีจ้ ะสงผล
ในเชิงบวกกับบริษัทฯ เนื่องจาก สินคาเกรดพิเศษจากผูผลิตในตางประเทศที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายจะมีราคาถูกลง ทําให
สามารถทําตลาด และขยายตลาดเพิ่มได เนื่องจากเมื่อเทียบกับราคาสินคาในประเทศจะทําใหชองวางของราคาลดลง ในขณะที่
คุณสมบัติของสินคาเกรดพิเศษโดยทั่วไปจะดีกวาสินคาในประเทศ ซึ่งนาจะทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายสินคาเกรดพิเศษที่
นําเขาจากตางประเทศไดมากยิ่งขึ้น
บทบาทของผูประกอบธุรกิจตัวแทนจัดจําหนาย
เนื่องจากลักษณะการจัดจําหนายวัตถุดิบของผูผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมีไปถึงลูกคา ซึ่งมีลักษณะกระจายอยูหลายแหง ทําให
บริษัทผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขนาดใหญสวนใหญ เชน Exxon Mobil, Eastman, Ciba, Chi Mei ไมนิยมกระจาย
สินคาดวยตนเองเนื่องจากตนทุนในการดําเนินงานจะสูง และไมคุมคาตอการดําเนินการ
ขณะเดียวกัน การที่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีความหลากหลายสูงมาก ทําใหผูใชวัตถุดิบมักตองการวัตถุดิบจากผูผลิต
หลายราย ซึ่งหากผูใชวัตถุดิบสั่งซื้อสินคาจากทางผูผลิตโดยตรงจะมีความยุงยากเสียเวลา และมีคาใชจายตอรายการที่สูงมาก
เนื่องจากขาดความประหยัดตอขนาด รายการระหวางผูผลิตและผูใชวัตถุดิบในกรณีที่ไมมีตัวแทนจําหนายสามารถแสดงไดดัง
แผนภาพดังตอไปนี้
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แผนภาพแสดงรายการที่ปราศจากตัวแทนจําหนาย
S1

S2

S3

S4

S5

S

C2

C3

C4

C5

C

)

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

S

)

Global Connections Plc.

C1

C2

C3

C4

C5

C

Customers

Economy of Scope to Customers

ตัวอยางขางตนเปรียบเทียบใหเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชนในกรณีสินคาอุปโภคบริโภคที่ผูบริโภคและผูผลิตสินคา นิยม
ซื้อหาและขายสินคาผานหางซุปเปอรสโตรขนาดใหญ เชน Tesco Lotus, Makro, BigC เปนตน
นอกจากนี้ เนื่องจากผูผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่เปนผูผลิตระดับโลก จะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศใด
ประเทศหนึ่งเพียง 1 – 2 ราย ดวยเหตุนี้ จึงเปนการยากพอสมควรที่คูแขงขันรายใหมจะเขามาสูตลาด
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3.2.2

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

คูแขง
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีครบวงจร ซึ่งจําหนาย
วัตถุดิบทั้ง Commodity และ Specialty บริษัทไทยที่เปนตัวแทนจําหนายในอุตสาหกรรมสวนใหญที่มีขนาด
เทียบเคียงกับบริษัทฯ จะจัดจําหนายวัตถุดิบในกลุม Commodity เปนหลัก โดยมีคูแขงในขนาดเดียวกันเพียงบริษัท
เดียวในอุตสาหกรรม ที่มีการจัดจําหนายครบวงจรในดานความครอบคลุมของผลิตภัณฑในลักษณะใกลเคียงกับ
บริษัทฯ คือ บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด แตก็ยังไมมีสินคาใน B.U.3 คือ สารเติมแตงและกาว และเคมีภัณฑ
เกรดพิเศษ โดยโอกาสที่คูแขงใหมจะเขามาแขงขันในตลาดนั้น คอนขางลําบากเนื่องจากจําเปนตองมีความสัมพันธ
กับผูผลิต โดยผูผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีระดับโลกมักจะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศเพียงประเทศละ 1 –
2 ราย นอกจากนี้ตองมีขนาดใหญเพียงพอเพื่อที่จะสรางความประหยัดตอขนาดและความหลากหลายของสินคาอีก
ดวย
รายไดของบริษัทคูแขงเทียบเคียงกับบริษัทฯ สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
2545

2547

2548

2549

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

1,412

1,864

2,617

3,258

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด

1,926

1,972

2,473

2,574

3,378
N/A

บริษัท เอพี อัพโก จํากัด

1,352

1,472

1,850

2,144

N/A

บริษัท ชนิกานตโพลีเมอรส จํากัด

1,042

1,318

1,734

1,864

N/A

บริษัท ตะลอมสินพลาสติก จํากัด*

982

1,274

1,757

2,079

N/A

1,020

1,169

1,470

1,650

N/A

บริษัท แกรนดโพลิเมอรส อินเตอร จํากัด

3.2.3

2546

N/A
บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)
638
668
805
901
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทฯ
* งบการเงินป 2545 2546 2547 2548 สิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2546 2547 และ 2548 2549 ตามลําดับ
กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธดานคูคา
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยใชหลักการพันธมิตรทางธุรกิจ ยึดถือประโยชนระยะยาวเปนหลักทั้งกับลูกคา และผูผลิต
เชน ในกรณีที่คาดการณวาราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้น บริษัทฯ จะใหคําแนะนําลูกคาใหวางแผนซื้อสินคาไวลวงหนาให
เพียงพอตอแผนการผลิตเพื่อใหลูกคาควบคุมตนทุนได และเกิดผลกระทบตอสถานะทางการเงินของลูกคาใหนอย
ที่สุด โดยบริษัทฯ จะไมซื้อสินคาตุนไวเพื่อขายราคาแพง โดยลูกคาของบริษัทฯ ไดพิสูจนความจริงใจในการเปน
พันธมิตรจากชวงวิกฤตที่ผานมาเนื่องจากบริษัทฯ ไดขายสินคาใหกับลูกคาเหลานี้ในราคาที่เปนธรรมและจัดสรร
อยางเหมาะสม ในกรณีของผูผลิต สวนใหญบริษัทฯ จะเปนตัวแทนใหกับผูผลิตรายเดียวในหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อทําให
บริษัทฯ สามารถชวยทําการตลาดใหกับผูผลิตไดอยางเต็มที่ และเพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่จะ
ทําใหผูผลิตคลางแคลงใจ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยถือหลักการพันธมิตรเพราะถือหลักการวาการทําธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จในระยะยาวตองอาศัยความสําเร็จของทั้งลูกคาและผูผลิต
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ทําตัวเปนผูใหบริการครบวงจร (Total Solutions and Service Provider) กับลูกคา โดยการ
ใหบริการ value added services กับลูกคา โดยการใหบริการไมเพียงแตขายและสงของใหลูกคา แตยังรวมถึงการ
ใหขอมูลลูกคา ใหคําปรึกษากับลูกคาในการดําเนินธุรกิจและยังใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาทั้งดานเทคโนโลยี
และพัฒนาการใหม ๆ ในตางประเทศ พรอมทั้งความเคลื่อนไหวดานราคาในตลาดโลกตั้งแตตนน้ําไปจนตลอดสาย
นอกจากนี้ อีกหนึ่งความแตกตาง บริษัทไดอาศัยการเปนพันธมิตรกับสถาบันการเงินในการชวยแกปญหาสภาพ
คลองใหกับลูกคาที่มีศักยภาพแตติดปญหาทางการเงิน
ทําใหธุรกิจของลูกคาและบริษัทสามารถขยายตัวไดไป
พรอมๆกัน
กลยุทธดานสินคา
บริษัทฯ มีสินคาที่หลากหลายและมีฐานลูกคาที่กระจายตัวอยูในทุกอุตสาหกรรมทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่คอนขาง
สม่ําเสมอไมแปรผันตามฤดูกาล เนื่องจากไมไดพึ่งพาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือลูกคารายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ ใน
อนาคต บริษัทฯ จะใหความสําคัญและเพิ่มรายไดจากสินคา Specialty ใหมากขึ้นเนื่องจากสินคาประเภทนี้เปน
สินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงและตลาดยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก
การเพิ่มรายไดสินคานี้มากขึ้นจะทําให
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) มีผลทําใหภาษี
นําเขาสินคาปโตรเคมีเขามาในประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่องจนเหลือ 5% ในปจจุบัน สวนผูผลิตนอกกลุม AFTA
ลดลงจาก 20% ในป 2547 เหลือ 12.5%, 8.75%, และ 5% ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ ซึ่งผลจากการ
ลดภาษีนําเขานี้จะทําใหบริษัทฯ
สามารถนําเขาสินคาจากผูผลิตไดในราคาถูกลงโดยเฉพาะสินคาในกลุม
Specialty ซึ่งจะทําใหมีความตองการจากลูกคามากขึ้นและสามารถทําตลาดไดกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในปจจุบันบริษัทฯ ยังไดทําการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น
โดยบริษัทฯ มีพันธมิตรกับกลุม Compounder ซึ่งเปนผูผสมสี ผสมวัตถุดิบชนิดตางๆ เขาดวยกันซึ่งมีประมาณ 50
รายในตลาด การเปนพันธมิตรกับ Compounder นี้จะทําใหบริษัทฯ เขาใจความตองการของลูกคาไดดยี ิ่งขึ้น
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 นั้นคือ ใหคําแนะนํากับลูกคาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
ซึ่งปจจุบัน พนักงานขายของบริษัทฯ สวนใหญ จบการศึกษาดานวิศวกรรมเคมี และ วิทยาศาสตรเคมี โดยอีกสวน
หนึ่ง มาจากสายธุรกิจและ การจัดการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดอบรม
มีการสงพนักงานไปดูงานและ
ภายในและสนับสนุนใหพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนความรูจากภายนอกอยูเสมอ
ฝกอบรมกับซัพพลายเออรที่ตางประเทศ และ ซัพพลายเออรเดินทางมาใหความรูถึงบริษัทฯ ซึ่งนโยบายนี้เปน
นโยบายที่ทําใหพนักงานมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถใหบริการลูกคาไดเปนอยางดี และแตกตาง
อยางสิ้นเชิงจากตัวแทนจําหนายรายอื่น ๆ
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนาย และชองทางการจําหนาย
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษทั ฯ
ลูกคาของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในป 2549 มีทั้งหมดประมาณ 900 ราย โดยเปนลูกคาหลักที่คาขายกันเปนประจํา
ประมาณ 600 ราย ลูกคาของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเปนลูกคารายยอยที่มีสัดสวนซื้อแตละรายไมเกินรอยละ 5 ของ
ยอดขายรวมบริษัทฯ และ ลูกคารายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ มีสัดสวนซื้อประมาณรอยละ 25.47 ของ
ยอดขายรวมบริษัทฯ 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 อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมเกษตร เปนตน
ลูกคากลุมผูแปรรูปนี้เปนลูกคาหลักของบริษัทฯ โดยยอดขายรวมของลูกคากลุมนี้คิดเปนประมาณมากกวา
รอยละ 90 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ ตัวอยางของบริษัทลูกคาในกลุมผูแปรรูปนี้ที่เปนที่รูจัก ซึ่งไมไดเปน
ลูกคารายใหญของบริษัทฯ ไดแก บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม บมจ. ยูเนี่ยนพลา
สติก กลุมบริษัทไทยซัมมิท บมจ. พลาสติกและหีบหอไทย จํากัด เปนตน
2. ผูคาที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Trade partner) เปนผูคาที่เปนพันธมิตรกับบริษัทฯ โดยจะรับสินคาของบริษัทฯ
ไปขายตออีกทอดหนึ่ง และในบางกรณีพันธมิตรกลุมนี้จะแนะนําลูกคามาใหบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทมีวัตถุดิบ
ที่ครบวงจร จึงเปนการเกื้อกูลกันระหวางผูคากับบริษัทฯ บริษัทในกลุมนี้มียอดขายเปนประมาณรอยละ 2 ของ
ยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ
3. บริษัทประเภท Compounder ซึ่งเปนผูผสมสีผสมวัตถุดิบชนิดตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหไดวัตถุดิบที่ตอบสนอง
ความตองการลูกคาไดดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ขายสินคาใหบริษัทประเภท Compounder และยังเปนพันธมิตรกับ
บริษัทในกลุมนี้เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ยอดขายจากบริษัทในกลุมนี้คิดเปนประมาณรอยละ 4
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
จําหนายวัตถุดิบทางดานพลาสติกและปโตรเคมีที่มีความหลากหลายของสินคามากที่สุด รวมถึงพนักงานขายสวน
ใหญของบริษัทฯ จบมาทางสายเคมี ทําใหสามารถใหขอมูลและบริการที่ครบถวน บริษัทฯ เปนพันธมิตรกับกลุม
Compounder ซึ่งเปนผูผสมสี ผสมวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งการเปนพันธมิตรกับกลุม Compounder นี้ บริษัทฯ จะมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลและเขาทําการวิจัยรวมกับบริษัท Compounder ทําใหสามารถพัฒนาสินคาใหมที่ตอบสนอง
ความตองการลูกคาไดดียิ่งขึ้น
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

