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นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไทยเฟลซิเบิลแพค จ�ำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 56.69 ของทุนช�ำระแล้ว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน 112,800,000 บาท
• บริษัทย้ายสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ จากเลขที่ 283 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 20
ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
มาอยู่เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10220
• บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้เข้าท�ำรายการ
ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่า 120,000,000 บาท
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่
บริ ษั ท ย้ า ยจากกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม หมวดธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไปยั ง
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และนางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทคนใหม่แทน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา ลาออกจากต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และเลขานุการ
บริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 มีมติส�ำคัญ ดังนี้
• เห็นชอบในแนวทางการเข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด และ
บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด หรือเรียกว่า “กิจการลูกชิ้นทิพย์” ในสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของทุนช�ำระแล้ว โดยมีมูลค่าไม่เกิน 590 ล้านบาท
• แต่งตั้งนายนพพร ภัทรรุจี เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท
เป็น 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 984,568,883 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
• ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering: RO) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้น
ให้ปัดทิ้ง) และก�ำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท
• ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (GLOCON-W5)
จ�ำนวน 519,030,892 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลัง
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
แล้วเสร็จ ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) มีอายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น
• ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน
1,000 ล้านบาท
• ปรับสิทธิให้กบั ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั รุน่ ที่ 4 (GLOCON-W4)
(ปรับอัตราการใช้สิทธิจาก 1:1 เป็น 1:1.0474  
• บริษัทเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัท ฟรุตตี้ ดราย จ�ำกัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
จากร้อยละ 51 ของทุนช�ำระแล้ว เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว
• บริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาผู้ถือหุ้น และสัญญาจ�ำน�ำ  กับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด และบริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด หรือ
เรียกว่า “กิจการลูกชิ้นทิพย์” ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนช�ำระแล้วโดยมีมูลค่าไม่เกิน
590 ล้านบาท
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1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุ รกิจและผลการด�ำเนินงาน

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“GLOCON”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 และต่อมา
บริ ษั ท ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนพร้ อ มกั บ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด และ บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด) (“NPPF” และ “KPF”) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทาน (บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด) (“NPPFS”) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง (บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด)
(“FD”) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว, ขวดพีอที ี และบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร เพื่อใช้ส�ำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่าง ๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“GLOCON”)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น
ธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (บริษทั ดิ แองเจิล้ โกลบอล
จํากัด) (“TAG”) และธุรกิจเทรดดิ้ง (บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด) (“GCI”)
1.1.1 พันธกิจ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
พันธกิจ (Mission)
• มุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้มนี วัตกรรมด้านการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพือ่ สร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์
และอาหารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
• เคารพในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใส เต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรม
• สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างให้เกียรติ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
• พัฒนาให้บริษทั เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านทักษะ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
• ยึดถือความส�ำคัญของผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ในด้านผลประกอบการหรือการบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
• ยึดมัน่ ในการเป็นองค์กรทีด่ ขี องสังคม เคารพกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพือ่ สนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน
วัตถุประสงค์ (Objective)
• บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน
สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ กระบวนการผลิต
ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำมาสู่ความยั่งยืน
ร่วมกัน
กลยุทธ์ (Strategies)
• บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ “พนักงาน” คือหัวใจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ โกลคอนจึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการท�ำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี
ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและ
ด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
• การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โกลคอนด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โกลคอนมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์พลังงาน การบริหารจัดการน�ำ 
้ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลีย่ นแปลง
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สภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการ
ด�ำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
1.1.2 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การใช้เงินจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงก�ำจัด
หน่วย : ล้านบาท
						
ใช้ไประหว่าง
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
ระยะเวลา
ก.ค. 64 ถึง
งบประมาณ ด�ำเนินการ
คงเหลือ ณ
คงเหลือ ณ
่
วันที 30 มิ.ย. 64 ธ.ค. 64 วันที่ 31 ธ.ค. 64

				
วัตถุประสงค์
การใช้เงิน
ใช้ส�ำหรับขยายธุรกิจ
อาหารปัจจุบัน
1. ซื้อใหม่/ปรับปรุง
เครื่องจักร/วัสดุ
อุปกรณ์ ส�ำหรับ
ธุรกิจโรงงานอาหาร
แช่แข็ง/อาหาร
พร้อมรับประทาน
2. ขยายธุรกิจอาหาร*
เงินทุนหมุนเวียนใน
การท�ำธุรกิจ
รวม

54.5

ภายในปี
2561

-

-

-

210.0

ภายในปี
2564

7.6

7.6

-

15.5

-

-

-

280.0

7.6

7.6

-

*ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของเงินเพิ่มทุนจากขยายสาขาร้านอาหารเป็นขยายธุรกิจอาหาร

การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
(GLOCON-W4) โดยมีรายละเอียดดังนี้
										

หน่วย : ล้านบาท

จ�ำนวนเงิน
คงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธ.ค. 64

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

งบประมาณ

ใช้ไประหว่าง
ก.ค. 64 ถึง
ธ.ค. 64

ใช้ส�ำหรับขยายธุรกิจอาหาร
ใช้ส�ำหรับเพิ่มก�ำลังการผลิตและพัฒนากระบวนการ
ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป

34.0
25.0

34.0
25.0

-

51.3
110.3

47.8
106.8

3.5
3.5

เงินทุนหมุนเวียนในการท�ำธุรกิจ
รวม
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1.1.3 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ำมั่นไว้
      -ไม่มี-

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ		

1.2.1 โครงสร้างรายได้
กลุม่ บริษทั ฯ มีการจัดกลุม่ ธุรกิจจากการแยกประเภทสินค้าและบริการของบริษทั ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
กลุม่ ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ กลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ และกลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ ซึง่ สามารถจ�ำแนกส่วนการด�ำเนินงานทัง้ หมด
ได้เป็น 7 ส่วนงาน ตามโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
								
