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ว�สัยทัศน�

พันธกิจของบร�ษัท

 “บริษัทมุงม่ันท่ีจะเปนพันธมิตร/คูคิดท่ีดีท่ีสุดในการมีสวนรวมสรางสรรครูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีกอใหเกิด

 ประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย และการใหบริการท่ีดีเลิศในการจัดหาวัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม”

 • มุงม่ันในการเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ไมทําผิดกฎหมายและมีจรรยาบรรณ 

 • มุงสรางการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ท้ังในดานของผลกําไรและรายได

 • มุงม่ันพัฒนาความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญของบุคลากรอยางตอเน่ืองสูความเปนมืออาชีพ เพ่ือกาวไป

  สูความเปนผูนําทางการตลาดและรักษาความสามารถในการแขงขัน

 • เปนผูนําทางการตลาด มีสินคาครบวงจร, การพัฒนาผลิตภัณฑ จากผูผลิตคุณภาพระดับสากล 

 • การตอบสนองตอความตองการของลูกคา

 • ฝกอบรม และพัฒนาพนักงานใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

 • การเปนส่ือกลางในการสรรหาผูผลิตท่ีดีท่ีสุด โดยสงมอบเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือสรางบริการท่ีมีคาสูลูกคา

GLOBAL
CONNECTIONS
PUBLIC COMPANY LIMITED
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ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัท

 ช่ือบริษัท : บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

 สัญลักษณ : GC

 ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

   พลาสติก และปโตรเคมี รวมถึงสารเติมแตงท่ีใชใน

   กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอ่ืนๆ

 ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 13/1 หมู 2 ถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ 

   อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 Home Page : www.gc.co.th

 โทรศัพท : 0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42

 โทรสาร : 0-2763-7949, 0-2312-4880-1

 นักลงทุนสัมพันธ : 0-2763-7999 ตอ 201-204

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000153

 วันกอต้ังบริษัท : 27 กันยายน 2537

 วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด : 17 มีนาคม 2548

 วันท่ีเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย : 6 ธันวาคม 2548

 นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนมากกวา 10% : ไมมี

 ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท

 จํานวนหัุนสามัญ : 200,000,000 บาท

 รายนามบุคคลอางอิงอ่ืน

 นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

   ท่ีอยู 62 อาคารตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

   ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท 02-229-2800 โทรสาร 02-654-5427

 ผูสอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

   อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ ช้ัน 33, 

   193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก , คลองเตย กรุงเทพ 10110 

   โทรศัพท 02-264-0777 โทรสาร 02-264-0789

1

หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

 (56-1) ของบริษัท ที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็ปไซดของบริษัท www.gc.co.th
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ข�อมูลทางการเง�นโดยสรุป

  2554 2555 2556

ฐานะการเง�น (ล�านบาท)
 สินทรัพยหมุนเวียน 970 983 1,147

 สินทรัพยรวม 1,112 1,129 1,281

 หนี้สินหมุนเวียน 707 711 870

 หนี้สินรวม 725 726 882

 สวนของผูถือหุน 388 403 399

ผลการดําเนินงาน (ล�านบาท)
 รายไดจากการขาย 3,786 3,700 3,159

 กําไรขั้นตน 255 233 219

 กําไรจากการดําเนินงาน 129 119 105

 กําไรสุทธิ 80 76 70

อัตราส�วนทางการเง�น
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.55 6.80 5.80

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 19.93 19.28 17.44

 อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.12 2.06 2.21

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 1.37 1.38 1.32

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.87 1.80 2.21

 มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.94 2.02 2.00

 กําไรตอหุน (บาท) 0.40 0.38 0.35

หมายเหตุ :
จากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึงมีผลกระทบ

ตอมูลคาสินทรัพยรวม สวนของผูถือหุน และกําไรสุทธิของงวดป 2555 จึงทําใหอัตราสวนทางการเงินบางรายการ

ของป 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบไวนั้นไมตรงกับที่เคยเปดเผยไปกอนหนานี้

2
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สารจากประธานกรรมการ

 ป 2556 ประเทศไทยตองเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สําคัญหลายดานทามกลางปญหาการเมือง

ที่รอนแรง พิษภาวะเศรษฐกิจในประเทศถดถอยสงผลใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางปรับลดประมาณการ

เปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจป 2556 แมวาดัชนีทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะมีสัญญาณ

ฟนตวัจากความพยายามในการใชนโยบายผอนคลายทางเศรษฐกจิแตยงัคงมคีวามเปราะบาง และยงัมคีวามเสีย่งตอ

การผันผวนในระดับที่สูงซึ่งปจจัยดังกลาวไดสงผลกระทบตอรายไดและผลกําไรของบริษัท โดยในป 2556 บริษัท

มีผลกําไรจํานวน 70 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.26 เมื่อเทียบจากป 2555 ซึ่งมีกําไรสุทธิจํานวน 76 ลานบาท

 ทั้งนี้ทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีของประเทศไทยในป 2557 ยังคงถูกกดดันจากปจจัย

ทั้งภายในและตางประเทศโดยยังคงตองเฝาติดตามภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและปญหาวิกฤตทางการเงิน

ของยุโรป รวมถึงภาวะเติบโตที่ถดถอยของเศรษฐกิจจีนอีกทั้งความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศซึ่งอาจสงผล

ตอความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลและอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศ

คูคาในการสั่งสินคาจากไทย

 ป 2557 จึงเปนปที่ทาทายความสามารถของบริษัทที่จะตองฝาฟนไปใหไดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทไดกําหนด

ใหการประเมินความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการดําเนินงานของบริษัท โดยการมุงเนนการรักษา

ฐานลกูคา การเนนความสาํคญัของการบรกิาร และการมสีวนรวมในการแกปญหากบัลกูคาทางดานเทคนิคการผลติ

รวมถึงการใหบริการและคําปรึกษาลูกคาทั้งดานสภาวะตลาด เทคโนโลยีและพัฒนาการใหมๆ เพื่อใหลูกคา

สามารถปรับตัวรับสถานการณตางๆ ได นอกจากนี้บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะเพิ่มมูลคาของบริษัท โดยพยายาม

สรรหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพจากผูผลิตชั้นนําของโลก เพื่อเพิ่มเติมผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

พรอมกันนี้ยังไดรวมกับสถาบันของภาครัฐและเอกชนในการคิดคนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และรองรับความตองการของตลาดที่จะเกิดขึ้น

GLOBAL
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 ภายใตภาวะความผันผวน บริษัทกําหนดใหมีการดําเนินงานดวยความระมัดระวัง และมีการพิจารณาความ

เสี่ยงอยางรอบคอบ อาทิ การบริหารกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สินคาคงเหลือ ลูกหนี้การคา เปนตน

ซึ่งบริษัทไดบริหารความเสี่ยงโดยการใชเครื่องมือทางการเงินตางๆ รวมถึงการนําระบบจัดการทรัพยากรภายใน

องคกร (ERP) มาใชในการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ

จากสถานการณทางการเมืองและจัดทําแผนดําเนินงานธุรกิจตอเนื่อง (BCP) เพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาว

 การวางรากฐานและสรางความเขมแข็งดานบุคลากรยังคงเปนปจจัยที่สําคัญในการเติบโตและพัฒนา บริษัท

จึงไดมุงเนนพัฒนาศักยภาพองคกรควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อความมั่นคงขององคกรในระยะยาว และ

เตรียมความพรอมสูการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ที่กําลังจะมาถึง

 สําหรับป 2556 ที่ผานมา บริษัทไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในภาพรวม 

“ดีมาก” (4 ดาว) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยไดรับคะแนนที่สูงกวาคาเฉลี่ยของ

บริษัทใน SET 100 ทั้งนี้บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการใหดียิ่งขึ้นไป ซึ่งถือ

เปนความมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัทฝายบริหาร และพนักงานทุกคน ที่ไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ

อยางโปรงใส เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ยึดมั่นในจริยธรรมและใสใจปญหาโดยพรอมที่ตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหดีที่สุดในฐานะพันธมิตรที่ซื่อตรง จะเปนปจจัยที่จะสงผลใหบริษัทสามารถแขงขันและกาวตอ

ไปไดอยางมั่นคงเพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน

 โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณลูกคา ผูถือหุน ผูผลิต สถาบันการเงิน ตลาด

หลักทรัพยพันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวยดี

มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานทุกทานที่รวมแรงรวมใจทุมเททํางาน ซึ่งเปนรากฐานและ

พลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการผลักดันใหบริษัทกาวไปสูการเปนผูนําทางธุรกิจตัวแทนจําหนายวัตถุดิบอันเกี่ยวเนื่อง

กับพลาสติกและปโตรเคมีชั้นนําของประเทศไทย ภายใตหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการเจริญเติบโตอยาง

ยั่งยืนตอไป

(คุณว�ระ มาว�จักขณ�)
ประธานกรรมการ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับ

พลาสติกและปโตรเคมี รวมถึงสารเติมแตงที่ใชในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอื่นๆ โดย

บริษัทเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาใหกับบริษัทชั้นนําทั้งในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศ 

และตางประเทศ รวมกันกวา 30 บริษัท อาทิเชน บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท

ในกลุม ปตท. ดําเนินธุรกิจทางการตลาด และจัดจําหนายผลิตภัณฑโพลิเมอรของกลุม ปตท. ซึ่งดําเนินธุรกิจ

พลังงาน และปโตรเคมีอยางครบวงจรรายใหญของประเทศไทย และเปนผูนําในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังเปน

ตัวแทนจําหนายใหกับบริษัทชั้นนําในระดับสากล อาทิ ExxonMobil Chemical, Eastman Chemical, DuPont 

Performance Polymers, และ Chi Mei Corporation เปนตน ซึ่งบริษัทถือเปนบริษัทไทยที่เปนตัวแทนจําหนาย

ของบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแตง และเคมีภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีที่

หลากหลายที่สุดในประเทศไทย  

 บริษัทกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย

ในวันท่ี 1 เมษายน 2538 โดยกลุมผูกอต้ังท่ีมีประสบการณในอุตสาหกรรมพลาสติกจนถึงปจจุบันมากกวา 20 ป 

ดวยประสบการณของทีมผูบริหารเปนสวนสําคัญที่ทําใหบริษัทมีผลกําไรอยางตอเนื่องมาตลอด โดยในป 2556

บริษัทมียอดขายมูลคา 3,159 ลานบาท และกําไรสุทธิประมาณ 70 ลานบาท โดยมียอดขาย และกําไรลดลงจาก

ปกอนรอยละ 14.63 และ 8.26 ตามลําดับ เปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเปนตัวแทนจําหนายของ

ซัพพลายเออรหลักชวงกลางป 2555 ประกอบกับในไตรมาส 3 ซัพพลายเออรหลักรายใหม ไดแก กลุม ปตท. 

ประสบปญหาดานเทคนิคจนตองหยุดการผลิต สงผลกระทบตอการจัดหาสินคาของบริษัทและตองมีการนําเขาสินคา

จากตางประเทศเพื่อทดแทน

หมายเหตุ จากแผนภาพขางตน บริษัทมียอดขายในป 2552 ลดลงรอยละ 22.4 จาก 3,427 ลานบาทในป 2551

มาเปน 2,661 ลานบาทในป 2552 สาเหตุเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีชะลอตัวลง ประกอบกับราคา

สินคาท่ีลดลงตามความผันผวนของราคาน้ํามัน และสําหรับยอดขายท่ีลดลงตอเน่ืองในป 2555-2556 เหตุผลสวนหน่ึง

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายในเดือนกรกฎาคม 2555

แผนภาพแสดงมูลค�าขายของบร�ษัท

 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

ล�านบาท

ป�

4



6

 บริษัทแบงหนวยธุรกิจออกเปน 3 หนวยธุรกิจหลัก คือ 1. หนวยธุรกิจ commodity polymer 2. หนวยธุรกิจ 

specialty and engineering polymer และ 3. หนวยธุรกิจ specialty chemical กลาวคือ บริษัทมีสินคาครอบคลุม

ตั้งแต commodity polymer ซึ่งเปนวัตถุดิบพื้นฐานในการแปรรูป สินคาพลาสติกทั่วไป กระทั่ง Specialty and 

engineering polymer ซึ่งเปนเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษที่ใหความแข็งแกรง คงทน และคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมกับ

งานดานอุตสาหกรรม จนถึงสารเติมแตงชนิดพิเศษที่เปนสินคาที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑ

ที่ผสมสารเติมแตง มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น อาทิ ปองกันการเกิดปฏิกริยา Oxidation ปองกันรังสี ปองกัน

เชื้อราแบคทีเรียและปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย เปนตน บริษัทเปนหนึ่งในสองบริษัทไทยที่มีสินคาในกลุม

ปโตรเคมีครอบคลุมทั้ง commodity และ specialty product ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย โดยในป 2556 

บริษัทมีรายไดรวม 3,172 ลานบาท แบงเปนรายไดจากสินคา Commodity Polymer 1,405 ลานบาท รายไดจาก

สินคา Specialty & engineering polymer 1,737 ลานบาท รายไดจาก Specialty chemical 17 ลานบาท และ

รายไดอื่นๆ 13 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 44.47, 54.8, 0.5 และ 0.3 ของรายไดรวมตามลําดับ 

 บริษัทมีความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากหนี้สูญของลูกหนี้การคา ความเสี่ยงทางดานอัตรา        

แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินคาในตลาดโลก และความ

เสี่ยงจากการมีกําไรขั้นตนคอนขางตํ่า เปนตน ทั้งนี้บริษัทไดใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ 

อยางใกลชิด ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวในเรื่องปจจัยเสี่ยง

 นโยบายในการดําเนินงานของบร�ษัทหร�อกลุ�มบร�ษัท
 ในภาพรวมตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกําหนด

 ว�สัยทัศน�

 บริษัทมีเปาหมาย ทําใหบริษัทเปนองคกรที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน ดวยผลกําไรที่มั่นคง ภายใตการ

บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจดังนี้

 วิสัยทัศน : บริษัทมุงมั่นที่จะเปนพันธมิตร/คูคิดที่ดีที่สุดในการมีสวนรวมในการสรางสรรค

   รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย และการใหบริการ

   ที่ดีเลิศในการจัดหาวัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม

 Vision  : Your Best Partner For Solution And Service 

   In Industrial Raw Material Supply

 บริษัทไมไดทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนายเพียงอยางเดียว แตบริษัทมีเปาหมายในการเปนตัวแทนจําหนาย 

ที่ใหบริการลูกคาไดครบวงจร รวมทั้งเปนศูนยรวมความรูและเทคโนโลยีลาสุดจากผูผลิตชั้นนําของโลก จึงทําให

สามารถใหคําปรึกษาทางวิชาการที่เปนประโยชนแกลูกคาในดานการผลิต และเชื่อมโยงตอไปถึงดานการตลาด 

นอกจากนี้บริษัทถือหลักพันธมิตรในการทําธุรกิจกับลูกคา ผูผลิต และสถาบันการเงินที่เนนการเกื้อกูลกันเพื่อ 

การคาในระยะยาว โดยไดกําหนดแนวทางและเปาหมายไวดังนี้
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 เป�าหมายการดําเนินธุรกิจ
 • รักษาการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งในสวนของยอดขายและกําไรสุทธิจากฐานธุรกิจปจจุบัน ใหมีการเติบโต

  โดยเฉลี่ยท้ังทางดานยอดขาย และกําไรในอัตราประมาณ 10-15% ตอป 

 • ดําเนินธุรกิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ (Professional) ภายใตนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยใหความสําคัญ

  กับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

 • ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยเฉพาะความเส่ียง

  หลักในเรื่องของหนี้สูญ เปนตน

 เป�าหมายด�านยอดขายและกําไร
 • ป 2556 บริษัทตองเผชิญกับความทาทายท่ีสําคัญท้ังในสวนของการเปล่ียนแปลงตัวแทนจําหนายสินคาใน

  กลุม Commodity ซ่ึงตอเน่ืองมาต้ังแตกลางป 2555 และผลกระทบจากการหยุดการผลิตของซัพพลายเออร

  หลักรายใหมในไตรมาส 3 ซ่ึงบริษัทมีการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงและบรรเทาผลกระทบโดยการจัดหา

  สินคาทดแทนจากซัพพลายเออรรายอ่ืนๆ ถึงแมวาจะยังไมสามารถทดแทนไดโดยสมบูรณ แตบริษัทยังคง

  มุงม่ันในการปรับตัวและพัฒนาเพ่ือการเติบโตท่ีย่ังยืน โดยป 2557 บริษัทต้ังเปาหมายยอดขายเติบโตจาก

  ป 2556 ประมาณรอยละ 20 จากการพัฒนาธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑใหมและขยายตลาดในสินคาท่ีสราง

  กําไรสูงอยางตอเน่ือง

 เป�าหมายด�านสินค�า
 • การมุงเนนขยายตลาดสินคาเกรดพิเศษ โดยมีเปาหมายจะเพ่ิมสัดสวนยอดขายจากสินคาเกรดพิเศษ ซ่ึง

  สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑของลูกคาใหมีคุณภาพสินคาสูงข้ึน กอปรกับสงผลใหบริษัทมีอัตรากําไร

  ข้ันตนท่ีดีข้ึนดวย

 • การมีสินคาท่ีครบวงจรจากผูผลิตท่ีมีคุณภาพสินคาดีท่ีสุดหรือผูผลิตท่ีมีกําลังการผลิตใหญท่ีสุดใน 3 อันดับ

  แรกของโลกไวใหบริการลูกคาอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองตลอดเวลา

 • เพ่ิมชนิดของสินคา เพ่ือสงเสริมสินคาท่ีปจจุบันขายอยูในบางอุตสาหกรรม

 เป�าหมายด�านคู�ค�า
 • เนนการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ใหทันกับภาวะการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

 • การสรางความไววางใจกับลูกคา โดยมีนโยบายการขายเสมือนเปนพันธมิตรกับท้ังซัพพลายเออรและลูกคา

 • การสรางความไววางใจและใหความเคารพตอผูมีสวนไดสวนเสียตอบริษัทในทุกๆ ดาน

 • การสรางฐานลูกคาเดิมใหแนนแฟนย่ิงข้ึน และขยายฐานลูกคาใหมในลักษณะพันธมิตรระยะยาวตอเน่ือง

 • การสรางความพรอมในการแขงขันและสรางเปาหมายในการขยายธุรกิจไปยังกลุมลูกคาในระดับภูมิภาค
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 เป�าหมายด�านบุคลากร
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทกําหนด

 เปาหมายดานบุคลากร ดังนี้

 • บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจางงาน ควบคูกับนโยบายในการ 

  จางงานแกบุคคลทุกคนอยางเสมอภาค ตั้งแตการสรรหาตัวบุคคล การวาจางเขาทํางาน การบรรจุเขา

  ทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนาความสามารถ การโอนยาย การเล่ือนตําแหนง การใหผลตอบแทน

  และสวัสดิการตางๆ

 • นโยบายและแผนงานตางๆ ดานทรัพยากรบุคคล ถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือชวยใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมาย

  ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผูปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่ตองรับผิดชอบ

  ในการปฏิบัติตามนโยบายน้ี  โดยมุงหวังใหมีบรรยากาศในการทํางาน ท่ีมีความคิดเห็นหลากหลายและมี

  ความเคารพในกันและกัน โดยอาศัยความตั้งใจของพนักงานทั้งหมดเปนสําคัญ

 • บริษัทมีนโยบายท่ีจะไมใหมีคูสมรสของกรรมการบริษัททํางานในบริษัท เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทาง

  ผลประโยชน (Confl ict of Interest) 

 • บริษัทมีเจตนารมณอยางยิ่งที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

  - การพัฒนาแผนการสืบทอด (Succession Plan) ในทุกระดับของการบริหารในองคกร เพื่อเปนการ

   เสริมสรางความมั่นคงยั่งยืนขององคกรในระยะยาว และเปนสวนหนึ่งเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจ

   ไดอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณไมคาดคิดที่อาจสงผลกระทบกับธุรกิจ

  - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) ใหเปนอีกเคร่ืองมือทางการบริหาร

   ทรัพยากรบุคคล เพ่ือรักษาและบริหารจัดการ “คนเกง” ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

  - การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝงใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาขององคกร

  - สรางโอกาสใหกับบุคลากรในดานการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และการแสดงศักยภาพ ผานงานท่ีไดรับ

   มอบหมาย อันจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ และยังสามารถบริการลูกคาใหไดรับความพึงพอใจ

   สูงสุดดวย

  - สรางสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักในการทํางานรวมกันเปนทีม เพ่ือใหผลการดําเนินงานของบริษัท

   เปนไปตามเปาหมายที่วางไว

  - เพิ่มการสื่อสารของพนักงานในทุกระดับ เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน

  - การจัดใหมีสวัสดิการที่ดีแกพนักงาน ไดแก

   + ดานสุขภาพอนามัย ไดแก การประกันสุขภาพ เพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษา

    พยาบาลขณะที่เจ็บปวย การลาคลอด คาทันตกรรม สถานออกกําลังกาย และเลนกีฬา เพื่อให

    พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง การตรวจสุขภาพประจําป

   + ดานการเงิน ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาครองชีพ  

   + ดานสันทนาการ ไดแก สังสรรคพนักงานประจําป ทองเที่ยวประจําป

   + ดานอื่นๆ ไดแก ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท กิจกรรม Team Building การสัมมนาและ

    ฝกอบรมตางๆ เงินชวยเหลือตางๆ อาทิ งานแตงงาน คลอดบุตร งานศพ วันหยุดในวันคลายวันเกิด
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 เป�าหมายด�านซัพพลายเออร�และสถาบันการเง�น
 • การสรางความสัมพันธและความไววางใจกับซัพพลายเออร และสถาบันการเงินในลักษณะพันธมิตรระยะ

  ยาว โดยเนนความโปรงใส เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ทันตอเหตุการณ

 • ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใหซัพพลายเออรในลักษณะการใหบริการของบริษัทแบบครบวงจร 

  (Total Outsource Solution) ทั้งดานการตลาด, การขาย, บริการดานเทคนิคและโลจิสติกส

 • การรวมพัฒนาธุรกิจกับซัพพลายเออร และสถาบันการเงิน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของทั้งสองฝาย

 กลยุทธ�ในการดําเนินงาน : TEAM

 Target Oriented  : ทํางานอยางมีเปาหมาย และมุงมั่นเพื่อความสําเร็จนั้น

 Exposure to Change  : ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเปดรับการปรับเปลี่ยน

 Alignment through whole Organization : มีการทํางานที่สอดประสานซึ่งกันและกันทั่วทั้งองคกร

 Mutual Benefi t  : คํานึงถึงผลประโยชนของทุกฝาย กับมีการแบงปนกัน

   อยางเหมาะสมและทั่วถึง

 กลยุทธ�ด�านคู�ค�า
 บริษัทมีเปาหมาย ทําใหบริษัทเปนองคกรท่ีมีการเติบโตอยางย่ังยืน ดวยผลกําไรท่ีม่ันคง ภายใตการบริหาร

จัดการท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโดยใชหลักการพันธมิตรทางธุรกิจ ยึดถือประโยชนระยะยาวเปนหลักท้ังกับลูกคาและ

ผูผลิต โดยการแนะนํา และใหคําปรึกษาดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับลูกคา ขณะเดียวกันก็มีนโยบายพัฒนาสินคา

ของผูผลิต ใหเกิดประโยชนท้ังสองดานคือ ท้ังลูกคา และผูผลิต โดยบริษัทไมมีนโยบายการซ้ือสินคากักตุนไวเพ่ือขาย

ราคาแพง ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทไดพิสูจนความจริงใจในการเปนพันธมิตรกับลูกคาในชวงวิกฤตท่ีผานมา เน่ืองจากบริษัท

ไดขายสินคาใหกับลูกคาเหลาน้ีในราคาท่ีเปนธรรมและจัดสรรปริมาณอยางเหมาะสม ในกรณีของผูผลิต สวนใหญ

บริษัทจะเปนตัวแทนใหกับผูผลิตรายเดียวในหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อทําใหบริษัทสามารถชวยทําการตลาดใหกับผูผลิต

ไดอยางเต็มที่ และเพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่จะทําใหผูผลิตคลางแคลงใจ บริษัทดําเนินธุรกิจ

โดยถือหลักการพันธมิตรเพราะถือหลักวาการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จในระยะยาวตองอาศัยความสําเร็จของ

ทั้งลูกคาและผูผลิต

 บริษัทมีนโยบายเปนผูใหบริการครบวงจร (Total Solutions and Service Provider) กับลูกคา โดยการ

ใหบริการ value added services กับลูกคา การใหบริการไมเพียงแตขายและสงของใหลูกคาเทาน้ัน แตยังรวมถึง

การใหขอมูล และใหคําปรึกษากับลูกคาในการดําเนินธุรกิจรวมถึงใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกลูกคาท้ังดานเทคโนโลยี

และพัฒนาการใหมๆ ในตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพที่ลูกคาตองการ และอีกหนึ่งความแตกตางคือ บริษัทได

อาศัยการเปนพันธมิตรกับสถาบันการเงินในการชวยแกปญหาสภาพคลองใหกับลูกคาที่มีศักยภาพแตติดปญหา

ทางการเงิน ทําใหธุรกิจของลูกคาและบริษัทสามารถขยายตัวไดไปพรอมๆ กัน
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 กลยุทธ�ด�านสินค�า
 บริษัทมีสินคาท่ีหลากหลายและมีฐานลูกคาท่ีกระจายตัวอยูในทุกอุตสาหกรรมทําใหบริษัทมีรายไดท่ีคอนขาง

สม่ําเสมอไมแปรผันตามฤดูกาล เน่ืองจากไมไดพ่ึงพาสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงหรือลูกคารายใดรายหน่ึงเปนพิเศษ ในอนาคต 

บริษัทจะใหความสําคัญและเพ่ิมรายไดจากสินคา Specialty ใหมากข้ึนเน่ืองจากสินคาประเภทน้ีเปนสินคาท่ีมีอัตรากําไร

ข้ันตนสูง ตลาดยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก และสอดคลองกับบุคลากรของบริษัทท่ีมีความรู และทักษะทางดานเทคโนโลยี 

การเพ่ิมรายไดสินคาน้ีมากข้ึนจะทําใหความสามารถในการทํากําไรของบริษัทดีข้ึน โดยภายใตขอตกลงเขตการคาเสรี

อาเซียน (AFTA) มีผลทําใหอัตราภาษีนําเขาสินคาปโตรเคมีเขามาในประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ืองจนเหลืออัตรา

รอยละ 0 ตั้งแต 1 มกราคม 2553 รวมถึงประเทศไทยยังไดมีการเจรจาการคากับประเทศตางๆ เพิ่มเติมใน

บางหมวดสินคาที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบพลาสติกเชน จีนและเกาหลีใต เปนตน ซึ่งผลจากการลดภาษีนําเขานี้จะทําให

บริษัทสามารถนําเขาสินคาจากผูผลิตไดในตนทุนที่ถูกลง โดยเฉพาะสินคาในกลุม Specialty ซึ่งอาจจะทําใหมี

ความตองการจากลูกคามากขึ้นและสามารถทําตลาดไดกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น

 นอกจากน้ี ในปจจุบันบริษัทยังไดทําการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมๆ  ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีข้ึน 

โดยบริษัทเปนพันธมิตรกับกลุม Compounder ซ่ึงเปนผูผสมสี ผสมวัตถุดิบชนิดตางๆ เขาดวยกันซ่ึงมีประมาณ 50 ราย

ในตลาด การเปนพันธมิตรกับ Compounder น้ีจะทําใหบริษัทเขาใจความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน

 กลยุทธ�ด�านบุคลากร
 • บริษัทมีบุคลากรท่ีมีความสามารถซ่ึงเติบโตมาพรอมกับบริษัทท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วและมีความรูสึกเปน

  เจาของบริษัท บุคลากรสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปและมีอายุอยูในชวง 25 – 40 ป ซ่ึง

  พนักงานเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของกลไกหลักของบริษัทและยังมีอายุงานอีกยาวนานท่ีจะผลักดันการเติบโต

  อยางย่ังยืนของบริษัท

 • บริษัทมีนโยบายในการจัดหาคนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน (Put the Right Man on the Right Job) 

  โดยจะจัดหาคนท่ีมีความรูโดยตรงในสายท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี เพ่ือมุงไปสู

  เปาหมายของบริษัทท่ีพยายามใหบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิม (Value added services) น่ันคือ ใหคําแนะนํา

  กับลูกคาในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ซ่ึงปจจุบัน พนักงานขายของบริษัทประมาณรอยละ 87 ของพนักงาน

  ขายทั้งหมดจบการศึกษาดานวิศวกรรมเคมี และวิทยาศาสตรเคมี โดยอีกสวนหนึ่งมาจากสายธุรกิจ

  และการจัดการ โดยมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี อีกท้ังมีการใชบริการ

  จากผูประกอบการภายนอก (outsources) บางสวนในงานที่เกี่ยวกับการบริการสํานักงาน การทําความ

  สะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 • บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดอบรมภายใน

  องคกร โดยวิทยากรภายในบริษัท และเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทําใหไดมีการแลกเปล่ียน

  ความรู และแบงปนประสบการณที่มีคุณคา และยังไดความรูที่มีประโยชนเหมาะสมกับองคกร ในขณะ

  เดียวกันยังสนับสนุนใหพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนความรูจากภายนอกอยูเสมอ อีกทั้งมีการสงพนักงาน

  ไปดูงานและฝกอบรมกับซัพพลายเออรท่ีตางประเทศและซัพพลายเออรเดินทางมาใหความรูถึงบริษัท

  ซึ่งนโยบายนี้เปนนโยบายที่ทําใหพนักงานมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถใหบริการลูกคา

  ไดเปนอยางดีและแตกตางอยางสิ้นเชิงจากตัวแทนจําหนายรายอื่นๆ 
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 • บริษัทไดอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาแผนการสืบทอด (Succession Plan) และ ระบบการบริหารจัดการ

  คนเกง (Talent Management) ในทุกระดับของการบริหารในองคกร เพ่ือเปนการเสริมสรางความม่ันคง

  ย่ังยืนขององคกร และธุรกิจในระยะยาว

 โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัท 

 : ไมมี

 ความสัมพันธ�กับกลุ�มธุรกิจของผู�ถือหุ�นใหญ� 
 : ไมมี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบท่ีเก่ียวเน่ืองกับพลาสติกและ

ปโตรเคมี รวมถึงสารเติมแตงที่ใชในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีอื่นๆ โดยบริษัทเปน

ผูจัดจําหนายสินคาใหกับบริษัทชั้นนําทั้งในดานกําลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

กวา 30 บริษัท ซึ่งถือวาเปนบริษัทไทยที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑที่เกี่ยว

เนือ่งกบัอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมทีีม่สีนิคาหลากหลายทีส่ดุในประเทศไทย (ทีม่า: ขอมลูจากบริษัท) และ

ซัพพลายเออรของบริษัทในประเทศไทยสวนใหญเปนบริษัทซัพพลายเออรสินคาอันดับ 1 ของประเทศไทยใน

ประเภทนั้นๆ ในสวนซัพพลายเออรในตางประเทศก็เชนกันสวนใหญจะเปนผูผลิตที่มีขนาดกําลังการผลิต

อยูใน 3 อันดับแรกของโลก 

 บริษัทมีฐานลูกคาที่เปนผูประกอบการที่เปนโรงงานแปรรูปพลาสติก ยาง และอื่นๆ เปนจํานวนมากกวา

2,000 ราย ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเชน บรรจุภัณฑในรูปแบบตางๆ บรรจุภัณฑอุตสาหกรรม 

บรรจุภัณฑอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองสําอางค และผลิตภัณฑดูแลสวนบุคคล (Personal Care Product)

ช้ินสวนยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา ช้ินสวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ช้ินสวนเฟอรนิเจอร เคร่ืองกีฬา เคร่ืองเขียน 

ของเด็กเลน เปนตน

 บทบาทของผู�ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน�าย
 เน่ืองจากลักษณะการจัดจําหนายวัตถุดิบของผูผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมีไปถึงลูกคา ซ่ึงมีลักษณะกระจาย

อยูหลายแหง ทําใหบริษัทผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขนาดใหญสวนใหญ เชน ExxonMobil Chemical, 

Eastman Chemical, Chi Mei Corporation ไมนิยมกระจายสินคาดวยตนเองเนื่องจากตนทุนในการดําเนินงาน

จะสูง และไมคุมคาตอการดําเนินการ 

 ขณะเดียวกันการที่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีมีความหลากหลายสูงมาก ทําใหผูใชวัตถุดิบมัก

ตองการวัตถุดิบจากผูผลิตหลายราย ซึ่งหากผูใชวัตถุดิบสั่งซื้อสินคาจากทางผูผลิตโดยตรงจะมีความยุงยากเสีย

เวลา และมีคาใชจายตอรายการที่สูงมาก เนื่องจากขาดความประหยัดตอขนาดรายการระหวางผูผลิตและผูใช

วัตถุดิบในกรณีที่ไมมีตัวแทนจําหนายสามารถแสดงไดดังแผนภาพดังตอไปนี้  

แผนภาพแสดงรายการที่ปราศจากตัวแทนจําหน�าย

Suppliers S1 S2 S3 S4 S5 SN

C1 C2 C3 C4 C5 CNCustomers

5
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 ดังน้ัน ตัวแทนจําหนายจึงมีความสําคัญท่ีจะเช่ือมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค โดยชวยลดตนทุนในการ

จัดจําหนายของผูผลิตและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชวัตถุดิบ นอกจากน้ี ลักษณะพ้ืนฐานของลูกคาท่ีกระจายตัว

กับความหลากหลายของวัตถุดิบ จึงทําใหเกิดชองวางท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาจากตัวแทนจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะ

รวบรวมผลิตภัณฑท่ีหลากหลายจากผูผลิตมากรายไปสูผูใชอยางท่ัวถึง กลาวไดวา ในมุมมองของลูกคา ผูประกอบ

ธุรกิจตัวแทนจําหนายนําความหลากหลายของสินคา (Economy of scope) มาให ในมุมมองของผูผลิต ตัวแทน

จําหนายไดรวบรวมกําลังซื้อ (Economy of scale) มาให แผนภาพตอไปแสดงถึงบทบาทและประโยชนของ

ตัวแทนจําหนาย

 ตัวอยางขางตนเปรียบเทียบใหเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชนในกรณีสินคาอุปโภคบริโภคที่ผูบริโภคและผูผลิต

สินคานิยมซื้อหาและขายสินคาผานหางซุปเปอรสโตรขนาดใหญ เชน Tesco Lotus, Makro, BigC เปนตน 

 นอกจากนีเ้นือ่งจากผูผลติในอตุสาหกรรมปโตรเคมทีีเ่ปนผูผลติระดบัโลก จะแตงตัง้ตวัแทนจาํหนายในประเทศ

ใดประเทศหนึ่งเพียง 1 – 2 ราย ดวยเหตุนี้ จึงเปนการยากพอสมควรที่คูแขงขันรายใหมจะเขามาสูตลาด

Suppliers

Economy of Scale to Suppliers

Economy of Scope to Customers

Customers

Global Connections Public Company Limited.

S1 S2 S3 S4 S5

C1 C2 C3 C4 C5 CN

SN

แผนภาพแสดงรายการในกรณีมีตัวแทนจําหน�าย
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โครงสร�างรายได�
 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) แบงธุรกิจ ออกเปน 3 หนวยธุรกิจหลัก คือ

 1. หนวยธุรกิจ Commodity Polymer

 2. หนวยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer

 3. หนวยธุรกิจ Specialty Chemical and Intermediate

 แผนผังแสดงการจัดโครงสรางองคกรตามหนวยธุรกิจ (Business Unit) และหนวยธุรกิจยอย (Sub Business 

Unit) สามารถแสดงไดดังนี้

 บริษัทมีสินคาครอบคลุมต้ังแต Commodity Polymer, Specialty & Engineering Polymer จนถึงสารเติมแตง

ชนิดพิเศษท่ีมีอัตรากําไรสูง โดยบริษัทเปนหน่ึงในสองบริษัทไทยท่ีมีสินคาในกลุมปโตรเคมีครอบคลุมท้ัง commodity

และ specialty product ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย โดยในป 2556 บริษัทมีรายไดรวม 3,172 ลานบาท 

แบงเปนรายไดจากสินคา Commodity Polymer 1,405 ลานบาท รายไดจากสินคา Specialty & engineering 

polymer 1,737 ลานบาท รายไดจาก Specialty chemical 17 ลานบาท และรายไดอ่ืนๆ 13 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน

สัดสวนรอยละ 44.47, 55.00, 0.53 ของรายไดรวมตามลําดับ

6

GC

1. หน�วยธุรกิจ
Commodity

1. Import Commodities 1. Additive1. Engineering Product

3. Polyolefin

2. Other Commodities 2. Petro Chemical & 
Intermediate2. Industrial Product

2. หน�วยธุรกิจ
Specialty & Engineering

3. หน�วยธุรกิจ 
Specialty Chemical &  Intermediate
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ตารางแสดงโครงสรางรายไดระหวางป 2554-2556

หมายเหตุ

รายไดอื่น หมายถึง รายไดที่มาจากคานายหนารับจากการติดตอประสานงานเปนตัวแทนขายสินคาใหแกซัพพลายเออรตางประเทศ 

และดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และกําไรจากการขายสินทรัพย 

กราฟแสดงโครงสร�างรายได�บร�ษัทระหว�างป� 2546-2556

Commodity Polymer Specialty & Engineer Polymer Specialty Chemical รายได�อื่น

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ป�

ล�านบาท

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

    2554   2555   2556

  โครงสร�างรายได� จํานวนเง�น  ร�อยละ จํานวนเง�น  ร�อยละ จํานวนเง�น  ร�อยละ
   (ล�านบาท)   (ล�านบาท)   (ล�านบาท)

 Commodity polymer 2,416 64 2,041 55 1,405 44

 Specialty and engineering polymer 1,357 36 1,632 44 1,737 55

 Specialty chemical 13 - 27 1 17 1

 รวมรายไดจากการขาย 3,786 100 3,700 100 3,159 100

 รายไดอ่ืน 7 - 10 - 13 -

 รวมรายไดท้ังส้ิน 3,793 100 3,710 100 3,172 100

 อัตราการเติบโตของรายได (%) 3% (2%) (15%)

1,873

2,631

3,272 3,390
3,473 3,429

2,665

3,678
3,793 3,710

3,172
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
 ลําดับเหตุการณ�ที่สําคัญของบร�ษัท

 ป 2537 กอต้ังบริษัทข้ึนดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท ในช่ือ “บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด”

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2537

 ป 2539 บริษัทไดรับการแตงต้ังจาก บริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ซีซีซี คา เคมีภัณฑ 

  จํากัด) ใหเปนตัวแทนจําหนาย ซึ่งเปนการเริ่มตนการคากับกลุมปโตรเคมีของปูนซิเมนตไทย 

  โดยในขณะนั้นบริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายที่มียอดขายเปนอันดับ 17 ของ บริษัท เอสซีจี 

  พลาสติกส จํากัด และยังไดรับการแตงตั้งจาก Eastman Chemical ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ

  การเปนตัวแทนจําหนายสินคา เกรดพิเศษ (Specialty Product) และการทําการคากับบริษัท

  ขามชาติ หลังจากน้ันก็มีบริษัทระดับโลกหลายรายก็ไดติดตอใหบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคา 

  และบริษัทไดมีการเพิ่มทุนเปน 10 ลานบาท

 ป 2540 บริษัทมีการเพ่ิมทุนเปน 20 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัทและบริษัทไดรับแตงต้ัง

  ใหเปนตัวแทนจําหนายของ DuPont Engineering Polymers (เปล่ียนเปน DuPont Performance 

  Polymers ในปจจุบันน้ี) ซ่ึงเปนผูผลิตเม็ดพลาสติก POLYAMIDE 66 หรือ NYLON 66 ท่ีใหญ

  ท่ีสุดในโลก และตัวแทนจําหนายของ Chi Mei Corporation ผูผลิต ABS รายใหญท่ีสุดของโลก

 ป 2543 Advanced Elastomer Systems (AES) ซ่ึงภายหลังไดถูกการควบรวมกิจการ โดย ExxonMobil

  ในป 2545 โดยเปนผูผลิตเม็ดพลาสติก PP ผสมยางที่ใหญที่สุดในโลกไดแตงตั้งใหบริษัท

  เปนตัวแทนจําหนาย และบริษัทมีการขยายวงเงินสินเช่ือจาก 3 ธนาคารเปน 6 ธนาคาร ทําให

  สามารถขยายฐานลูกคาไดเปนจํานวนมาก 

 ป 2546 บริษัทมีการเพิ่มทุนเปน 100 ลานบาท และยายที่ตั้งคลังสินคามาอยูบริเวณที่ตั้งปจจุบันที่

  ถนนกิ่งแกว ซึ่งเปนที่ตั้งยุทธศาสตรเนื่องจากอยูใกลลูกคา มีความสะดวกรวดเร็ว และ

  ประหยัดคาใชจายในการขนสงจากแหลงผลิตในประเทศที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ

  สินคาที่นําเขาจากตางประเทศผานทางทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง และบริษัทยังไดรับการแตงตั้ง

  ใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) ผูผลิต PVC 

  ที่ใหญที่สุดในอาเซียน

 ป 2547 บริษัทยังไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายจาก ExxonMobil ซ่ึงเปนบริษัทท่ีผลิตปโตรเคมี

  ที่ใหญที่สุดในโลก และ Rio Tinto Mineral Asia Pte., Ltd. บริษัทไดยายที่ตั้งของสํานักงาน

  ใหญมาอยูที่เดียวกับคลังสินคาเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน

7
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 ป 2548 ทําการจดทะเบียนแปรสภาพ และเปล่ียนช่ือบริษัทเปน “บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด

  (มหาชน)” เรียบรอย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท เพื่อเสนอขายตอประชาชน โดยบริษัทไดรับอนุญาต

  จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเสนอขายหุน

  ตอประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ไดเปดใหมี

  การซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก ในหมวด

  ปโตรเคมี ภายใตชื่อยอ “GC”

 ป 2550 - ลงนามรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในสัญญาการใหการสนับสนุนทางการเงิน

  ในโครงการ K – Dealer Financing เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 โดยธนาคารจะสนับสนุน

  วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหกับลูกคาของบริษัท เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการ

  บริหารจัดการทางการเงิน

  - ฉลองครบรอบ 10 ปความสัมพันธในฐานะพันธมิตรทางการคากับบริษัท DuPont เมื่อวันที่ 

  13 กันยายน 2550 ณ โรงแรมสุโขทัย  

 ป 2555 บริษัทยุติบทบาทการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ดวย

  ความเห็นพรองรวมกัน ในขณะเดียวกัน ไดจัดหาสินคาทดแทน โดยไดรับการแตงตั้งเปน

  ตัวแทนจําหนายสินคาใหกับ บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ

  ของกลุม ปตท. โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนมา

 ป 2556 มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางกรรมการและการถือหุนของผูถือหุนเดิม โดยคุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ 

  ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เนื่องจากตองการเกษียณอายุการทํางานกอนกําหนด 

  โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
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  แนวโน�มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข�งขันในอนาคต
 เน่ืองจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทตัวแทนจําหนายวัตถุดิบของผูผลิตใน

อุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมีเปนหลัก ดังน้ัน ยอดขายของบริษัทจะมีความเก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมพลาสติก

และปโตรเคมีโดยตรง ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th.) ณ วันท่ี 9 มกราคม 2557 

ไดสรุปภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี ดังนี้

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�พลาสติก

  • ภาพรวมผลิตภัณฑ�พลาสติก

 ภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกป 2556 พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกและดัชนีสงสินคา เพ่ิมข้ึน

เล็กนอยรอยละ 3.74 และ 1.25 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2555 ทั้งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมโดยทั่วไปเติบโต

อยางตอเนื่องจากป 2555 ตัวเลขยอดการผลิตรถยนตในชวงตนปยังคงสรางผลดีตออุตสาหกรรมพลาสติกที่เปน

สวนประกอบ อันเปนผลพวงจากนโยบายรถยนตคันแรกในปที่ผานมา และนโยบายสงเสริมของภาครัฐตางๆ ที่

กระตุนใหเกิดการจับจายใชสอยมากขึ้น อาทิเชน บานหลังแรก คาจางขั้นตํ่าเงินเดือนขั้นตํ่า เปนตน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข�งขัน

สวนประกอบ อันเปนผลพวงจากนโยบายรถยนตคันแรกในปที่ผานมา และนโยบายสงเสริมของภาครัฐตางๆ ที่

กระตุนใหเกิดการจับจายใชสอยมากขึ้น อาทิเชน บานหลังแรก คาจางขั้นตํ่าเงินเดือนขั้นตํ่า เปนตน

8
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ตารางแสดงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ระหว�างป� 2554 - 2556

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม www.oie.go.th
  * ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดัชนีผลผลิต 2554 2555 2555 2556 2556*

 อุตสาหกรรม   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-
           ต.ค.

รวม  146.07 147.45 143.22 143.37 155.98 147.20 145.16 143.22 157.58 150.61 152.99  

 YOY (%)  2.87 0.93 (0.99) (0.74) (4.59)    11.78    1.35    (0.10)    1.02    1.26    3.74  

 QoQ (%)        8.76    0.10    8.79    (5.62)    (1.39)    (1.34)    10.02     

พลาสติกแผน  120.46    125.68    120.51 123.06  129.40    129.73    121.57 113.90 115.83    117.21 117.12  

 YOY (%)  14.63    4.32    1.10    4.53    0.87    11.22    0.87    (7.44)    (10.48)    (5.88)    (6.81)  

 QoQ (%)         3.32    2.12    5.15    0.26    (6.28)    (6.31)    1.69    

แผนฟลมพลาสติก 285.75 286.50 281.07 273.98 310.82 280.13 313.01 308.60 354.89 333.03 341.58 

 YOY (%)  6.61    0.26    (2.52)    (0.73)    1.19    3.18    11.36    12.64    14.17    14.29    19.22  

 QoQ (%)    3.52 (2.52) 13.45 (9.87) 11.73 (1.41) 15.01  

กระสอบพลาสติก 141.96 122.77 118.22 117.96 132.36 122.53 109.73 120.35 143.10 125.01 128.22 

 YOY (%) 11.41 (13.51) (3.03) (14.85) (33.48) 13.00 (7.18) 2.03 8.11 1.29 4.44 

 QoQ (%)   9.03 (0.22) 12.21 (7.43) (10.44) 9.68 18.90    

ถุงพลาสติก 122.89 131.48 128.94 125.84   136.23   134.89   127.35   121.14   124.94   125.16   125.96 

 YOY (%) (2.84)   6.98   5.52  3.38   3.78   15.91   (1.23)  (3.73)  (8.28)  (5.01)  (4.17)

 QoQ (%)     10.80   (2.40)  8.26   (0.98)  (5.58)  (4.88)  3.13   

เครื่องใชประจําโตะ 110.12   110.22   103.45   116.25   116.89   105.05   103.41   102.19   115.55   108.63   110.43
อาหารครัวและหองน้ํา  

 YOY (%) (0.14)   0.08   (13.23)  0.81   (0.22)  17.43   (6.10)  (12.09)  (1.14)  (3.48)  0.02 

 QoQ (%)    16.51   12.37   0.55   (10.80)  (6.84)  (1.18)  13.07
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• การตลาดและการจําหน�าย

การส�งออก

 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑพลาสติก (3916-3926) ป 2556 เทากับ 1,058,066.40 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ

6.74 เม่ือเทียบกับปกอน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักของไทยน้ันดีข้ึน ประกอบกับคาเงินบาทของ

ไทยออนตัวทําใหการสงออกเพ่ิมข้ึน สินคาท่ีมีการสงออกเพ่ิมข้ึนไดแก ใยยาวเด่ียว แผนฟลมฟอยล เคร่ืองประกอบ

ของอาคาร และของใชลําเลียงหรือบรรจุสินคา โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 41.26, 12.88, 6.31 และ 5.44 ตามลําดับ 

เม่ือเทียบกับปกอน โดยประเทศไทยมีการสงออกสินคาดังกลาวไปยัง ญ่ีปุน จีน มาเลเซีย อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา

  การนําเข�า

 ปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติก (3916-3926) ป 2556 เทากับ 555,783.70  ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ

3.43 เม่ือเทียบกับปกอน เน่ืองจากอุตสาหกรรรมหลักของประเทศ ท่ีใชพลาสติกเปนสวนประกอบยังมีการขยายตัว

เชน ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพลาสติกยังคงดําเนินไปไดดวยดี ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม

ยานยนต อุตสาหกรรมอาหารที่ยังคงมีการสงออกอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลดีตออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และ

อุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมซ่ึงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหการนําเขาเพ่ิมข้ึน โดยสินคา

ที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นไดแก ใยยาวเดี่ยว พลาสติกปูพื้น เครื่องสุขภัณฑและเครื่องประกอบของอาคาร โดยเพิ่มขึ้น

รอยละ 20.19, 25.19, 13.57 และ 7.26 ตามลําดับ โดยประเทศไทยนําเขาสินคาดังกลาวจาก ญี่ปุน จีน และ

สหรัฐอเมริกา

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม www.oie.go.th
  * ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตารางแสดงปร�มาณการนําเข�า และส�งออกผลิตภัณฑ�พลาสติก ระหว�างป� 2554 - 2556

 HS Code 2554 2555 2555 2556 2556*

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-
           ต.ค.

ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑพลาสติก (หนวย: ตัน)

 รวม  967,147.00 991,183.82 237,625.25 243,091.06 256,372.00 254,095.51 248,990.71 253,859.41 279,768.88 881,721.99 1,058,066.40 

 YOY (%)  1.90    2.49    1.81    0.35    0.78    7.16    4.78    4.42    9.13    6.55 6.74 

 QoQ (%)        0.21    2.30    5.46    (0.89)   (2.01)    1.95    10.21

ปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติก (หนวย: ตัน)

 รวม  421,289.56   453,305.31   110,178.56   117,465.18   119,142.98   106,518.58 127,613.90   138,179.74   136,750.00 449,350.62 535,191.14

 YOY (%)  23.93   7.60  9.50   10.53   12.52   (1.83)  15.82   17.63   14.78   18.17  18.06

 QoQ (%)    1.55   6.61   1.43   (10.60)  19.80   8.28   (1.03)  

หน�วย : ล�านบาท
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 • นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข�อง

 - อุตสาหกรรมยานยนตไดมีเปาหมายที่จะเพิ่มการผลิตเปน 2.7 ลานคันในป 2557 และจากการตั้งเปาใน

  การสงออกรถยนตและชิ้นสวนที่เพิ่มมากขึ้น จะชวยผลักดันการผลิตชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติกให

  สูงขึ้นตามดวย

 - ผลของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ใหอํานาจกระทรวงการคลัง กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  ดานคมนาคมขนสงของประเทศ 2.2 ลานลานบาท ซึ่งหากมีความชัดเจนหรือมีการเริ่มดําเนินโครงการ

  ตางๆ ไดภายในป 2557 จะสงผลดีตออุตสาหกรรมพลาสติก

 • สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลาสติกป� 2556 และแนวโน�มป� 2557

 สรุป

 - อุตสาหกรรมโดยท่ัวไปเติบโตตอเน่ืองจากป 2555 ตัวเลขยอดการผลิตรถยนตในชวงตนปยังคงสรางผลดี

  ตออุตสาหกรรมพลาสติก ท้ังน้ีเปนผลพวงจากนโยบายรถยนตคันแรกในปท่ีผานมา และนโยบายสงเสริม

  ของภาครัฐที่กระตุนใหเกิดการใชจายมากขึ้น แมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน

  สหรัฐอเมริกาและยุโรป

 - ปญหาการเมืองที่เริ่มสอเคาถึงความไมมั่นคง สงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอการผลิตและการ

  จําหนายสินคา รวมถึงการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต

 - ปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ทั้งอุทกภัย วาตภัย ที่สงผลภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ

  ทางเกษตร ซ่ึงจะสงผลตอเน่ืองมายังผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติก และอุปกรณพลาสติกทางการเกษตร

 - จากการท่ีประเทศสิงคโปรมีกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกเพ่ิมข้ึนในผลิตภัณฑ PE และ PP จะสงผลดีตอ

  ผูประกอบการพลาสติกไทยในการมีแหลงซื้อและจํานวนเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น

  • แนวโน�ม

 - ปญหาการเมืองในประเทศท่ีจะสงผลตอความเช่ือม่ันในการทําธุรกิจ การเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีแบงเปน

  หลายฝาย และการนัดหยุดงานเพ่ือชุมนุมอยางตอเน่ืองจะสงผลตอปริมาณการผลิตและการบริโภคสินคา

 -  ปญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกในไตรมาสที่ 3 ที่จะสงผลตอภาคการผลิตเครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวน

  รถยนต เนื่องจากแรงงานประสบอุทกภัยทําใหเดินทางไปทํางานไมไดตามปกติ และปญหาอุทกภัยทาง

  ภาคใตที่จะสงผลตอการบริโภคของผลิตภัณฑพลาสติก



22

 อุตสาหกรรมป�โตรเคมี

 • ภาพรวมอุตสาหกรรมป�โตรเคมี

 อุตสาหกรรมปโตรเคมีชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 ราคาแนฟธาของตลาดเอเชียปรับตัวผันผวน

ตามราคานํ้ามันดิบในตลาดลวงหนา โดยภาพรวมราคาเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน

  • การผลิต

  อุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 มีการเปดดําเนินการโรงงานผลิต

อะคริโลไนไตรล (ACN) เมธิลเมธาคริเลต (MMA) และแอมโมเนียมซัลเฟต (AMS)ขนาดกําลังการผลิต 200,000

70,000 และ 160,000 ตัน/ป ตามลําดับ เพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเขาโดยเปนการรวมทุนกับประเทศญ่ีปุน มีแผน

เพิ่มกําลังการผลิตโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE) เกรดเคลือบ   ซึ่งมี

มูลคาเพิ่มสูงและมีศักยภาพในการขยายตัวอีก 60,000 ตัน/ป เปน 152,000 ตัน/ป ภายในป 2559 

  สําหรับการลงทุนในตางประเทศ มีแผนการลงทุนกอสรางโรงกล่ันขนาดใหญ พรอมท้ังกลุมโรงงานปโตรเคมี

ในประเทศเวียดนาม ท่ีมีกําลังการผลิตอะโรเมติกส และโอเลฟนส 3,700,000 และ 6,500,000 ตัน/ป ตามลําดับ 

โครงการความรวมมือกับประเทศอินโดนีเซียเพ่ือลงทุนสรางแครกเกอรแนฟธาในประเทศอินโดนีเซีย กําลังการผลิต 

1,000,000 ตัน/ป เนื่องจากอุปสงคในผลิตภัณฑปโตรเคมีเพิ่มสูงขึ้นมากจากจํานวนชนชั้นกลางของอินโดนีเชียที่

มีหลายสิบลานคนโดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการไดในป 2560
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 • การค�าระหว�างประเทศ

 การส�งออก

 การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 ทั้งระดับตนนํ้า กลางนํ้า และ

ปลายนํ้ามีมูลคารวม 246,702.47 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.86 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอนสําหรับการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีของป 2556 ทั้งระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

คาดวาจะมีมูลคารวม 296,042.96 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.11 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน

ตารางแสดงการส�งออกผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีระหว�างป� 2554 - 2556

  

  2554 2555 2555 2556 2556*

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-
           ต.ค.