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
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑและบริการจากผูผลิตและผูจําหนายหลัก 23 บริษัท ไดแก

1

ผูผลิต / ผูจําหนาย
(ประเทศที่ติดตอ
ซื้อสินคา)
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส
จํากัด

2

Eastman Chemical Ltd.,
Singapore Branch
(ประเทศสิงคโปร)

3

Borealis
(ประเทศเบลเยี่ยม)
Itochu Plastics Pte., Ltd.
(ประเทศสิงคโปร)
Chi Mei Corporation
(ประเทศไตหวัน)

4
5

6

Dupont Engineering
Polymers
(ประเทศไทย)

SBU

Polyolefin

Thermoplastic
Rubber &
Transparency
Product
Polyolefin
Polyolefin

สินคา

LDPE, LLDPE, PP,HDPE,
MDPE, PP HOMO, PP
COPO
PETG, PET, CELLULOSE

PP COPOLYMER for
Medical
PP HOMO, PP COPO

Styrenic Plastic

ABS ,SAN, GPPS, HIPS, PC
,PC/ ABS, PMMA, SMMA,
SBS, SSBR,BR
Engineering
ZYTEL( NYLON), DELRIN,
Plastics &
ACETAL (POM),
Synthetic Rubber CRASTIN(PBT),
RYNITE (PET),
สวนที่ 2 หนาที่ 27

ปที่ไดรับการ
แตงตั้ง/ปที่เริ่ม
จําหนาย
2539

มีสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนาย

2539

9

2539

8

2539

8

2540

8

2540

9

9
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ผูผลิต / ผูจําหนาย
(ประเทศที่ติดตอ
ซื้อสินคา)

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

SBU

สินคา

Chevron Philips Chemicals
International N.V.
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Ciba Specialty Chemicals
(Singapore) Pte., Ltd.
(ประเทศสิงคโปร)
Nissho Corporation
(Chisso Group)
(ประเทศญี่ปุน)
Owens Corning Australia
PTY
(ประเทศออสเตรเลีย)
Cabot Plastics HongKong
Ltd.
(ประเทศฮองกง)

Petrochemical &
Intermediate

HYTREL(TEEE)
ETHYLCYCLOHEXANE,
ETHYL, T-BUTYLBENZENE

12

Dow Chemical Thailand
Ltd. Hong Kong Branch
(ประเทศฮองกง)

13

บริษัท สยามโพลีสไตรีน
จํากัด
(ประเทศไทย)
Sabic Asia Pacific Pte.Ltd.
(ประเทศสิงคโปร)
GE Plastics Singapore Pte.
Ltd.
(ประเทศสิงคโปร)
Asia Polymer Corporation
(ประเทศไตหวัน)
Nova Chemicals
(International) S.A. (ประเทศ
สวิสเซอรแลนด)
Inabata (Thailand) Co.,
Ltd. (Denka)

Thermoplastic &
Rubber &
Transparency
Product
Styrenic Plastic

7

8

9

10

11

14
15

16
17

18

Additive &
Adhesive

ATMER, IRGACLEAR,
IRGAFOS, TINUVIN,
IRGASTAT, OBTICAL ETC.
Z-CLEAN(CLEANING
COMPOUND)

Engineering
Plastics &
Synthetic Rubber
Petrochemical & FIBER GLASS, CRATEC &
Intermediate
CRATEC PLUS

ปที่ไดรับการ
แตงตั้ง/ปที่เริ่ม
จําหนาย

มีสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนาย

2541

9

2541

9

2541

8

2541

9

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

2542

9

2542

9

GPPS, HIPS , STYRON

2542

9

LLDPE, PP, MELAMENE

2543

8

Engineering
POLYCARBONATE, PPO
Plastic &
Synthetic Rubber
Polyolefin
LDPE, EVA

2544

8

2545

9

Polyolefin

SMMA, NAS

2545

8

Styrenic Plastic

SBS RESIN

2545

8

Polyolefin

Polyolefin
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19

20

21

22
23

ผูผลิต / ผูจําหนาย
(ประเทศที่ติดตอ
ซื้อสินคา)
(ประเทศไทย)
บริษัท ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)
BASF CATALYSTS LLC.
(เดิมชื่อ Engelhard
Corporation)
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Exxon Mobil Chemical Asia
Pacific**
(ประเทศสิงคโปร)

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

SBU

สินคา

PET & PVC

Petrochemical &
Intermediate

Additive &
Adhesive,
Thermoplastic &
Rubber &
Transparency
Product
Rio Tinto Mineral Asia Pte., Petrochemical &
Ltd.(ประเทศสิงคโปร)
Intermediate
Nanocor.Inc
Additive &
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Adhesive

ปที่ไดรับการ
แตงตั้ง/ปที่เริ่ม
จําหนาย

มีสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนาย

PVC RESIN, PVC
COMPOUND

2546

9

LYNX, CATALYST

2547*

9

EVA & PETROLEUM RESIN
SANTOPRENE, VYRAM,
VISTAFLEX, GEOLAST

2547

9

FIREBRAKE ZB, MISTRON

2547

8

Nanoclay

2549

9

หมายเหตุ * ไดรับเอกสารแตงตั้งอยางเปนทางการในป 2549
** Exxon Mobil ไดควบรวบกิจการกับ Advance Elastomer Systems (AES) และ AES ซึ่งเดิมเปน Supplier อีกราย
หนึ่งของบริษัทไดเปลี่ยนชื่อเปน Exxon Mobil แลวในป 2549 จึงนํามารวมกันเปนรายเดียว
โดยทั่วไปแลวสินคาที่นําเขามาจากตางประเทศมักจะมีตัวแทนจําหนายประมาณ 1-2 ราย ในขณะที่สินคาในประเทศจะมี
ตัวแทนจําหนายมากกวานั้นมาก เชน กรณีของบริษัท เอสซีจี พลาสติก จํากัด มีตัวแทนจําหนาย 15 รายเปนตน
บริษัทฯ มีการสั่งสินคาเก็บไวในคลังสินคาเพื่อสงมอบใหลูกคาเมื่อมีการสั่งซื้อ แตในกรณีที่เปนการสั่งสินคาจํานวนมาก
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงจากผูผลิตจนถึงลูกคาโดยตรง เพื่อลดตนทุนและความยุงยากของการดําเนินการ
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การจัดหาสินคามาจากในประเทศประมาณ 81% และตางประเทศประมาณ 19% ดังแสดงไดดังตารางดานลาง
หนวย: ลานบาท
2546
2547
2549
2548
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ
ยอดซื้อในประเทศ
79.13 2,552.34
84.55 2,171.56
86.43 2,391.59
80.9
1,498.59
ยอดซื้อตางประเทศ
20.87 601.70
15.45 340.89
13.57 630.61
19.1
273.83
โดยในป 2548 ยอดซื้อในประเทศหลักมาจากบริษัท เอสซีจี พลาสติก จํากัด โดยคิดเปนรอยละ 70 ของยอดซื้อในประเทศ
ทั้งหมด ในขณะที่ยอดซื้อจากตางประเทศหลักมาจากบริษัทเอเชีย โพลีเมอร คอรปอเรชั่น โดยคิดเปนรอยละ 47ของยอดซื้อ
ตางประเทศทั้งหมด ในขณะที่ป 2549 ยอดซื้อในประเทศหลักมาจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด โดยคิดเปนประมาณ
รอยละ 67 ของยอดซื้อในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ยอดซื้อจากตางประเทศหลักมาจากบริษัท เอเชีย โพลีเมอร คอรปอเรชั่น
โดยคิดเปนรอยละ 31 ของยอดซื้อตางประเทศทั้งหมด