โครงสร้างรายได้

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1.) ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารและอาหาร 388.38
ทะเลแช่แข็ง
2.) ผลิตและจ�ำหน่ายผลไม้อบแห้ง2
3.) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
190.70
รวมรายได้ จ ากการขายอาหารและ 579.08
เครื่องดื่ม
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
4.) ผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก 507.87
5.) ผลิตและจ�ำหน่ายขวดพีอีที
52.88
รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
560.75
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
6.) บริการให้เช่าพื้นที4่
29.43
3
7.) จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
2.54
รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
31.97
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
1,171.80
1
27.53
รายได้อื่น
รวมรายได้
1,199.33

งบการเงินรวม
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ

32.38

459.79

29.47

642.12

33.24

15.90
48.28

355.79
118.29
933.88

22.80 465.25
7.58
86.46
59.85 1,193.83

24.08
4.48
61.80

42.35
4.41
46.76

520.19
48.94
569.13

33.34
3.14
36.48

587.13
64.03
651.16

30.39
3.31
33.70

1.58
1.03
17.28
2.62
17.28
98.95 1,862.27
1.05
69.45
100.00 1,931.72

0.90
0.90
96.40
3.60
100.00

2.45
24.71
0.21
16.13
2.67
40.83
97.70 1,543.84
2.30
16.41
100.00 1,560.25

หมายเหตุ: 1/ รายได้มาจากเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่เกิดจากความเสียหายของพื้นอาคารโรงงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2563
และเดือนกันยายน 2564 รวมถึงก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน เป็นหลัก
2/
บริษัท ฟรุตตี้ ดราย จ�ำกัด เริ่มรับรู้รายได้เมื่อเดือนมกราคม 2563
3/
บริษัท ฟรุ้ตตี้ บริส จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จ�ำกัด) เริ่มรับรู้รายได้เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และบริษัท
โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เริ่มรับรู้รายได้เมื่อเดือนมีนาคม 2563
4/
รายได้จากธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่เป็นการลงทุนโดยบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จ�ำกัด โดยในปี 2564 บริษัทฯได้จำ� หน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวไปในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2564 บันทึกเป็นยอดสุทธิในรายการ “ก�ำไรของ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก” ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทาน
ด�ำเนินการโดย บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
แช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออกและขายภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำการผลิต
จ�ำหน่าย และให้บริการ ได้แก่
•    ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปแช่แข็ง เช่น กุ้งปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง กุ้งปอกเปลือกทั้งตัว เป็นต้น
•   ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลานิลผ่าท้องขอดเกล็ด ปลาสวายผ่าท้องและปลายี่สกผ่าหลัง
     เป็นต้น
•    ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง เช่น ข้าวต้มกุ้ง ต้มจับฉ่าย และต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำ เป็นต้น
•   ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมูลค่าเพิ่มแช่แข็ง เช่น Vegetable Spring Roll, Samosa and Dim Sum
เป็นต้น
•   ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลาหมึกกล้วยแปรรูปแช่แข็ง ปลาหมึกกระดองแปรรูป
แช่แข็ง เป็นต้น
•    รับจ้างแปรรูปสินค้า เช่น แปรรูปปลาน�้ำจืด ให้กับทางลูกค้า เพื่อส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เป็นต้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ร้อยละ 85 ด�ำเนินการขาย
ภายในประเทศ และร้อยละ 15 ด�ำเนินการส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศอิตาลี
ประเทศสเปน ประเทศเบลเยียม ประเทศคูเวต ประเทศจอร์แดน ประเทศบาห์เรน เป็นต้น
(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
ด�ำเนินการโดย บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ ผลไม้อบแห้งจากผลไม้หลัก
ในประเทศ ได้แก่ มะม่วง สับปะรด มะละกอ และผลไม้อื่น ๆ เช่น แคนตาลูป นอกจากนี้ ยังมีสินค้าประเภท
ขิงอบแห้งด้วย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความหวานเป็น  3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Standard sugar,
Extra low sugar และ Free sugar สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 40 ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป เช่น รัสเซีย ยูเครน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 50  ส่วนทีเ่ หลือจะถูกส่งออกไปยังประเทศในเอเชียและตะวันออกกลาง ได้แก่ ญีป่ นุ่ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รวมทั้งอเมริกาใต้และแอฟริกา    
(3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ด�ำเนินการโดย บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และ บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด โดยปัจจุบัน
มีร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ดังนี้
• ร้านอาหารบริการด่วน เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) รายการอาหารหลักของ A&W ได้แก่ เครื่องดื่ม
รูทเบียร์ วาฟเฟิล เคอร์ลี่ฟรายส์ แฮมเบอร์เกอร์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ และเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
น�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีเมนูไก่ทอด เมนูข้าวต่าง ๆ เช่น
ข้าวปลาลุยสวน ข้าวลาบไก่กรอบ เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย
นอกจากนั้นยังมีเมนูประเภท ชุดอาหารเช้า ของทานเล่น และของหวาน เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทุกกลุ่ม
ในระหว่างปี 2564 A&W มี 22 สาขา ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและสถานีบริการน�้ำมัน โดยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 21 สาขา และในจังหวัดสระบุรี 1 สาขา โดยให้บริการครบทุกรูปแบบ
ทั้งการทานในร้าน (Dine In), รับกลับบ้าน (Take Away) และบริการส่งถึงที่ (Delivery)