ที่มา : กรมศุลกากร            
 * ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หน�วย : ล�านบาท

 สงออก 372,868.79 287,101.75 68,227.39 72,702.59 72,831.51 73,340.27 77,230.97 70,589.98 74,979.81 246,702.47 296,042.96

 YOY (%) 38.46 (23.01) (22.85) (26.47) (24.85) (17.25) 13.2 (2.91) 2.95 3.86 3.11

 QoQ (%)   (23.02) 6.56 0.18 0.70 5.30 (8.60) 6.22  

 ตนน้ํา 58,419.80 59,540.10 11,424.23 13,609.95 16,050.97 18,454.95 23,137.85 19,810.00 18,470.87 67,275.82 80,730.99

 YOY (%) 59.47 1.92 17.13 (18.24) 9.18 39.12 102.53 45.55 15.08 46.61 35.59

 QoQ (%)   (14.02) 19.13 17.94 14.98 25.37 (14.38) (6.76)  

 กลางน้ํา 64,401.83 54,543.18 14,673.12 14,255.60 12,909.58 12,704.89 10,059.15 8,716.60 11,384.28 33,157.59 39,789.10

 YOY (%) 34.25  (15.31)    3.97    (19.04)    (20.81)    (22.43)    (31.44)    (38.85)   (11.82)    (28.74)    (27.05)  

 QoQ (%)     (10.41)    (2.85)    (9.44)   (1.59)    (20.82)    (13.34)    30.61    

 ปลายน้ํา 250,047.17 173,018.47 42,130.04 44,837.04  43,870.96 42,180.43  44,033.97  42,063.38 45,124.66 146,269.06 175,522.87  

 YOY (%) 35.39  (30.81)    (30.41)    (30.62)    (33.44)    (28.46)    4.52    (6.19)    2.86    0.79    1.45  

 QoQ (%)     (28.55)    6.43    (2.15)    (3.85)    4.39    (4.48)    7.28 
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 สงออก  164,314.62 120,272.14 27,545.91 30,081.70 32,154.01 30,490.52 22,189.55 27,580.59 29,788.18 88,736.04 106.483.25

 YOY (%)  15.97   (26.80)    (31.70)    (29.49)    (24.16)    (21.67)    (19.44)    (8.31)    (7.36)    (10.36) (11.46)  

 QoQ (%)     (29.24    9.21    6.89    (5.17    (27.22    24.30    8.01    

 ตนน้ํา  21,353.04   16,434.98  5,272.52 3,732.62 4,505.82 2,924.02  754.24 2,485.70 4,665.01 8,759.53  10,511.43  

 YOY (%)  46.33   (23.03)    60.05    (15.41)    (21.44)    (63.04)    (85.69)    (33.41)    3.54    (37.21)    (36.04 ) 

 QoQ (%)     (33.35)    (29.21)    20.71    (35.11)    (74.20)    229.56    87.68    

 กลางน้ํา  32,938.16   19,932.40    4,479.70    5,907.65 4,960.24 4,584.81 3,855.26 7,472.11 6,060.07 19,747.16 23,696.60  

 YOY (%)  13.00   (39.49)    (48.38)    (39.97)    (40.88)    (23.96)    (13.94)    26.48    22.18    14.11    18.88  

 QoQ (%)     (25.71)    31.88    (16.04)    (7.57)    (15.91)    93.82    (18.90)    

 ปลายน้ํา  110,023.42  83,904.76    17,793.70    20,441.43    22,687.95 22,981.69 17,580.05 17,622.78 19,063.10 60,229.35    72,275.22  

 YOY (%)  12.33   (23.74)    (37.25)    (28.04)    (19.74)    (8.02)    (1.20)    (13.79)    (15.98)  (11.09)    (13.86)  

 QoQ (%)     (28.79)    14.88    10.99    1.29    (23.50)    0.24    8.18 

  

ที่มา : กรมศุลกากร            
 * ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  2554 2555 2555 2556 2556*

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-
           ต.ค.

  การนําเข�า

 การนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 ทั้งระดับตนนํ้า กลางนํ้า และ

ปลายนํ้า มีมูลคารวม 88,736.04 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวโดยรวมลดลงรอยละ 10.36 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอนสําหรับการนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีในป 2556 ท้ังระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา คาดวา

จะมีมูลคารวม 106,483.25 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวโดยรวมลดลงรอยละ 11.46 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน

ตารางแสดงการนําเข�าผลิตภัณฑ�ป�โตรเคมีระหว�างป� 2554 - 2556

หน�วย : ล�านบาท
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 • ราคาสินค�า

 ราคาเอธิลีนในตลาดเอเชียในชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 ราคาเฉลี่ยอยูที่ 38.86 บาทตอ

กิโลกรัม และราคาโพรพิลีนเฉล่ียอยูท่ี 43.63 บาทตอกิโลกรัม โดยราคาของผลิตภัณฑเอธิลีนไมมีการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนราคาโพรพิลีนมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอนในชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 ราคาเม็ดพลาสติก (ราคาเฉลี่ย SE AsiaCFR) LDPE, HDPE, 

และ PP มีระดับราคาเฉลี่ยอยูที่ 46.18, 45.19 และ 46.60 บาท/กิโลกรัมตามลําดับ ทั้งนี้ LDPE, HDPE และ

PP มีระดับราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

 • สรุปและแนวโน�ม

 สรุป

 อุตสาหกรรมปโตรเคมีชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 มูลคาการสงออกโดยรวมมีอัตราการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย คาดวาเปนผลมาจากการที่ประเทศที่เปนตลาดสงออกของไทยมีอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน รวมท้ังอยูระหวางการขยายกําลังการผลิตเพ่ือลดการพ่ึงพิงการนําเขาจากไทยแตยังไมเปดดําเนิน

การในขณะน้ี อยางไรก็ตาม ปญหาเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปท่ียังคงยืดเย้ือ และปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ยังคงเปนปจจัยสําคัญที่อุตสาหกรรมตองติดตามอยางใกลชิด

 อุตสาหกรรมปโตรเคมีชวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556 มูลคาการนําเขาโดยรวมมีอัตราการขยายตัว

ลดลง ซ่ึงคาดวาเกิดจากการขยายกําลังการผลิตของผูผลิตในประเทศ ทําใหลดการนําเขาจากตางประเทศลง อยางไร

ก็ตามปญหาเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศยังคงเปนปจจัยสําคัญที่อุตสาหกรรมตองติดตามอยางใกลชิด

 • แนวโน�ม

 แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยในป 2556 คาดวาอัตราการขยายตัวจะเพ่ิมข้ึนเล็กนอย

เม่ือเทียบกับป 2555 ท้ังน้ีปจจัยสําคัญนาจะมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและประเทศท่ีเปนตลาดสงออกหลัก

ของไทย ไดแก ประเทศจีน และประเทศญี่ปุนมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจของสหภาพ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ยังคงไมมีเสถียรภาพจะเปนปจจัยสําคัญที่อุตสาหกรรมตองติดตาม ดังนั้นในระยะสั้น 

ผูผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีจึงปรับแผนการผลิตใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  และภาวะเศรษฐกิจโลก

สวนในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงควรบุกเบิกตลาดในประเทศกําลังพัฒนาใหมๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเศรษฐกิจ

เกิดใหม

 อุตสาหกรรมปโตรเคมีในป 2557 คาดวาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง และอุตสาหกรรมปลายทาง ไดแก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

อุตสาหกรรมยานยนต ทั้งนี้หากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศผานการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลในป 

2556 ไดเร่ิมดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จะสงผลใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศอยางมาก 

อยางไรก็ตาม ปญหาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ยังคงไมมีเสถียรภาพ รวมถึงเสถียรภาพทาง

การเมืองภายในประเทศจะเปนปจจัยสําคัญที่อุตสาหกรรมตองติดตามอยางใกลชิด
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ป�จจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 • 9.1 ความเสี่ยงจากการพ�่งพาซัพพลายเออร�หลัก หร�อผู�ผลิตสินค�าน�อยราย
 ที่ผานมาสัดสวนการซื้อขายสินคาจากซัพพลายเออรหลัก จากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด มีสัดสวน

สูงถึงประมาณรอยละ 50-60 ในประเด็นความเส่ียงจากการพ่ึงพาซัพพลายเออรหลัก เปนประเด็นพิจารณา ดังจะ

เห็นไดจากเมื่อบริษัทยุติบทบาทการเปนตัวแทนจําหนายกับบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ในปและไดสงผล

กระทบตอรายไดและกําไรของบริษัทพอสมควร อยางไรก็ตาม บริษัทไดจัดหาสินคาทดแทน โดยไดรับการแตงตั้ง

เปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับ บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุม ปตท

โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนมา  

 นอกจากน้ี บริษัทยังคงนโยบายเพ่ิมความหลากหลายของสินคา โดยขยายตัวไปในตลาดและอุตสาหกรรมใหม 

ดังจะเห็นไดจากการขยายธุรกิจไปยังตลาด/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับยาง ยานยนตและบรรจุภัณฑ มีการติดตอ

เพ่ิมจํานวนซัพพลายเออรและเพ่ิมความหลากหลายของสินคาในกลุมซัพพลายเออรรายเดิม เพ่ือใหเกิดการถวงดุล

ท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ยังคงมุงเนนขยายตลาด และเพ่ิมยอดขายสินคาเกรดพิเศษ ท่ีผลิตโดยซัพพลายเออร

ช้ันนําของโลก อีกกวา 20 บริษัท ซ่ึงโดยสวนใหญบริษัทเปนตัวแทนจําหนายเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย และให

อัตรากําไรข้ันตนท่ีสูงกวา มีความเส่ียงเร่ืองราคาต่ํากวา มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และคูแขงนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบ

สินคาในกลุม Commodity 

 จากที่กลาวมาทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบจากการยุติบทบาทการเปนตัวแทนจําหนายขางตน ถึงแม

ยอดขายจะลดลง ประมาณ 15% สวนหนึ่งจากสาเหตุดังกลาว กอปรกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคอนขางมาก

แตกําไรลดลงเพียงประมาณ 8% ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการเพิ่มสัดสวนการขายสินคาเกรดพิเศษ

 • 9.2 ความเสี่ยงจากการพ�่งพาพนักงาน
 เนื่องจากยอดขายของบริษัทสวนใหญเปนการขายผานพนักงานขาย ดังนั้น ยอดขายของบริษัทจึงมีความ
สัมพันธโดยตรงกับบุคลากรฝายขาย บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากรฝายขายในดานความสัมพันธที่มี
กับลูกคา หากพนักงานขายออกจากบริษัทไป ลูกคาก็อาจยายการซื้อสินคาตามไปดวย ซึ่งอาจจะทําใหยอดขาย
และกําไรของบริษัทลดลงได โดยเฉพาะสินคาประเภท Commodity Polymer แตในการขายสินคาเกรดพิเศษบาง
ผลิตภัณฑ อาจจําเปนตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากรในการขายสินคานั้นๆ และสิ่งสําคัญ
การสนับสนุนดานเทคนิคจากซัพพลายเออรหากพนักงานขายคนดังกลาวออกจากบริษัทไป บริษัทอาจประสบปญหา

ดานงานขายได

 อยางไรก็ตามลูกคาสวนใหญไดคาขายกับบริษัทมาเปนเวลานานซ่ึงมีความประทับใจตอนโยบายของบริษัท
ดังนั้น จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเสียลูกคาไดในระดับหนึ่ง และผูบริหารของบริษัทมีความรูความชํานาญใน
สินคาทุกชนิดเปนอยางดี อีกท้ังมีการเย่ียมเยียนลูกคาตามวาระตางๆ ทําใหความสัมพันธในรูปบริษัท และทางผูบริหาร
เปนไปดวยดี ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการฝกอบรมใหกับพนักงานอยางตอเน่ือง จึงสามารถพัฒนาบุคลากร
มาทดแทนไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับระบบฐานขอมูลลูกคาที่ดีจึงทําใหพนักงานใหมสามารถติดตามลูกคาเดิม
ไดโดยงาย สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือสินคาเกรดพิเศษที่บริษัทเปนตัวแทนสวนใหญหลังจากผูสั่งซื้อของลูกคา
รับรองคุณภาพแลว จะไมเปลี่ยนไปใชของบริษัทอื่นถาไมมีเหตุจําเปนอยางยิ่งจริงๆ เนื่องจากผูสั่งซื้อของลูกคา
กําหนดรายละเอียดคุณภาพของวัตถุดิบไวแลว นอกจากน้ีฐานลูกคาบางกลุมผูกกับสินคาเกรดพิเศษ และไมสามารถ

เปลี่ยนได ทําใหการพึ่งพาพนักงานจากสวนนี้มีผลไมมากนัก

9
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 นอกจากท่ีกลาวมาแลว บริษัทอยูระหวางการดําเนินการพัฒนาแผนการสืบทอด (Succession Plan) ในทุก

ระดับของการบริหารในองคกร เพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคงยั่งยืนขององคกรและธุรกิจในระยะยาว

 • 9.3 ความเสี่ยงจากหนี้สูญของลูกหนี้การค�า

 ปจจุบัน บริษัทจําหนายสินคา โดยใหสินเชื่อเกือบทั้งหมด ดังนั้นหากลูกหนี้การคาของบริษัทกลายเปน

หนี้สูญเปนจํานวนมาก อาจสงผลตอสภาพคลองของบริษัททางดานเงินทุนหมุนเวียน หรือผลการดําเนินงานของ

บริษัทได อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทมีการกระจายการขายใหแกลูกคาในวงกวาง โดยมียอดขายแตละราย

ลูกคาไมเกินรอยละ 5 ของยอดขายท้ังหมดเพ่ือลดความเส่ียง และมีนโยบายตรวจสอบสินเช่ือของลูกคาอยางรัดกุม

กอนที่จะใหสินเชื่อกับลูกคา และติดตามดูพฤติกรรมและความสามารถในการชําระเงินอยางใกลชิด โดยบริษัทได

ตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อพิจารณาวงเงินเครดิตสําหรับลูกคาทั้งรายเกาและรายใหม และมีการจัดตั้ง

ระบบการอนุมัติสินเช่ือใหกับลูกคาโดยแยกออกมาจากฝายขาย เพ่ือควบคุมรายการขายท่ีอาจมีความเส่ียง นอกจาก

นั้นบริษัทไดทําประกันคุมครองความเสียหายของลูกหนี้การคากับบริษัทประกันภัยอยางตอเนื่องตั้งแตป 2548 

เปนตนมา โดยจะคุมครองสําหรับหน้ีเสียของลูกคาของบริษัทท่ีอยูในเง่ือนไขการประกันภัย โดยทางบริษัทประกันภัย

จะกําหนดวงเงินคุมครองสําหรับลูกคารายท่ีเขาเกณฑตามเง่ือนไขประกัน สําหรับการสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ของบริษัทน้ัน บริษัทมีการพิจารณาความเส่ียงของลูกหน้ีการคาจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและสถานะ

ปจจุบันของลูกหนี้คงคาง เปรียบเทียบกับสํารองคาเผื่อหนี้สูญที่ตั้งอยู และการคํ้าประกันจากบริษัทประกันภัย 

วาจําเปนตองมีการสํารองเพิ่มเติมหรือไม 

 • 9.4 ความเสี่ยงทางด�านอัตราแลกเปลี่ยน 

 แมวาบริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากซัพพลายเออรทั้งจากในและตางประเทศ โดยในสวนของสินคาเกรด

พิเศษจําเปนตองสั่งซื้อสินคาจากซัพพลายเออรตางประเทศซึ่งซื้อขายเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเกือบ

ท้ังหมดเพ่ือความสะดวกในการควบคุมดูแล โดยในป 2556 บริษัทมีการซ้ือสินคาในสกุลเงินตางประเทศประมาณ

รอยละ 35 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัทในจํานวนนี้มากกวารอยละ 99 เปนการซื้อสินคาในสกุลดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ มีความผันผวน อาจทําใหมีผล

กระทบตอกําไรของบริษัทไดมาก

 อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงมีการติดตามความ

เคล่ือนไหวของคาเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ   อยางใกลชิดโดยขอคําปรึกษาจากธนาคารคูคาประกอบ

การตัดสินใจวา ควรจะมีการปองกันความเส่ียงดวยเคร่ืองมือทางการเงิน โดยการซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

(Forward Contract) ชวงเวลาไหนอยางไร บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการไมเก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยน โดยไมมี

การซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาโดยไมมีภาระผูกพันทางการคา และบริษัทจะไมมีการขายลวงหนา

โดยไมไดตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกับลูกคา จึงทําใหสามารถปองกันความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
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 • 9.5 ความเสี่ยงจากเง�นทุนหมุนเว�ยน 

 เน่ืองจากบริษัทตองมีการสํารองสินคาคงคลังไวจํานวนหน่ึงเพ่ือใหสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดอยาง

รวดเร็ว โดยระยะเวลาขายสินคารวมกับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากลูกคาของบริษัทอยูที่ประมาณ 120 วัน 

ซึ่งนานกวาระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจากเจาหนี้การคาของบริษัทที่มีระยะเวลาประมาณ 25 วัน ซึ่งมีผลทําให

บริษัทจําเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียนระดับหนึ่งสําหรับการดําเนินงานของบริษัทซึ่งมีวงจรเงินสด (Cash Cycle)

อยูที่ประมาณ 95 วัน หากยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ บริษัทอาจตองหาแหลงเงินทุนเพิ่ม

เติมซึ่งมีตนทุนทางการเงินสูงกวาตนทุนทางการเงินของบริษัทในปจจุบัน 

 ในปจจุบัน บริษัทสามารถซื้อสินคาจากผูผลิตหลัก เชน บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ในรูป

เครดิตตามสัญญาที่ตกลงไว 15 วัน ซึ่งหากบริษัทตองการซื้อสินคาโดยไดเครดิตเทอมที่นานกวานี้ ก็สามารถ

ดําเนินการได โดยติดตอกับผูผลิตเปนกรณีไป ซ่ึงอาจจะมีตนทุนทางการเงินสวนเพ่ิมข้ึนบาง อยางไรก็ตาม ปจจุบัน

แหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินยังคงมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ากวา 

 นอกจากน้ี ปจจุบัน บริษัทมีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินหลายแหง ทําใหบริษัทมีวงเงินหมุนเวียนใชไดอยาง

เพียงพอ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยังมีวงเงินคงเหลือท่ีจะสามารถใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดอีกประมาณ

รอยละ 70 จากวงเงินท่ีมีอยูท้ังหมด ทําใหบริษัทมีฐานะเงินทุนหมุนเวียนท่ีเขมแข็ง และ ณ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพียง 2.21 เทา อีกทั้งการที่ผลการดําเนินงานของบริษัทดีสมํ่าเสมอ ทําใหบริษัท

ไดรับเงื่อนไขและวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยดีขึ้นเปนลําดับ 

 • 9.6 ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าในตลาดโลก

 ถึงแมวาบริษัทจะมียอดขายสวนใหญจากในประเทศ แตราคาสินคาท่ีขายในตลาดสวนใหญจะข้ึนอยูกับราคา

สินคาในตลาดโลกที่ผันแปรตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก ตามลักษณะสินคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่ง

มีลักษณะเปน Commodity กําไรของบริษัทจึงเปล่ียนแปลงตามราคาสินคาในตลาด ซ่ึงมีลักษณะเปนวัฏจักรความ

เส่ียงของบริษัทจึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษัทซ้ือสินคามาในราคาสูง และเกิดเหตุการณท่ีราคาตลาดของสินคาดังกลาว

ลดลง ในกรณีนี้บริษัทอาจจําเปนตองขายสินคาคงคลังที่มีอยูใหกับลูกคาในราคาที่ลดลงหรือตํ่ากวาราคาที่ซื้อมา

ซึ่งจะสงผลทําใหกําไรของบริษัทลดลงและอาจขาดทุนในบางกรณี

 อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาบริษัทพยายามลดความเส่ียงน้ีลงโดยการพยายามเก็บสินคาคงคลังในระดับท่ีเหมาะสม

ตามการคาดการณทิศทางของอุปสงค และอุปทาน โดยเฉพาะสินคาที่มีความผันผวนของราคามาก และติดตาม

การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดตลอดเวลาจากขอมูลที่ไดรับจากซัพพลายเออรระดับโลกอยางครบวงจร ตั้งแต

ผลิตภัณฑตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าในอุตสาหกรรมปโตรเคมี สําหรับลูกคารายใหญที่มีการสั่งซื้อลวงหนาในปริมาณ

มาก บริษัทจะไดรับการสนับสนุนในเร่ืองปริมาณและราคาโดยตรงจากผูผลิต และ/หรือผูจําหนายจึงทําใหลดความ

เส่ียงได นอกจากน้ี สินคาเกรดพิเศษของบริษัทยังไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินคาต่ํากวา เน่ืองจาก

กําหนดราคาขายตามตนทุนของบริษัทบวกกําไร (Cost Plus) โดยในป 2556 บริษัทไมมีการสํารองปรับลด

สินคาคงเหลือ 
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 • 9.7 ความเสี่ยงจากการมีกําไรขั้นต�นค�อนข�างตํ่า

 เน่ืองจากบริษัทมีมูลคาขายมากกวารอยละ 44.47 เปนสินคาประเภท Commodity polymer ดังน้ัน อัตรากําไร

ข้ันตนจึงคอนขางต่ําตามลักษณะของสินคา และมีปจจัยตางๆ เชน ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ คุณภาพของลูกหน้ีการคาและการบริหารสินคาคงคลัง เปนตน อาจสงผลกระทบตออัตรากําไร

สุทธิของบริษัทได อยางไรก็ตาม เม่ือผลการดําเนินงานของบริษัทดีสม่ําเสมอ ทําใหบริษัทมีฐานะเงินทุนหมุนเวียน

ที่เขมแข็ง สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทยังอยูในระดับไมสูงนัก จึงทําใหบริษัทไดรับเงื่อนไขและวงเงิน

กูจากธนาคารพาณิชยในอัตราที่ดี อีกทั้งการที่บริษัทมีการวางกฎเกณฑและติดตามดูแลนโยบายในการควบคุม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นโยบายการใหสินเชื่อแกลูกคาและการบริหารสินคาคงคลัง

อยางใกลชิด รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพ่ือลดคาใชจายนาจะทําให

ความเสี่ยงที่เปนผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิลดลงได

 นอกจากนี้ บริษัทยังคงนโยบายในการเพิ่มยอดขายในสินคาเกรดพิเศษ การขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้น เปน

อีกหน่ึงในนโยบายท่ีทําใหลดความเส่ียงในเร่ืองดังกลาว โดยในป 2556 บริษัทมีมูลคาขายสินคาเกรดพิเศษ คิดเปน

สัดสวนรอยละ 55.00 จากมูลคาขายรวมเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับสัดสวนรอยละ 44.12 ของมูลคาการขายรวมใน

ป 2555 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลคาขายในสินคาเกรดพิเศษ ในอัตราประมาณรอยละ 6.43 โดยมี 

มูลคาขายเทากับ 1,737 ลานบาท ในป 2556 เพิ่มขึ้นจากมูลคาขายในป 2555 ซึ่งเทากับ 1,632 ลานบาท 

 อัตรากําไรข้ันตนกอนคาขนสงเพ่ิมข้ึนจากระดับรอยละ 6.31 ในป 2555 เปนรอยละ 6.93 ในป 2556 โดยถึง

แมอัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น เปนสัดสวนนอย เมื่อเทียบกับสัดสวนการขายสินคาเกรดพิเศษที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

อัตรากําไรขั้นตนสําหรับสินคาเกรดพิเศษบางสวนก็ปรับตัวลดลงดวยจากภาวะการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น และสัดสวน

ของสินคาเกรดพิเศษกึ่ง Commodity ก็เพิ่มสูงขึ้น 

 • 9.8 ความเสี่ยงจากการที่ไม�ต�อสัญญาเป�นตัวแทนจําหน�ายให�กับผู�ผลิต
 สัญญาตัวแทนจําหนายท่ีบริษัททํากับผูผลิตมีท้ังลักษณะสัญญาปตอป หรือ ตอทุก 2 ป ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติ

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตอสัญญาเปนตัวแทนจําหนายใหกับ

ผูผลิต หากไมสามารถทําตามขอกําหนดของผูผลิตแตละราย เชน ไมสามารถสรางยอดขายไดตามเปาหมายท่ีผูผลิต

กําหนด หรือ ไมสามารถดํารงระบบโครงสรางพื้นฐานไดตามที่ผูผลิตกําหนด 

 อยางไรก็ตาม บริษัทมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง และมีลูกคาประจําอยูจํานวนมาก อีกทั้งมี

การพัฒนากลุมลูกคาใหมในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงสรางความพึงพอใจใหกับผูผลิตมาตลอด ตลอดจนมีการ

ส่ือสารทํางานรวมกันกับทางผูผลิตอยางใกลชิดเพ่ืออธิบายความคืบหนาของการขายและการพัฒนาตลาดในประเทศ

ทําใหในกรณีท่ียอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย ทางผูผลิตก็ยังคงตอสัญญากับบริษัทเน่ืองจากเขาใจในเหตุผล และ

รับทราบถึงสถานการณอยางใกลชิดอยูตลอดเวลา 

 หากแตในบางคร้ังเมื่อนโยบายการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไมสอดคลองกันในบางประการ 

หรือเกิดการควบรวมกิจการทําใหเกิดการทับซอนของผลิตภัณฑ อาจทําใหบริษัทจําเปนตองยุติบทบาทการเปน

ตัวแทนจําหนายของผูผลิตบางรายไป กรณีของบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด และบริษัท บีเอเอสเอฟ ท่ีเกิดข้ึน

ในป 2555 และ 2554 ก็เชนกัน เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ท้ังสองฝาย 

จึงเห็นพรองในการยุติบทบาทการเปนตัวแทนจําหนาย และดําเนินธุรกิจของตนเองตอไป 
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 อยางไรก็ตาม สําหรับกรณีของบริษัท เอสซีจี พลาสติกส จํากัด ซึ่งบทบาทการเปนตัวแทนจําหนายได

สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในป 2556 เปนปที่ไดรับผลกระทบจากการยุติบทบาทกับทางกลุมเอสซี

จีเต็มป เพื่อมิใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอลูกคามากนัก ทางบริษัทไดจัดหาสินคาที่มีคุณภาพจาก

บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุม ปตท มาทดแทน โดยบริษัทไดรับเปน

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนมานั้น ถึงแมจะไมสามารถทดแทนได

ทั้งหมดดังจะเห็นไดจากมูลคาขายในกลุม Commodity ที่ลดลงจากปกอนประมาณ 636 ลานบาท หรือประมาณ

รอยละ 31 แตก็สามารถลดผลกระทบไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นจะเห็นวา ดวยการบริหารจัดการและประเมินความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณตางๆ อยูเสมอ ทําใหบริษัทสามารถประเมินสถานการณ และวางแผนการดําเนิน

ธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทําใหบริษัทสามารถปรับตัวและบรรเทาปญหาเพื่อผานวิกฤตได ดังจะ

เห็นวากําไรสุทธิของบริษัทลดลงจากปกอนเพียงประมาณรอยละ 8 

 • 9.9 ความเสี่ยงจากภาวะอุทกภัย

 จากภาวะอุทกภัยของประเทศไทยในป 2554 สงผลใหพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และท่ีอยูอาศัยไดรับความเดือนรอน 

เสียหายเปนบริเวณกวาง ที่ตั้งของบริษัทอยูบนถนนกิ่งแกว แนวเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

พ้ืนท่ี Floodway จึงมีความเส่ียงในการเกิดภาวะน้ําทวม และอาจเกิดความเสียหายตอทรัพยสินได ในคร้ังน้ันบริษัท

ไมไดรับความเสียหายกับทรัพยสินของบริษัทจากภาวะน้ําทวมในป 2554 เพราะไมมีภาวะนํ้าทวมถึงถนนกิ่งแกว

ตลอดทั้งสายจากถนนออนนุชจนถึงถนนบางนา-ตราด

 อยางไรก็ตาม ดวยท่ีต้ังท่ีอยูริมถนนก่ิงแกว ซ่ึงเปนแนวคันก้ันน้ําตามแนวพระราชดําริ และดวยการกอสราง