สําหรับยอดขายของบริษัทฯ จากผูผลิต/ผูจําหนายที่มีสัญญาแตงตั้งคิดเปนประมาณมากกวารอยละ 80-90 ของยอดขายรวม
ของบริษัทฯ และอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยของสินคาจากตัวแทนจําหนายที่มีสัญญาแตงตั้งใกลเคียงกับอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ย
ของสินคาจากผูผลิต/ผูจําหนายที่ไมมีสัญญาแตงตั้ง
นโยบายเกี่ยวกับสินคาคงคลัง
บริษัทฯ มีนโยบายเก็บสินคาใหต่ําที่สุดเทาที่จําเปนสําหรับการสงใหลูกคาอยางทันเวลา โดยมีระยะเวลาการเก็บสินคาเฉลี่ย
5 วัน สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศและเฉลี่ย 60-90 วัน สําหรับสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีการกําหนด
ขนาดการสั่งซื้อที่เปนมาตรฐาน และมีการวางแผนเก็บสินคาคงคลังโดยพิจารณาถึงระยะเวลาการสั่งซื้อ โดยจะเก็บสินคา
เพื่อสํารองไวเพื่อจัดสงให
ประเภทที่มีระยะเวลาในการสั่งสินคานานและมีความผันผวนของราคาต่ําไวมากในคลังสินคา
ลูกคา ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไร บริษัทฯ มีระบบควบคุมการเก็บสินคาโดยสินคาทุกชิ้นที่นําเขา
จะตองมีใบสงสินคาจากผูผลิตและมีใบนําเขาคลังสินคา สินคาทุกชิ้นที่ออกตองมีใบจายสินคาออกจากคลังสินคา ดังนั้น
จํานวนสินคาในคลังสินคาจึงตรงกับจํานวนในระบบบัญชี โดยบริษัทฯ จะมีการสุมตรวจเช็คสินคาคงคลังทุกเดือน และมีการ
ตรวจเช็คทั้งหมดทุกไตรมาส
บริษัทฯ ใชระบบ FIFO (First In, First Out) เพื่อไมใหเกิดปญหาสินคาเสื่อมสภาพจากการเก็บนานเกินควร และมีระบบแจง
เตือนสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวเปนเวลานานเกิน 6 เดือน ทั้งนี้สินคาของบริษัทฯ มีอายุการเก็บโดยไมเสื่อมสภาพเฉลี่ย
ประมาณ 2 ป
ในป 2549 บริษัทฯ มีคลังสินคาที่บริษัทฯ 2 หลัง อยูในบริเวณเดียวกับพื้นที่บริษัทฯ คลังสินคาแรกมีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.
ม. และมีพื้นที่ชนั้ ลอยอีก 400 ตร.ม. คลังสินคาที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. และคลังสินคาชั่วคราวพื้นที่ประมาณ 750
ตร.ม.นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเชาคลังสินคาภายนอกที่โกดัง เจ.ที.ดี ซึ่งตั้งอยูที่ อาคาร A8 เลขที่ 999/7 และ 888/7 หมูที่ 7
ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 1,616 ตร.ม. ซึ่งสัญญาสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยบริษัทมิไดตอสัญญาเชาดังกลาวเนื่องจากไดลงทุนกอสรางคลังสินคาชั่วคราวเพิ่มเติมแลว
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การจัดเก็บสินคาของบริษัทฯ จะมีหลักเกณฑในการพิจารณา คือ แบงตามประเภทของสินคา โดยจัดแบงเปน สินคา
Commodity, Engineering, Chemical, Dangerous and Harzardard Cargo โดย






จัดเก็บสินคาประเภท Commodity ไวที่คลังสินคาหลังที่ 2 และคลังสินคาเชาเจทีดี สินคาประเภท Commodity จะมี
ความเคลื่อนไหวบอย และปริมาณในการเคลื่อนไหวแตละครั้ง คอนขางมาก แตจะเปนสินคาที่มีราคาไมสูง ซึ่งสวนใหญ
จะเปนสินคาจากผูผลิตภายในประเทศ
จัดเก็บสินคาประเภท Engineering ไวที่คลังสินคาหลังที่หนึ่งบริเวณพื้นที่ดานลาง และจัดเก็บสินคาประเภท Chemical
ไวบริเวณชั้นลอย เนื่องจากลักษณะของสินคาจะแตกตางกัน และลักษณะของบรรจุภัณฑของสินคาประเภท Chemical
จะแตกตางจากเม็ดพลาสติก คือ จะบรรจุถุง และบรรจุอยูในกลองกระดาษอีกชั้นหนึ่งไมสามารถซอนทับได สินคา
ประเภท Engineering และ Chemical จะมีความถี่ในการเคลื่อนไหว และปริมาณการเคลื่อนไหวนอยกวาประเภท
Commodity สินคาสวนใหญจะเปนที่นําเขาจากตางประเทศ และจะมีมูลคาของสินคาคอนขางสูง ทั้งนี้ในสินคาประเภท
Chemical บางเกรดที่มีการแบงบรรจุภัณฑ จะจัดเก็บบรรจุภัณฑที่ทําการแบงไวตางหากที่ชั้นสําหรับวางสินคาโดยแยก
ตามขนาดของบรรจุภัณฑและรหัสสินคา ทั้งนี้จําเปนตองตรวจสอบอุณหภูมิของคลังสินคา ซึ่งมีผลตอการจัดเก็บสินคา
ประเภท Chemical ไมใหไดรับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป สงผลตอคุณภาพของสินคา
การจัดเก็บสินคาประเภท Dangerous and Hazardard Cargo หรือสินคาอันตราย เปนสินคาเกรดพิเศษบางชนิดที่
ตองการการเก็บรักษาเปนพิเศษ โดยจะจัดไวที่คลังสินคาสําหรับสินคาอันตราย โดยจะจัดเก็บไวกับคลังสินคาที่ไดรับ
ใบอนุญาตในการประกอบการ ไดแก บริษัท บางกอก โมเดอรน เทอรมินอล จํากัด โดยอัตราคาเก็บจะคิดเปนรายวัน

โดยลักษณะการจัดเก็บสินคา จะจัดแยกสินคาแตละรหัสสินคาใหอยูในกอง และแถวเดียวกันเปนหลัก โดยในแตละกองจะ
จัดเก็บสินคาน้ําหนัก 1,000 – 1,500 กิโลกรัม สินคาของผูผลิตเดียวกัน จะจัดเก็บอยูในบริเวณเดียวกัน และในการจัดวาง
สินคามีการจัดทําเอกสารกํากับกองสินคาและแถวสินคาใหสามารถควบคุมความถูกตองในการดําเนินการนําเขาเก็บ และ
นําสงมอบ อีกทั้งจัดแถวของสินคาใหมีพื้นที่สําหรับ เดินตรวจสอบความเรียบรอยของสินคาได สม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในคลังสินคาเปนสิ่งสําคัญ
ทั้งนี้ในการจัดเก็บสินคา จะจัดเก็บสินคาที่มีความเคลื่อนไหวสม่ําเสมอของแตละคลังสินคาไวบริเวณพื้นที่ดานหนา ใกลประตู
คลังสินคาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
โดยที่ในบางชวงเวลาที่มีสินคาเขาเปนจํานวนมากนัน้ อาจทําใหไม
สามารถจัดวางสินคาในเขตเดียวกันไวดวยกันได เนื่องจากการซอนทับสินคาดวยสินคาใหมจะทําใหการควบคุมวิธี FIFO
เปนไปไดยาก ทั้งนี้สินคาดังกลาวจะถูกจัดวางเปนแถวใหม และลงบันทึกวันรับสินคาในเอกสารกํากับสินคา เพื่อเปนขอมูล
และใชในการจายสินคาตอไป
3.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมม-ี
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4. การวิจัยและพัฒนา
การวิจัย และพัฒนาของบริษัทเปนไปในลักษณะของการวิจัย และพัฒนารวมกับลูกคาในการวิจัยคุณสมบัติของเม็ด
พลาสติก และสารเติมแตงที่จะทําใหผลผลิตทีน่ ําไปแปรรูปมีคุณสมบัติตามตองการ ซึ่งจะทําใหลูกคาสามารถลด
ตนทุนในการผลิตสินคาหรือเพิ่มคุณสมบัติได
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
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

ลักษณะกรรมสิทธิ
(เปนเจาของ/เชาซื้อ)
เปนเจาของ

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)
52.72

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เชาซื้อ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

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
หมายเหตุ: บริษัทฯ มีการใชที่ดินและอาคารเปนหลักประกันการกูยืมเงินจากธนาคารแหงหนึ่งในวงเงินรวม 660 ลานบาท

95.20
10.68
2.78
16.31
11.92
7.63

197.24
37.30
159.94

5.2 สัญญาเชาอาคารสํานักงาน/สถานที่ที่ใชเก็บสินคาและกระจายสินคา
คูสัญญา

ระยะเวลา

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)

คาเชา
(บาทเดือน)

คาบริการ
(บาท/เดือน)

หมายเหตุ

1. บริษัท เจ.ที.ดี. จํากัด (โกดัง
เจ.ที.ดี. ตั้งอยูที่ อาคาร A8
เลขที่ 999/7, 888/7 หมูที่ 7
ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบล
บางพลีใหญ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ)

1/6/48 – 31/12/49

1,616

180,000
(111.39
บาท/ตร.ม.)