อาคารสํานักงาน และคลังสินคา ท่ีไดประเมินถึงสถานการณดังกลาวไวแลว จึงไดมีการถมท่ีภายในบริษัทใหมีพ้ืนถนน

ในบริษัท อยูในระดับเดียวกับถนนก่ิงแกว ซ่ึงมีความสูงเพียงพอในระดับเดียวกับแนวคันก้ันน้ํา* ตามแนวพระราชดําริ 

รวมถึงไดมีการยกพ้ืนอาคารสํานักงาน และคลังสินคาใหมีความสูงจากพ้ืนถนนในบริษัท อีกประมาณ 1 เมตร และ 

1.30 เมตร ตามลําดับ สําหรับกรณีของเตนทช่ัวคราวท่ีสรางข้ึนเพ่ิมเติมในภายหลังเพ่ือเก็บสินคา ท่ีไมไดมีการยกพ้ืน

สูงมากนัก อาจจะมีความเส่ียงมากกวาอาคารอ่ืนในบริษัท ท้ังน้ี บริษัท ไดมีการทําประกันความเส่ียงจากภาวะน้ําทวม

อยางตอเนื่อง ในป 2554 บริษัทประกันหลายแหงมีภาระการจายคาสินไหม จากเหตุการณอุทกภัยในป 2554 

สงผลใหเกิดนโยบายการจํากัดภาระความรับผิดชอบจากเหตุอุทกภัย อยางไรก็ตาม ดวยนโยบายรัฐบาล และความ

มั่นใจมากขึ้นวา โอกาสที่จะเกิดเหตุอุทกภัยเชนในป 2554 ที่ผานมามีนอยทําใหบริษัทประกันสามารถเพิ่มภาระ

ความรับผิดชอบจากเหตุอุทกภัยเพิ่มสูงขึ้น 

 • 9.10 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต�อผู�ถือหุ�นหร�อการลงทุนของผู�ถือหลักทรัพย� 
  จากบร�ษัทที่มผีู�ถือหุ�นใหญ�มากกว�าร�อยละ 50
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไมมีผูถือหุนรายใดถือหุนเกินกวารอยละ 25 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

หากพิจารณาโดยแยกบุคคล บริษัทไมมีความเสี่ยงในการมีผูถือหุนรายใหญ แตอยางไรก็ตามหากจะพิจารณาเปน

กลุมผูถือหุนใหญ ซ่ึงเปนกลุมของผูกอต้ังเดิม ประกอบดวยนายสมชาย คุลีเมฆิน, นายสํารวย ทิชาชล, นายปยะ 

จริยเศรษฐพงศ และนายเอกชัย ศิริจันทนันท ซึ่งถือหุนในบริษัทจํานวน 129,843,930 หุน (นับรวมบุคคลตาม

มาตรา 258 คิดเปนรอยละ 65 (มากกวารอยละ 50) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจึงทําใหกลุม

ผูกอตั้งเดิม สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอ

มติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือของบังคับบริษัทกําหนดตอง

ใหไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ

ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
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โครงสร�างผู�ถือหุ�น และนโยบายจ�ายเง�นป�นผล
 10.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว

 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ลานบาท ซ่ึงออกและชําระเต็มมูลคาแลว 200 ลานบาท มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1 บาท แบงเปนหุนสามัญ 200 ลานหุน

 10.2 ผู�ถือหุ�น

  หมายเหตุ
  รวมผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือ
 *  นางบุญศรี คุลีเมฆิน ภรรยา  ถือหุนจํานวน 100 หุน
 **  นางนิศาพร ศิริจันทนันท ภรรยา ถือหุนจํานวน 3,201,230 หุน
 *** นางปภัสวีร ทิชาชล ภรรยา ถือหุนจํานวน 1,767,800 หุน

10

 1. นายสมชาย คุลีเมฆิน* 44,499,900  22.25  44,499,900 22.25 -  - 

 2. นายเอกชัย ศิริจันทนันท** 28,470,730  14.24  30,326,230 15.16 1,855,500  6.52 

 3. นายสํารวย ทิชาชล*** 27,125,000  13.56  28,892,800 14.45 1,767,800  6.52 

 4. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ 26,125,000  13.06  26,125,000 13.06 -  - 

 5. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 9,200,000  4.60  9,200,000 4.60 -  -

 6. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ 8,226,000  4.11  - - (8,226,000) (100.00)

 7. นายมณฑล เครือสุวรรณ 6,473,300  3.24  5,300,000 2.65 (1,173,300) (18.13)

 8. นายอิสระ คุลีเมฆิน 1,578,380  0.79  4,478,480 2.24 2,900,100  183.74 

 9. นางสาวนวพร จริยเศรษฐพงศ -  -    1,702,600 0.85 1,702,600  na.

 10. นายพรชัย รัตนไตรภพ 1,400,000  0.70  1,400,000 0.70 -  - 

 11. นางสาวศิวพร จารัตน 1,431,300  0.72  1,355,000 0.68 (76,300) (5.33)

  อ่ืนๆ 45,470,390  22.74  46,719,990 23.36 1,249,600  2.75

  รวม 200,000,000  100.00 200,000,000 100.00 - -

 ณ วันท่ี 11 มกราคม 2556 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เปล่ียนแปลง 

 รายช่ือผู�ถือหุ�น จํานวนหุ�น ร�อยละของ จํานวนหุ�น ร�อยละของ เพ��มข�น้ (ลดลง) ร�อยละ
   ทุนชําระแล�ว  ทุนชําระแล�ว
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 ผู�ถือหุ�นต�างด�าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 บริษัทมีผูถือหุนตางดาว 3 รายถือหุนรวมกัน 530,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.265 ของทุนจดทะเบียนที่

เรียกชําระแลว

 หมายเหตุ  บริษัทมีขอจํากัดเกี่ยวกับการถือหุนของผูถือหุนตางดาวตามขอบังคับของบริษัทขอ 7 วา “หุน

ของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยถือหุนใน

บริษัทมีจํานวนมากกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการ

ถือหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทราย

นั้นได” 

 10.3 การออกหลักทรัพย�อื่น - ไมมี

 10.4 นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํากวารอยละ  40  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี  สํารอง

ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ (ถามี) ทั้งนี้ เวนแตบริษัทจะมีความจําเปนตองรักษากระแสเงินสดไวเพื่อใชใน

กิจการของบริษัท

 ป� 2552 2553 2554 2555 2556

 อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.48 0.62 0.40 0.39 0.35

 อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท/หุน) 0.40 0.50 0.40 0.36 0.32

 อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 83 80 99 94 91
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คณะกรรมการบร�ษัท
และผู�บร�หาร

5
6

7 8
9 10 11

1 2
3

4

นายว�ระ  ขวัญเลิศจ�ตต�

นายสํารวย  ทิชาชล

นายสมชาย  คุลีเมฆิน

นางประว�ชญา  หรรษกุล

นางสาวพรพ�มล ต�อไพบูลย�

นายป�ยะ  จร�ยเศรษฐพงศ�

นายเอกชัย  ศิร�จันทนันท�

 1  5

 2  6

 3  7

 4  8

 9

10

11

นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ� 

รศ. เชาวลีย�  พงศ�ผาติโรจน� 

นายว�ระ  มาว�จักขณ� 

ดร. พ�สิฐ  ลี้อาธรรม

11
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 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายว�ระ มาว�จักขณ�
อายุ 70 ป 

การถือหุนในบริษัท: ไมมี

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี, University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DCP รุน 26/2546,

- ประกาศนียบัตร RCP รุน 17/2550, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

2547 - 2551 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัททั่วไป

2548 - ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท รีฟายน เทค จํากัด
  ดานสิ่งแวดลอม

2551 - 2554 วุฒิสมาชิก วุฒิสภาประเทศไทย

2551 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)

2544 - 2546 อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2543 - 2544 รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2541 - 2543 ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการอิสระ

ดร. พ�สิฐ ลี้อาธรรม
อายุ 63 ป 

การถือหุนในบริษัท: 3,800 หุน (0.00%)

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยอีราสมูส, ประเทศเนเธอรแลนด

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยอีราสมูส, ประเทศเนเธอรแลนด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยอีราสมูส, ประเทศเนเธอรแลนด

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DCP รุน 18/2545, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

2547 - 2551 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

2544 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการและ  บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
  ประธานกรรมการตรวจสอบ (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)

2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล    

   (ประเทศไทย) 

บริษัททั่วไป
2545 - ปจจุบัน นายกสมาคม สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2551 - ปจจุบัน คณะบดี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2550 กรรมมาธิการยกรางฯ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
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-

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รศ. เชาวลีย� พงศ�ผาติโรจน�
อายุ 78 ป 

การถือหุนในบริษัท: 100,000 หุน (0.05%)

วุฒิทางการศึกษา
- เทียบเทาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

 The School of Economics and Business Administration in Gothenburg, ประเทศสวีเดน

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DAP รุน 32/2548, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2547 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัททั่วไป 

ปจจุบัน กรรมการบริหาร หนวยวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม 
   สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ 
   และวิศวกรรมพันธุศาสตร 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



รายงานประจําป� 2556
บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)

G
LO
B
A
L

C
O
N
N
EC
TIO

N
S

PU
BLIC

 C
O

M
PAN

Y LIM
ITED

37

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DCP รุน 72/2549, 

- ประกาศนียบัตร ACP รุน 14/2549,

- Directors Diploma Examination รุน 20/2549, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา  บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  และพิจารณาคาตอบแทน

2549 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) 

บริษัททั่วไป

2550 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงาน นํ้าตาลทรายขาว เริ่มอุดม จํากัด

ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณา
   ค�าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการอิสระ

นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ�
อายุ 56 ป

การถือหุนในบริษัท: 50,000 หุน (0.03%) (รวมบุคคลตามมาตรา 258)
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นายสมชาย คุลีเมฆิน
อายุ 56 ป

การถือหุนในบริษัท: 44,499,900 หุน (22.25%)

วุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DCP รุน 62/2548, 

- ประกาศนียบัตร FND รุน 2/2546,

- Leadership and CEO Succession Planning 4/2549, 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2538 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  และประธานกรรมการบริหาร 

2556 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  คาตอบแทน

บริษัททั่วไป

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส โฮลดิ้ง จํากัด 

2531 - 2538 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด

2528 - 2531 ผูชวยผูจัดการทั่วไป Central Pacifi c (EX-IM) GmbH, Germany

2522 - 2528 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด

 ประธานกรรมการบร�หาร 
 รองประธานกรรมการ และกรรมการ
 สรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
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ผู�จัดการใหญ�

นายว�ระ ขวัญเลิศจ�ตต�
อายุ 52 ป

การถือหุนในบริษัท: ไมมี

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DCP รุน 141/2554, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปจจุบัน ผูจัดการใหญ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัททั่วไป

2549 - 2552 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยฮาวทตัน 1993 จํากัด

2544 - 2549 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ดูปองท (ประเทศเวียดนาม)

2541 - 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็กซอะลอย เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

2531 - 2541 ผูจัดการธุรกิจและผูจัดการ บริษัท ดูปองท (ประเทศไทย) จํากัด
  ฝายขายของผลิตภัณฑพลาสติก
  และวิศวกรรมภาคพื้นเอเชีย
  ตะวันออกเฉียงใต

2528 - 2531 กรรมการผูจัดการ บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด และ
   บริษัท แปซิฟกซ พลาสติกส (ประเทศไทย) จํากัด
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 กรรมการ และกรรมการสรรหา
    และพ�จารณาค�าตอบแทน

นายสํารวย ทิชาชล
อายุ 56 ป

การถือหุนในบริษัท: 28,892,800 หุน (14.45%)

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DCP รุน 72/2549,

- ประกาศนียบัตร FND รุน 15/2548, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2538 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

2556 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  และพิจารณาคาตอบแทน

บริษัททั่วไป

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส โฮลดิ้ง จํากัด

2537 - 2539 เจาหนาที่ขาย บริษัท สยาม บราเดอร 
   อิมปอรต - เอ็กซปอรต จํากัด

2532 - 2537 ผูจัดการขายตรง บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จํากัด

2529 - 2531 เจาหนาที่ขาย บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด

2524 - 2529 ผูจัดการแผนกขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด

2523 - 2524 เจาหนาที่วิชาการ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด
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 กรรมการและรองกรรมการผู�จัดการ  
    ฝ�ายการตลาด 

นายป�ยะ จร�ยเศรษฐพงศ�
อายุ 53 ป

การถือหุนในบริษัท: 26,125,000 หุน (13.06%)

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร DCP รุน 69/2549, 

- ประกาศนียบัตร FND รุน 15/2548,

- ประกาศนียบัตร DAP รุน 30/2547, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2538 - ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  ผูจัดการ

2551 - 2556 กรรมการสรรหา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  และพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัททั่วไป

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส โฮลดิ้ง จํากัด 

2532 - 2538 ผูจัดการฝายขาย บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด

2526 - 2532 ผูจัดการฝายขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด
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กรรมการและรองกรรมการผู�จัดการ   
   ฝ�ายการตลาด

นายเอกชัย ศิร�จันทนันท�
อายุ 49 ป

การถือหุนในบริษัท: 30,326,230 หุน (15.16%)

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี เคมีอุตสาหการ, สถาบันพระจอมเกลาพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโพลีเมอร, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตร วิศวกรรมเคมี, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

- ประกาศนียบัตร DCP รุน 69/2549, 

- ประกาศนียบัตร FND รุน 15/2548, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2538 - ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  ผูจัดการ

บริษัททั่วไป

2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส โฮลดิ้ง จํากัด 

2531 - 2538 ผูจัดการฝายขาย บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด

2529 - 2531 อาจารย คณะวิศวกรรมโพลีเมอร
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
   ฝ�ายบัญชีและการเง�น

นางประว�ชญา หรรษกุล
อายุ 50 ป

การถือหุนในบริษัท: 100,000 หุน (0.05%)

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ประกาศนียบัตร DCP รุน 87/2550, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

- ประกาศนียบัตร EDP รุน 2/2551, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
  ฝายบัญชีและการเงิน

บริษัททั่วไป

2544 - 2544 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด

2541 - 2544 ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท บล็อก ดรัก คัมปะนี (ไทยแลนด) จํากัด
  และการเงิน

2534 - 2540 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ซี.เมลเชอรส แอนด โก. 
   (ประเทศไทย) จํากัด  

2530 - 2533 ผูสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพรซ วอเตอร เฮาสคูเปอร 
   เอบีเอเอส จํากัด
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ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการฝ�ายโลจ�สติกส�
   และเลขานุการบร�ษัท

นางสาวพรพ�มล ต�อไพบูลย�
อายุ 40 ป

การถือหุนในบริษัท: 5,000 หุน (0.00%)

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกํากับดูแลกิจการ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อบรมหลักสูตร
- Executive Development Program (EDP) 2553

- Mini Certifi ed Investment & Securities Analyst Program (Mini CISA)

 by Securities Analysts Association

- Board Reporting Program (BRP) 1/2552)

- Effective Minute Taking (EMT) 1/2549)

- Company Secretary Program (CSP) 11/254), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

ประสบการณ�ทํางาน

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝาย บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
        โลจิสติกส

2548 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัททั่วไป

2544 - 2548 ผูจัดการ-วาณิชธนกิจ บริษัท เอสซีเอ็มบี จํากัด
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    จํานวนคร้ังท่ีเข�าประชุม
  รายช่ือกรรมการ ตําแหน�ง คณะกรรมการบร�ษัท

    2555  2556

โครงสร�างการจัดการ
 13.1 คณะกรรมการบร�ษัท
 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบไปดวยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 9 และ 8 ทาน ดังน้ี

 หมายเหตุ
 คุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท มีผลเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 โดยไมมีการแตงต้ังกรรมการแทน
 ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากปวย 1 ครั้ง และติดภาระกิจเรงดวน 1 ครั้ง  
 คุณปยะ จริยเศรษฐพงศ ไมสามารถรวมประชุมไดติดภาระกิจเรงดวน 1 ครั้ง

13

 1 นายวิระ มาวิจักขณ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 5/5 5/5

 2 ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ  3/5 3/5
   และกรรมการอิสระ 

 3 รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน กรรมการ กรรมการอิสระ  5/5 5/5
   และกรรมการตรวจสอบ

 4 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ ประธานกรรมการกรรมสรรหาและ  5/5 5/5 
   พิจารณาคาตอบแทน กรรมการ  
   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 5 นายสมชาย คุลีเมฆิน กรรมการ รองประธานกรรมการ 5/5 5/5
   และกรรมการสรรหา และพิจารณา
   คาตอบแทน

 6 นายสํารวย ทิชาชล กรรมการ และกรรมการสรรหา  5/5 5/5
   และพิจารณาคาตอบแทน

 7 นายปยะ จริยเศรษฐพงศ กรรมการ  4/5 4/5

 8 นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการ 5/5 3/3

 9 นายเอกชัย ศิริจันทนันท กรรมการ 5/5 5/5
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 13.2 ผู�บร�หาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ดังน้ี

 1. นายสมชาย คุลีเมฆิน   ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายวีระ ขวัญเลิศจิตต    ผูจัดการใหญ

 3. นายสํารวย ทิชาชล   กรรมการบริหาร

 4. นายเอกชัย ศิริจันทนันท  รองกรรมการผูจัดการ

 5. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ  รองกรรมการผูจัดการ

 6. นางประวิชญา หรรษกุล  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงินและบัญชี

 7. นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายโลจิสติกส และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบร�หาร

 แผนผังแสดงโครงสร�างผู�บร�หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายสมชาย คุลีเมฆิน
นายสํารวย ทิชาชล

นายปยะ จริยเศรษฐพงศ
นายเอกชัย ศิริจันทนันท

คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต

ผู�จัดการใหญ�

รองกรรมการ
ผู�จัดการ

รองกรรมการ
ผู�จัดการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการฝ�ายการเง�น

และบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการ 

ฝ�ายโลจ�สติกส�

นายเอกชัย ศิริจันทนันท นายปยะ จริยเศรษฐพงศ นางประวิชญา หรรษกุล นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย
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 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ�นบร�ษัทของกรรมการและผู�บร�หาร

 เลขานุการบร�ษัท

 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท 

 ต้ังแตวันท่ี 13 พฤษภาคม 2551

 หมายเหตุ : กรณีไมไดแสดงการถือหนุทางออมแยกออกมา หมายถึง มีเฉพาะการถือหุนทางตรงเทาน้ัน

หนวย : หุน

คุณวิระ มาวิจักขณ ทางตรง - - - -

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ทางตรง - 3,800 - 3,800

รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน ทางตรง 100,000 - - 100,000

คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ (รวม) 50,000 - - 50,000

 คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ ทางตรง - - - -

 คุณนุชจรินทร ศุภพยัคฆ ทางออม 50,000 - - 50,000

คุณสมชาย คุลีเมฆิน (รวม) 44,499,900 - - 44,499,900

 คุณสมชาย คุลีเมฆิน ทางตรง 44,499,800 - - 44,499,800

 คุณบุญศรี คุลีเมฆิน ทางออม 100 - - 100

คุณสํารวย ทิชาชล (รวม) 27,125,000 1,767,800 - 28,892,800

 คุณสํารวย ทิชาชล ทางตรง 27,125,000  - - 27,125,000

 คุณปภัสวีร ทิชาชล ทางออม - 1,767,800 -  1,767,800

คุณปยะ จริยเศรษฐพงศ ทางตรง 26,125,000 - - 26,125,000

คุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ ทางตรง 8,226,000 - (8,226,000) -

คุณเอกชัย ศิริจันทนันท (รวม) 28,470,730 1,855,500 - 30,326,230

 คุณเอกชัย ศิริจันทนันท ทางตรง 27,125,000 - - 27,125,000

 คุณนิศาพร ศิริจันทนันท ทางออม 1,345,730 1,855,500  - 3,201,230

คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต ทางตรง - - - -

คุณประวิชญา หรรษกุล ทางตรง 100,000 - - 100,000

คุณพรพิมล ตอไพบูลย ทางตรง 5,000 - - 5,000

รวม   134,701,630 3,627,100 (8,226,000) 130,102,730

 ชื่อ สกุล ประเภท 31 ธันวาคม ซื้อ ขาย  31 ธันวาคม
     2555 ระหว�างป� ระหว�างป� 2556
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    จํานวนคร้ังท่ีเข�าประชุม จํานวนคร้ังท่ีเข�าประชุม จํานวนคร้ังท่ีเข�าประชุม
  รายช่ือกรรมการ ตําแหน�ง คณะกรรมการบร�ษัท กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 
      พ�จารณาค�าตอบแทน

 2555 2556 2555 2556 2555 2556

 13.3 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น 

 • ค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัท

 ในรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีการประชุมและจาย

ผลตอบแทนในรูปแบบประชุม ดังตอไปน้ี

 • การเข�าร�วมประชุม

 1 นายวิระ มาวิจักขณ ประธานกรรมการ และ 5/5 5/5
   กรรมการอิสระ

 2 ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ 3/5 3/5 3/5 2/4
   ตรวจสอบ กรรมการ 
   และกรรมการอิสระ

 3 รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน กรรมการ กรรมการอิสระ 5/5 5/5 5/5 4/4
   และกรรมการตรวจสอบ
 
 4 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ ประธานกรรมการสรรหา 5/5 5/5 5/5 4/4 1/1 1/1
   และพิจารณาคาตอบแทน
   กรรมการ กรรมการอิสระ
   และกรรมการตรวจสอบ

 5 นายสมชาย คุลีเมฆิน รองประธานกรรมการ 5/5 5/5

 6 นายสํารวย ทิชาชล กรรมการ 5/5 5/5
 
 7 นายปยะ จริยเศรษฐพงศ กรรมการ และกรรมการ 4/5 4/5   1/1 1/1
   สรรหา และพิจารณา
   คาตอบแทน

 8 นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการ และกรรมการ 5/5 3/3   1/1 1/1
  (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค.56) สรรหา และพิจารณา
   คาตอบแทน

 9 นายเอกชัย ศิริจันทนันท กรรมการ 5/5 5/5

 หมายเหตุ

 คุณปยะ จริยเศรษฐพงศ และคุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ ไดลาออกจากการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยท่ี

คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงแตงคุณสมชาย คุลีเมฆิน และคุณสํารวย ทิชาชล ดํารงตําแหนงแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท

คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556
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 • ค�าเบี้ยประชุม

 นอกจากคาเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เขาประชุมที่แสดงในตารางดังกลาวขางตนแลว ตั้งแตป 2550 

เปนตนมา ยังมีการจายคาตอบแทนรายเดือนที่จายใหเฉพาะกรรมการอิสระ 4 ทาน เปนจํานวนเงินรวม 

1,140,000 บาทตอป และคณะกรรมการบริษัทไดจัดสรรโบนัสใหกรรมการ 9 ทาน และ 8 ทาน รวมเปนเงิน

เทากันจํานวน 1,552,000 บาท สําหรับป 2555 และ 2556 ตามลําดับ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวอยูในวงเงิน

คาตอบแทนกรรมการโดยรวมที่ที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2555 และ 2556 ไดมีมติอนุมัติไวแลว ในจํานวน

เทากันไมเกิน 4,000,000 บาทตอป  

 • ค�าตอบแทนรวมของผู�บร�หารบร�ษัท

 ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทรวม 7 ราย 

เทากับ 23.97 ลานบาท อยูในรูปเงินเดือนและโบนัส (นับรวมการจางกรรมการบริหารแบบมีกําหนดระยะเวลา

กับนายสมชาย คุลีเมฆิน และนายสํารวย ทิชาชล)

 (หมายเหตุ: คาตอบแทนนี้รวมผูบริหารที่ลาออก 1 ทาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556)

  ค�าตอบแทนกรรมการ (บาท)

  รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
    บร�ษัท ตรวจสอบ สรรหาและ
      กําหนด
      ค�าตอบแทน

 1 นายวิระ มาวิจักขณ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 250,000   250,000

 2 ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ  60,000 40,000  100,000
   กรรมการ และกรรมการอิสระ

 3 รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน กรรมการ กรรมการอิสระ 75,000 60,000  135,000
   และกรรมการตรวจสอบ

 4 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ ประธานกรรมการสรรหาและ  75,000 60,000 15,000 150,000
   พิจารณาคาตอบแทน
   กรรมการ กรรมการอิสระ
   และกรรมการตรวจสอบ

 5 นายสมชาย คุลีเมฆิน รองประธานกรรมการ 100,000   100,000

 6 นายสํารวย ทิชาชล กรรมการ 75,000   75,000

 7 นายปยะ จริยเศรษฐพงศ กรรมการ และกรรมการสรรหา 60,000  10,000 70,000

 8 นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการและกรรมการสรรหา 45,000  10,000 55,000
   และพิจารณาคาตอบแทน

 9 นายเอกชัย ศิริจันทนันท กรรมการ 75,000   75,000
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 ค�าตอบแทนอื่นๆ
 บริษัทมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนในป 2543 โดยบริษัทมีการสมทบเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ใหกับผูบริหารจํานวน 3.37 ลานบาทในป 2555 และ 2.27 ลานบาทในป 2556 นอกจากน้ีบริษัทยังมีการจัดรถ

ประจําตําแหนงและคาใชจายยานพาหนะใหกับผูบริหาร

 (หมายเหตุ: คาตอบแทนนี้รวมผูบริหารที่ลาออก 1 ทาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556)

 13.4 บุคลากร
 บริษัทมีพนักงาน แบงตามฝายตางๆ ไดดังนี้

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 111 คน (พนักงานประจํา 86 คน พนักงาน
รายวัน 25 คน และพนักงานสัญญาจางชั่วคราวแบบมีระยะเวลา 2 คน)

 นอกจากคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน บริษัทมีการกําหนดรถประจําตําแหนง หรือคาใชจายยานพาหนะใหกับ
พนักงานบางตําแหนงดวย 

 
ฝ�ายงาน

  จํานวนพนักงาน (คน)

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

 • ผูบริหาร 7 7

 • ฝายขายและการตลาด 29 30

 • ฝายบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 28 25 
  (ประสานงานขายและคลังสินคา)

 • ฝายบัญชี การเงิน 12 12

 • ฝายธุรการ และอ่ืน ๆ 12 12

 • ฝายจัดสงสินคา (พนักงานรายวัน) 25 25

                รวม 113 111

 ค�าตอบแทนพนักงาน (ล�านบาท) 2554 2555 2556

 เงินเดือนรวม 47.52 50.95 48.85

 คาแรงพนักงานรายวัน 2.41 3.78 3.97

 โบนัส 11.52 8.98 8.96

 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ถามี) 4.50 4.78 3.66
 อ่ืนๆ เชน คาครองชีพ คาลวงเวลา คาเดินทาง 

 เบ้ียเล้ียง คาอาหาร (พนักงานรายวัน) เปนตน 6.75 9.02 10.74

 คาชดเชยแรงงาน 2.60 3.00 3.34

              รวม 75.29 80.51 79.52
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  • รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบร�ษัทฯ 

 บริษัทและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2543 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบใหในอัตรา

รอยละ 4 ถึง 15 ของเงินเดือนพนักงานผูเปนสมาชิกข้ึนอยูกับตําแหนงและอายุการทํางาน และจะจายใหกับพนักงาน

ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว 

 บริษัท เร่ิมจัดต้ังระบบ employee’s choices เปดโอกาสใหพนักงานตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนของแตละ

กองทุน ความเส่ียง และผลตอบแทนการลงทุน ท่ีเหมาะสมกับตนเองได โดยมีนโยบายการลงทุน 4 นโยบาย ใหพนักงาน

สามารถกําหนดสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเองได ประกอบดวย นโยบายตราสารหน้ีในประเทศและตางประเทศ 

นโยบายตราสารทุน นโยบายผสม 90:10 และนโยบายตราสารหน้ีในประเทศ 100%

 • ข�อพ�พาททางด�านแรงงานในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา
 บริษัทไมมีขอพิพาททางดานแรงงานในชวง 3 ปท่ีผานมา และต้ังแตกอต้ังบริษัทมา

 • นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะฝกฝนพนักงานใหมข้ึนมาเอง เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกรไดดี โดย

บริษัทมีนโยบายท่ีจะมีการฝกอบรมพนักงานทุกระดับตามแผนฝกอบรมประจําป และกําหนดใหมีการเขารวมฝกอบรม

กับฝายขายอ่ืนๆ ดวย เพ่ือใหเขาใจถึงสินคาในความรับผิดชอบของพนักงานคนอ่ืนไดดวย

 บริษัทมีการกําหนดใหมีพนักงานพ่ีเล้ียงสําหรับพนักงานใหมโดยเฉพาะฝายขายในชวง 3 เดือนแรกในรูปแบบ 

On the Job Training เพ่ือคอยชวยเหลือใหพนักงานใหมสามารถปฏิบัติงานได โดยมีขอผิดพลาดนอยและสามารถ

ปฎิบัติงานไดในเวลาอันสมควร
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การกํากับดูแลกิจการ
 14.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเช่ือท่ีวาการกํากับ

ดูแลกิจการเปนระบบที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับ

ผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณคาให

กับผูถือหุนในระยะยาว ภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง และเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูลงทุนและ

ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหฝายบริหาร กําหนดใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณ คูมือพนักงาน ทิศทางการดําเนินงาน

แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัท โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ และคณะกรรมการบริษัท

แสดงความเห็นและอภิปรายรวมกับฝายบริหารอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนพิจารณาอนุมัติ 

 บริษัทไดเปดเผยนโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการไวบนเว็บไซตของบริษัท ดังนี้

 1. จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

 2. นโยบายการทบทวนวิสัยทัศน

 3. นโยบายอํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุมผูถือหุน

 4. นโยบายปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท

 5. นโยบายดานสิทธิมนุษยชน

 6. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้

 7. นโยบายไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา และลิขสิทธิ์

 8. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหสินบน

 9. นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม

 10. นโยบายการรับขอรองเรียน และคุมครองผูแจงเบาะแส

 14.2 คณะกรรมการชุดย�อย
 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบไปดวยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  • คณะกรรมการบร�ษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน ดังนี้

 1. นายวิระ  มาวิจักขณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

 2. นายสมชาย คุลีเมฆิน รองประธานกรรมการ

 3. นายสํารวย ทิชาชล กรรมการ

 4. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ กรรมการ

 5. นายเอกชัย ศิริจันทนันท กรรมการ

 6. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 7. รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 8. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 โดยมี นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

14
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  • กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบร�ษัท

 นายสมชาย คุลีเมฆิน นายปยะ จริยเศรษฐพงศ นายสํารวย ทิชาชล นายเอกชัย ศิริจันทนันท สองในสี่

คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

 ขอบเขต หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท  มีดังนี้
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีจัดการและดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับ มติของท่ีประชุมผูถือหุน กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงาน การบริหารการเงิน การบริหารความ

เส่ียงของกิจการ กํากับและควบคุมใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน รักษาผลประโยชนของผูถือหุน พรอมทั้งมีการเปดเผยขอมูล

อยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส รวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการ และ/หรือผูบริหาร

จํานวนหนึ่งใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน

 (1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน

 (2) การทํารายการใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

 ทั้งนี้ ในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ

บริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

  • คณะกรรมการบร�หาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้

 1. นายสมชาย คุลีเมฆิน ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายสํารวย ทิชาชล กรรมการบริหาร

 3. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ กรรมการบริหาร

 4. นายเอกชัย ศิริจันทนันท กรรมการบริหาร

 ขอบเขต หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร มีดังนี้ 

 1) วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน

  หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด 

  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 2) วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตางๆ ของ

  บริษัทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 3) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทท่ีกําหนด

  ไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ

 4) พิจารณาอนุมัติ และดําเนินการประมูลงานหรือรับจางทําของกับหนวยงานหรือบุคคลตางๆ ในวงเงิน

  ไมเกิน 150 ลานบาท



รายงานประจําป� 2556
บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
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 5) จางและเลิกจางพนักงานระดับผูบริหารของบริษัท ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการใหญและ

  ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

 6) ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัท

  ไดอนุมัติไวแลว

 7) ลงนามในเอกสารเบิกจายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทตามเง่ือนไขและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัท

  จะพิจารณามอบหมายเปนคราวๆ ไป

 8) ใหมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตามท่ีกําหนดไวในงบประมาณประจําปท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

  ไวแลว ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงินในการอนุมัติคาใชจายตางๆ

 9) เขาทําสัญญาใดๆ ท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะเวลาต้ังแต 1 ป ถึง 3 ป และมีวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท

 10) การลงทุนหรือการลงทุนในทรัพยสินฝายทุน (ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท) หรือตามรายการที่

  กําหนดไวในงบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว

 11) การจัดหาแหลงเงินทุน (Financing) สําหรับการลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสินฝายทุน (Capital 

  Expenditure) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว หรือการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนํามาชําระหนี้ 

  (Refi nancing) สําหรับภาระหนี้ที่มีอยูแลวภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ดีกวาเดิม

 12) อนุมัติคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน (Bonus) ตามงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว

 13) อนุมัติการปรับข้ึนคาตอบแทนพนักงาน ตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว

 14) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทาง

 การเงินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองภายใตขอบเขตอํานาจของตนตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณา

 เห็นสมควรก็ได

  อน่ึง การมอบอํานาจดังกลาวขางตนน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ

 ของบริษัทและในกรณีท่ีการดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียของกรรมการบริหาร

 ทานใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ใหคณะกรรมการบริหาร

 นําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป โดยกรรมการ

 บริหารทานน้ัน และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการ

 บริษัทในเรื่องดังกลาว
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  นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ

 จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศ

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ/

 หรือปฏิบัติการอ่ืนใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองน้ันๆ ดวย เพ่ือให

 สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว

  • คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีโครงสรางที่เปนอิสระจากผูบริหาร

ของบริษัทซ่ึงประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนกรรมการท่ีเปนอิสระจากผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้

 1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ กรรมการตรวจสอบ

 โดยกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทาน

ความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได และมีนางสาววัลยา วรรษารุจากร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขต หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

 1)  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ

  บัญชีที่กําหนดโดยกฎหมายอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก

  และผูบริหารท่ีรับผิดชอบ จัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ

  อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญ

  ในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได

 2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี

  ประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเปน

  อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง

  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

 4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

  บัญชีโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ นาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ

  ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบ

  บัญชีของบริษัทรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย

  ปละ 1 ครั้ง

 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

  กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

  เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท



รายงานประจําป� 2556
บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)

G
LO
B
A
L

C
O
N
N
EC
TIO

N
S

PU
BLIC

 C
O

M
PAN

Y LIM
ITED

57

 6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน 

  ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

  ทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ท่ีตองเสนอตอสาธารณชน

  ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

 7) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่ง

  รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล

  ดังตอไปนี้

  7.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง

    ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได

  7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  7.3) เหตุผลที่เชื่อวา ผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง

  7.4) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

  7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  7.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

  7.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร

  7.8) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ

   ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

   การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดย

  ตรง และใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบ

  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปตามที่คณะกรรมการบริษัท

  เห็นวาเหมาะสม

  • คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณคาตอบแทน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 

3 ทานดังนี้

 1. นายสุชาติ   ศุภพยัคฆ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 2. นายสมชาย คุลีเมฆิน กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

 3. นายสํารวย ทิชาชล กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

 โดยมีนางสาวพรพิมล ตอไพบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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 ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน มีดังนี้

 1) คัดเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการของบริษัท หรือกรรมการ

  ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงในกรณีที่ตําแหนงกรรมการของบริษัทวางลง โดยใชนิยาม

  และคุณสมบัติของกรรมการเปนเกณฑในการพิจารณา และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท

  ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ 

 2) พิจารณาและเสนอแนะใหคณะกรรมการมีขนาด และองคประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท โดยคํานึงถึง

  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ที่ตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และประสบการณใน

  ดานตางๆ อยางเหมาะสม 

 3) วางแผนและดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการใหญ เพื่อเสนอตอคณะ

  กรรมการบริษัทพิจารณา 

 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ

  บริษัทเปนประจํา

 5) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาคาตอบแทนในปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

  ใหสอดคลองกับเปาหมายของบริษัท ตลอดจนมีความสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน

 6) พิจารณาการจายคาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นๆ ของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ/

  ผูจัดการใหญ ตามความเหมาะสม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอตอที่

  ประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่ออนุมัติโดยคํานึงถึงปจจัย 3 ประการ คือ

  - แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใชในการจายคาตอบแทน

  - ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท

  - ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการ 

 7) เปดเผยนโยบายเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมถึงการ

  จัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  ไวในรายงานประจําป

 8) พิจารณาคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อจูงใจผูบริหารในระยะยาวที่มีความสอดคลองกับผลงาน

  ของบริษัทและผลประโยชนที่สรางใหกับผูถือหุน 

 9) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความรับผิดชอบ

 ตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารง

 ตําแหนงคราวละ 3 ป   
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  ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะไมรวมถึงอํานาจในการ

 อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด

 ขัดแยงกับบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ

 ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 รายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่

 เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณา

 ไวชัดเจนแลว

 14.3 การสรรหาและแต�งตั้งกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงสุด

 • หลักเกณฑ�การสรรหากรรมการและผู�บร�หารระดับสูงสุด

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง

กรรมการ เพ่ือนําช่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท ตามขอบังคับ

ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบไปดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และจะตองไดรับการแตงต้ังโดย

ที่ประชุมผูถือหุน โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

 1) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป

 2) ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละรายตามขอ 1 ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ

  หนึ่งหุนที่ตนถือ

 3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน

  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

  คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียง

  ชี้ขาด

 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน

ปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปให

กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามา

ดํารงตําแหนงใหมก็ได

 ยกเวนกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ตําแหนง

กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ

กรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง

เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
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 กรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนท่ีจะเปนองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลืออยูกระทํา

การในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง

ทั้งหมดเทานั้น

 • หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการ

 การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนของบริษัท จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตาม

  มาตรา 67-68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และจะพิจารณาถึงประสบการณ 

  ความรูความสามารถ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังและซื่อสัตย สามารถทุมเทเวลาให

  กับบริษัทไดอยางเต็มที่ โดยใชนิยามและคุณสมบัติของกรรมการเปนเกณฑในการพิจารณา 

 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

  พิจารณา 

 3) คณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะนําเสนอขออนุมัติ

  แตงตั้งกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอ

  บังคับของบริษัทขอ 14 ซึ่งกําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง

  ตามวาระ เปนอัตรา 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปน 3 

  สวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก

  และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่ 3 และป

  ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนง

  นั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

 4) บริษัทตองแจงใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ อยางนอย 3 เดือนกอน

  วันสิ้นสุดรอบปบัญชี ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทางเว็ปไซตของบริษัท

 • หลักเกณฑ� ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อาศัยนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ต�อไปนี้

 1) ถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย 

  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ

  อิสระรายนั้นๆ ดวย

 2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 

  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

  ที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการ

  แตงตั้ง
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 3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา

  มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

  ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย

 4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

  ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

  เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  กับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

  ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง

 5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

  และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก

  งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

  สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง

 6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

  ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ีในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปน

  ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทาง

  วิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง

 7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผู

  ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

 8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

 14.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม – ไมมี

 14.5 การดูแลเร�่องการใช�ข�อมูลภายใน
 บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในใหเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ

เพ่ือใหม่ันใจวา นักลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทไดรับขอมูลขาวสารท่ีเช่ือถือไดอยางเทาเทียมและทันทวงที บริษัท

จึงไดกําหนดระเบียบการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน และระเบียบการซ้ือขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร

และพนักงาน ใหสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และมุงเนนความโปรงใสในการประกอบธุรกิจ สรุป

สาระสําคัญไดดังนี้

 1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสําคัญตอการ

  เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทอันนํามาซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอื่น โดยใหหลีกเลี่ยงหรือ

  งดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา 7 วันกอน และ 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยงบการเงิน

  ตอสาธารณชน
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 2) บริษัทมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทใหสาธารณชนทราบโดย

  ทันทีและอยางทั่วถึง โดยผานสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยฯ และนโยบายเปดเผยขอมูลของบริษัท

  กําหนด เพื่อใหแนใจวาขอมูลขาวสารไดเขาถึงนักลงทุนทุกกลุมอยางทันทวงทีและเทาเทียม

 3) กรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทของตน คูสมรส และ

  บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา

  59 แหงพระราชบัญญัตหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย

  ที่ออกโดยบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส

 4) บริษัทกําหนดใหพนักงานทุกคนยึดมั่นเกี่ยวกับการปกปองรักษาความลับของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

  กิจกรรมตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ และหามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมูลใดๆ 

  ของบริษัท ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง

  ทางผลประโยชนตอองคกร

 14.6 ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี
 ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีคือ บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 780,000 บาท ทั้งนี้บริษัทไมมีภาระคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ท่ีจะตองชําระใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบ

บัญชีและสํานักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดแตอยางใด

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติใหเสนอที่ประชุม

ผูถือหุน เพ่ือแตงต้ังนางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิราภรณ 

เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4498 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจํางวดบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 780,000 บาท

 14.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
 บริษัทไดยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 และป 2556

บริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) ซึ่งผลการประเมินบริษัทไดรับคะแนนรวมอยูในเกณฑ “ดีมาก” (4 ดาว) โดยการประเมินจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สําหรับในป 2556 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีอยางตอเนื่อง โดยสรุปดังนี้

 • สิทธิของผู�ถือหุ�น : บริษัทไดดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

  และชื่อกรรมการลวงหนาในระหวางวันที่ 26 กันยายน 2556 – 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัทได

  ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน และโปรงใส และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาด

  หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท และกําหนดระยะเวลาใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอ

  มากกวา 3 เดือน
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 • การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน : บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2556 ณ หองประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) 

  ซึ่งทางบริษัทไดจัดบริการรถตูรับสงเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญ

  ผูถือหุน จากอาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

  บริษัทเผยแพรเอกสารเชิญประชุมพรอมดวยวาระผานทางเว็ปไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดมี

  โอกาสศึกษาขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนา

  อยางนอย 30 วัน โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และหนังสือมอบ

  ฉันทะ ซึ่งประกอบดวยคําชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ เพื่ออํานวย

  ความสะดวกใหแกผูถือหุน 

  สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได หลังการประชุมฯ บริษัทไดจัดทําวีซีดีการบันทึกภาพ

  การประชุม สําหรับผูถือหุนที่ตองการ ซึ่งบริษัทไดแจงขาวการขอรับวีซีดีผานทางเว็บไซตของบริษัท 

  เพ่ือใหสามารถไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมท่ีไดเผยแพร

  ใหผูถือหุนรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท

 • การคํานึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย : บริษัทมีการทบทวน และแกไขจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

  ของบริษัท และเผยแพรผานทางเว็บไซตบริษัท และจัดพิมพสําหรับพนักงานบริษัทยึดถือเปนแนวทาง

  ปฏิบัติ และไดเนนยํากับพนักงานในการยึดถือตามจรรยาบรรณดังกลาวเปนประจําผานการประชุม

  พนักงานประจําป นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีชองทางรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรม

  ธุรกิจ โดยในป 2556 บริษัทไมไดรับขอรองเรียนแตอยางใด

 • การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส : บริษัทมีการนําเสนอผลการดําเนินงานใหนักวิเคราะหหลักทรัพย 

  และนักลงทุนในกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ของทางตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งการ

  เผยแพรและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานและงบการเงิน รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทแจงตอ

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือทางเว็บไซตของบริษัท สําหรับสวนงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัท

  เปดชองทางใหนักลงทุนสามารถติดตอกับฝายนักลงทุนสัมพันธไดทั้งทางโทรศัพท หรือทาง E-mail 

 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหยกระดับการกํากับดูแล

  กิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

  ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยในแตละครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีกรรมการเขารวมประชุม

  มากกวารอยละ 80 นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เพื่อ

  อภิปรายปญหาตางๆ ที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการเขารวมดวยเปนประจํา ซึ่งการประชุม

  ระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารนั้น ไดจัดขึ้นตามจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  ปจจุบันบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระเทากับ 50% 
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 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีสืบตอไป เพื่อประโยชนของผูถือหุน

และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เปนสําคัญ โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนากํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance)

ของบริษัทไปสูมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น

 บริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังตอไปนี้

 • สิทธิในการได�รับข�อมูลของบร�ษัท ที่เพ�ยงพอ ทันเวลา เหมาะสมต�อการตัดสินใจ

  บริษัทมีนโยบายจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนได

  ทราบลวงหนากอนวันนัดประชุม 14 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุน

  สามารถตรวจสอบได เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูล

  ของบริษัท โดยจะไดเพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวก

  และลบในแตละวาระ ซึ่งแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ  

 • สิทธิในการเข�าร�วมประชุมและการออกเสียง

  ในการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทาเทียม

  กันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 

 • สิทธิที่จะได�รับการดูแลอย�างเป�นธรรม

  ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตางๆ ขั้นพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได นอกจาก

  ท่ีกลาวไวขางตนแลว (สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอน

  กรรมการ สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีสิทธิในการแบงผลกําไร)

 • การประชุมผู�ถือหุ�น

  ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการ

  ประชุม โดยในการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ผูถือหุนสามารถขอเสนอวาระการประชุมผูถือหุนหรือ

  ตั้งขอซักถามลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนได ดังจะเห็นไดจากการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ

  ที่ตองการนําเขาที่ประชุม ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการลวงหนาเปนเวลา 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบป

  บัญชี และกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูมีสิทธิเสนอไวเพียงรอยละ 1 เทานั้น นอกจากนั้นประธาน

  กรรมการ ผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายควรเขารวม

  ประชุมเพื่อตอบขอซักถามตางๆ ตามความเหมาะสม รายงานการประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอให

  ผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป

  บริษัทไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวในที่ปลอดภัย และ

  พรอมที่จะใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
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 หมวดที่ 2 สิทธิของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 บริษัทเช่ือม่ันวาความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยท่ีจะชวยสงเสริม

 ใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน ดังน้ันคณะกรรมการจึงไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนได

 สวนเสียและไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเปน

 ลายลักษณอักษร ทั้งนี้บริษัทไดมีการประกาศแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบ

 และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางสมําเสมอ ในการประชุมประจําป และการปฐมนิเทศพนักงาน

 ใหม มีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้

 • หลักการที่บร�ษัทมุ�งหวัง

  คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจรรยาบรรณฉบับนี้ เพื่อใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัติในการ

  ดําเนินกิจการทุกประเภทของบริษัท จรรยาบรรณหลักมี 13 ประการ ดังนี้ 

  1. ความซื่อสัตย

  2. รักษาคําพูดและความไววางใจ

  3. การรักษาความลับทางการคา

  4. ความยึดมั่นในวิชาชีพ

  5. คุณธรรม

  6. ความเปนผูนํา

  7. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ

  8. ความจงรักภักดี

  9. ความยุติธรรม

  10. การเห็นอกเห็นใจผูอื่น

  11. การเคารพตอผูอื่น

  12. การปฏิบัติหนาที่อยางเปนเลิศ

  13. ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ

 • การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

  1. นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน

  2. นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน

  3. นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา

  4. นโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้

  5. นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา

  6. ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม

  7. สภาพแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัย
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 • การขัดแย�งกันด�านผลประโยชน�

  หลักเกณฑสําคัญในเรื่อง “การขัดแยงดานผลประโยชน” คือการที่พนักงานพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมการ

  ลงทุน หรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ ที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอความซื่อสัตย หรือชื่อเสียง

  อันดีของบริษัทหรือพนักงานเอง

 • ข�อมูลอันเป�นกรรมสิทธิ์ของบร�ษัท

  เราทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังแนวทางตางๆ ท่ีบริษัทกําหนดไวในเร่ืองการรักษา

  ขอมูลของบริษัทอยางเครงครัด

 • การรวบรวมข�อมูลของธุรกิจที่เป�นคู�แข�งขัน, ข�อมูลการผลิตและข�อมูลทางเทคนิค

  เราทุกคนปฏิบัติตามแนวทางท่ีเก่ียวกับการแสวงหาขอมูลของธุรกิจท่ีเปนคูแขงขัน, ขอมูลทางผลิตและ

  ขอมูลทางเทคนิค แนวทางตางๆ เหลานี้ กําหนดวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมไวใหแกพนักงานผูรวบรวม

  และใชขอมูล ขาวสารตางๆ อันเกี่ยวกับการแขงขันทางธุรกิจในฐานะตัวแทนของบริษัท บริษัทจะไม

  ใชวิธีการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย (เชน การขโมย, การใหสินบน) หรือวิธีการใดๆ ที่ผิดจรรยาบรรณมาใช

  เพื่อใหไดขอมูลขาวสารของคูแขงทางธุรกิจ

 • กิจกรรมและการมีส�วนร�วมทางการเมือง

  นโยบายพื้นฐานของบริษัทกําหนดไววา บริษัทจะไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใชในการ

  สนับสนุนทางการเมืองใหแกผูลงสมัครแขงขันเปนนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ยกเวนในกรณีที่

  การใหความสนับสนุนนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม

 • การต�อต�านการให�สินบน

  เน่ืองจากกฎหมายไดกําหนดใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย บทลงโทษ

  การฝาฝนกฎหมายเหลาน้ีรุนแรง ต้ังแตโทษปรับจํานวนมากตอบุคคลและบริษัทไปจนถึงโทษจําคุก ดังน้ัน 

  การใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนสิ่งที่กระทําไมได

  ท้ังน้ี บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมี

  สวนไดสวนเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี

 หมวดที่ 3 เป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวนและทัน

 เวลา ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายใหมีการจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

 โครงสรางการถือหุน และการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดวยความโปรงใสตรวจสอบได ทั้งนี้บริษัทมี

 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ในการส่ือสารกับผูถือหุนและนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทา

 เทียมกัน  
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 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏใน

 รายงานประจําปของบริษัท งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปใน

 ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสมําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัด

 ระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยาง

 ถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 มีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทและขอกําหนดทางกฎหมายตางๆ 

 ที่เกี่ยวของ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท

 หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • องค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ จํานวนทั้งสิ้น 

 8 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 4 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และถือวามี

 การถวงดุลของกรรมการท่ีเปนอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกําหนดขึ้นและสอดคลองกับกฎหมาย 

 ท้ังน้ีกรรมการอิสระไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจ

 อยางเปนอิสระและมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

 • วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท กําหนดให 

 “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ เปนอัตราหนึ่งในสาม (1/3) 

 ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดย

 จํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลัง

 จดทะเบียนบริษัทนั้นใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ

 คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขา

 มาดํารงตําแหนงใหมก็ได”

 • การดํารงตําแหน�งกรรมการที่บร�ษัทอื่นของผู�จัดการใหญ�
 เพ่ือใหผูจัดการใหญสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทไดอยางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทไดมีนโยบายและกําหนดวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงใดๆ ที่

 บริษัทอื่นของผูจัดการใหญ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผูจัดการใหญมีหนาที่รายงาน 

 เปดเผยขอมูลเก่ียวกับช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดํารงตําแหนง เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา

 อนุมัติ นอกเหนือจากการรายงานสวนไดเสียเมื่อเขาดํารงตําแหนง

 • การรวมหร�อแยกตําแหน�ง 
 บริษัทมีประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและเปนคนละบุคคลกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ก็เพื่อเปน

 การแบงแยกบทบาทหนาที่ออกจากกันอยางชัดเจนในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหาร

 งานประจํา นอกจากน้ีบริษัทมีกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาท่ีในการถวงดุล

 และตรวจทานการบริหารงานดวย
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 • คณะอนุกรรมการ 
 คณะอนุกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุดไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

 สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ซ่ึงทําหนาท่ี

 ชวยในการกํากับดูแลกิจการ รายนาม คุณสมบัติ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 

 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ซ่ึงบทบาทความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ

 บริษัทยังไมมีนโยบายจัดตั้งสําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 เนื่องจากการจัดตั้งจะตองคํานึงถึงหลายปจจัย ซึ่งการบริหารดังกลาวอยูในวาระการประชุมผูบริหารเปน

 ประจําทุกเดือน

 • การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยในป 2556 บริษัทมีการจัดประชุม

 คณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารเดือนละครั้ง เพื่อพิจารณา

 กําหนดแผนกลยุทธในระยะส้ันและยาว โดยในแตละคร้ังท่ีมีการประชุมตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวา 

 กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม ในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทได

 กําหนดวันประชุมไวลวงหนาและแจงใหกรรมการทุกทานทราบทุกคร้ังที่มีการประชุมเลขานุการบริษัทได

 แจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัดสงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแก

 กรรมการทุกทานลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุมเพื่อมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและ

 ตัดสินใจอยางเหมาะสมในวาระตางๆ ของการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง 

 กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได กรรมการแตละทานยังสามารถที่จะแสดง

 ความคิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจดบันทึกการ

 ประชุม และจัดทํารายงานการประชุม

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการ

 ประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และใหคําปรึกษา

 เก่ียวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ

 และจัดทํารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการกอนท่ีจะนําเสนอใหที่ประชุม

 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 • การรายงานของคณะกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รายงานการซ้ือ/ขายหลักทรัพยบริษัท ของตนเอง คูสมรส และบุตร

 ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมนําสงรายงานดังกลาวตอเลขานุการบริษัทเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน รวมท้ังคณะ

 กรรมการไดเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของตนเอง และบุคคลท่ีเก่ียวของตอคณะกรรมการ โดยสงขอมูลสวน

 ไดเสียดังกลาวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อบริษัทสามารถมีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนด

 เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน อีกทั้งเพื่อเปนการปองกันรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

 ผลประโยชน 

 ท้ังน้ี ฝายเลขานุการบริษัทมีการสรุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหาร

 ของบริษัทแตละทานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเปนวาระประจําในการประชุมคณะ

 กรรมการบริษัททุกไตรมาส

 • ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร 

 - ค�าตอบแทนกรรมการ: บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส 

  โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มี

  คุณสมบัติที่ตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับ

  คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น

 - ค�าตอบแทนของผู�บร�หาร: คาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ

  บริษัทกําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน 

  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคา

  ตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนของผูจัดการใหญ โดยเปรียบเทียบคาตอบแทนของบริษัทใน

  อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทมาประกอบการ

  พิจารณา 

 • นโยบายแผนการสืบทอดตําแหน�ง

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางแผนและ

 ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงกรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่

 บริหาร ผูจัดการใหญ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ นอกจากนี้ ยังมอบหมาย

 ใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงในระดับผูบริหารดวย เพื่อ

 เตรียมความพรอมเมื่อเกิดกรณีที่ผูบริหารไมสามารถปฏิบัติงานได
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 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม�และการเสร�มความรู�ให�กับกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเลขานุการบริษัทจัดเตรียมขอมูลตางๆ สําหรับกรรมการใหม เพื่อให

 กรรมการใหม รับทราบบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ขอมูลธุรกิจ และแนวปฏิบัติ

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทกอนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  ตลอดจนสงเสริมการสรางความรู

 ความเขาใจในธุรกิจใหกับกรรมการทุกคน เพ่ือเปนการชวยสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

 ของกรรมการมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายในการเสริมความรูใหกรรมการผูบริหารอยางสม่ําเสมอ

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู�จัดการใหญ�

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ

 งบประมาณและเปาหมายใหคณะกรรมการทราบอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

 ที่วางไว ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ ในกรณีที่การดําเนินงาน

 ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไขปรับปรุงหรือดูแลใหฝายบริหารนําเสนอ

 แผนงานเพื่อแกไขสถานการณ

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีเปาหมาย

 และหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน งบประมาณ และแผนงานประจําปของ