-

บริษัทฯ ไมไดตอสัญญา
เมื่อสิ้นสุดสัญญา ณ.
31/12/2549 เนือ่ งจากได
กอสรางคลังสินคาชั่วคราว
ไวเก็บสินคาของตนเอง
เพิ่มเติม 1 หลัง

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวมใด ๆ และบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทใด ๆ
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6. โครงการในอนาคต
-ไมมี-
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผู
ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 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 2549
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
รอยละของทุนชําระแลว
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน*
46, 499,900
23.25
2. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
27,125,000
13.56
3. นายสํารวย ทิชาชล
27,125,000
13.56
4. นายเอกชัย ศิริจันทนันท
27,125,000
13.56
5. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
21,426,000
10.71
6. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
6,800,000
3.40
7. นายวิถี ฐิรวัฒนวงศ
6,186,100
3.09
8. นางสาวอิสราภรณ อุดมพรมงคล
4,326,600
2.16
9. นายรณชัย จินวัฒนาภรณ
3,660,000
1.83
10. นายธง ตั้งศรีตระกูล
2,300,000
1.15
11. อื่นๆ
27,426,400
13.71
รวม
200,000,000
100.00
หมายเหตุ: * รวมบุคคลที่เกี่ยวของ คือ นางบุญศรี คุลีเมฆิน ภรรยา ถือหุนจํานวน 100 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 2549
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

หนวยงานตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
สํานักงานกรรมการผูจัดการ

ฝายการตลาด 1

ฝายการตลาด 2

ฝายบริหาร

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญชีและการเงิน

9.2 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย คุลีเมฆิน
กรรมการ
3. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการ
4. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
กรรมการ
5. นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการ
6. นายเอกชัย ศิริจันทนันท
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายวิระ มาวิจักขณ
8. รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ*
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ เปนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549
เพื่อดํารงตําแหนงแทนนายชนิตร ชาญชัยณรงค ซึ่งลาออก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549
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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
หนึ่งใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางภายในขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท 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 2549 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ดังนี้
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการบริหาร
3. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
กรรมการบริหาร
4. นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการบริหาร
5. นายเอกชัย ศิริจันทนันท
กรรมการบริหาร
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. ใหมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจา ยตามที่กําหนดไวในงบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงินในการอนุมัติคาใชจายตาง 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
สวนที่ 2 หนาที่ 39

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

9.2.3

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
1. นายวิระ มาวิจักขณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ*
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ เปนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549
เพื่อดํารงตําแหนงแทนนายชนิตร ชาญชัยณรงค ซึ่งลาออก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและ
เปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความนาเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
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 เหมาะสมทีจ่ ะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยงของกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.5 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สวนที่ 2 หนาที่ 40
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9.2.4

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้
1. นายสมชาย คุลีเมฆิน
กรรมการผูจัดการ
2. นายสํารวย ทิชาชล
รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 1 (สินคา Commodity)
3. นายเอกชัย ศิริจันทนันท
รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 2 (สินคาเกรดพิเศษ)
4. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
รองกรรมการผูจัดการฝายบริหาร
รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ
5. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
6. นางประวิชญา หรรษกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ มีดังนี้
1. เปนผูบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจปกติและการบริหารงานทั่วไปของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
2. มีอํานาจอนุมัตกิ ารทําธุรกรรมใด ๆ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทําขอเสนอ การเขา
ทําสัญญา การจัดซือ้ จัดจาง โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 30 ลานบาท หรือตามระเบียบอํานาจอนุมัติ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป
3. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดําเนินงานของบริษัทฯ ใหฝายบริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ตามโครงสรางองคกรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว ทั้งนี้ โดยสอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ
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
สวนที่ 2 หนาที่ 41
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บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

9.3 การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหา ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบไปดวยกรรมการอยางนอย
5 คน และจะตองไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละรายตามขอ 1 ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนถือ
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมไดกใ็ หออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้นใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ยกเวนกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะ
ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
กฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนทีจ่ ะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยูกระทําการในนามของ
คณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาเบื้องตนถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนผูมีความรูความสามารถที่สามารถชวยเหลือบริษัทฯ ได จากนั้นนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ยกเวนในกรณีที่เปนการแตงตั้งแทนกรรมการอิสระที่ออกกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งกรรมการอิสระใหมแทนได โดยใหมีวาระคงเหลือเทากับกรรมการอิสระทานที่ออกกอนครบวาระ และใหแจงกับ
ที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมครั้งถัดไป
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
2. ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณอยางอิสระ และ ไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
9.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1) คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีการประชุมและจาย
ผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ดังตอไปนี้
การประชุม
รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
2548
2549
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
5/6
5/6
6/6
6/6

4/4
4/4
3/4
0/4
4/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2548 2549
5/5
5/5
5/5

6/6
6/6
0/6
5/6

หมายเหตุ: * นายชนิตร ชาญชัยณรงค ลาออกจากการเปนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 และ
คณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้งนายสุชาติ ศุภพยัคฆ เปนกรรมการแทน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 โดยที่การ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2549 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 ดังนั้นนายสุชาติ ศุภพยัคฆ จึงมี
จํานวนวาระที่เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพียง 5 ครั้งในป 2549
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คาตอบแทน
รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คาเบี้ยประชุม (บาท)
2548
2549
300,000
220,000
165,000
150,000
120,000
75,000
75,000
90,000
90,000
1,285,000

200,000
200,000
135,000
135,000
80,000
60,000
30,000
60,000
60,000
960,000

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดสรรโบนัสใหกรรมการ 9 ทาน รวมเปนเงิน 715,000 บาท และ 1,040,000
บาท สําหรับป 2548 และ 2549 ตามลําดับ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวอยูในวงเงินคาตอบแทนกรรมการโดยรวมที่
ที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2548 และ 2549 ไดมีมติอนุมัติไวแลว ในจํานวนไมเกิน 2,000,000 บาทตอป
(2) คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทฯ
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คาตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท
ฯ รวม 6 ราย เทากับ 27.04 ลานบาท อยูในรูปเงินเดือนและโบนัส
9.4.2

คาตอบแทนอื่นๆ
บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นในป 2543 โดยบริษัทฯ มีการสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใหกับผูบริหารจํานวน 2.88 ลานบาทในป 2548 และ 2.89 ลานบาทในป 2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดรถ
ประจําตําแหนงใหกับผูบริหารทั้ง 6 ทานดวย และในป 2548 บริษัทฯ มีการจัดสรรหุนสามัญใหกับกรรมการ และ
ผูบริหารรวม 5 ทาน รวมจํานวน 550,000 หุน ในราคา 1.03 บาทตอหุน (มูลคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2547) ดังนี้
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
150,000 หุน
2. นายวิระ มาวิจักขณ
100,000 หุน
3. รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน
100,000 หุน
4. นายชนิตร ชาญชัยณรงค
100,000 หุน
100,000 หุน
5. นางประวิชญา หรรษกุล
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9.5 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อที่วาการกํากับดูแลกิจการเปนระบบที่จัดใหมี
กระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และ
สรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว ภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่
ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี
(Code of Best Practices) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 1)
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
 จะบริหารงานดวยความระมัดระวัง
รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถ และประสิทธิภาพที่
เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
 ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
 ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
 การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย
 จัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ และพนักงานที่เปนลายลักษณอักษร หลังจากจัดทํา
ขอพึงปฏิบัติดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว บริษัทไดมีการประกาศแจงใหกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคน
ไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
9.5.2 สิทธิของผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 2)
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังตอไปนี้
 สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนไดทราบ
ลวงหนากอนวันนัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ โดยจะไดเพิ่ม
รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ ในแตละ
วาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ




สิทธิในการออกเสียง
ในการประชุมผูถ ือหุนในแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทาเทียมกันใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ
สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม
ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได
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9.5.3 สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 3)
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 พนักงาน:
บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
 คูคา:
บริษัทฯ มีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการ
ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
 ลูกคา:
บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา จําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลับของลูกคา และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบ
ดําเนินงานใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด
 คูแขง:
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ
แขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน
 ชุมชน:
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวน
เสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
9.5.4 การประชุมผูถอื หุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 4)
ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ในการ
ประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะได นอกจากนั้นหลังจากที่บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จะจัดใหมีตัวแทน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม รายงานการประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
บริษัทฯ ไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถ ือหุนไวในที่ปลอดภัย และพรอมทีจ่ ะ
ใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
9.5.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 5)
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดบทบาทหนาที่ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังตอไปนี้
 คณะกรรมการบริษัทไดมีสวนรวมในการกําหนด (หรือใหความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก
กิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝายบริหารอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน ของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายใน
เพื่อประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายในจาก
ภายนอกซึ่งจะรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.5.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 6)
ในการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ผูบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสม อยาง
รอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ในอนาคตที่เปนรายการระหวางกันที่เปนการคาปกติ เชน
การซื้อขายสินคาระหวางกัน จะอยูภายใตเงื่อนไขและเกณฑการกําหนดราคาเชนเดียวกับลูกคาและซัพพลายเออร
รายอื่น ๆ ของบริษัทฯ สวนกรณีการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการคาปกติ บริษัทฯ จะมอบหมาย
ใหฝายที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแตละรายการนั้น ๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นตอรายการดังกลาววาเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเปนไปในราคาที่
ยุติธรรม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด
โดยผูมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการใด ๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทํารายการนั้น ๆ
9.5.7 จริยธรรมทางธุรกิจ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 7)
บริษัทฯ มีการจัดทําขอพึงปฎิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานที่เปนลายลักษณ
อักษรตามประกาศบริษัทที่ M 001/2548 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการประกาศแจงใหกรรมการ ฝาย
บริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต อยางมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อใหบรรลุผลตามเจตนารมณทกี่ ําหนดไวตอไป
9.5.8 การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 8)
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ไดแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ โดยไมใหบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียว หรือกลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
สรางกลไกการถวงดุล โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
 กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
5 ทาน
 กรรมการที่เปนอิสระ (Independent Director)
4 ทาน คิดเปนสี่ในเกาของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระ 4 ทาน คิดเปนรอยละ 44 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งถือวามีการ
ถวงดุลของกรรมการที่เปนอิสระ
9.5.9 การรวมหรือแยกตําแหนง (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอ ที่ 9)
บริษัทฯ มีประธานกรรมการเปนคนละบุคคลกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา นอกจากนี้บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3
ทาน ทําหนาที่ในการถวงดุลและตรวจทานการบริหารงานดวย
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9.5.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 10)
 คาตอบแทนกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2548 ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทน
อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ กรรมการ
ที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
 คาตอบแทนของผูบริหาร: คาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ปจจุบัน
บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช
ขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของ
บริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา
9.5.11 การประชุมคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอ ที่ 11)
ทุกครั้งที่บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและแจงใหกรรมการ
ทุกทานทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัดสงระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต
ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได กรรมการแตละทานยังสามารถที่จะแสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุม และจัดทํา
รายงานการประชุม
9.5.12 คณะอนุกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 12)
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3
เดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
9.5.13 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 13)
 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยไดพิจารณาและสอบทานรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ และมีความเห็น
วาบริษัทฯ มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถปองกันทรัพยสิน อันเกิด
จากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทํา
ระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบริษัทฯ ยังไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบควบคุม
ภายใน จึงไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเปนกลไกที่สําคัญที่มี
ความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบจาก
ภายนอก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
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การบริหารความเสี่ยง: บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทฯ ไดจัด
ใหมีการกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการเปนประจํา ไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยง
ทางการเงิน บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะทีมผูบริหาร และฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทุก ๆ เดือน ซึ่งนอกจาก
จะประเมินความเสี่ยงแลว คณะทีมผูบริหาร จะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึง
ไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะ
กรรมการบริหาร