 บริษัททั้งในระยะสั้นและยาว

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของผูจัดการใหญ พิจารณาเบ้ืองตนโดยคณะกรรมการบริหาร 

 ซ่ึงการประเมินจะพิจารณาในเร่ืองของศักยภาพในการปฏิบัติงานตามตําแหนงของผูจัดการใหญ ซ่ึงสอดคลอง

 กับขีดความสามารถขององคกร และผลการดําเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับเปาหมาย และแผนงาน

 ประจําปตามทีรวมกันกําหนด จากนั้นคณะกรรมการบริหารจะนําผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมคณะ

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่

 เหมาะสมตอไป

 หมวดที่ 5 ความขัดแยงทางผลประโยชน

 บริษัทมีนโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

 ใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ในกรณีที่

 มีการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาความเหมาะสม 

 อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่

 อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนๆ ในอนาคตท่ีเปนรายการระหวางกันท่ีเปน

 การคาปกติ เชน การซื้อขายสินคาระหวางกัน จะอยูภายใตเงื่อนไขและเกณฑการกําหนดราคาเชนเดียว

 กับลูกคาและซัพพลายเออรรายอื่นๆ ของบริษัท สวนกรณีการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือ

 จากการคาปกติ บริษัทจะมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแตละรายการนั้นๆ 

 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นตอรายการดังกลาววาเปนรายการที่เปน

 ไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไปและเปนไปในราคาท่ียุติธรรม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

 ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

 หรือกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการ

 ใดๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทํารายการนั้นๆ



รายงานประจําป� 2556
บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
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 หมวดที่ 6 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 • ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได

  สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยไดพิจารณาและสอบทานรวมกับฝายบริหารของบริษัทและ

  มีความเห็นวา บริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถปองกัน

  ทรัพยสิน อันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจ

  อนุมัติสั่งการ และมีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบริษัทยังไดเล็งเห็น

  ความสําคัญของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปน

  อิสระและระบบการตรวจสอบภายในข้ึนเพ่ือเปนกลไกท่ีสําคัญในการติดตามและประเมินผลการควบคุม

  ภายใน และเพ่ือประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายนอก ซ่ึงหนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงาน

  ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ซึ่งกรรมการ 

  ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร

 • การกํากับดูแลการใช�ข�อมูลภายใน: บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการ

  บริษัทในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไปเปดเผยใหแกบุคคลอื่น รวมทั้ง

  เพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย รวมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

  ตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารดวยดังนี้

  บริษัทมีนโยบายยึดม่ันในจริยธรรม ความซ่ือสัตยและความสุจริตใจในการดําเนินธุรกิจตอลูกคา บริษัท

  คูคา และผูถือหุน มีขอกําหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูล

  บริษัทไปเปดเผยหรือนําไปใชสวนตนหรือกระทํารายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนถือเปนความผิด

  อยางรายแรง และอาจถูกลงโทษทางวินัย

  บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหกรรมการและผูบริหารไดทราบวา กรรมการและผูบริหารที่

  ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการ

  ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 สัปดาหกอนและ 24 ชั่วโมงหลังงบการเงินหรือขอมูลภายในของ

  บริษัทเปดเผยตอสาธารณชนและหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น

  บริษัทไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทใหรับทราบเกี่ยวกับหนาที่การรายงานการถือ

  หลักทรัพยของบริษัทตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

  และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และ

  บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ท้ังน้ี กรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัท

  ในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

  หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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 หมวดที่ 7 การบร�หารความเสี่ยง

 บริษัทไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก โดยไดจัดใหมีการกําหนดและประเมิน

 ความเสี่ยงของกิจการเปนประจํา ไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทไดจัด

 ใหมีการประชุมคณะทีมผูบริหาร และฝายตางๆ ที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอทุกๆ เดือน ซึ่งนอกจากจะ

 ประเมินความเสี่ยงแลว คณะทีมผูบริหารจะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการในการลดความเสี่ยง 

 รวมถึงไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามความเส่ียงน้ันๆ อยางตอเน่ือง และรายงานความคืบหนา

 ตอคณะกรรมการบริหาร ปจจุบันบริษัทยังไมไดแตงต้ังใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เน่ืองจากการ

 จัดตั้งคณะดังกลาวจะมีผลตอคาใชจายของบริษัทที่จะเพิ่มสูงขึ้น และดวยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่

 ดําเนินอยูขางตน โดยผูบริหารยังคงติดตาม และดูแลความเสี่ยงตางๆ ของบริษัทอยางใกลชิด ดังนั้นคณะ

 ผูบริหาร เห็นควรใหชะลอการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไปกอน เน่ืองจากการจัดต้ังคณะดังกลาว

 จะมีผลตอคาใชจายของบริษัทที่จะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งคณะผูบริหารยังคงติดตามและดูแลความเสี่ยงตางๆ

 ของบริษัทอยางใกลชิด
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ความรับผิดชอบต�อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 นโยบายภาพรวม
 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะพฒันาองคกรใหความสาํคญักบัการดาํเนนิงานดานความรบัผดิชอบ

ตอสังคม (CSR) โดยดําเนินกลยุทธที่มุงเนนความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนลูกคา

พนักงาน คูคา ชุมชน สังคม และผูถือหุน เพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืนควบคูไปกับการเติบโตของธุรกิจอัน

ประกอบดวยการกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหพนักงานมีสวนรวมในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตางๆ 

ทุกกระบวนการ เพื่ออํานวยความสะดวก สรางความประทับใจ และความพึงพอใจกับลูกคา บริษัทตระหนักถึง

การดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โปรงใส และรับผิดชอบตอสังคมผานแนวทาง ดังนี้

 15.1 การประกอบกิจการด�วยความเป�นธรรม

  • การแข่งขันที่เป็นธรรม: การปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวกับผูขายหรือเจาหนี้อยาง

   เครงครัด เปนธรรมตามขอตกลงตางๆ ที่ไดใหพันธสัญญาไวในการดําเนินธุรกิจ

   แนวทางในการปฏิบัติ

   1. ระบุเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ รวมกันไวในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่

    มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ 

    เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

   2. ใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา เพื่อใหทราบ

    เกี่ยวกับสินคาและการบริการ

   3. สงมอบสินคาที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม ไมคากําไรเกินควร

  • ส�งเสร�มความรับผิดชอบต�อสังคมในคู�ค�า

    บริษัท มีนโยบายท่ีจะใหการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหน้ีอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึง

   ถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้ง

   สองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตาม

   พันธสัญญาใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง การเจรจาแกปญหา และหาทางออกตั้งอยูบน

   พื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้

   แนวทางในการปฏิบัติ

   1. ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้

   2. กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตอง

    เปดเผยรายละเอียดตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

   3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด

    ได ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

   4. ดูแลใหมีการชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้เงินกูยืมทุกประเภทอยางครบถวนตาม

    กําหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู

15
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  • การเคารพต�อสิทธิในทรัพย�สินของผู�อื่น: สงเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน ทรัพยสินทาง

   ปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อยางเครงครัด

   แนวทางในการปฏิบัติ

   1. กําหนดนโยบายไวในจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติตอคูคา 

   2. สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

    เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการใหบริการที่ดีแกลูกคา ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์

    ถูกตอง และไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

  • การเกี่ยวข�องกับการเมืองอย�างมีความรับผิดชอบ: บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการ

   เมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมีอํานาจทางการ

   เมืองคนหนึ่งคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใชสนับสนุน ไมวาโดยทางตรงหรือ 

   ทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ โดยไมอนุญาตใหผูบริหารและพนักงาน ใชอํานาจ

   ครอบงํา ชักใย ขมขู บีบบังคับ

   แนวทางในการปฏิบัติ

   1. รณรงคและสงเสริมใหพนักงานมีความรูผานชองทางการสื่อสารตางๆ

   2. เปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไมเขาไปชักจูง ครอบงํา

 15.2 การต�อต�านการทุจร�ต

  • นโยบายต�อต�านการทุจร�ตและการประกาศเจตนารมณ� 

    คณะกรรมการบริษัทมุงหวังในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

   กฎเกณฑ ซึ่งที่กลาวมาเปนสวนหนึ่งในจรรยาบรรณหลักของบริษัท และยึดมั่นในความรับผิดชอบ

   ตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

    คณุธรรม  คอืบรษิทัจะแสดงออกถงึคณุธรรมสวนบคุคลและมคีวามกลาพอทีจ่ะทาํตามสิง่ทีเ่ราเชือ่ 

   โดยกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง ไมโอนออนตออิทธิพลใดๆ มีความอดทนหรือยับย้ังช่ังใจตอผลประโยชน

   ท่ีมีผูเสนอให เราจะยึดม่ันในหลักการ ปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ และมีความเท่ียงธรรม โดยจะไม

   ยอมละทิ้งหลักการ เพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง จนกลายเปนคนไมมีคุณธรรม 

    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบกฎเกณฑ     คอืบรษัิทคาดหวงัใหพนักงานทกุคนยดึมัน่ในการ

   ตัดสินใจและการดําเนินงานทางธุรกิจภายใตกรอบของกฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบท่ีเก่ียวของ

   อยางเครงครัด รวมทั้งประพฤติตนอยูในกรอบคุณธรรมที่ดีงาม

    บริษัทไดกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและการใหสินบนเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ

   และการดําเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหไดรับการพิจารณาและ

   ปฏิบัติอยางรอบคอบ และเพ่ือใหม่ันใจวา บริษัทมีนโยบายกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและ

   ขอกําหนดในการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อปองกันการคอรรัปชั่น
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  • นโยบายต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่นและการให�สินบน

    โดยท่ัวไปแลว อยาเสนอใหส่ิงใดแกเจาหนาท่ีของรัฐไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือแลกกับ

   การใหเจาหนาที่ปฏิบัติตอทานดีเปนพิเศษ เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดการใหสินบนแกเจาหนาที ่

   ของรัฐเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย บทลงโทษการฝาฝนกฎหมายเหลานี้รุนแรง ตั้งแตโทษปรับ

   จํานวนมากตอบุคคลและบริษัทไปจนถึงโทษจําคุก ดังนั้น การใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปน

   ส่ิงท่ีกระทําไมได

  • การทุจร�ตคอร�รัปชั่น คือ การให�/รับสินบน 

           สินบน คือ การใหหรือเสนอจะใหสิ่งของที่มีมูลคาแกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อโนมนาวอํานาจในการ

   ตัดสินใจของเจาหนาที่ผูนั้น ตัวอยางการใหสินบน ไดแก การจายเงินใหแกเจาหนาที่ของรัฐ 

   เพื่อจูงใจใหตัดสินใจมอบงานให หรือเพื่อคงความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกันไวตอไป หรือเพื่อ

   ใหมีอิทธิพลเหนือ ผลการตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบอ่ืนๆ ของรัฐ หรือเพ่ือใหมีอิทธิพลเหนือ

   การเรียกเก็บภาษีหรือกฎหมายอื่นๆ การจายเงินใหแกเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะอื่น นอกจากนี้

   อาจจะถือเปนการใหสินบนได

   หน�าที่ความรับผิดชอบ

   1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่

    สนับสนุนตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและการใหสินบนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม่ันใจวา ฝายบริหาร

    ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานดังกลาวและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมของบริษัท

   2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ

    บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวา

    มีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   3. ผูจัดการใหญและคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและให

    การสงเสริมสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการใหสินบน รวมถึงใหมี

    การสื่อสารไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ

    และมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ

    ขอกําหนดของกฎหมาย

   4. ผูจัดการใหญและคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจาก

    การทุจริตอยางนอย 1 ครั้งตอป

   5. ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน การปฏิบัติ

    งานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ และกฎหมาย 

    เพื่อใหมั่นใจวา  มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น

    ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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   แนวทางในการปฏิบัติ

   1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

    และการใหสินบน โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

   2. บริษัทมีการกําหนดหลักสูตรอบรมแกพนักงานใหม เพ่ือใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

    ในการตอตานการทุจริต

   3. พนักงานทุกระดับไมเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท

    ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

    ขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนด

    ใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผานชองทาง

    ตางๆ ที่กําหนดไว

   4. บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ

    บริษัท โดยใชมาตรการคุมครองตามนโยบายการปกปองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทํา

    ความผิดตามที่บริษัทกําหนดไว

   5. ผูที่กระทําคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะตองไดรับการพิจารณาทาง

    วินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํา

    นั้นผิดกฎหมาย

   6. บริษัทมุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมที่ยึดมั่นวา การคอรรัปชั่นและการใหสินบนเปนการ

    กระทําที่ยอมรับไมได ไมวาจะกระทํากับบุคคลใดก็ตาม

 15.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
   คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความสาํคญัตอการเคารพในหลกัสทิธมินษุยชนสากล จงึ

 ไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เขารวมในการเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิในที่ทํางาน

 และระบบทั่วทั้งองคกร สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 1. บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม

  กฎหมาย

 2. บริษัทจะรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน และ

  อ่ืนๆ ของพนักงาน กรณีการเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะ จะทําได

  ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพนักงานผูนั้น ทั้งนี้ การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตได

  กระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามคําสั่งของเจาหนักงานผูมีอํานาจ หรือตามกฎหมาย 

 3. บริษัทไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
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 4. พนักงานทุกคนจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจา หรือการกระทํา

  ตอผูอื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยม

  ทางเพศ อัตลักษณและ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางรางกายและจิตใจ รวมถึงความ

  คิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทํางาน ซึ่งบริษัทจะเนนยํ้าไมใหพนักงานแตละคนมองขาม

  ความคิดเห็นของผูอื ่นที่แตกตางหรือเปนแนวคิดแปลกใหม เพราะแนวคิดในนวัตกรรมและการ

  สรางสรรควิธีการแกปญหามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของบริษัท 

 การรับข�อร�องเร�ยนด�านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  กรณีไดประสบ รูเห็นเปนพยาน หรือไดทราบถึงการเลือกปฏิบัติ และละเมิดตอสิทธิมนุษยชน สามารถ

 รายงานสิ่งที่สงสัยวาเปนการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายตอบุคคลดังตอไปนี้

  - หัวหนาหนวยงาน/ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

  - ฝายทรัพยากรบุคคล

  - สํานักกรรมการผูจัดการ

   ทางอีเมล: pornpimolt@gc.co.th 

  - ทางไปรษณีย 

   หนวยรับขอรองเรียนดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน

   สํานักกรรมการผูจัดการ

   บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)

   13/1 หมู 2 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

   

  เมื่อไดรับรายงานการกระทําที่ตองหาม บริษัทจะพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม โดย

 บริษัทจะใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับและความเปนสวนตัวของบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของใน

 การสืบสวน อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถรับประกันการรักษาความลับที่สมบูรณแบบได เนื่องจาก

 กระบวนการสอบสวนอาจกําหนดใหบริษัทตองติดตอบุคคลผูอาจมีสวนรวมในการดําเนินการท่ีตองหามน้ัน 

 ตลอดจนพยานผูรูเห็นการกระทําดังกลาว  ในกรณีท่ีสรุปวา การละเมิดนโยบายน้ีไดเกิดข้ึน พนักงานผูน้ัน

 จะไดรับโทษทางวินัยจนถึงขั้นสูงสุดและรวมถึงการเลิกจาง

 15.4 การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม

  • ความหลากหลายและโอกาสแห�งความเท�าเทียม 

    การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมในบริบทของความรับผิดชอบตอพนักงานตามกรอบการ

   รายงานฉบับน้ี เปนเร่ืองของนโยบายและขอปฏิบัติท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานท่ีไดดําเนินงานภายในองคกร

   คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลที่มีสวนในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต

   อยางยั่งยืน

    การเคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการไมเลือกปฏิบัติตอการจางงาน 

   ไมบังคับใหบุคคลขาดความสมัครใจที่จะทํางาน ไมใชแรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

   พนักงาน
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   แนวทางในการปฏิบัติ

   1. กําหนดนโยบายวาดวยการไมเลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไมจํากัดเชื้อชาต ิ

    สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความ

    ทุพพลภาพ มาเปนปจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจางงาน

   2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสให

    พนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ โดยในป 2556 พนักงานแตละคนมีชั่วโมงฝก

    อบรมเฉลี่ยมากกวา 30 ชั่วโมงตอคน

   3. จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือแจงเบาะแส

    เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการ

    คุมครองพนักงานผูรองที่เปนระบบและยุติธรรม

  • การจ�างงานที่เป�นธรรม

    คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการจางงานที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถการ

   ปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงานในตําแหนงงานตางๆ ซึ่งคํานึงถึงหลักความเสมอภาค 

   ความเปนธรรม คุณสมบัติความเหมาะสม และการมีพันธสัญญากับบริษัท เพื่อสงเสริมความ

   กาวหนาในสายอาชีพและรวมเจริญเติบโตไปกับบริษัทอยางยั่งยืน บริษัทมีมุมมองวาพนักงาน

   คือสมาชิกในครอบครัวที่จะตองดูแลเอาใจใสดังนั้นจึงไดจัดสวัสดิการที่สูงกวาขอกําหนดขั้นตํ่า

   ของกฎระเบียบราชการไมวาจะเปนความตองการพื้นฐานการพัฒนาพนักงานการชวยเหลือ

   ครอบครัว การสรางสมดุลในชีวิตการทํางานและการชวยเหลือ เมื่อตองเกษียณการทํางานดังที่ได

   แสดงไวในตารางดานลางนี้

 ความต�องการพ�น้ฐาน การสร�างความสมดุล การสร�างความสมดุล ขวัญกําลังใจในการ
  ในชีว�ตการทํางาน ในชีว�ตการทํางาน ทํางาน เกษียณอายุ

- คาครองชีพ

- คารักษาพยาบาล

- คาทันตกรรม

- เคร่ืองแบบพนักงาน

- เงินชวยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ

- เงินคาคลอดบุตร

- สวัสดิการกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัย

- เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต

- การใหทุนการศึกษาตอ

- การฝกอบรมภายใน

 และภายนอก

- เงินสนับสนุนการเรียน

 ภาษาอังกฤษ

- หองนันทนาการ

- ศูนยออกกําลังกาย

- กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
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  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    บริษัทไดตระหนักและหวงใยตอความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานทุกระดับ เพราะพนักงาน

   ทุกคน คือ ทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดของบริษัท บริษัทจึงไดนําหลักการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ

   ความปลอดภัยมาเปนสวนหน่ึงในแนวทางการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

   สูงสุดไมอันตรายตอสุขภาพ และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมบนพ้ืนฐานการทํางานอยางเปนสุข

   ของพนักงาน

   แนวทางในการปฏิบัติ

   1) ปกปองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคาที่มาติดตอและประชาชนที่อาจไดรับ

    ผลกระทบ เพื่อดําเนินกิจกรรมทั้งหมดในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มี

    สิ่งอํานวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพออาทิ เชน หองสุขา ตูนํ้าดื่มที่ไดมาตรฐาน

    หองพยาบาล และคลังสินคาที่ไดมาตรฐาน เปนตน

   2) ความปลอดภัยในการทํางานถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ

    พนักงานทุกคน อยางไรก็ตาม ในป 2556 มีสถิติพนักงานที่เจ็บปวยจากการทํางาน 3 คน 

    หรือคิดเปนประมาณรอยละ 3 ของพนักงานทั้งหมด

   3) บริษัทจะสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดลอมใหปลอดภัยทั้งทาง

    รางกายและเอื้อตอการมีสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน

   4) บริษัทสนับสนุนสงเสริมใหมีกิจกรรมความปลอดภัยตางๆ ที่จะชวยกระตุนจิตสํานึกและสราง

    การมีสวนรวมของพนักงาน เชน กิจกรรมจูงใจ การฝกอบรม และการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

    เปนตน

   5) ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองกระทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนําอบรมฝกสอนจูงใจใหพนักงาน

    ปฏิบัติงานดวยวิธีที่ปลอดภัยเสมอ

   6) พนักงานทุกคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสินของ

    บริษัทเปนสําคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

   7) พนักงานทุกคนตองดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

    เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยทีดีของพนักงานทุกคน

   8) พนักงานทุกคนตองดูแลและใหความรวมมือในโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  และอาชีว

    อนามัยของบริษัท

   9) บริษัทจัดใหมีการสํารวจตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวขางตน โดยจัดใหมี

    เจาหนาที่รับผิดชอบในแตละป
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  • การเสร�มสร�างข�ดความสามารถและความผูกพันรับผิดชอบของพนักงาน

    บุคลากรนับเปนทรัพยากรของบริษัทท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงยวดในการผลักดันใหธุรกิจกาวไป

   ขางหนา และรักษาความเปนผูนําในธุรกิจและเติบโตอยางย่ังยืน บริษัทไดจัดใหมีโปรแกรมการพัฒนา

   บุคลากร โดยบริษัทมีการดําเนินการในดานการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง และ

   ครอบคลุมพนักงานในทุกกลุมเปาหมายและใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

   อยางเพียงพอ

    โดยในป 2556 ท่ีผานมาบริษัทไดใชงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรกวา 7 แสนบาทมีหลักสูตร

   อบรมพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกองคกรรวมกวา 50 หลักสูตรทั้งนี้เพื่อวางรากฐานใน

   การพัฒนาองคกรคือ พัฒนาพนักงานใหเปน “พนักงานที่เกงรับผิดชอบและมีจิตสํานึกที่ดี” คือ

   มีพนักงานที่มีความรูความสามารถมีทัศนคติและพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร

   เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยบริษัทไดกําหนด

   โปรแกรมในการพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการทํางานไวอยางครบถวน

    บริษัทไดจัดใหมีหลักสูตรพัฒนาความสามารถตามตําแหนงงาน โดยพัฒนารูปแบบของหลักสูตร

   ใหพนักงานสามารถนําไปปฏิบัติงานไดทันที อาทิเชน ศิลปะการอานคนเพื่อบรรลุผลสําเร็จของทีม

   การวางแผน การจัดระเบียบงาน และการบริหารเวลา และหลักสูตรดานวิชาชีพเฉพาะดาน นอกจากนี้

   บริษัทยังสงเสริมใหพนักงานสามารถผานการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ เชน การจัดการประกวด

   โครงการท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัท การทํากิจกรรมกลุมยอยระหวางพนักงาน

   (Group Activity) ซึ่งการเรียนรูทั้งหมดนี้ก็ไดสงเสริมแนวทางการพัฒนาการเติบโตของพนักงาน

   องคกร (Career Management) และนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

   สําหรับพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูความกาวหนาในอาชีพ

  • การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

    การสงเสริมหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ: ในยุคปจจุบัน ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาสําคัญ

   ในการติดตอสื่อสารระหวางกัน บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

   จึงจัดเปนสวัสดิการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานสามารถ

   เบิกสวัสดิการเงินสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษตามที่บริษัทกําหนด
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 15.5 ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค

   คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดหลักและดําเนินการตานโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ

  ลูกคา ซ่ึงเปนผูซ้ือผลิตภัณฑและไดรับบริการโดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผูบริโภคท่ีเปนผูใชผลิตภัณฑ

  ดังกลาว ใหสามารถม่ันใจไดวานอกจากจะไดรับสินคา บริการท่ีมีราคาท่ียุติธรรม มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดแลว

  บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการกระทําที่

  เปนการละเมิดหรือทําใหเสียสิทธิของของผูบริโภค

   แนวทางในการปฏิบัติ

   1) สิทธิในการไดรับการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน: บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติตามเง่ือนไข

    ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ

    เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

   2) สิทธิดานความปลอดภัย: บริษัทมีระบบการจัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการ

    รักษาความลับของลูกคาไมสงตอขอมูล โดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูล

    ของลูกคาไปใช เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

   3) สิทธิดานขอมูลขาวสาร: บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติในการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําท่ีถูกตอง 

    เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคา การบริการ

   4) สิทธิในการเลือก: บริษัทมีนโยบายไมคากําไรเกินควร โดยกําหนดราคาท่ีเปนธรรมและคุณภาพ

    ของสินคาตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคา

   5) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น: จัดใหมีระบบและกระบวนการ ท่ีใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ 

    ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการสงมอบ 

    และการดําเนินการอยางถึงที่สุด เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว

   6) สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชย: บริษัทมีนโยบายท่ีใหลูกคาไดรับความเปนธรรมจากการรับสินคาและ

    บริการที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน โดยกําหนดใหมีรับประกันสินคาภายใตเงื่อนไขระยะเวลาที่

    เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค

   7) สิทธิทางการศึกษา: บริษัทมีนโยบายท่ีจะใหลูกคาไดรับขอมูล ขาวสาร ความรู ความเขาใจ เพ่ือ

    จําเปนตอการพิจารณาสั่งซื้อสินคา
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 15.6 การดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม
   คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบอยางสูงสุดตอคุณคาและความสําคัญของสภาพ

  แวดลอมท่ีมีผลตอธรรมชาติและชุมชนรวมโลก ดังน้ัน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางของนโยบายส่ิงแวดลอม

  ใหเปนระบบการจัดการท่ีมุงเนนในการลดปริมาณมลพิษ ควบคูไปกับการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม

  ใหเปนมิตรกับธรรมชาติอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการรักษาระดับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติใหไดมาตรฐาน

  สูงสุด ตามความมุงม่ันของนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีบริษัทไดแสดงเจตนารมยไวแลวน้ัน บริษัทจึงไดกําหนด

  แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  1) บริษัทจะดําเนินธุรกิจใหอยูในระเบียบและขอบังคับของกฎหมายสิ่งแวดลอม

  2) บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการกระจายสินคา เพื่อปองกันอันตรายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นได

   กับพนักงานของบริษัท และของลูกคาทั้งในดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

  3) บริษัทจะบริหารจัดการ การใชทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริม

   การประหยัดพลังงานในกิจกรรมของเราและพยายามบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน ควบคูไปกับ

   เสริมสรางความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

  4) บริษัทจะเสริมสรางความรูและยกระดับความใสใจของพนักงานทุกคน ใหเห็นถึงประโยชนและคุณคา

   ของผลท่ีจะเกิดข้ึนตามนโยบายส่ิงแวดลอม ผานการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และการเขารับการ

   ฝกอบรม รวมถึงการจัดหลักสูตรเพื่อฝกอบรมใหพนักงานใหมในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย

 15.7 การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
   บริษัทตระหนักดีวาความรับผิดชอบตอสังคมมีความสําคัญที่มีสวนผลักดันใหบริษัทเติบโตอยาง

  ยั่งยืนกลาวคือ บริษัทไดสอดแทรกความรับผิดชอบตอสังคมลงไปในทุกกระบวนการทํางาน เพื่อการสง

  มอบสินคาที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสีย

  ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทจึงใหความสําคัญอยางย่ิงในดานกระบวนการ (CSR in process)

  นอกจากน้ี บริษัทยังคงดําเนินกิจกรรมในดานกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR  Activities) ดวยการสนับสนุน

  องคกรสาธารณประโยชนรวมถึงสถานศึกษาหนวยงานราชการตางๆ ดังนี้

  1. การสนับสนุนทุนการศึกษากับโรงเร�ยน
   ในชุมชนใกล�เคียงบร�ษัทโดยในป� 2556 

   มีรายชื่อที่ได�รับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังนี้ 

   1. โรงเรียนวัดทองคุง

   2. โรงเรียนนาคดีอนุสรณ 

   3. โรงเรียนคลองกันยา

   4. โรงเรียนคลองบางแกว(ภิรมยประชาราษฏร)

   5. โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน

   6. โรงเรียนวัดปานประสิทธิธาราม

   7. โรงเรียนปากคลองมอ
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  2. การบร�จาคอุปกรณ�ทางการศึกษา และเคร�่องใช�สํานักงานแก�
   “ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลกะบกเตี้ย จังหวัดชัยนาท” 

   บริษัทไดใหความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ซึ่งเปนอนาคตสําคัญของชาติ สําหรับ