9.5.14 รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 14)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ และขอกําหนดทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
9.5.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอ ที่ 15)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษทั ฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงินมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได
สม่ําเสมอ และทันตอเวลา ซึ่งทีมผูบริหารไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯ ยังไมมีแผนที่จะจัดตั้ง
หนวยงานดานลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ติดตอ
กับผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ
9.6 การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ไปเปดเผยใหแก
บุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดวยดังนี้
 บริษัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตยและความสุจริตใจในการดําเนินธุรกิจตอลูกคา บริษัทคูคา และผูถือ
หุน มีขอกําหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือนําไปใชสวน
ตนหรือกระทํารายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนถือเปนความผิดอยางรายแรง และอาจถูกลงโทษทางวินัย
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บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหกรรมการและผูบริหารไดทราบวา กรรมการและผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูล
ภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
ในชวง 2 สัปดาหกอนและ 24 ชั่วโมงหลังงบการเงินหรือขอมูลภายในของบริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณชน และหามมิให
เปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
บริษัทฯ ไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ใหรับทราบเกี่ยวกับหนาที่การรายงานการถือหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและ
ผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9.7 บุคลากร
บริษัทฯ มีพนักงาน แบงตามฝายตาง ๆ ไดดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
6
6
19
18
22
22

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

12
8
18
85

12
11
17
86

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 86 คน (พนักงานประจํา 69 คน พนักงานรายวัน 17 คน)

คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท)
เงินเดือนรวม
คาแรงพนักงานรายวัน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถามี)
อื่นๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เปนตน
รวม

2547
23.834
0.926
11.846
2.387
2.863
41.856
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นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน บริษัทฯ มีการกําหนดรถประจําตําแหนงใหกับพนักงานบางตําแหนงนอกเหนือจากผูบริหาร
ดวย เชน ผูจัดการฝายการตลาดและผูชวยผูจัดการฝายการตลาด เปนตน และในป 2548 บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรหุนใหกับ
พนักงาน 10 รายรวมเปนจํานวน 550,000 หุน ในราคา 1.03 บาท (มูลคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2547)
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
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 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระทุกทานเขารวมประชุม ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการสอบถามขอมูลจากฝาย
บริหาร และไดใหความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในดานตาง ๆ 5 สวน คือ องคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ
ระบบการติดตาม รวมถึงในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
อยางเพียงพอแลว แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสามารถดูไดจากเอกสารแนบ 2
สําหรับกรณีที่ทางบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดมีขอเสนอแนะในเรื่องระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับระบบสินคาคงเหลือ ซึ่งมิไดจัดทํารายงานวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ ซึ่งในเรื่องดังกลาว บริษัทไดดําเนินการ
จัดทํารายงานการแสดงสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวนานเกิน 6 เดือน เพื่อติดตาม และเรงการขายสินคารายการดังกลาว โดย
นําเขาพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน และสําหรับขอบกพรองที่เกิดจากการตรวจนับสินคาคงเหลือ ในชวง
ปลายปซึ่งพบวา บริษัทมิไดจัดเรียงสินคาประเภทเดียวกันไวในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณสินคามีมาก ทําใหยาก
ตอการจัดวางใหอยูรวมกัน อยางไรก็ตามบริษัทไดกําหนดใหมีการปรับปรุงผังการจัดวางสินคาใหเปนปจจุบัน ณ วันตรวจนับ
เพื่อใหอํานวยความสะดวกในการนับสินคา
นอกจากนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการบันทึกรายไดคาคอมมิชชั่น ซึ่งพบวาบริษัท มิไดออกแบบระบบการทํางานที่
สามารถตรวจทานความครบถวนของรายการ ทั้งนี้รายไดคา คอมมิชชั่นในป 2549 มีจํานวน 7.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ
0.2 ของรายไดรวม ซึ่งมีมูลคาไมสูงนัก อยางไรก็ตามบริษัทจะไดจัดระบบงานใหรัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาในเรื่องระบบควบคุมภายในดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550
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11. รายการระหวางกัน

11.1 รายการระหวางกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ / บุคคลที่เกี่ยวของ

บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด

บริษัท เวคเตอรเทคโซลูชั่น จํากัด

ขนาดของ ขนาดของ
รายการป รายการ ป
2548
2549

หนวย: ลานบาท
ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผล

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

คุณชาญชัย รักษธนานนท
(พี่ชายคุณเอกชัย ศิริจันทนันท
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและกรรมการ
ของบริษัทฯ) เปนผูถ ือหุนและ
กรรมการของบริษัทดังกลาว
คุณพัชมณฑ ฐิรวัฒนวงศ
(พี่สาว)คุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญและ
กรรมการของบริษัทฯ) เปนผูถือ
หุนรายใหญและกรรมการของ
บริษัทดังกลาว

ขายสินคาสําเร็จรูปทางดานปโตร
เคมี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548 และ 2549 มียอดคงคาง
0.53 และ 2.06 ลานบาท
ตามลําดับ
ขายสินคาสําเร็จรูปทางดาน
คอมพิวเตอร โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 และ 2549 มียอด
คงคาง 0.13 และ 0.00 ลานบาท
ตามลําดับ
จายคาคอมมิชชั่นสจากการขาย
จอมอนิเตอรใหกับบริษัทดังกลาว

3.89

7.36

เปนการขายสินคาใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว เปนการทํารายการตาม
การคาปกติของบริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

0.30

0.22

เปนการขายสินคาใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว เปนการทํารายการตาม
การคาปกติของบริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

0.02

0.00

เนื่องจากลูกคากลุมดังกลาวไดรับการแนะนํามาจากบริษัทเวคเตอร เทค
โซลูชั่น จํากัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการ
ดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล

ซื้อสินคาสําเร็จรูปทางดาน
คอมพิวเตอร

0.05

0.00

เนื่องจากในบางกรณีลูกคาของบริษัทฯ บางรายตองการใหบริษัทฯ จัดซื้อ
สินคาที่เกี่ยวเนื่องกันให ไมใชเฉพาะจอมอนิเตอร บริษัทฯ จึงจําเปนตองหาซื้อ
สินคาสําเร็จรูปดังกลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีราคาเปนไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
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บริษัทที่เกี่ยวของ / บุคคลที่เกี่ยวของ

บริษัท นิวโมเดอรน ซุปเปอรแพค จํากัด

บริษัท 21 กอสราง จํากัด

บริษัท แบรนดเอจ จํากัด

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ

คุณวิชาญ นันทนานนทชัย ผูถือ
หุนในบริษัทฯ จํานวน 100 หุน
(พี่ชายคุณบุญศรี คุลีเมฆิน ผูถือ
หุนจํานวน 100 หุนในบริษัทฯ
และเปนภรรยาคุณสมชาย คุลี
เมฆิน ซึ่งเปนเปนผูถือหุนราย
ใหญและกรรมการของบริษัทฯ)
เปนผูถือหุนรายใหญและ
กรรมการของบริษัทดังกลาว
คุณฮุก ทิชาชล (พี่ชายคุณสํารวย
ทิชาชล ผูถือหุน รายใหญและ
กรรมการของบริษัทฯ) เปนผูถือ
หุนรายใหญและกรรมการของ
บริษัทดังกลาว
คุณพิชัย ศิริจันทนันท (พี่ชายคุณ
เอกชัย ศิริจันทนันท ผูถือหุน ราย
ใหญและกรรมการของบริษัทฯ)
เปนผูถือหุนรายใหญและ
กรรมการของบริษัทดังกลาว

ลักษณะรายการ

ขนาดของ ขนาดของ
รายการป รายการ ป
2548
2549

ซื้อเครื่องใชสํานักงาน

0.38

0.34

ขายสินคาสําเร็จรูปทางดานปโตร
เคมี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548 และ 2549 มียอดคงคาง
(0.17) และ 0.00 ลานบาท
ตามลําดับ

25.64

16.22

คากอสรางและซอมแซมอาคาร

0.25

0.48

คาโฆษณา

0.01

0.00
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ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผล

เปนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อการใชงาน
และการดําเนินงานของบริษัทฯตามปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนการทํารายการตามการคาปกติของ
บริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
เปนการขายสินคาใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว เปนการทํารายการตาม
การคาปกติของบริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

บริษัท 21 กอสราง จํากัด เปนผูรับเหมาฯที่เคยกอสรางอาคารสํานักงานและ
โกดังของบริษัทฯ ตอมาเมื่อพื้นดินรอบโกดังเกิดชํารุด จึงไดวาจางใหบริษัท
ดังกลาวมาทําการซอมแซม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น
วา รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ และมีความ
สมเหตุสมผล
บริษัทฯ ไดทําการโฆษณาสินคาคอมพิวเตอรของบริษัทในนิตยสารแบรนดเอจ
ซึ่งผูอานเปนกลุมเปาหมายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวมีอัตราใกลเคียงกับราคาตลาด

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัทที่เกี่ยวของ / บุคคลที่เกี่ยวของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ขนาดของ ขนาดของ
รายการป รายการ ป
2548
2549

บริษัท ไทยคูน – แบรนดเอจ โฮลดิ้ง จํากัด คุณพิชัย ศิริจันทนันท (พี่ชายคุณ ขายสินคาสําเร็จรูปทางดาน
เอกชัย ศิริจันทนันท ผูถือหุน ราย คอมพิวเตอร
ใหญและกรรมการของบริษัทฯ)
เปนผูถือหุนรายใหญและ
คาโฆษณา
กรรมการของบริษัทดังกลาว
กรรมการ 5 ทาน ประกอบดวย
นายสมชาย คุลีเมฆิน
นายสํารวย ทิชาชล
นายเอกชัย ศิริจันทนันท
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
นายปยะ จริยเศรษฐพงศ

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการทั้ง 5 รวมกันค้ําประกัน
วงเงินจากธนาคารและสถาบัน
การเงิน ตามวงเงินที่ไดรับทั้ง
จํานวนหักดวยเงินสดที่ฝากค้ําไว
เปนจํานวนเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 เทากับ 1,341 ลาน
บาท โดยวงเงินที่ค้ําประกันเปน
วงเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋ว
สัญญาใชเงิน และเงินกูระยะยาว
เปนตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กรรมการทั้ง 5 มิไดค้ําประกันวงเงิน
จากธนาคารและสถาบันการเงินใด
ๆ อีก
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0.10

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผล

เปนการขายสินคาใหกับลูกคาของบริษัทฯ ตามปกติ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว เปนการทํารายการตาม
การคาปกติของบริษัทฯ และราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
บริษัทฯ ไดทําการโฆษณาสินคาคอมพิวเตอรของบริษัทในนิตยสารแบรนดเอจ
ซึ่งผูอานเปนกลุมเปาหมายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวมีอัตราใกลเคียงกับราคาตลาด
โดยปกติ ธนาคารและสถาบันการเงินจะกําหนดใหกรรมการสวนหนึ่งของ
บริษัทใด ๆ ทีข่ อวงเงินจะตองค้ําประกันวงเงินดังกลาว ทําใหกรรมการของ
บริษัทฯ ทั้ง 5 ตองเขาค้ําประกันบริษัทฯ และเมื่อบริษทั ฯ เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลว จึงไดดําเนินการไถถอนเงินสดที่ฝากค้ําไว รวมถึงการ
ค้ําประกันโดยกรรมการออกจากธนาคารและสถาบันการเงินทุกแหงเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549
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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 บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ
ที่นอกเหนือจากการคาปกติ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัทฯ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการใด ๆ จะไมมสี ิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทํารายการนั้น 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 จึงทําใหบริษัท นิวโมเดอรน ซุปเปอรแพค จํากัด หันไปสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตอื่นแทน
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1 ความเห็นของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ผู
ตรวจสอบงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 , 2548 และ 2549
นายเสนีย โสภิตลาภธนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4043 สํานักงาน บีพี เฮาส ผูตรวจสอบงบการเงินประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2546
ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 - 31 ธันวาคม 2549 สรุปได
ดังตอไปนี้
ป 2545-2546
ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ผลการ
ดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
ป 2547-2549
ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549, 2548 และ 2547
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.2ตารางสรุปงบการเงินบริษัท
งบดุล

หนวย: พันบาท
ณ 31 ธันวาคม 2547 ณ 31 ธันวาคม 2548
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2549

รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7,309

0.86

10,548

1.18

21,392

2.51

ลูกหนี้การคา (สุทธิ)

331,587

38.82

466,709

52.27

482,021

56.61

สินคาคงเหลือ (สุทธิ)

206,120

24.13

163,830

18.35

184,685

21.69

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

4,007

0.47

3,166

0.35

3,167

0.37

549,023

64.28

644,253

72.15

691,265

81.18

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน

129,200

15.13

80,200

8.98

0

0.0

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) (รวมสินทรัพยรอการขาย)

174,997

20.49

168,288

18.85

159,944

18.79

สินทรัพยอื่น

876
305,073

0.10
35.72

242
248,730

0.02
27.85

214
160,158

0.03
18.82

854,096 100.00

892,983

100.00

851,423

100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

391,882

45.88

272,181

30.48

202,000

23.72

เจาหนี้การคา

151,224

17.71

195,532

21.90

231,676

27.21

5,109

0.60

4,206

0.47

2,133

0.25

17,160
20,664

2.01
2.42

17,160
15,617

1.92
1.75

17,160
20,460

2.02
2.40

586,039

68.62

504,696

56.52

473,429

55.60

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระใน 1 ป

5,574

0.65

3,979

0.45

2,215

0.26

เงินกูยืมระยะยาว -- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

102,840
108,414

12.04
12.69

87,110
91,089

9.75
10.20

59,950
62,165

7.04
7.30

รวมหนี้สิน

694,453

81.31

595,785

66.72

535,594

62.90

155,000

18.15

200,000

22.40

200,000

23.49

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน

สวนของผูถือหุน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม-จัดสรรแลว
กําไรสะสม-ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

-

-

56,034

6.27

56,034

6.58

4,410

0.52

6,250

0.70

9,600

1.13

232

0.03

34,914

3.91

50,195

5.90

159,642 18.69
854,095 100.00

297,198
892,983

33.28
100.00

315,829
851,423

37.10
100.00
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งบกําไรขาดทุน
หนวย: พันบาท
2547
จํานวนเงิน

2548
รอยละ

จํานวนเงิน

2549
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากดอกเบี้ยรับ

2,616,671

99.46

3,257,581

99.56

3,378,026

99.66

886

0.03

1,219

0.04

259

0.01

13,303

0.51

13,015

0.40

11,236

0.33

2,630,860

100.00

3,271,815

100.00

3,389,521

100.00

2,484,094

94.42

3,094,502

94.58

3,177,248

93.74

82,193

3.12

101,309

3.10

100,131

2.95

2,566,287
64,573

97.55
2.45

3,195,811
76,004

97.68
2.32

3,277,379
112,142

96.69
3.31

ดอกเบี้ยจาย

17,064

0.65

24,985

0.76

19,739

0.58

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

12,847

0.49

14,497

0.44

25,772

0.76

กําไรสุทธิ

34,662

1.32

36,522

1.12

66,631

1.97

รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยและ
ภาษีเงินได

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (1)

0.34

0.23

หมายเหตุ: (1) กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน คํานวณบนฐานของหุน ที่มมี ูลคาที่ตราไวของหุนที่ 1 บาท

สวนที่ 2 หนาที่ 59

0.33

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

หนวย: พันบาท
2547

2548

2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

34,662

36,522

66,631

คาเสื่อมราคา

9,989

10,637

11,198

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

(1,234)

(12)

(424)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)

(57)

2.484

4,196

(12,000)

(562)

5,262

372

145

(55)

-

1,237

0

634

521

343

32,366

50,972

87,151

ลูกหนี้การคา

(41,290)

(137,606)

(19,508)

สินคาคงเหลือ

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย
ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินตัดบัญชี
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(71,340)

42,853

(26,118)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(702)

842

(2)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(96)

215

28

เจาหนี้การคา

21,099

44,320

36,568

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

(1,600)

1,127

5,920

(122)

206

1,001

6,755

(6,380)

(2,078)

(54,930)

(3,451)

82,962

(45,634)

49,000

80,200

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง

10,000

-

0

เงินสดจายซื้ออุปกรณ

(24,744)

(2,345)

(2,577)

820

281

281

(59,558)

46,936

77,904

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

หนวย: พันบาท
2547

2548

2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

68,322

(119,702)

(70,181)

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเขาการเงิน

(5,633)

(5,847)

(4,681)

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)

53,326

(15,730)

(27,160)

-

101,034

0

(23,000)

-

0

จายเงินปนผล

-

-

(28,000)

จายเงินปนผลระหวางกาล

-

-

(20,000)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จายเงินปนผลระหวางกาล - สุทธิจากเงินสดรับจากการออกหุน สามัญเพิ่มทุน

93,015

(40,245)

(150,022)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(21,473)

3,240

10,844

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

28,781

7,308

10,548

7,308

10,548

21,392

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดจายระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย

16,461

25,628

19,707

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

14,448

13,370

19,852

ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน

3,653

2,828

501

เงินปนผลจายระหวางกาลที่นํามาเพิ่มทุน

55,000

-

-

รายการที่มิใชเงินสด
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อัตราสวนทางการเงิน
2547

2548

2549

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

0.94

1.28

1.46

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.58

0.95

1.06

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

(0.10)

(0.01)

0.17

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) *

8.38

8.12

7.05

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

42.95

44.33

51.03

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) *

15.11

16.73

18.23

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

23.83

21.52

19.74

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) *

17.61

17.85

14.87

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

20.44

20.17

24.20

Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

46.34

45.68

46.57

อัตรากําไรขั้นตน (%)

5.07

5.01

5.94

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

2.47

2.33

3.32

อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) *
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) *
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) *
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) *

1.32

1.12

1.97

22.54

15.99

21.74

4.47

4.18

7.64

16.03

17.03

38.07

3.39

3.75

3.89

4.35

2.00

1.70

(1)