   ป 2556 บริษัทไดมีการสํารวจถึงความตองการของโรงเรียนที่ยังขาดแคลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

   ตําบลกะบกเต้ีย จังหวัดชัยนาท เปนโรงเรียนหน่ึงท่ียังตองการความชวยเหลือในเร่ืองของอุปกรณ

   ทางการศึกษาและเครื่องใชสํานักงาน บริษัทไดทําการบริจาคคอมพิวเตอรที่ยังคงสามารถใชงาน 

   ไดดีใหกับทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลกะบกเตี้ย เพื่อเปนการตอยอดการศึกษาของเด็กๆ ตอไป

  3. โครงการจัดสร�าง “ห�องเร�ยนรู�และสุขภาพ” โรงเร�ยนคลองลาดกระบัง

    โรงเรียนถือเปนแหลงผลิตเยาวชนท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนคลองลาดกระบัง เปนโรงเรียนท่ีอยูดานหลัง

   บริษัท ไมติดถนน ตองเดินตามทางเทาขางคลองเขาไป เปดมาต้ังแต พ.ศ. 2484 นักเรียนสวนใหญ

   คือ เด็กจากชุมชนบริเวณใกลเคียง ปจจุบันมีนักเรียนประมาณ 150 คน ตั้งแตอนุบาลถึงชั้น

   ประถมศึกษาปท่ี 6

    เพ่ือเปนการชวยเหลือชุมชนท่ีเราอยูอาศัยใหดีข้ึน  บริษัทไดดําเนินการสํารวจสภาพแวดลอมและ

   ความตองการของโรงเรียน  ซึ่งทําใหทราบวาสิ่งที่โรงเรียนยังขาดแคลน คือ หองเรียนวิทยาศาสตร

   และหองพยาบาล ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของโรงเรียนที่เปรียบเสมือนเปนบานหลังที่ 2 

   ของเด็ก นอกจากการไดรับการศึกษาท่ีดีแลว ยังคํานึงถึงชีวิตความเปนอยูของเด็กในดานสุขอนามัย

   ไปพรอมกัน  จึงเกิดเปน “โครงการจัดสรางหองเรียนรู และสุขภาพ” เพื่อเปนสาธารณะประโยชน

   ใหกับโรงเรียนตอไป
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  4. โครงการเสื้อโปโลพนักงานรุ�น มูลนิธิบ�าน ช. ช�างชรา

    บริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเพื่อสังคมและการอนุรักษ

   ส่ิงแวดลอม โดยในป 2556 บริษัทไดจัดกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือมูลนิธิบาน ช.ชางชรา จังหวัดกาญจนบุรี

   ซึ่งเปนมูลนิธิที่รับเลี้ยงชางสูงอายุ โดยปจจุบันทางมูลนิธิ มีชางชราอยูในการดูแลจํานวน 10 เชือก  

   ซึ่งทางมูลนิธิมีรายไดจากการจําหนายของที่ระลึกและเงินรับบริจาค 

    บริษัทจึงขอเปนชองทางหน่ึงในการชวยประชาสัมพันธมูลนิธิ โดยการนําตราสัญลักษณ (Logo)

   ของมูลนิธิบาน ช.ชางชรา ปกบนแขนเสื้อโปโลพนักงาน เพื่อเปนการประชาสัมพันธมูลนิธิ และ

   พรอมมอบเงินชวยเหลือจํานวน 14,000 บาท ใหกับทางมูลนิธิในโอกาสนี้ดวย

 15.8 นวัตกรรมและการเผยแพร�นวัตกรรม CSR
   เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายจากรัฐบาลในการใชพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ บริษัท โกลบอล 

  คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) รวมกับ DuPont Performance Polymers (ประเทศไทย) ทําการจัด

  สัมมนาใหกับผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่ตองการความรูในกระบวนการผลิตไฟฟาพลังงาน

  แสงอาทิตย (Solar PV Rooftop) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผานมา

 15.9 การจัดทํารายงานแห�งความยั่งยืน
   เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดตามกรอบการจัดทํารายงานความย่ังยืน (Sustainable DeveIopment Report) 

  กับพนักงานและผูมีสวนไดเสีย 

   บริษัทไดจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน โดยเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท (www.gc.co.th) 

  โดยไดพัฒนาเน้ือหาเพ่ือใหครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบทิศทางองคกร ขอมูลท่ีจําเปนขององคกร 

  การกํากับดูแล ขอบเขตและดัชนีเนี้อหาดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยดานสังคม

   รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ 

  และผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง

  31 ธันวาคม 2556 โดยการจัดทํารายงานประยุกตใชแนวทางการรายงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

  ของ Global Reporting Initiative (GRI)  ตามดัชนีชี้วัดหลักที่กําหนด
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เหตุการณ�สําคัญในป�ที่ผ�านมา

 “Understand more about Thermoplastic Elastomer (TPV) 
 for Automotive applications” 
 With Santoprene TPV Technology from ExxonMobil Chemical

  บริษัทไดรวมมือกับบริษัท ExxonMobil Chemical ในการถายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและเทคนิค

 ในการผลิตใหกับลูกคาของบริษัท เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2556 ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา 

 ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ ไดรับความสนใจจากลูกคาเปนจํานวนมาก ซึ่งถือเปนการเผยแพรนวัตกรรมใน

 ธุรกิจเคมีภัณฑที่สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อรองรับความ

 ตองการในโลกปจจุบัน

16
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 “Solar PV Rooftop by Dupont”

 “ 2013 Strategic Partner Award to GC  by ExxonMobil ”

  เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายจากรัฐบาลในการใชพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ บริษัท โกลบอล 

 คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) รวมกับ DuPont Performance Polymers (ประเทศไทย) ทําการจัดสัมมนา

 ใหกับผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่ตองการความรูในกระบวนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย 

 (Solar PV Rooftop) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผานมา

  เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 บริษัท ExxonMobil Chemical โดย Mr. Stuart Agler, SEB Global 

 Sales Manager มอบรางวัล Strategic Partner Award 2013 ใหกับบริษัท โกลบอลคอนเน็คช่ันส จํากัด 

 (มหาชน) โดยนายเอกชัย ศิริจันทนันท รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาดผูแทนรับรางวัล รางวัลดังกลาว

 มอบใหแกตัวแทนจําหนายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟคและภูมิภาคเอเชียใตที่ประสบความสําเร็จในการขาย

 ในป 2555 ซึ่งรางวัลนี้ถือเปนสัญลักษณแหงความสําเร็จในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจในสวน

 ของการเปนคูคาที่ดี

 ซาย : Mr. Stuart Agler, SEB Global Sales Manager, ExxonMobil

 ขวา : คุณเอกชัย ศิริจันทนันท รองกรรมการผูจัดการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
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 ว�ทยากรรับเชิญให�กับงานสัมมนา

 รางวัลแห�งความภูมิใจ

  คุณเอกชัย ศิริจันทนันท รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด ซึ่งนอกจากบทบาททางดานการบริหาร

 ธุรกิจ ทานยังไดรับเกียรติจากสถาบันตางๆ ในการบรรยายความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปโตรเคมี

 ในการเปนวิทยาการเพื่อใหความรูในดานธุรกิจและผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมี ซึ่งตลอดป 2556 

 ไดรับเกียรติในการบรรยายดังนี้

 - วันท่ี 4-5 กันยายน 2556 ไดรับเชิญจากสถาบันสถาบันพลาสติกในการการสัมมนาเรือง “การพัฒนา

  อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมยางไทย” โดยคุณเอกชัย ไดรับเกียรติใหเปนผูบรรยายหัวขอ

  เรื่อง “แนวโนมดานเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต”

 - วันท่ี 23-24 กันยายน 2556 ไดรับเชิญจากสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ใหเปนผูบรรยายหัวขอ

  เรื่อง “Engineering Plastics & Nylon Business”

  บริษัทไดเขารวมประกวดสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานของกรม

 สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประจําป 2556 และไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนระดับประเทศ

 รางวัลสถานประกอบการดีเดน ประจําป 2555 และ 2556
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การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารตระหนักวา ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความ

มั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทาน

ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารของบริษัทจัดใหมีข้ึน เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัท

มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกิจ สามารถชวยปองกันทรัพยสินของบริษัท

จากการสูญหาย หรือนําไปใชโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ ชวยใหบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ และชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และ

ความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงาน รวมทั้งใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อทราบหรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นและใหคํา

แนะนําตอฝายบริหารในเรื่องที่เปนสาระสําคัญ นอกจากนี้ จากการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกคือ บริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2556 ไดใหความเห็นวา ในภาพรวม

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดับที่นาพอใจ ไมพบขอบกพรองที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระ

สําคัญตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในงบการเงิน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เปนประจําทุกป ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดย

แบบประเมินน้ี ไดจัดทําตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission) ซึ่งมีองคประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 สวน ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ

ระบบติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามองคประกอบของระบบการควบคุม

ภายในอยางเหมาะสมแลวทั้ง 5 สวน

17
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 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต�างจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันตอระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 ข�อมูลหัวหน�างานตรวจสอบภายในและหัวหน�างานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน

 บริษัทไดแตงตั้งใหนางสาววัลยา วรรษารุจากร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัท

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ 

ความรูความสามารถ รวมถึงเปนผูมีประสบการณและความเขาใจในดานการตรวจสอบภายใน จึงเห็นวา 

มีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว�างกัน

 บร�ษัท /  ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการ ขนาดของ ขนาดของ ความจําเป�นในการทํารายการ
 บุคคลท่ีเก่ียวข�อง   รายการ รายการ และความสมเหตุสมผล
    ป� 2555 ป� 2556

 บริษัท อินเทกริตี้ คุณนิศาพร ศิริจันทนันท ขายสินคาสําเร็จรูปทาง 16.79 15.77 เปนการขายสินคาใหกับลูกคาของ
 พลาสติกส จํากัด (ภรรยาคุณเอกชัย ดานปโตรเคมี โดย ณ   บริษัท ตามปกติ โดยคณะกรรมการ
  ศิริจันทนันท ซึ่งเปน วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา 
  ผูถือหุนรายใหญและ และ 2556 มียอด   รายการดังกลาว เปนการทํารายการ 
  กรรมการของบริษัท) คงคาง 2.72 และ 8.23   ตามการคาปกติของบริษัท และ 
  เปนผูถือหุนรายใหญและ ลานบาท ตามลําดับ   ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
  กรรมการของบริษัท  
  ดังกลาว

   ซ้ือสินคาสําเร็จรูปทางดาน 13.51 11.37 เพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจ
   ปโตรเคมี โดย ณ วันท่ี    ของลูกคา และเปนการพัฒนาสินคา
   31 ธันวาคม 2555 และ    บริษัท จึงมีความจําเปนตองวาจาง
   2556 มียอดคงคาง 1.09    บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด
   และ 1.57 ลานบาท    ทําการผสมสินคาใหและเก็บสูตรใน
   ตามลําดับ     การผสมเปนความลับ โดยบริษัท 
      อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด ทําการ 
      ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ในราคาตลาด  
      และเมื่อทําการผสมเสร็จแลวก็จะ
      ขายกลับมาใหบริษัท ในราคาตนทุน 
      บวกคาจางผสม ซึ่งคณะกรรมการ 
      ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา  
      รายการดังกลาว เปนการทํารายการ 
      ตามการคาปกติของบริษัทและ 
      ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  16.78 33.54 เนื่องจากมีสินคาบางรายการที่ผูผลิต
   2555 และ 2556    มีนโยบายการจําหนายสินคาใหผูแปรรูป
   มียอดคงคางในบัญชีเงิน   เทาน้ัน โดยไมผานผูแทนจําหนาย และ
   จายลวงหนาคาสินคา    เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา
   5.25 และ 7.42 ลานบาท   บริษัทจึงจัดหาสินคาดังกลาวผาน 
   ตามลําดับ   บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด
      ซึ่งประกอบธุรกิจแปรรูปสินคา โดย 
      ราคาที่ขายตอมายังบริษัทนั้นเปน 
      ราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
      ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได 
      พิจารณาแลวเห็นวา  รายการดัง 
      กลาวเปนการทํารายการตามการคา 
      ปกติของบริษัทและราคาเทียบ 
      เคียงกับราคาตลาด

18
หนวย: ลานบาท
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 บร�ษัท /  ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการ ขนาดของ ขนาดของ ความจําเป�นในการทํารายการ
 บุคคลท่ีเก่ียวข�อง   รายการ รายการ และความสมเหตุสมผล
    ป� 2555 ป� 2556

 บริษัท นิวโมเดอรน คุณวิชาญ นันทนานนทชัย ขายสินคาสําเร็จรูป 24.00  13.82 เปนการขายสินคาใหกับลูกคา
 ซุปเปอรแพค จํากัด (พ่ีชายคุณบุญศรี ทางดานปโตรเคมี โดย   ของบริษัท ตามปกติ โดยคณะ
  คุลีเมฆิน ผูถือหุนจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม   กรรมการตรวจสอบไดพิจารณา 
  100 หุนในบริษัท และ 2555 และ 2556 มี   แลวเห็นวา รายการดังกลาว  
  เปนภรรยาคุณสมชาย ยอดคงคาง 0.71 และ   เปนการทํารายการตามการคาปกติ 
  คุลีเมฆิน ซ่ึงเปน 0.75 ลานบาท   ของบริษัทและราคาเทียบเคียง
  ผูถือหุนรายใหญและ ตามลําดับ   กับราคาตลาด
  กรรมการของบริษัท)
  เปนผูถือหุนรายใหญและ
  กรรมการของบริษัท   
  ดังกลาว และคุณบุญศรี   
  คุลีเมฆิน เปนกรรมการ    
  ของบริษัทดังกลาว

 นายสมชาย คุลีเมฆิน กรรมการ สัญญาจางกรรมการ - 2.40 เปนการทํารายการเกี่ยวโยงที่ไดรับ
   บริหาร แบบมีกําหนด   การอนุมัติตามมติคณะกรรมการ
   ระยะเวลากับผูบริหารท่ี   บริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
   เกษียณอายุ ซ่ึงเปน   22 กุมภาพันธ 2556 และแจงขาว
   กรรมการบริษัท   ตอตลาดหลักทรัพยแลว

 นายสํารวย ทิชาชล กรรมการ สัญญาจางกรรมการ - 2.40 เปนการทํารายการเกี่ยวโยงที่ไดรับ
   บริหาร แบบมีกําหนด   การอนุมัติตามมติคณะกรรมการ
   ระยะเวลากับผูบริหาร   บริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 
   ที่เกษียณอายุ ซึ่งเปน   22 กุมภาพันธ 2556 และแจงขาว
   กรรมการบริษัท   ตอตลาดหลักทรัพยฯแลว

 กรรมการและผูบริหาร กรรมการบริษัทและ ขายสินทรัพยคือรถยนต 1.15 2.26 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
 4 ทาน ประกอบดวย  ผูบริหารบริษัท ประจําตําแหนงใหกับ    แลวเห็นวา รายการดังกลาว
 นายสํารวย ทิชาชล  กรรมการและผูบริหาร   เปนไปตามระเบียบบริษัท
 นายสมชาย คุลีเมฆิน  ดังกลาวซึ่งเปนไปตาม
 นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย  ระเบียบบริษัทที่ได
 นางประวิชญา หรรษกุล  กําหนดไวต้ังแตป 2549

หนวย: ลานบาท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 เร�ยน ผู�ถือหุ�น
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งโดย

 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้

  1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ร.ศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน กรรมการตรวจสอบ

  3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ กรรมการตรวจสอบ

  ในการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดไวอยางรอบคอบ

 และเปนอิสระ และไมมีขอจํากัดในการไดรับทราบขอมูลดานตางๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

 มีการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยไดมีการหารือรวมกับผูตรงสอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องที่

 เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้

 1. พิจารณาผลสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและผลตรวจสอบงบการเงินประจําป 2556 ของบริษัท

  รวมกับผูสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัทไดจัด

  ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และ

  เปนท่ีเช่ือถือได และเห็นวาผูสอบบัญชีไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานการประกอบ

  วิชาชีพการสอบบัญชี

 2. พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจําป 2557 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

  เห็นวา แผนงานตรวจสอบภายในประจําปจัดทําขึ้นอยางเหมาะสม โดยครอบคลุมกิจกรรมดําเนินงาน

  และปจจัยเส่ียงท่ีมีสาระสําคัญตอบริษัทอยางครบถวนสอดคลองตามการประเมินความเส่ียงของบริษัท

  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและเห็นชอบแลว

 3. พิจารณาสอบทานกิจกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด และมีการ

  ประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระ เพ่ือรับฟงคําช้ีแจง ซักถามและใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ

  ตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับบริษัท และมีการติดตามการดําเนินการแกไขตามรายงานผล การตรวจสอบ

  ในประเด็นที่มีนัยสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการตรวจสอบ

  ภายในที่เหมาะสม

 4. พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนเกี่ยวกับระบบ

  การควบคุมภายในและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

  วา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอท่ีชวยปองกันและลดความเส่ียงท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอาจ

  จะเกิดขึ้นได รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว

 5. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด

  หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ

  มีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของโดยไมพบขอบกพรองที่เปน

  สาระสําคัญ

19
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 6. พิจารณาสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนรวมทั้ง

  การเปดเผยรายการดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวมี

  ความสมเหตุสมผลเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท รวมท้ังการเปดเผยขอมูลมีความเพียงพอ

  และเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 7. พิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ท้ังน้ี คณะกรรมการ

  ตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการ

  ตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ คุณสมบัติของผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบ

  จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เห็นสมควรเสนอแตงตั้ง บริษัท 

  สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

  เลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 

  และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่ง

  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

  โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดระบุไวในกฎบัตร

 ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา บริษัทมีการรายงาน

 ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานอยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตาม

 กฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ มีการเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอยางถูกตองและมีการปฏิบัติ

 งานสอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอโปรงใสและเชื่อถือได รวมทั้งมีการพัฒนา

 ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

 (ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเง�น

  คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทใหมีการจัดการ

 ที่ดี โดยกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปใหมีขอมูลที่ถูกตอง

 ครบถวน สะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริงเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูล

 ที่สําคัญอยางเพียงพอเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและจัดใหมีโครงสรางการบริหาร และควบคุมภายในที่มี

 ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นวางบการเงินของบริษัทเชื่อถือได และบริษัทมีระบบที่ดี

 ในการดูแลรักษาทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต และการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระ

 สําคัญ

  คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวน

 ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเขามาทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ

 รายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งความเห็นของ

 คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ  เรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

 ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแลว

  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ 

 ทําใหคณะกรรมการบริษัทมั่นใจไดอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท โกลบอล 

 คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัท ไดตรวจสอบตาม

 มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการ

 ดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 (คุณวิระ มาวิจักขณ) (คุณสมชาย คุลีเมฆิน)

 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

20
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คําอธิบายและการว�เคราะห�ฐานะทางการเง�น
ของฝ�ายจัดการ (MD&A)

 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
 ธุรกิจตัวแทนจําหนายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเน่ืองกับพลาสติกและปโตรเคมีน้ีจะอาศัยเงินทุน

หมุนเวียนคอนขางสูง ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจนี้จึงอยูที่การบริหารสินคาคงคลัง การจัดสงสินคาใหไดทัน

ความตองการของลูกคา ตนทุนทางการเงิน การบริหารการเรียกเก็บเงินจากลูกคา รวมถึงยอดขาย เน่ืองจากธุรกิจ

ประเภทนี้มีกําไรขั้นตนอยูในระดับตํา  การสรางยอดขายใหเกิดขึ้นไดมากจะทําใหเกิดกําไรสุทธิที่ดีได

 รายได�จากการขาย
 ยอดขายของบริษัทฯในป 2556 ลดลงรอยละ 14.63 จาก 3,700 ลานบาท ในป 2555 มาเปน 3,159 

ลานบาท โดยยอดขายในหนวยธุรกิจ Commodity Polymer ลดลงรอยละ 31.18, หนวยธุรกิจ Specialty and 

Engineering Polymer เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.42 และหนวยธุรกิจ Specialty Chemical ลดลงรอยละ 36.61 ยอดขาย

รวมท่ีลดลงรอยละ 14.63 น้ันเปนผลมาจากยอดขายของสินคากลุม Commodity Polymer ท่ีลดลงจากการเปล่ียนแปลง

การเปนตัวแทนจําหนายของผูผลิตสินคาหลักซึ่งมีผลตั้งแตกลางป 2555 เปนตนมา   

 ผลการดําเนินงานด�านการเง�น
 ในป 2556 บริษัทมีตนทุนขายและคาใชจายรวม 3,067 ลานบาท ลดลง 524 ลานบาทจาก 3,591 ลานบาท

ของปกอน หรือลดลงในอัตรารอยละ 14.59 ซึ่งคาใชจายหลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากตนทุนขาย โดยตนทุนขาย

ลดลง 527 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 15.20 ซึ่งใกลเคียงกับอัตราการลดลงของยอดขาย        

 สวนกําไรข้ันตนท่ีลดลงรอยละ 6.16 จาก 233 ลานบาทในป 2555 มาเปน 219 ลานบาทในป 2556 น้ัน 

เปนผลมาจากยอดขายในหนวยธุรกิจ Commodity Polymer ที่ลดลงดังกลาวขางตน แตอยางไรก็ตามอัตรากําไร

ข้ันตนของปน้ีปรับเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.31 มาเปนรอยละ 6.93 เน่ืองจากในปกอนมีการขายสินคาท่ีเคล่ือนไหวชา

ออกไปในราคาตํ่ากวาทุน บวกกับในปนี้สินคาบางรายการมีตนทุนลดลงจากการสั่งซื้อเปนล็อตใหญ    

 คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.31 จาก 125 ลานบาท ในป 2555 มาเปน 128 ลานบาท

ในป 2556 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากในปกอนมีการโอนกลับรายการปรับลดสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับจํานวน 2 ลานบาท แตในปนี้ไมมีรายการดังกลาว และอีกสวนหนึ่งมจากคาเชาคลังสินคาที่เพิ่มขึ้นจํานวน

2 ลานบาทเพื่อรองรับปริมาณการเก็บสินคาที่เพิ่มขึ้น    

 ดานดอกเบ้ียจาย ในป 2556 มีดอกเบ้ียจายรวม 17 ลานบาท ลดลง 2 ลานบาทจากปกอนท่ี 19 ลานบาท

หรือลดลงในอัตรารอยละ 10.64 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาปกอน

 สวนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2556 นี้ลดลงจากปกอนที่รอยละ 23.00 มาเปนรอยละ 20.00    

เนื่องจากเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล   

 ดวยปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทในรอบป 2556 อยูท่ี 70 ลานบาท เทียบกับ

76 ลานบาทในป 2555 หรือลดลงรอยละ 8.26

21



96

 ฐานะการเง�นป� 2556 เปร�ยบเทียบกับป� 2555

 สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,281 ลานบาท เพิ่มขึ้น 152 ลานบาท

จากเม่ือส้ินปกอนท่ี 1,129 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือสินทรัพย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ไดแก   

 ณ ส้ินป 2556 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 1,147 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 164 ลานบาทจากส้ินปกอน

หรือคิดเปนรอยละ 16.69 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา ซึ่งเพิ่มขึ้น 86 ลานบาทจาก 481 

ลานบาทเมื่อสิ้นป 2555 มาเปน 567 ลานบาทในป 2556 หรือคิดเปนรอยละ 17.97 โดยมีสาเหตุมาจากการ

ขยายเครดิตเทอมใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น

 สวนสินคาคงเหลือน้ันอยูท่ี 520 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 68 ลานบาทจาก 452 เม่ือส้ินปกอน หรือคิดเปน

รอยละ 15.06 โดยเปนผลมาจากการสั่งซื้อสินคาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินคากลุมทีตองนําเขาจากตางประเทศ

 หนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหน้ีสินรวม 882 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 156 ลานบาทจาก 726

ลานบาทเมื่อสิ้นปกอน หรือคิดเปนรอยละ 21.51 โดยหนี้สินสวนใหญคือเงินกูยืมธนาคารระยะสั้นและบางสวนมา

จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจาหน้ีการคา ซ่ึง ณ ส้ินป 2556 มียอดเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

คงเหลืออยูท่ี 625 ลานบาท เทียบกับ 505 ลานบาท ณ ส้ินป 2555 เพ่ิมข้ึน 120 ลานบาทหรือรอยละ 23.76

สวนเจาหน้ีการคา ณ ส้ินป 2556 อยูท่ี 224 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 39 ลานบาทจาก 185 ลานบาทเม่ือส้ินป 2555

และมีผลทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 2.21 เทาเมื่อเทียบกับ 1.80 เทา ณ สิ้นป 2555    

 แหล�งที่มาของเง�นทุน โครงสรางเงินทุนของบริษัทในป 2556 ยังคงไมแตกตางจากป 2555 มากนัก คือจะ

อาศัยแหลงเงินทุนในรูปของหนี้สินหมุนเวียนเปนสวนใหญ ซึ่งหนี้สินสวนใหญมาจากเงินกูยืมธนาคารระยะสั้น

และบางสวนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  และเจาหนี้การคา   

 ส�วนของผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุน 399 ลานบาท ลดลงจากเมื่อ

สิ้นปกอน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.00 เปนผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของป 2556 ที่ 70

ลานบาทและหักปนผลจายออกไป 74 ลานบาท

 สภาพคล�อง ในป 2556 บริษัทมีสภาพคลองท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเม่ือเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว

บริษัทมีกระแสเงินสดเขามาจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนในชวงปลายป 2548 และการไถถอน

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันในชวงตนป 2549 จึงทําใหบริษัทสามารถบริหารเงินทุนใหมีตนทุนทางการ

เงินลดลง  

 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองที่ 1.32 เทาในป 2556 เทียบกับ 1.38 เทา ณ สิ้นป 2555 ลดลงเล็กนอย

เปนผลมาจากเงินกูยืมระยะสั้นและเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น 
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บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเง�น

31 ธันวาคม 2556
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

 เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ 

 ความรับผิดชอบของผู�บร�หารต�องบการเง�น
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ี โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพ่ือใหสามารถจัดทํา

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี
 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ

การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

และการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 

แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา

 ความเห็น
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

22
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 ข�อมูลและเหตุการณ�ที่เน�น
 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เน่ืองจาก

การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกลาวและนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบ

โดยใชนโยบาย การบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดท่ีไดนํามาถือปฏิบัติใหมดวยเชนกัน ท้ังน้ี ขาพเจามิไดแสดงความเห็น

อยางมีเงื่อนไข ตอกรณีนี้แตอยางใด

 ทิพวัลย นานานุวัฒน

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459

 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

 กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2557
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บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

    ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่
   หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555
     (ปรับปรุงใหม�)

สินทรัพย�

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 47,616,885 42,462,585 41,387,393

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 7, 9 567,783,390 481,259,793 567,145,463

สินคาคงเหลือ  10 520,293,512 452,202,112 358,539,091

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  7 11,290,239 7,011,447 2,967,537

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน  1,146,984,026 982,935,937 970,039,484

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  11 -  4,774,059 5,283,382

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  12 124,065,894 131,571,471 136,868,893

สินทรัพยไมมีตัวตน  13 4,945,657 - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  21 3,578,922 3,745,722 5,127,428

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  1,692,500 6,140,176 203,095

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน  134,282,973 146,231,428 147,482,798

รวมสินทรัพย�  1,281,266,999 1,129,167,365 1,117,522,282

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)

งบการเง�นประจําป� 255623
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บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

    ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่
   หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555
     (ปรับปรุงใหม�)

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินหมุนเว�ยน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  14 625,000,000 505,000,000 466,414,343

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  7, 15 235,561,683 194,410,616 226,032,220

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 16 1,597,360 2,238,363 2,080,496

 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

ภาษีเงินไดคางจาย  5,928,713 8,352,393 10,712,290

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,890,915 1,409,202 1,660,285

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน  869,978,671 711,410,574 706,899,634

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก 16 2,204,351 3,801,712 3,037,461

 สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  17 9,894,610 10,728,610 14,624,510

รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน  12,098,961 14,530,322 17,661,971

รวมหนี้สิน  882,077,632 725,940,896 724,561,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)
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ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเรือนหุน

 ทุนจดทะเบียน 

  หุนสามัญ 200,000,000 หุน  18 200,000,000 260,000,000 200,000,000
  มูลคาหุนละ 1 บาท
  (31 ธันวาคม 2555: 
  หุนสามัญ 260,000,000 หุน
  มูลคาหุนละ 1 บาท)

 ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  200,000,000 200,000,000 200,000,000
  หุนสามัญ 200,000,000 หุน 
  มูลคาหุนละ 1 บาท

สวนเกินมูลคาหุน  56,034,035 56,034,035 56,034,035

กําไรสะสม

 จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย  19 24,000,000 24,000,000 20,000,000

 ยังไมไดจัดสรร  119,155,332 123,192,434 116,926,642

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น  399,189,367 403,226,469 392,960,677

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น  1,281,266,999 1,129,167,365 1,117,522,282

    - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

    ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่
   หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555
     (ปรับปรุงใหม�)

(หนวย:บาท)

บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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    หมายเหตุ 2556  2555
      (ปรับปรุงใหม�)

กําไรขาดทุน:

รายได�

รายไดจากการขาย  3,158,684,159 3,699,903,811

รายไดอื่น  13,242,054 10,557,824

รวมรายได�   3,171,926,213 3,710,461,635

ค�าใช�จ�าย

ตนทุนขาย  2,939,671,004 3,466,516,106

โอนกลับรายการปรับลดสินคาคงเหลือ  - (2,000,000)
 ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

   2,939,671,004 3,464,516,106

คาใชจายในการขาย  26,323,955 26,547,030

คาใชจายในการบริหาร  101,344,252 100,234,082

รวมค�าใช�จ�าย   3,067,339,211 3,591,297,218

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเง�นและค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�  104,587,002 119,164,417

คาใชจายทางการเงิน  (17,339,085) (19,404,431)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  87,247,917 99,759,986

คาใชจายภาษีเงินได  21 (17,285,095) (23,494,194)

กําไรสําหรับป�   69,962,822 76,265,792

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�   -  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�   69,962,822 76,265,792

กําไรต�อหุ�น   22

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน   0.35 0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)

บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  200,000,000 56,034,035 20,000,00 111,799,214 387,833,249 

 - ตามที่รายงานไว�เดิม 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 4 -  -  -  5,127,428 5,127,428

 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   200,000,000 56,034,035 20,000,000 116,926,642 392,960,677

 - หลังการปรับปรุง

โอนกําไรสะสมเปนสํารองตามกฎหมาย  19 -  -  4,000,000 (4,000,000) - 

จายเงินปนผล  25 -  -  -  (32,000,000) (32,000,000)

จายเงินปนผลระหวางกาล  25 -  -  -  (34,000,000) (34,000,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   -  -  -  76,265,792 76,265,792

 (ปรับปรุงใหม) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   200,000,000 56,034,035 24,000,000 123,192,434 403,226,469

 - หลังการปรับปรุง  

        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   200,000,000 56,034,035 24,000,000 119,446,712 399,480,747

 - ตามที่รายงานไว�เดิม 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 4 -  -  -  3,745,722 3,745,722

 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   200,000,000 56,034,035 24,000,000 123,192,434 403,226,469

 - หลังการปรับปรุง  

จายเงินปนผล  25 -  -  -  (37,999,924) (37,999,924)

จายเงินปนผลระหวางกาล  25 -  -  -  (36,000,000) (36,000,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  69,962,822 69,962,822

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  200,000,000 56,034,035 24,000,000 119,155,332 399,189,367

        - 

    กําไรสะสม 
  หุ�นสามัญ  จัดสรรแล�ว - 
 หมายเหตุ ท่ีออกและชําระ ส�วนเกิน สํารองตาม
  เต็มมูลค�าแล�ว มูลค�าหุ�น กฎหมาย ยังไม�ได�จัดสรร รวม

(หนวย:บาท)

บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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     2556  2555

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 87,247,917 99,759,986

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน:

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 12,564,209 14,032,617

 โอนกลับรายการปรับลดสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ -  (2,000,000)

 กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (3,106,922) - 

 กําไรจากการจําหนายยานพาหนะและอุปกรณ (2,891,611) (1,130,020)

 ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ -  14,137

 (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 8,663 (27,023)

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,348,700 3,000,000

 คาใชจายดอกเบี้ย 17,339,085 19,404,431

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 113,510,041 133,054,128

สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (86,523,597) 85,885,670

 สินคาคงเหลือ (68,091,400) (91,663,021)

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (4,278,793) (4,043,909)

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,500,000) 10,595

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 41,053,917 (31,382,711)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 481,712 (251,083)

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (3,182,700) (6,895,900)

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (8,530,820) 84,713,769

 จายดอกเบี้ย (16,937,787) (19,248,019)

 จายภาษีเงินได (19,541,975) (24,472,385)

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน   (45,010,582) 40,993,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)

บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเง�นสด

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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     2556  2555

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ (4,299,477) (3,995,543)

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (233,550) - 

เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 7,829,743 - 

เงินสดรับจากการจําหนายยานพาหนะและอุปกรณ 3,419,263 1,424,657

เงินจายลวงหนาคาโปรแกรมคอมพิวเตอร -  (5,947,676)

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน   6,715,979 (8,518,562)

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 120,000,000 38,585,656

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (2,551,173) (3,985,267)

จายเงินปนผล (37,999,924) (32,000,000)

จายเงินปนผลระหวางกาล (36,000,000) (34,000,000)

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น   43,448,903 (31,399,611)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,154,300 1,075,192

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 42,462,585 41,387,393

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 47,616,885 42,462,585

  -  - 

ข�อมูลกระแสเง�นสดเป�ดเผยเพ��มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

 ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน -  4,539,103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)

บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 1. ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัทฯ
 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา

 ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯคอืการขายสงเมด็พลาสตกิและผลติภณัฑเกีย่วของกบัพลาสติก ทีอ่ยูตามที่

 จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี 13/1 หมูท่ี 2 ถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 2.  เกณฑ�ในการจัดทํางบการเง�น
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.

 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 

 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

 อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

 3. มาตรฐานการบัญชีใหม� 
 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก. มาตรฐานการบัญชีที่เร��มมีผลบังคับในป�บัญชีป�จจ�บัน

 • มาตรฐานการบัญชี
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
   เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
   เงินตราตางประเทศ 
 _________________________________________________________________________________

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน
 _________________________________________________________________________________

 • การตีความมาตรฐานการบัญชี
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ
   อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
 _________________________________________________________________________________
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 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
   คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
   ของกิจการหรือของผูถือหุน
 _________________________________________________________________________________

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง

 บัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

 มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางระหวางมูลคาสินทรัพย

 และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือ

 หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว

 ในปปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวาบริษัทฯ

 รับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการ

 เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4

 ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 • การตีความมาตรฐานการบัญชี  วันที่มีผลบังคับใช
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 1 มกราคม 2557
   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 1 มกราคม 2557
   หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________
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    วันที่มีผลบังคับใช
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________  

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อ 1 มกราคม 2557
   ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 _________________________________________________________________________________

 • การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน -  1 มกราคม 2557 
   สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้น 1 มกราคม 2557
   ตามรูปแบบกฎหมาย _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลง 1 มกราคม 2557
   สัมปทานบริการ _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 _________________________________________________________________________________

 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น 1 มกราคม 2557
   จากการ รื้อถอน การบูรณะ และ
   หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบ 1 มกราคม 2557
   ดวยสัญญาเชาหรือไม
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการ 1 มกราคม 2557
   รื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
   สภาพแวดลอม
 _________________________________________________________________________________
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    วันที่มีผลบังคับใช
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน 1 มกราคม 2557
   การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
   ภาวะเงินเฟอรุนแรง
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557
 _________________________________________________________________________________

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

 งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

 4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
  เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม�มาถือปฏิบัติ 
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบ

 งบการเงินขอ 3 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ผลสะสม

 ของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสวน

 ของผูถือหุน 

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

 เบ็ดเสร็จ มีดังนี้

   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
   2556 2555 2555

 งบแสดงฐานะการเง�น

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3,579 3,746 5,127

 กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น 3,579 3,746 5,127

(หนวย:พันบาท)
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 5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 5.1 การรับรู�รายได�

 ขายสินคา

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน

 เจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษี

 มูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว

 5.2 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

 สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัด

 ในการเบิกใช

 5.3 ลูกหนี้การค�า

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล

 ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ

 การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

 5.4 สินค�าคงเหลือ

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด

 จะตํ่ากวา

 5.5 อสังหาร�มทรัพย�เพ�่อการลงทุน

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ 

 หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ

 คาเผื่อการดอยคา (ถามี)

   สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

   2556 2555

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 กําไรหร�อขาดทุน:

 ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 167 1,382

 กําไรสําหรับงวดลดลง (167) (1,382)

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.001) (0.007)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
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 คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนของอาคารโดยวิธีเสนตรงตามอายุ

 การใหประโยชนโดยประมาณ 20 ป คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในการคํานวณ

 ผลการดําเนินงาน

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวน

 ของกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคา

 เผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

 ประโยชนโดยประมาณดังนี้

 อาคาร - 20, 30  ป

 อุปกรณสํานักงาน - 3, 5  ป

 เครื่องตกแตงและติดตั้ง - 5, 10  ป

 เครื่องมือและอุปกรณ - 5  ป

 ยานพาหนะ - 5  ป

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

 5.7 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ของ

 สินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

 ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้

 วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ

 สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ

 ขาดทุน

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดไดแกโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงมีอายุการใหประโยชน

 โดยประมาณ 5 ป

 5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

 บริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทาง

 ตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน

 ของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
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 5.9 สัญญาเช�าระยะยาว

 สัญญาเชาสินทรัพยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

 สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา

 หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตาม

 สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของ

 กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา

 ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา

 สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยู

 กับผูใหเชา จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจาย

 ในสวนของกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

 5.10 เง�นตราต�างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

 สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก

 เปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเปนรายการที่ไดมีการทําสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยน

 ลวงหนาไว ก็จะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงลวงหนานั้น

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 5.11 การด�อยค�าของสินทรัพย�

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของ

 บริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวา

 จะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

 หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะ

 สูงกวา 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน

 5.12 ผลประโยชน�พนักงาน

 - ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

 - ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม

  และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก

  สินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิด

  รายการ
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  โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

  บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ

  ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

  บริษัทฯคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวย

  ท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพัน

  ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses)

  สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน

 5.13 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิด

 ขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง

 ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

 5.14 ภาษีเง�นได�

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 ภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

 จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ

 หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตรา

 ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี

 ที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ

 ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

 บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

 และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทาง

 ภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ

 รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
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 6. การใช�ดุลยพ�นิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

 ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบ

 ตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง

 อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

 สัญญาเช�า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร

 ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอน

 ความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ

 ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของ

 หนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

 รายการปรับลดสินค�าคงเหลือให�เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ

 ในการประมาณมูลคารายการปรับลดสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ฝายบริหารจําเปนตองใช

 ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคาคงเหลือแตละรายการ โดยพิจารณา

 จากรายการสินคาที่เคลื่อนไหวชาและมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�และค�าเสื่อมราคา

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

 ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน

 และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ

 บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น

 ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่ง

 เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

 ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน� 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

 ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต

 อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
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   2556 2555 นโยบายการ
     กําหนดราคา

 รายการธุรกิจกับบร�ษัทที่เกี่ยวข�องกัน   
 ขายสินคาสําเร็จรูป 30 41 ราคาเทียบเคียง
     กับราคาตลาด

 ซื้อสินคาสําเร็จรูป 45 30 ตนทุนบวกกําไร

 รายการธุรกิจกับผู�บร�หารและกรรมการ   
 ขายสินทรัพย 2 1 ราคาตามอัตรา
     ที่ระบุไวัใน
     ระเบียบของ
     บริษัทฯ

(หนวย:ลานบาท)

 7. รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

 เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน

 เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 มีรายละเอียดดังนี้

   2556 2555

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - 

 กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 9)  

 บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด 8,226 2,721

 บริษัท นิวโมเดอรน ซุปเปอรแพค จํากัด 754 714

 รวม 8,980 3,435

 เง�นจ�ายล�วงหน�าค�าสินค�า - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

 (แสดงรวมอยู�ในสินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น)  

 บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด 7,415 5,251

 รวม 7,415 5,251

 เจ�าหนี้การค�า - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

 (หมายเหตุ 15)  

 บริษัท อินเทกริตี้ พลาสติกส จํากัด 1,565 1,087

 รวม 1,565 1,087

(หนวย: พันบาท)
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 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้

 ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก 

 กรรมการบริษัททุกทาน กรรมการผูจัดการบริษัท ผูบริหารบริษัทสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการ

 บริษัทลงมา และผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่สี่ทุกราย

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของ

 กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

 8. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

   2556 2555

 เงินสด 60 60

 เงินฝากธนาคาร 47,557 42,403

 รวม 47,617 42,463

(หนวย: พันบาท)

   2556 2555

 ผลประโยชนระยะสั้น 34,550 36,100

 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,084 2,432

 รวม 36,634 38,532

(หนวย: พันบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 ถึง 0.10 ตอป          

 (2555: รอยละ 0.05 ถึง 0.10 ตอป)
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   2556 2555

 ลูกหนี้การค�า - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน  
 อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ  
 ยังไมถึงกําหนดชําระ 395,263 333,415
 คางชําระ  
  ไมเกิน 1 เดือน 151,943 131,781
  1 - 3 เดือน 11,994 10,804
  3 - 6 เดือน - 1,999
  6 - 12 เดือน - -
  มากกวา 12 เดือน 6,104 6,451
 รวม 565,304 484,450
 หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,000) (7,000)
 รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 558,304 477,450

 ลูกหนี้การค�า - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  
 อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ  
 ยังไมถึงกําหนดชําระ 8,226 2,721
 คางชําระ  
  ไมเกิน 1 เดือน 754 -
  1 - 3 เดือน - 714
 รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,980 3,435
 รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 567,284 480,885
  

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน 499 375
 รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 567,783 481,260

(หนวย: พันบาท)

9. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
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 10. สินค�าคงเหลือ

 11. อสังหาร�มทรัพย�เพ�่อการลงทุน
 มูลคาสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้

 สินคาสําเร็จรูป 458,755 407,601 (8,000) (8,000) 450,755 399,601

สินคาระหวางทาง 69,539 52,601 - - 69,539 52,601

รวม  528,294 460,202 (8,000) (8,000) 520,294 452,202

  รายการปรับลดราคาทุน
 ราคาทุน ให�เป�นมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับ สินค�าคงเหลือ - สุทธิ
 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(หนวย: พันบาท)

   2556 2555

 ราคาทุน - 12,140

 หัก: คาเสื่อมราคาสะสม - (7,366)

 มูลคาสุทธิตามบัญชี - 4,774

(หนวย: พันบาท)

   2556 2555

 มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 4,774 5,283

 คาเสื่อมราคาสําหรับป (51) (509)

 จําหนายระหวางป - มูลคาสุทธิตามบัญชี  (4,723) -

  ณ วันที่จําหนาย 

 มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป - 4,774

(หนวย: พันบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีจํานวนเงินประมาณ 6.4 

 ลานบาท ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
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 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

 ราคาทุน:      

1 มกราคม 2555 52,715 93,740 13,190 10,009 39,798 209,452

ซื้อเพิ่ม - - 2,634 1,362 4,539 8,535

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (57) - (5,147) (5,204)

31 ธันวาคม 2555 52,715 93,740 15,767 11,371 39,190 212,783

ซื้อเพิ่ม - - 970 2,307 1,022 4,299

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (25) - (11,675) (11,700)

31 ธันวาคม 2556 52,715 93,740 16,712 13,678 28,537 205,382

ค�าเสื่อมราคาสะสม:      

1 มกราคม 2555 - 29,509 10,345 6,766 25,963 72,583

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,602 2,004 1,220 6,698 13,524

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ 

 จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (43) - (4,853) (4,896)

31 ธันวาคม 2555 - 33,111 12,306 7,986 27,808 81,211

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,562 1,855 1,392 4,469 11,278

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ 

 จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (20) - (11,153) (11,173)

31 ธันวาคม 2556 - 36,673 14,141 9,378 21,124 81,316

มูลค�าสุทธิตามบัญชี:      

31 ธันวาคม 2555 52,715 60,629 3,461 3,385 11,382 131,572

31 ธันวาคม 2556 52,715 57,067 2,571 4,300 7,413 124,066

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�:   

2555 (รวมอยูในคาใชจายในการ 

 ขายและบริหาร)      13,524

2556 (รวมอยูในคาใชจายในการ      

 ขายและบริหาร)      11,278

   อุปกรณ�
 ท่ีดินและ  สํานักงาน เคร�อ่งมือ 
 ส�วนปรับปรุง  เคร�อ่งตกแต�ง และ
 ท่ีดิน อาคาร และติดต้ัง อุปกรณ� ยานพาหนะ รวม

(หนวย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยมีมูลคา

สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงินประมาณ 5 ลานบาท (2555: 8 ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม

บัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 25 ลานบาท (2555: 26ลานบาท)
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 13. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
 ยอดคงเหลือน้ี ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 แสดงไดดังน้ี

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2556 แสดงไดดังนี้

 14. เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น

 โปรแกรมคอมพิวเตอร - ราคาทุน 6,181

 หัก: คาตัดจําหนายสะสม (1,235)

 มูลคาสุทธิตามบัญชี 4,946

(หนวย: พันบาท)

 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 -

 เพิ่มขึ้น 6,181

 คาตัดจําหนาย (1,235)

 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 4,946

(หนวย: พันบาท)

    อัตราดอกเบี้ย
   2556 2555 2556 2555
    (ร�อยละต�อป�)

(หนวย:พันบาท)

 ตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราตลาด อัตราตลาด 625,000 505,000

 รวม   625,000 505,000

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 

 1,010 ลานบาท (2555: 1,169 ลานบาท)

 15. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 

   2556 2555

 เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 222,392 183,453

 เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,565 1,087 

 คาใชจายคางจาย 11,604 9,871

 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 235,561 194,411

(หนวย: พันบาท)
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   2556 2555

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4,140 6,691

 หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (338) (651)

 รวม 3,802 6,040

 หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,598) (2,238)

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -  

  สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,204 3,802

(หนวย: พันบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
   ไม�เกิน 1 ป� 1 - 5 ป� รวม

 ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้น 
  ตามสัญญาเชา 1,789 2,351 4,140
 ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี (191) (147) (338)
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย 
  ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 1,598 2,204 3,802

(หนวย:พันบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   ไม�เกิน 1 ป� 1 - 5 ป� รวม

 ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้น 
  ตามสัญญาเชา 2,551 4,140 6,691
 ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี (313) (338) (651)
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย 
  ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 2,238 3,802 6,040

(หนวย:พันบาท)

 16. หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมี

 กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ป 

 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้
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   2556 2555

   2556 2555

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน�ต�นป� 10,729 14,625

 ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,024 2,408

 ตนทุนดอกเบี้ย 320 592

 กําไรจากการประมาณการตามหลัก 

  คณิตศาสตรประกันภัย (995) -

 ผลประโยชนที่จายในระหวางป (3,183) (6,896)

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน�ปลายป� 9,895 10,729

   2556 2555
   (ร�อยละต�อป�) (ร�อยละต�อป�)

 อัตราคิดลด 3.3 3.5

 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  3.0 - 6.0 3.0 - 6.0

 ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,024 2,408

 ตนทุนดอกเบี้ย 320 592

 กําไรจากการประมาณการตามหลัก 

  คณิตศาสตรประกันภัย (995) -

 รวมค�าใช�จ�ายที่รับรู�ในส�วนของกําไรหร�อขาดทุน 2,349 3,000

 คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของ

  กําไรหรือขาดทุน  

 คาใชจายในการขาย 105 137

 คาใชจายในการบริหาร 2,244 2,863

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

 17. สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดดังน้ี

 คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังน้ี

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
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  จํานวนภาระผูกพันที่
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน� ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ�

 ป 2556 9,895 (2,631)

 ป 2555 10,729 -

 ป 2554 14,625 -

   2556 2555

 เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 78,686 80,511

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 12,564 14,033

 คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 8,168 5,646

 ซื้อสินคา 2,974,060 3,530,909

 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (51,154) (81,721)

(หนวย: พันบาท)

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังนี้

 18.  ทุนจดทะเบียน
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด

 ทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอํานาจทั่วไปจากเดิม 200 ลานบาท เปน 260 ลานบาท โดยการออกหุน

 สามัญใหมจํานวน 60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 ตอมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหลดทุน          

 จดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 260 ลานบาทเปน 200 ลานบาท โดยการลดหุนสามัญที่ยังไมไดออก

 จําหนายจํานวน 60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 60 ลานบาท ซึ่งที่ประชุม

 สามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดเคยอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวนดังกลาวแบบมอบ

 อํานาจทั่วไป 

 19. สํารองตามกฎหมาย
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

 กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุน

 สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม

 กฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

 20. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
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   2556 2555
    (ปรับปรุงใหม�)

 กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 87,248 99,760

 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20 รอยละ 23

 กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 17,450 22,945

 ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

  จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - 90

 ผลกระทบทางภาษีสําหรับคาใชจายตองหาม 22 562

 ผลกระทบทางภาษีสําหรับคาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (187) (103)

 คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 17,285 23,494

(หนวย: พันบาท)

   2556 2555
    (ปรับปรุงใหม�)

 ภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน:  

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 17,118 22,112

 ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี:   

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง 

  ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 167 1,382

 ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ใน 

  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 17,285 23,494 

(หนวย: พันบาท)

 21. ภาษีเง�นได�
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้
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   2556 2555
    (ปรับปรุงใหม�)

 กําไรสําหรับป  (พันบาท) 69,963 76,266

 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก (พันหุน) 200,000 200,000

 กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.35 0.38

   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
   2556 2555 2555
    (ปรับปรุงใหม�)

 สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี   
 รายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ  

  ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 1,600 1,600 2,060

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,979 2,146 3,131

 สวนตางของการแปลงคาเจาหน้ีตางประเทศท่ีทํา 

  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - - (64)

 รวม 3,579 3,746 5,127

(หนวย:พันบาท)

 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 

 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ต้ังแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 

 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว

 สําหรับป 2555 - 2557 บริษัทฯไดสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการ

 คํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว

 22. กําไรต�อหุ�น
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน

 เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน แสดงการคํานวณไดดังนี้
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 23. ส�วนงานดําเนินงาน
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

 ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ

 สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

 เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ 

 บริษัทฯมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ 

 - หนวยธุรกิจ Commodity Polymer เปนสวนงานท่ีจําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพ้ืนฐานในการแปรรูป

  สินคาพลาสติกทั่วไป

 - หนวยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer เปนสวนงานที่จําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก

  เกรดพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะที่ใหความแข็งแกรง ทนทาน ทนความรอนและสารเคมี

 - หนวยธุรกิจ Specialty Chemical เปนสวนงานท่ีจําหนายผลิตภัณฑสารเติมแตงชนิดพิเศษท่ีเปนสินคา

  ที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑที่ผสมสารเติมแตงแลวมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น

 บริษัทฯไดรวมสวนงานดําเนินงานทั้งหมดเปนสวนงานที่รายงาน ซึ่งสวนงานดําเนินงานดังกลาวมีลักษณะ

 เชิงเศรษฐกิจท่ีคลายคลึงกันและมีความคลายคลึงกันในลักษณะอ่ืนๆตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงิน และบริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังน้ัน รายได กําไรจากการ

 ดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงาน

 และเขตภูมิศาสตรแลว

 ในป 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของ

 รายไดของกิจการ

 24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

 เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 4 ถึง

 รอยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

 และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวาง

 ป 2556 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท (2555: 5 ลานบาท)
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   อนุมัติโดย เง�นป�นผลจ�าย เง�นป�นผล
     จ�ายต�อหุ�น

 เงินปนผลประจําป ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

  สําหรับป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 37,999,924 0.19 

 เงินปนผลระหวางกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

  สําหรับป 2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 36,000,000 0.18 

 รวมเงินปนผลจาย  

  สําหรับป 2556  73,999,924 0.37

 เงินปนผลประจําป ที่ประชุมสามัญผูถือหุน  

  สําหรับป 2554 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 32,000,000 0.16

 เงินปนผลระหวางกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

  สําหรับป 2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 34,000,000 0.17

 รวมเงินปนผลจาย

  สําหรับป 2555  66,000,000 0.33

(หนวย:บาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
   2556 2555

 จ�ายชําระ  

  ภายใน 1 ป 7 8

  มากกวา 1 ป แตไมเกิน 4 ป 14 6

(หนวย: ลานบาท)

 25. เง�นป�นผล
 เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2556 และ 2555 และบันทึกในบัญชีแลวมีรายละเอียดดังนี้

 26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น

 26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช�าดําเนินงาน

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาคลังสินคาและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะ

 เวลาตั้งแต 1 ถึง 4 ป   

 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นตําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น ดังนี้



รายงานประจําป� 2556
บร�ษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส� จํากัด (มหาชน)

G
LO
B
A
L

C
O
N
N
EC
TIO

N
S

PU
BLIC

 C
O

M
PAN

Y LIM
ITED

129

 26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับกรมธรรม�ประกันสินเชื่อทางการค�า

 บริษัทฯไดทํากรมธรรมประกันสินเช่ือทางการคากับบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง ซ่ึงจะตองจายคาเบ้ียประกัน

 ตามกรมธรรมในป 2557 เปนจํานวนเงินขั้นตํ่าประมาณ 1 ลานบาท

 26.3 การคํ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน

 จํานวน 50 ลานบาท (2555: 88 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม

 ปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยเปนหนังสือคํ้าประกันเพื่อคําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้

 27. เคร�่องมือทางการเง�น

 27.1 นโยบายการบร�หารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

 รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา       

 เงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญา

 เชาการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหาร

 ความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ

 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย

 กําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความ

 เสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่อง

 จากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสีย

 จากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินกูยืมระยะส้ัน เงินฝากธนาคารและหน้ีสิน

 ตามสัญญาเชาการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับ

 อัตราตลาดในปจจุบัน สวนสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินอ่ืนสวนใหญไมมีอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจาก

 อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินคาเปนเงินตราตางประเทศ 

 บริษัทฯไดพิจารณาทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนครั้งคราวเพื่อลดความเส่ียงจากอัตรา

 แลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น 
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 จํานวน วันที่ครบกําหนด อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
 (ล�าน)  (บาทต�อหน�วยเง�นตราต�างประเทศ)

 สัญญาซื้อ 

 เหรียญสหรัฐฯ 0.8 30 พฤษภาคม 2557 -  32.34 - 33.11

   3 กรกฎาคม 2557

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีเจาหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศจํานวน 2.4 ลานเหรียญ

 สหรัฐอเมริกา โดยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward exchange 

 contracts) ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีเจาหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดรับการปองกัน

 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจํานวนประมาณ 3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

 27.2 มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น

 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมมีอัตรา

 ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน

 ทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมี

 ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความ

 เก่ียวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนด

 จากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

 28. การบร�หารจัดการทุน 
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสม

 และการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่                     

 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.21:1 (2555: 1.80:1)
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 29. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหเสนอจายเงินปนผลจากกําไร

 ของป 2556 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.32 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 64 ลานบาท ซึ่งใน

 จํานวนนี้บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.18 บาท เปนจํานวนเงินรวม 36 

 ลานบาทในเดือนกันยายน 2556 คงเหลือเงินปนผลที่บริษัทฯตองจายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.14 บาท 

 เปนจํานวนเงินรวม 28 ลานบาท เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่

 ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนแลว

 30. การอนุมัติงบการเง�น
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
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