-

72.04

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

225.03

หมายเหตุ: * Annualized
(1) เปนการปรับโครงสรางเงินทุน เพื่อเตรียมตัวในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
จํานวน 78 ลานบาท หลังจากนั้นมีการเพิ่มทุนจากกลุมผูถือหุนกลับเขามาจํานวน 0.55 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
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12.3 คําอธิบายและวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
12.3.1 ผลการดําเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
การที่ธุรกิจประเภทนี้จะอาศัยเงินทุนหมุนเวียนคอนขางสูง ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจนี้จงึ อยูที่การบริหาร
สินคาคงคลัง การจัดสงสินคาใหไดทันความตองการของลูกคา ตนทุนทางการเงิน การบริหารการเรียกเก็บเงิน
จากลูกคา รวมถึงยอดขาย เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีกําไรขั้นตนอยูในระดับต่ํา การสรางยอดขายใหเกิดขึ้นได
มาก จะทําใหเกิดกําไรสุทธิที่ดีได
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 3,389.5 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีรายไดรวมทั้งสิ้น 3,271.8 ลานบาท จํานวน 117.7 ลานบาท หรือมีการเติบโตของรายได
รวมเทากับรอยละ 3.60 โดยในป 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 66.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ที่มีกําไรสุทธิ 36.5
ลานบาท จํานวน 30.1 ลานบาท หรือคิดเปนการเติบโตของกําไรสุทธิเทากับรอยละ 82.44 สาเหตุสําคัญของการ
เติบโตของบริษัทฯทั้งในดานยอดขายและกําไรสุทธิ สวนหนึ่งมาจากการเติบโตตามภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมยานยนต เปนตน และจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันที่
ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหสินคาที่เกี่ยวกับปโตรเคมี รวมถึงเม็ดพลาสติกมีราคาที่สูงขึ้น
อีกสวนมาจากการที่บริษัทฯ มีนโยบายเนนการทําตลาดในสินคาเกรดพิเศษที่มีอัตราการขยายตัวคอนขางดี และ
มีอัตรากําไรขั้นตนดีกวา รวมถึงมีความผันผวนของราคาต่ํากวาสินคากลุม Commodity
ในสวนของสินทรัพยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 851.4 ลานบาท ลดลงจาก
สิ้นป 2548 ที่มีสินทรัพยรวมเทากับ 893.0 ลานบาท จํานวน 41.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.65 สินทรัพย
สวนใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คือ สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 691.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ
81.19 ของสินทรัพยรวม โดยรอยละ 56.61 ของสินทรัพยทั้งหมด หรือเทากับ 482.0 ลานบาท คือ ลูกหนี้การคา
สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 15.3 ลานบาทเมื่อเทียบกับสิ้นป 2548 ที่มีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 466.7 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 52.26 ของสินทรัพยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งใกลเคียงกับอัตราการเติบโตของ
ยอดขาย
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2. ผลการดําเนินงาน
รายได
ยอดขายของบริษัทฯ ในป 2549 เทากับ 3,378.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มียอดขายเทากับ 3,257.6 ลาน
บาท ประมาณ 120.4 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3.70 ยอดขายป 2549 นั้นแบงเปนยอดขายจาก
สินคากลุมCommodity Polymerซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดเทากับ 2,406.2 ลานบาท ยอดขายจากสินคากลุม
Specialty and Engineering Polymerเทากับ 822.5 ลานบาท และยอดขายจากสินคากลุม Specialty
Chemical เทากับ 149.3 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 71.2, 24.4 และ 4.4 เทียบกับป 2548 ที่ 74.4,
20.5 และ 5.1 ยอดขายสินคากลุม Specialty and Engineering Polymer ที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นนั้น สวนหนึ่งมา
จากการมีสินคาใหมคือยางสังเคราะหซึ่งไดรับ outsource มาจากผูผลิตในปลายป 2548 และเริ่มมียอดขาย
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 เปนตนมา อีกสวนมาจากนโยบายบริษัทฯที่เนนการทําตลาดในสินคาเกรดพิเศษ
อยางตอเนื่อง
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจายรวมทั้งสิ้น 3,277.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 81.6 ลานบาทจากปกอน หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.55 โดยคาใชจายหลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากตนทุนขาย โดยตนทุนขายเพิ่มขึ้น 82.7
ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.67 ซึ่งใกลเคียงกับอัตราการเติบโตของยอดขาย อัตราสวนตนทุนขาย
ตอยอดขายของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอยจากระดับรอยละ 94.99 มาเปนรอยละ 94.06 ในป 2549 เนื่องจากการ
เนนทําตลาดในสินคาเกรดพิเศษซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวาสินคากลุม Commodity
อยางไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาดสินคาเกรดพิเศษอยางตอเนื่อง ประกอบกับการลดภาษี
นําเขาสินคาปโตรเคมีสวนใหญที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2548 จากรอยละ 20.00 เหลือรอยละ 12.50 ในป 2548 รอยละ 8.75 ในป 2549 และรอยละ 5 ในป
2550 นาจะทําใหอัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายของบริษัทฯ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องได
ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2549 ลดลง 1.2 ลานบาทจากป 2548 หรือลดลงในอัตรารอยละ
1.16 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนประจําป และจํานวนพนักงานที่
เพิ่มขึ้นมากกวาเดิมตามการขยายตัวของบริษัทฯ
อีกสวนมาจากการที่บริษัทฯควบคุมความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนไดดีขึ้น จึงสงผลใหขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2548 ปรับมาเปนกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ป 2549 ซึ่งไดรวมอยูในรายไดอื่น
ดานดอกเบี้ยจาย ในป 2549 มีดอกเบี้ยจายรวม 19.7 ลานบาท ลดลง 5.3 ลานบาทจากป 2548 หรือลดลงใน
อัตรารอยละ 21.0 เนื่องจากบริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนเขามาในชวงปลายป 2548 จากการขายหุนเพิ่มทุน IPO
ประมาณ 100 ลานบาท และในชวงตนป 2549 จากการไถถอนเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันวงเงินกูยืม
จากสถาบันการเงินจํานวน 80.2 ลานบาท จึงมีผลทําใหบริษัทฯสามารถลดภาระดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นใน
ป 2549 ไดจํานวนหนึ่ง
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กําไรสุทธิ
ดวยปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯในรอบปบัญชี 2549 เพิ่มขึ้นเปน 66.6 ลาน
บาท เทียบกับ 36.5 ลานบาทในป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 82.44 ซึ่งมีผลทําใหอัตรากําไรสุทธิของป 2549
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.97 จากรอยละ 1.12 ในป 2548
อยางไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่คอนขางต่ํา เปนไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมตัวแทนจัดจําหนาย
สินคาวัตถุดิบอุตสาหกรรม
แตการเพิ่มสัดสวนการจําหนายสินคาเกรดพิเศษในอนาคตที่มีอัตรากําไรสูงกวา
คาดวาจะมีผลใหบริษัทฯ มีกําไรมากขึ้น และทําใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นได
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 2549 เทากับรอยละ 21.74 เพิ่มขึ้นจากปกอนที่รอยละ 15.99
เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหเสนอจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากกําไร
ของป 2549 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงิน 50 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 75.04 ของกําไรสุทธิ เพื่อ
นําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ตอไป ทั้งนี้บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 จึงยังคงตอง
จายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2549 อีก ในอัตราหุนละ 0.15 บาท
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12.3.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ตามงบการเงินป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 851.4 ลานบาท ลดลง 41.6
ลานบาทจากปกอนหนา หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 4.65 โดยสาเหตุหลักมาจากการไถถอนเงินฝากธนาคารที่ใช
เปนหลักประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก
1. สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 47.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.30 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การคา ซึ่งเพิ่มขึ้น 15.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.28 ซึ่งใกลเคียงกับอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ใน
สวนของสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 20.9 ลานบาท เนื่องจากในชวงไตรมาสสุดทายของป 2548 มีการชะลอการ
สั่งซื้อสินคานําเขาในกลุม Engineering และ Specialty Chemical ซึ่งเปนสินคาในประเทศนอกเขต AFTA ที่
จะมีการปรับลดอัตราภาษีนําเขาจาก 12.5 % เปน 8.75% ในป 2549
2. สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 88.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.61 เนื่องจากการไถถอนเงินฝากธนาคารที่
ใชเปนหลักประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 80.2 ลานบาท
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
(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549
316.8
306.8
ยังไมถึงกําหนดคางชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 1 เดือน
106.1
137.1
เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน
21.6
21.3
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
17.5
18.2
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
5.2
0.9
3.7
เกิน 12 เดือนขึ้นไป
2.5
รวมลูกหนี้การคา
469.7
488.0
3.0
6.0
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
482.0
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
466.7
ปจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการเรียกเก็บคาสินคาจากลูกคา โดยจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
ชําระคาสินคาลาชาเปนอัตรารอยละตอป ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะทําใหระยะเวลาการคงคางของลูกหนี้นับจากวันที่
เรียกเก็บลดลง ในสวนของหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ จะพบวามีนอยมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีการตรวจสอบ
เครดิตของลูกคากอนการใหวงเงินเครดิต รวมถึงนโยบายสําหรับลูกคากลุมใหมที่ไมใชลูกคาเกรด A หรือ B ที่
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สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินไดวา มีฐานะทางการเงินดี และไมมีปญหาหนี้สินคางชําระในตลาด จะตองซื้อ
สินคาเปนเงินสดอยางนอย 2-3 งวด เพื่อติดตามดูพฤติกรรมและความสามารถในการชําระเงิน กอนที่จะมีการให
วงเงินเครดิต โดยบริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 – 100 โดยพิจารณา
จากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระรวมกับประวัติการชําระเงิน และฐานะการเงินของลูกหนี้แตละราย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสมรวม 6.0 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําประกันภัยคุมครองความเสียหายจากลูกหนี้การคากับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งโดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เปนเวลา 2 ปสําหรับสัญญาฉบับแรก (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550) โดยจะ
คุมครองสําหรับหนี้เสียของลูกคาเฉพาะรายที่ไดรับอนุมัติและมียอดคงคางมากกวา 1 ลานบาท และใหความ
คุมครองเทากับรอยละ 80 ของมูลคายอดหนี้เสีย โดยมีคาเบี้ยประกันขั้นต่ําเทากับ 4.16 ลานบาท และใหความ
คุมครองสูงสุด 30 เทาของคาเบี้ยประกันที่จายจริง
สินคาคงคลัง
ในสวนของสินคาคงคลังของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมูลคาของสินคาคงคลังของบริษัทฯ ให
อยูในระดับไมเกินยอดขายเฉลี่ยประมาณ 7 วันในสวนของสินคาที่ผลิตในประเทศ และประมาณ 30-90 วันในสวน
ของสินคานําเขาจากตางประเทศ
โดยการสั่งซื้อสินคาจะกระทําภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดของแผนก
สั่งซื้อสินคา
โดยการสั่งซื้อสินคาเกินกวานโยบายที่กําหนดจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหาร
สภาพคลอง
ในป 2549 บริษัทฯ มีสภาพคลองที่ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดเขามาจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในชวงปลายป 2548
และการไถถอนเงินฝาก
ธนาคารที่ใชเปนหลักประกันในชวงตนป 2549 จึงทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารเงินทุนใหมีตนทุนทางการเงินลดลง
และสงผลใหมีกําไรเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในป 2549 อยูที่ประมาณ 51.03 วัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2548 ที่ประมาณ
44.33 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปสูฐานลูกคาที่กวางขึ้นในอุตสาหกรรมกาวและยาง ซึ่งสวนใหญใน
อุตสาหกรรมนี้ใหเครดิตลูกคาเฉลี่ย 60-90 วัน จึงสงผลใหระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอยจาก 21.52 วันในป 2548 เปน 19.74 วันในป 2549 ซึ่งเปน
ผลมาจากลดสัดสวนการเก็บสินคาคงเหลือกลุมCommodityลง เนื่องจากความผันผวนของราคา จึงสั่งซื้อตาม
order ที่ไดรับจากลูกคาเปนสวนใหญ สวนระยะเวลาชําระหนี้ของบริษัทฯ ในป 2549 เทากับ 24.20 วัน เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากป 2548 ที่ประมาณ 20.17 วัน เนื่องจากสัดสวนการสั่งซื้อสินคาเกรดพิเศษเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการ
ขยายตลาดในกลุมนี้ และสินคาในกลุมนี้จะสั่งซื้อเปนเงินเชื่อซึ่งแตกตางจากกลุมCommodity ที่มักจะสั่งซื้อเปน
เงินสดเพื่อใหไดสวนลด
บริษัทฯ มีอตั ราสวนสภาพคลองที่ 1.46 เทาในป 2549 และ 1.28 เทาในป 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากป
2545 ที่เทากับ 0.86 เทา อัตราสวนดังกลาวมาจากการที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเขามาจากการเพิ่มทุน ซึ่งทํา
ใหยอดเงินกูยืมระยะสั้นลดลง ในขณะที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของยอดขาย
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แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ในป 2549 ไมแตกตางจากป 2548 มากนัก โดยบริษัทฯอาศัยแหลงเงินทุนในรูป
หนี้สินหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดยมีหนี้สินรวมคิดเปนประมาณรอยละ 56-57 ของสินทรัพยรวม โดยหนี้สินสวน
ใหญมาจากเงินกูยืมธนาคารระยะสั้นและบางสวนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้การคา และเงินกูยืม
ระยะยาว แตในป 2549 บริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนมาจากการไถถอนเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันวงเงิน
กูยืม จึงทําใหสามารถลดยอดเงินกูลงไดจํานวนหนึ่ง และมีผลใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงเหลือ 1.70 เทา
เมื่อเทียบกับ 2.00 เทาในป 2548
ทั้งนี้ ภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะสั้นกับธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน 660 ลานบาท ไดมีขอกําหนดขอปฏิบัติและ
ขอจํากัดบางประการ (Covenant) ที่สําคัญที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม คือ บริษัทฯ ตองดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สวนของผูถือหุนไวในอัตราที่ไมเกินกวา 4.50 เทา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีอัตราสวนดังกลาว
เทากับ 1.70 ซึ่งต่ํากวาที่กําหนดในสัญญาขางตน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 2549 ทากับ 315.8 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 18.6 ลานบาทจากป 2548 หรือคิดเปน
รอยละ 6.27 โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนี้เปนผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของป 2549 จํานวน 66.6
ลานบาท
12.4

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี คือ สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด คิด
เปนมูลคารวมทั้งสิ้น 650,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมี
ภาระคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จะตองชําระใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดแตอยางใด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
แตงตั้งคุณศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหงบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใน
อัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 700,000 บาท
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13. ขอมูลอืน่ ๆที่เกี่ยวของ
-ไมม-ี
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
1. กรรมการบริหารหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว
และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
แลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทัง้ ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายสมชาย คุลีเมฆิน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายสมชาย คุลีเมฆิน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

- นายสมชาย คุลีเมฆิน -

1.

นายสมชาย คุลีเมฆิน

2.

นายสํารวย ทิชาชล

กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 1

- นายสํารวย ทิชาชล -

3.

นายเอกชัย ศิริจันทนันท

กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด 2

- นายเอกชัย ศิริจันทนันท -

4.

นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ

กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายบริหาร

- นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ -

5.

นายปยะ จริยเศรษฐพงศ

กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ

- นายปยะ จริยเศรษฐพงศ -

สวนที่ 3 หนาที่ 1

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล

6.

นางประวิชญา หรรษกุล

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

- นางประวิชญา หรรษกุล -

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ

- นายสมชาย คุลีเมฆิน -

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

1.

นายสมชาย คุลีเมฆิน

2. กรรมการคนอื่นของบริษทั ที่ออกหลักทรัพยนอกจาก 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.

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

- ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม -

2.

นายวิระ มาวิจักขณ

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

- นายวิระ มาวิจักขณ -

3.

รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน -

4.

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- นายสุชาติ ศุภพยัคฆ -

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/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)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

1

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ

อายุ
(ป)
55
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ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอีราสมูส

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
0.08

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอีราสมูส
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอีราสมูส
DCP 18/2002

2

นายวิระ มาวิจักขณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

63

ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี
University of Texas

ชวงเวลา
2547 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

2544 – 2546
2540 – 2544
2538 – 2540
2534 – 2537
2530 - 2533
0.05

-

2547 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2544 – 2546
2542 – 2543
2540 - 2541
2539 – 2540
2516 – 2539
2515 – 2516
2515 – 2516
2514 – 2515

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
DCP 26/2003

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ
ประธานกรรมการ
สมาชิก
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานประจําประเทศไทย
กรรมการ
นกยกสมาคม
กรรมการผูจัดการใหญ
รมช.วาการกระทรวงการคลัง
ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการสํานักผูวาการ
นักเศรษฐศาสตร

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
สภารางรัฐธรรมนูญ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
กลุมบริษัท ทีพีที ปโตรเคมีคัล จํากัด (มหาชน)
กลุม บจก. จารดีน แมธีสัน (ประเทศไทย)
Asia Commercial Bank ประเทศเวียดนาม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารแหงประเทศไทย
International Monetary Fund

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและที่ปรึกษา
ดานสิ่งแวดลอม
อธิบดี
รองปลัดกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
รองอธิบดี
วิศวกร
ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการฝายผลิต
อาจารยปริญญาโท

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท รีฟายน เทค จํากัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บจก. ศรีไทย
บจก. Union Carbide (Thailand)
คณะวิศวกรรมศาสต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
3

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

รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

71

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

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
0.05

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
DAP 32/2005
4.

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

49

5.

นายสมชาย คุลีเมฆิน
กรรมการ และ กรรมการ
ผูจัดการ

49

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ACP 14/2006
DCP 72/2006
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
FND 2/2003
DCP 62/2005

0.00

-

23.25

-

ชวงเวลา
2547 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน
2538 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

2539 – 2546

กรรมการอํานวยการ

2505 – 2538
2519 - 2530
2549 – ปจจุบัน
2547 – 2549
2547 – 2549
2546 - 2547
2541 – 2546

รองศาสตราจารย
เลขาบริหารการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
CFO
รองกรรมการผูจัดการ

2538 - ปจจุบัน

กรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการฝายขาย

2531 – 2538
2528 - 2531
2522 - 2528

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ภัทรลีสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ภัทรลีสซิง จํากัด (มหาชน)
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยศูนยการศึกษาตอเนื่องแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
คณะบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดดา (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เรพแพคคอนสรัคชั่น จํากัด
บริษัท สามมิตรมอเตอร จํากัด
บริษัท กาดสวนแกว จํากัด
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
Central Pacific (EX-IM) GmbH, Germany
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
6.

7.

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

นายสํารวย ทิชาชล
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายการตลาด 1

นายเอกชัย ศิริจันทนันท
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายการตลาด 2

อายุ
(ป)
49

42
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ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
FND 15/2005
DCP 72/2006

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
13.56

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2539 – ปจจุบัน

2537 – 2539

13.56

-

2532 – 2537
2529 – 2531
2524 – 2529
2523 - 2524
2538 – ปจจุบัน

2529 – 2538
2529 - 2531

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

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประสบการณ
กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการ
ฝายการตลาด 1
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการขายตรง
เจาหนาที่ขาย
ผูจัดการแผนกขาย
เจาหนาที่วิชาการ
กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการฝาย
การตลาด 2
ผูจัดการฝายขาย
อาจารย

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยาม บราเดอร อิมปอรต – เอ็กซปอรต
จํากัด
บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จํากัด
บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
คณะวิศวกรรมโพลีเมอร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เอกสารแนบ 1
ลําดับ
ที่
9

10

11.

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

นาย ศิริ ฐิรวัฒนวงศ
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายบริหาร

นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

นางประวิชญา หรรษกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน

อายุ
(ป)
43

46

43

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DAP 30/2004
FND 15/2005
DCP 72/2006
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DAP 30/2004
FND 15/2005
DCP 69/2006
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
สอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
10.71

13.56

0.05

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

2538 – ปจจุบัน

-

2535 – 2537
2533 – 2535
2530 - 2533
2538 – ปจจุบัน

-

2532 – 2538
2526 – 2532
2545 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

2534 - 2540

กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการ
ฝายบริหาร
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขาย
ตัวแทนขาย
กรรมการ และ
รองกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขาย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี-การเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน

2530 - 2533

ผูสอบบัญชีอาวุโส

2544 - 2544
2541 - 2544

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

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

บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ตะลอมสิน พลาสติก จํากัด
บริษัท เอ็ม ซี พลาสติก จํากัด
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
Formatted: Normal, Centered

-ไมมี-

Formatted: Font: Bold,
Complex Script Font: Bold

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

เอกสารแนบ 2
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550

แบบประเมินนีจ้ ัดทําโดยคณะกรรมการบริษทั 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
ประจําปแลว

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

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

2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
; มี
 ไมมี
คณะกรรมการบริหาร ไดมีการวิเคราะหถึงเหตุการณ และขอกฎหมายที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต

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

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)
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ มีการตรวจสอบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและขอตกลงดังกลาว ที่มีผลผูกพันอยาง
ตอเนื่อง

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 การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มขี อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ 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 โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษทั แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อน
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
เปนไปตามโครงสรางที่องคกรที่กําหนด

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 มีการปฏิบตั ิที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
; มี แตยังไมเคยมีกรณีดังกลาว
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว