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• ร้านอาหารคิทเช่น พลัส ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย
เมนู ทั้งอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง กับข้าว หรือชุดอาหารตามที่ทางร้านจัดไว้ อีกทั้งยังมีอาหาร
ประเภท สเต็ก พาสต้า และอาหารทานเล่นต่าง ๆ ไว้คอยบริการ ในระหว่างปี 2564 ร้านอาหาร
คิทเช่น พลัส มีสาขาอยู่ทั้งหมด 26 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในศูนย์การค้าโฮมโปรและ
สถานีบริการน�้ำมัน ปตท. โดยเป็นร้านที่บริษัทด�ำเนินการเองจ�ำนวน 2 สาขา ส�ำหรับร้านที่ผู้ลงทุน
ซื้อแฟรนไชส์จากบริษัท ด�ำเนินการอีก 24 สาขา ทั้งนี้ในระหว่างปีบริษัทได้ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์
กับผู้ที่ลงทุนซื้อแฟรนไชส์จากบริษัทแล้ว เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงรูปแบบและเมนูอาหาร
เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาต่อไปอย่างต่อเนื่องทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เน้นทุกท�ำเลที่มีศักยภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศไทย พร้อมทัง้ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของ
สินค้าและบริการ พัฒนาสินค้าและรายการอาหารใหม่ ๆ เพื่อให้ทั้งผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะประสบ
ความส�ำเร็จและลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อมาใช้บริการ
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
(4) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)
ผลิตจากฟิล์มพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการพิมพ์แบบกราเวียร์ (Rotogravure) และประกบ
แต่ละชั้นของฟิล์ม (Laminate) เข้าด้วยกัน จนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อความร้อน - ความดันสูง
ป้องกันแสง ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น และอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งสามารถเพิ่มอายุสินค้า
บนชั้นวางและห่อหุ้มสินค้าไม่ให้แตกหักเสียหายได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
โดยสินค้าหลักของบริษัทแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
• ซอง เช่ น ซองซี ล 3 ด้ า น (3 Side Seal) ซองตั้ ง ติ ด ซิ ป (Standing pouch with Zip)
ซองซีลกลาง (Center Seal) ซอง Die-cut เป็นรูปร่างต่าง ๆ พร้อมทั้งติดจุก (Spout) ในตัว
• ม้วน ส�ำหรับผู้ประกอบการที่มีระบบบรรจุด้วยเครื่องอัตโนมัติ
• ฉลาก ส�ำหรับขวดน�้ำดื่มและเครื่องดื่มต่าง ๆ
• ฟิล์ม Top Seal ส�ำหรับปิดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถาดหรือถ้วยชนิดต่าง ๆ
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์ลักษณะอื่น ๆ ร่วมกับลูกค้า
โครงสร้างกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของบริษัทประกอบด้วย
-    กลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ประมาณ 34%
-    กลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snack) ประมาณ 18%
-    กลุ่มเครื่องปรุงรส (Seasoning) ประมาณ 14%
-    กลุ่มเครื่องส�ำอาง (Cosmatic) ประมาณ 9%
-    กลุ่มเบเกอรี่และของหวาน (Bakery & Dessert) ประมาณ 8%
-    กลุ่มเภสัชกรรม อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ อีกประมาณ 17%
ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มเครื่องจักรผลิตซองซีลกลาง (Center Seal Bag Making Machine) เข้ามาอีก
1 เครื่อง เพื่อเสริมก�ำลังผลิตเพื่อรองรับงานซองซีลกลางที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการจ้าง ผู้รับจ้างช่วงเมื่อมีงาน
ซองซีลกลางเข้ามาพร้อมกันหลาย ๆ งาน ส่งผลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและ
ลดค่าใช้จ่ายการจ้างผู้รับจ้างช่วงลง
บริษัทยังคงเดินหน้าเพิ่มเติมแนวทางลดต้นทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง Kaizen ใน
การดึงเอาความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์จากพนักงานในทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมช่วยกันคิดหาหนทางปรับปรุง
วิธีท�ำงาน วิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดเวลา ลดการใช้ทรัพยากร เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
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ปัจจุบันมีโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทคิดและท�ำอย่างต่อเนื่องอยู่กว่า 20 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
ลดของเสีย ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์
การลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางต่าง ๆ ของโครงการในการลดต้นทุนลงพอสังเขป
ดังนี้
•   ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น
- ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต โดยยังคงรักษาคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
- เพิ่มความกว้างในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อเวลา
- ก�ำหนด KPI ที่เน้นด้านการลดของเสีย การท�ำงานให้ได้ตามแผน การเพิ่มผลผลิต รวมถึงปรับปรุง
เป้าหมาย KPI ที่ท้าทายขึ้นเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายเดิมได้แล้ว
• การปรับปรุงด้านวัตถุดิบ เช่น
- สรรหา น�ำเข้า และทดลองใช้วัตถุดิบใหม่ ๆ ที่มีราคาต�่ำกว่าเดิม
- สั่งซื้อและจัดท�ำ Stock ในปริมาณสูงขึ้น เพื่อเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองด้านราคา
- พัฒนาสารละลายส�ำหรับการพิมพ์ขึ้นใช้เอง ด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่าการสั่งซื้อส�ำเร็จรูป
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Forming
ด�ำเนินการโดย บริษัท พร้อมแพค จ�ำกัด ซึ่งท�ำการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยระบบ Vacuum Forming
ที่ขึ้นรูปแผ่นพลาสติกหลากหลายประเภท เช่น PS, PP, PE, PVC, PET, PP-Biodegradable ด้วยความร้อนและอัดขึ้นรูป
ตามแม่พิมพ์ เพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ถาด ฝา เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้
ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์
กลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริษทั ผลิตสินค้าด้วยกระบวนการผลิตทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
โดยได้รับการรับรองระบบการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP และ HACCP นอกจากนี้ บริษัท
ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการในการผลิต เพื่อคุณภาพของสินค้าที่ดียิ่งขึ้นและสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
(5) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)
ผลิตจากวัสดุเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate Resin (PET) ด้วยกระบวนการ Single stage
เพื่อให้ได้ขวดที่ใส ไม่มีรอยขีดข่วน ความหนาสม�่ำเสมอ เหมาะส�ำหรับบรรจุน�้ำดื่ม น�้ำผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
โดยมีรูปแบบขวดตามแบบของบริษัท (Common mold) และแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
เนื่องจากการผลิตแบบ Single Stage มีค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์สูง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้าในปัจจุบันได้ดีพอ บริษัทจึงเพิ่มเครื่องเป่าขวดจาก Pre-form เข้ามา 1 เครื่อง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์ต�่ำกว่า
เพือ่ รองรับลูกค้าทีต่ อ้ งการแบบขวดและขนาดทีแ่ ตกต่างจากแบบทีม่ อี ยู่ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการรองรับความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้ามากขึ้น
หลังจากได้รับการรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมาย
เพิ่มการรับรองมาตรฐาน BRCIoP (British Retail Consortium / Institute of Packaging) ขึ้นอีกในปีต่อไป
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า เสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
(6) ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์
ด�ำเนินการโดย บริษัท เดอะ บริโอ้ มอลล์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบริหาร
ศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ The Brio Mall ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบรมราชชนนีระหว่างแยกไปพุทธมณฑลสาย 4 กับมหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 75 ล้านบาท โดยการบริหารงานจากผู้บริหารของบริษัท ไทยแฟลคซิเบิลแพค  
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56.69
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อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ ขายซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไทยแฟลคซิเบิลแพค จ�ำกัด จ�ำนวน 90,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.69
ในราคาขายหุ้นละ 1,243.66 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 112.80 ล้านบาท ให้กับบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
จ�ำกัด ส่งผลให้บริษัท ไทยแฟลคซิเบิลแพค จ�ำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่จึง
ได้หยุดด�ำเนินงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
(7) ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
• ธุรกิจเทรดดิ้ง ด�ำเนินการโดย บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่าย
รวมทั้งพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจ�ำหน่ายในช่องทาง
จ�ำหน่ายสินค้าร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศ
• ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด�ำเนินการโดย บริษัท ฟรุ้ตตี้ บลิส จ�ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท
ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จ�ำกัด) ด�ำเนินธุรกิจ Network Marketing ตั้งแต่ปี 2562 และเพิ่มการขายผ่าน
ออนไลน์แพลตฟอร์ม ในปี 2563 โดยเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่ม Skin care และ Supplement
การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์ทางการตลาด
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทาน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่เป็นลูกค้าที่มีค�ำสั่งซื้อแน่นอนและต่อเนื่อง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนัน้ ยังมีลกู ค้าภายในประเทศทีเ่ ป็นลูกค้ารายใหญ่ส�ำหรับสินค้าพร้อมรับประทาน
ทีได้รว่ มมือกับทางบริษทั ฯ ในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพือ่ ให้สนิ ค้าทีว่ างขายในร้านสะดวกซือ้ ขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย
และรองรั บ กั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ลู ก ค้ า ในประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
ไส้แฮมเบอร์เกอร์กุ้ง และไส้แฮมเบอร์เกอร์ปลาให้กับทางบริษัทแฮมเบอร์เกอร์จากต่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีค�ำสั่งซื้อ
สินค้ากุ้งแปรรูปแช่แข็งเข้ามาตลอดทั้งปี
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงต�ำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแรง มีค�ำสั่งซื้อในมือสม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง และเป็นฐานให้บริษัทฯ สามารถขยายการตลาดของสินค้าต่าง ๆ ได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมี
ฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ ก็ยังคงด�ำเนินการวางกลยุทธ์ การขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่ม
ช่องทางการขายทาง Chained Restaurant ขนาดใหญ่ และ Hypermarket ขนาดใหญ่ โดยมีค�ำสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของทางบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น
(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
บริษัทฯ ได้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) กับลูกค้ารายหลักที่มี
ค�ำสั่งซื้อต่อเนื่อง และมีปริมาณการสั่งซื้อที่แน่นอน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เน้นการเพิ่มการขายไปยังตลาดในประเทศ
ที่ยังไม่มีการส่งออก รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายใหม่ในประเทศคู่ค้าเดิมต่าง ๆ โดยการหาผู้จ�ำหน่าย
หรือตัวแทนจ�ำหน่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการท�ำการตลาดภายในประเทศนัน้ บริษทั ฯ ได้พยายามเพิม่ สัดส่วนการขายภายในประเทศ โดยได้พฒ
ั นา
สินค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อในประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป
(3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
• ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) ธุรกิจร้านอาหาร A&W ในปีที่ผ่านมาได้มี
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในเรื่ อ งการให้ ก ารบริ ก าร สถานที่ ต้ั ง สาขา ทั้ ง ยั ง มี ก ารพั ฒ นาเมนู อ าหาร
ที่ตามเทรนด์และเหมาะกับผู้บริโภคคนไทย นอกจากนั้นและยังมีการเพิ่มช่องทางในการขายโดย
การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้การบริการกับลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
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ธุรกิจร้านอาหาร A&W มีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และยิ่งได้รับผลกระทบ
มากขึน้ ในภาวะการระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษทั สินใจยุตกิ ารด�ำเนินการ โดยมอบหมาย
ให้ผู้บริหารวางแผนและด�ำเนินการปิดธุรกิจร้านอาหาร A&W ให้แล้วเสร็จ โดยได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด บริษัทจึงมีการตั้งส�ำรองสินทรัพย์รวมถึงตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหยุด
ด�ำเนินงานในธุรกิจนี้ในปี 2564
• ร้านอาหารคิทเช่น พลัส หลังจากกลับมาเปิดให้บริการได้ทุกสาขาได้อีกครั้งภายหลังภาวะการ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ร้านคิทเช่นพลัสได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายแบบออนไลน์ โดยเริ่มต้นจาก
Application GRABFOOD และได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบ Franchisee ตลอดจน
พัฒนาร้านต้นแบบขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหาร
คิทเช่น พลัส มีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นในภาวะ
การระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจึงสินใจปิดสาขาซึ่งก�ำลังจะหมดสัญญาเช่าพื้นที่
และมอบหมายให้ผบู้ ริหารน�ำเสนอร้านอาหารในรูปแบบและในท�ำเลทีเ่ หมาะสมทีต่ อบโจทย์ผบู้ ริโภค
มากขึน้ บริษทั จึงมีการตัง้ ส�ำรองสินทรัพย์รวมถึงตัง้ ส�ำรองค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปิดสาขาดังกล่าว
ในปี 2564
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
(4) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
หน่วยธุรกิจส่วนนี้มีวิธีการท�ำการตลาดที่ใกล้เคียงกัน คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ราคาต้อง
แข่งขันได้ เน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท
เป็นต้น
แนวทางด�ำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอดคือการรักษาความสัมพันธ์และฐานลูกค้าเดิมให้ดี เพื่อให้ลูกค้า
นึกถึงบริษทั เสมอเมือ่ ต้องการออกสินค้าใหม่ และบริษทั ยังมีความพร้อมทีจ่ ะเติบโตไปกับลูกค้าได้เมือ่ โอกาสมาถึง กลยุทธ์
ทางการตลาดของแต่ละกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของบริษัท อาจสรุปได้ดังนี้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Plastic Flexible Packaging)
นอกจากการรักษาและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเดิมแล้ว ในปี 2563 ได้เพิ่มการพัฒนาตลาด
ไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลุ่มเครื่องส�ำอาง ซึ่งตลาดใหม่เหล่านี้มีการตอบสนองที่ดี
และมียอดขายเข้ามาเป็นอันดับ 4 รองจากกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ขนมขบเคี้ยว
(Snack) เครื่องปรุง (Seasoning) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่บริษัทท�ำตลาดอยู่เดิม และในช่วงไตรมาสที่ 4
ปี 2563 บริษัทได้เริ่มพัฒนาตลาดเข้าไปในกลุ่มธุรกิจอื่นอีก เช่น ธุรกิจอุปกรณ์ Hardware หรืออุปกรณ์
สุขภัณฑ์ส�ำหรับที่พักอาศัย ซองใส่ชุดชั้นในส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Thermoforming
จากการที่กลุ่มธุรกิจของลูกค้ารายหลักได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อน�ำเสนอสินค้าเข้าสู่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอื่นเพิ่มเติมในลักษณะของการซื้อ
มาขายไป อย่างไรก็ตาม การหาสินค้าอื่นมาช่วยเพิ่มยอดขายนั้น อาจไม่ได้สร้างผลก�ำไรได้มากนัก
แต่เป็นการช่วยพยุงรายได้ไม่ให้ตกต�่ำมากเกินไปในภาวะที่ลูกค้าหลักได้รับผลกระทบเช่นนี้ และบริษัทยัง
คงรักษาการบริการทีด่ อี ย่างเสมอต้นเสมอปลายกับลูกค้าหลัก เพือ่ ร่วมกันผ่านวิกฤติโรคระบาดครัง้ นีไ้ ปด้วย
กัน ทั้งนี้ลูกค้าหลักเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในเดือนสุดท้ายของปี 2563 และในช่วงเก้าเดือนแรกของ
ปี 2564 ลูกค้าหลักได้กลับมาซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นกว่าในปี 2563 ซึ่งมีผลให้รายได้เฉลี่ย
รายเดือนของบริษัทฯ สูงขึ้นกว่าปี 2563
(5) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)
บริษทั ได้เริม่ พัฒนาตลาดเข้าไปในกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการขวดทีม่ ขี นาด และรูปทรงทีแ่ ตกต่าง โดยพยายามเจาะตลาด
ที่มีความต้องการใช้งานมากเพียงพอ เช่น ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอื่น ๆ ประเภท น�้ำผลไม้ ชา กาแฟ เป็นต้น
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กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
(6) ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์
บริ ษั ท ฯ หยุ ด ด�ำเนิ น งานทางการตลาดส่ ว นนี้ ภายหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ขายหุ ้ น สามั ญ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท
ไทยแฟลคซิเบิลแพค จ�ำกัด ให้กับบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ�ำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
(7) ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
• ธุรกิจเทรดดิ้ง บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อจ�ำหน่ายในช่องทาง
ร้าน สะดวกซื้อ ได้แก่ การพัฒนาสินค้าผลไม้อบแห้งที่ทันสมัยเน้นคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซีสูง
ร่วมกับร้านสะดวกซือ้ รายใหญ่ของประเทศ เพือ่ เป็นการเพิม่ การจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศให้กบั บริษทั
ในกลุ่ม
• ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทได้เพิ่มการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม
สภาพการแข่งขัน
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทาน
ปัจจุบนั ตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปพร้อมทาน มีการแข่งขันสูงมาก โดยมีคแู่ ข่งขัน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าที่สามารถน�ำมาอุ่น
หรือน�ำไปปรุงต่ออีกเล็กน้อยก็สามารถรับประทานได้ทันที
การที่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  ท�ำให้มีคู่แข่งหลายรายเข้ามาในตลาดนี้ เพราะมองเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
ตลาดธุรกิจผลไม้อบแห้ง มีการแข่งขันทัง้ ในรูปแบบสินค้าประเภทเดียวกันจากผูผ้ ลิตภายในประเทศ และในรูปแบบ
ผลไม้อบแห้งประเภทอื่น ๆ จากผู้ผลิตในต่างประเทศ จากการที่มีคู่แข่งหลากหลายดังกล่าว บริษัทจึงได้เน้นการควบคุม
ทั้งต้นทุนและคุณภาพของสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายหลัก
ในการรักษาตลาดเดิม และการเพิ่มการขายไปยังประเทศอื่น ๆ
(3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
• ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) ในธุรกิจร้านอาหารนั้น A&W อยู่ในตลาด QSR
(Quick Service Restaurant)  ซึง่ มีมลู ค่าตลาดในประเทศไทยมากกว่า 35,000 ล้านบาท และมีอตั รา
เติบโตมากกว่า 5% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เพราะยังคงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการอาหาร
ที่มีมาตรฐานคงที่ ปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ผู้บริโภคในประเทศไทยยังคงนิยมทานอาหารใน QSR
และนิยมสั่งอาหารเป็นชุดเซตต่าง ๆ (Combo Set) กลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มครอบครัว และกลุ่มเพื่อน
ซึง่ บริษทั ได้มกี ารปรับเมนู โดยเน้นชุดเซตต่าง ๆ มากขึน้ รวมถึงการท�ำโปรโมชัน ส�ำหรับชุดเซตอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยน�ำเมนูอาหารที่เป็นจุดแข็ง หรือเมนูเฉพาะ (Unique) เช่น รู้ทเบียร์ และวาฟเฟิล
มาอยู่ในชุดเซตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ท�ำการตลาดในเชิงออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มการสื่อสารและ
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นเข้าไปในร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆ โดยเน้นรสชาติใหม่ ๆ ของเมนูที่ได้รับความนิยม เช่น เบอร์เกอร์
วาฟเฟิล ไก่ทอด เมนูข้าว โดยเน้นรสชาติไทย ๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในประเทศ
และบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับ
ลูกค้าประจ�ำ และกระตุ้นให้เกิดการทดลองจากลูกค้าใหม่ ๆ ขึ้นอย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหาร A&W
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มีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน และยิง่ ได้รบั ผลกระทบมากขึน้ ในภาวะการระบาด
ของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทสินใจยุติการด�ำเนินการ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารวางแผนและ
ด�ำเนินการปิดธุรกิจร้านอาหาร A&W ให้แล้วเสร็จ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
• ร้า นอาหารคิท เช่น พลัส สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันของธุรกิจร้านอาหารมีผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น เป็นผลจากการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ร้านอาหารใหม่ ๆ ส�ำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งในแบบ Chain
ร้านอาหาร ผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป
ทั้งนี้ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายสาขาของผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วไป เป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มคี วามหลากหลาย
มากขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการกลุ่ม Chain ร้านอาหารเป็นหลัก จึงส่งผลสะท้อนให้เกิด
การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารอย่างรุนแรงมากขึ้น
นอกจากการขยายตัวในเชิงปริมาณร้านค้าของธุรกิจร้านอาหารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แล้ว ต้นทุนในการท�ำธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่าพื้นที่ในท�ำเลศักยภาพและต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ได้ส่งผลให้ร้านอาหาร
ต้องตั้งราคาอาหารในระดับสูงเพื่อให้สามารถครอบคลุมภาระต้นทุนต่าง ๆ  ที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย   
ดังนั้นจึงมีผลให้ ธุรกิจร้านอาหารคิทเช่น พลัส มีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งได้รับ
ผลกระทบมากขึ้นในภาวะการระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจึงสินใจปิดสาขาซึ่งก�ำลัง
จะหมดสัญญาเช่าพืน้ ที่ และมอบหมายให้ผบู้ ริหารน�ำเสนอร้านอาหารในรูปแบบและในท�ำเลทีเ่ หมาะสม
ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
(4) กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เนือ่ งจากอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ ติบโตต่อเนือ่ งทุกปี ประกอบกับปัจจุบนั ต้นทุนค่าเครือ่ งจักร
ต�่ำลงมากและเทคโนโลยีการผลิตสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้สนใจก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีผู้ผลิตรายเดิมที่เพิ่มก�ำลังการผลิตขึ้นอีก ส่งผลให้การแข่งขันด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังมีแนวโน้ม
แข่งขันรุนแรงขึ้น จากการที่มีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นจึงหนีไม่พ้นภาวะสงครามราคาซึ่งส่งผลให้การท�ำก�ำไรยากขึ้น บริษัท
จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ในธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ต้องท�ำตลาดที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความสามารถในการท�ำก�ำไรให้มากขึ้นและยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging) นั้นตลาดหลักมาจากอุตสาหกรรมอาหาร
พร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงอาหาร เครื่องส�ำอาง และสินค้าอุปโภค เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความผันผวนไม่มาก แม้ในสถานการณ์โรคระบาด เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการด�ำรงชีพ
ของผู้บริโภคสูง
ส�ำหรับตลาดพลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ VacuumThermoforming นั้นมีการแข่งขันที่สูงกว่าเดิมอย่างชัดเจน
ทั้งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจากผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ประกอบกับการที่กลุ่มลูกค้าได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
(5) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)
ส�ำหรับขวด PET นั้นมีตลาดน�้ำดื่มเป็นตลาดหลักซึ่งมีการเติบโตขึ้น สถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเดินทางที่ลดลง ส่งผลให้การจ�ำหน่ายจ่ายแจกน�้ำดื่มตามสถานี
จ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงมากในช่วงครึ่งปีแรก และกลับฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง
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กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
(6) ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์
บริษัทฯ หยุดด�ำเนินงานทางการตลาดส่วนนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ขายซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
ไทยแฟลคซิเบิลแพค จ�ำกัด ให้กับบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ�ำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
(7) ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
• ธุรกิจเทรดดิ้ง ของบริษัทจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค โดยผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อและ
ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เนื่องจากคู่แข่งต่าง ๆ ได้มีการน�ำเสนอสินค้าใหม่ ๆ
เพื่อจ�ำหน่ายในช่องทางจ�ำหน่ายต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งนี้บริษัทฯ ได้เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ
ทีต่ รงตามความต้องการของตลาด ด้วยต้นทุน และราคาทีเ่ หมาะสมเมือ่ เทียบกับสินค้าประเภทเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน
• ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่บริษัทน�ำมาจ�ำหน่ายได้แก่ สินค้าประเภทอุปโภค บริโภค
อาทิ ครีมบ�ำรุงผิว กาแฟ น�้ำตาล และอื่น ๆ โดยผ่านช่องทางการสั่งซื้อโดยตรงและซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ซึ่งมีชนิดและประเภทของการใช้งานที่แตกต่างกัน และมีคู่แข่งขันที่มากมายหลากหลาย
แต่ จ ากคุ ณ ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษเฉพาะ ท�ำให้ สิ น ค้ า ของบริ ษั ท ยากต่ อ การลอกเลี ย นแบบ
และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคได้
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาวัตถุดิบ
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทาน
บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญ  มีมาตรฐาน  ในการผลิตวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ และคู่ค้าต้องมี
สินค้าปริมาณมากเพือ่ ให้สามารถจัดส่งวัตถุดบิ ได้อย่างไม่ขาดช่วง เพือ่ รองรับต่อค�ำสัง่ ซือ้ ของบริษทั ทีม่ เี ข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง
วัตถุดิบที่ส�ำคัญในธุรกิจนี้ได้แก่
• วัตถุดิบกุ้ง : บริษัทได้ร่วมมือกับทางบริษัทผลิตกุ้งแปรรูปเบื้องต้น   ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อ
และจัดหากุ้งสดแปรรูป ได้อย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนค�ำสั่งซื้อจากทางลูกค้า
ทีม่ เี ข้ามาอย่างมาก ซึง่ ทางบริษทั ดังกล่าวนี้ ยังเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และได้รบั รอง
มาตรฐาน GMP และ HACCP ตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี และถูกสุขลักษณะ
• วัตถุดบิ ปลาน�้ำจืด : บริษัทมีคู่ค้าส�ำหรับการจัดหาวัตถุดิบปลาน�้ำจืดหลายราย ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาปลา
น�้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย มีปริมาณวัตถุดิบปลาจ�ำนวนมากในแต่ละวัน และมี
ประเภทของปลาที่หลากหลาย สามารถรองรับประเภทของปลาต่าง ๆ ในแต่ละค�ำสั่งซื้อได้ นอกจากนี้
ยังมีแพปลาน�้ำจืดขนาดใหญ่ที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นแพปลาขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดปลา
คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
• วัตถุดิบผัก : บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบผักตัดแต่งจากบริษัทที่จ�ำหน่ายผักสด และผักตัดแต่งต่าง ๆ จาก
หลากหลายที่ และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถสนับสนุนวัตถุดิบให้แก่ทางบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี้ยังมีการจัดหาวัตถุดิบผักสดเข้ามาเพื่อแปรรูป และผลิตให้กับค�ำสั่งซื้อจากต่างประเทศ
เช่น ลูกค้าจากประเทศเยอรมนี โดยจัดหาโดยตรงจากฟาร์มผักของเกษตรกรด้วย
• วัตถุดิบอื่น : บริษัทด�ำเนินการจัดซื้อจัดหา วัตถุดิบอื่น เช่น ข้าวสาร หรือเส้นบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป จากผู้ขาย
ทีเ่ ป็นบริษทั ทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานคุณภาพการผลิต และสามารถขายวัตถุดบิ ให้กบั ทางบริษทั ได้อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้สามารถผลิต และส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ ต่อไป
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(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดหาวัตถุดบิ จากผูร้ วบรวมวัตถุดบิ ทีม่ คี วามช�ำนาญ และมีมาตรฐาน รวมทัง้ มีปริมาณตามความต้องการ
ของบริษทั   ผลไม้หลักทีบ่ ริษทั ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ มะม่วง สับปะรด และมะละกอ โดยพยายามจัดซือ้ ในราคาตลาด
และใช้กลยุทธ์ขอปรับลดราคา ในกรณีทมี่ ปี ริมาณการซือ้ ทีม่ ากขึน้   รวมทัง้ การท�ำสัญญาซือ้ ขายในกรณีทตี่ อ้ งการควบคุม
ปริมาณและราคาตามระยะเวลาที่บริษัทต้องการ นอกจากนั้นบริษัทได้ก�ำหนดมาตรฐานในการรับวัตถุดิบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รว่ มกับผูร้ วบรวมวัตถุดบิ ในการพัฒนาแหล่งเพาะปลูก
ต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เน้นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
• ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) A&W มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยวัตถุดิบหลักของ A&W ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ แป้ง เคอร์ลี่ฟรายส์ ซอส และไอศกรีม
เป็นต้น บริษทั เน้นการสัง่ ซือ้ ตามประมาณการยอดขาย และโปรโมชัน เพือ่ ให้มปี ริมาณวัตถุดบิ เพียงพอ
ต่อความต้องการ นอกจากนี้ ยังมีการประมาณการปริมาณวัตถุดบิ ล่วงหน้าเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะมีวตั ถุดบิ
เพียงพอ รวมทัง้ สามารถซือ้ วัตถุดบิ ได้ในราคาทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้รว่ มพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางการค้าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้มีวัตถุดิบที่หลากหลาย รวมทั้ง
การลดต้นทุนในวัตถุดบิ หลักเช่นเดียวกัน ส�ำหรับเครือ่ งมือในการท�ำอาหารและเครือ่ งดืม่ นัน้ ส่วนใหญ่
จะมาจากการซื้อในประเทศ แต่มีอุปกรณ์ เครื่องมือบางชนิดต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศตามความ
เฉพาะเจาะจงในการผลิต
• ร้ า นอาหารคิ ท เช่ น พลั ส มีการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบประจ�ำท้องที่เพื่อให้วัตถุดิบ มี
ความสดใหม่อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง โดยแบ่งการผลิตดังนี้
ชื่ อโรงงานและที่ตงั้

สินค้าที่ผลิต

โรงงานแสมด�ำ ตั้งอยู่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนและ ขวด PET

โรงงานพร้อมแพค ตั้งอยู่อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยความร้อน
(Thermoforming)

บริษัทฯ ยังคงเน้นหนักนโยบายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง คัดเลือก ทดสอบ ทดลองให้ได้มา
ซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อท�ำให้ต้นทุนลดลงในระยะต่อไป
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
• ธุรกิจเทรดดิ้ง บริษัทฯ มีการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน
และระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีความช�ำนาญในสินค้านั้น ๆ
• ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทฯ จัดหาสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจะศึกษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสินค้าและการเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วไป
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทาน
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด มีการผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยน�้ำเสียจากกระบวนการผลิต
จากการผลิตสินค้าต่าง ๆ จะเข้าสู่การบ�ำบัดตามมาตรฐานของระบบคุณภาพสากล เช่น GMP, HACCP และ BRC
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ก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อน�้ำทิ้งต่อไป ซึ่งท�ำให้แน่ใจได้ว่าของเสียที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
ชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงานอย่างแน่นอน
(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพ GMP, HACCP
และ BRC ที่บริษัทได้รับการรับรองระบบ รวมทั้งการตรวจประเมินจากคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ ซึ่งบริษัทให้ความส�ำคัญ
กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน
(3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ในส่วนธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนั้นผลกระทบหลักต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การควบคุมของเสียจากการผลิต
และการเก็บรักษา แต่เนือ่ งจากอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทีป่ รุงเมือ่ มีการสัง่ ซือ้ จากลูกค้าเท่านัน้ เพราะเป็นข้อก�ำหนด
ในการให้บริการของร้านอาหาร ซึ่งหากมีการปรุงทิ้งไว้อาจท�ำให้คุณภาพของอาหารลดลงได้ ดังนั้น จึงท�ำให้เกิดปัญหา
ในเรื่องอาหารเสียน้อยมาก และอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ส่วนการเก็บรักษาจะมีระบบการน�ำมาใช้ตามหลัก First in First out
(FIFO) รวมทั้งมีการประมาณปริมาณการสั่งซื้อและการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมกับยอดขายเพื่อควบคุมให้มีวัตถุดิบ
ต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมและป้องกันปัญหาวัตถุดิบคงค้างหมดอายุ
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทฯ
จึงคัดเลือกวัตถุดบิ ทีส่ ามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม จึงคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และมี
กระบวนการในการจ�ำกัดเศษสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกพิมพ์ และสารละลายต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
โดยการจ้างบริษัทผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายน�ำไปรีไซเคิลหรือก�ำจัดอย่างถูกวิธี
แม้วา่ กระแสการลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะถูกรณรงค์มากขึน้ แต่การใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม
ยังคงมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีวัสดุอื่นที่มีความสามารถในการป้องกัน
การปนเปื้อน ปกป้องสินค้าที่อยู่ภายใน และมีต้นทุนที่เหมาะสมขึ้นมาทดแทน แต่เพื่อตอบสนองต่อการใช้บรรจุภัณฑ์
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงพยายามเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้ในการผลิต ขณะเดียวกันก็ศึกษา
อย่างต่อเนือ่ งถึงการใช้พลาสติกทีส่ ามารถย่อยสลายได้ โดยทีย่ งั คงให้คณ
ุ สมบัตใิ นการป้องกันทีเ่ พียงพอในราคาทีเ่ หมาะสม
เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกอนาคต
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
• ธุรกิจเทรดดิ้ง บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) ที่ดินและอาคาร

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
107.09

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผู กพัน

เจ้าของ

2) เครื่องจักรและอุปกรณ์

187.08

เจ้าของ

3) เครื่องใช้ส�ำนักงานและ
    ยานพาหนะ

5.68

เจ้าของ

จ�ำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร
แห่งหนึ่ง
สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง
-ไม่มี-

4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
    การลงทุน

5.65

เจ้าของ

-ไม่มี-

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี

305.50

บริษัท พร้อมแพค จ�ำกัด มีสินทรัพย์ถาวรส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) ที่ดินและอาคาร

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
7.57

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผู กพัน

เจ้าของ

จ�ำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร
แห่งหนึ่ง

2) เครื่องจักรและอุปกรณ์

25.25

เจ้าของ

สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง

3) เครื่องใช้ส�ำนักงานและ
    ยานพาหนะ

0.08

เจ้าของ

-ไม่มี-

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี

32.90
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บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด มีสินทรัพย์ถาวรส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) ที่ดินและอาคาร

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
26.98

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผู กพัน

เจ้าของ

จ�ำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร
แห่งหนึ่ง

2) เครื่องจักรและอุปกรณ์

9.44

เจ้าของ

สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง

3) เครื่องใช้ส�ำนักงานและ
    ยานพาหนะ

1.95

เจ้าของ

-ไม่มี-

4) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

150.21

เจ้าของ

-ไม่มี-

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี

188.58

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มีสินทรัพย์ถาวรส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) เครื่องใช้ส�ำนักงานและ
    ยานพาหนะ
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
2.86

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

ภาระผู กพัน
-ไม่มี-

2.86

บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด มีสินทรัพย์ถาวรส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี
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มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
0.00

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

0.00

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

One Report 2564

ภาระผู กพัน
-ไม่มี-

บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด มีสินทรัพย์ถาวรส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) อาคารและส่วนปรับปรุง
    อาคาร

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
0.77

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผู กพัน

เจ้าของ

-ไม่มี-

2) เครื่องจักรและอุปกรณ์

7.58

เจ้าของ

สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง

3) เครื่องใช้ส�ำนักงานและ
    ยานพาหนะ

3.12

เจ้าของ

-ไม่มี-

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี

11.47

บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด มีสินทรัพย์ถาวรส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) เครื่องใช้ส�ำนักงาน
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
0.21

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

ภาระผู กพัน
-ไม่มี-

0.21

บริษัท ฟรุ้ตตี้ บลิส จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จ�ำกัด) มีสินทรัพย์ถาวรส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1) เครื่องใช้ส�ำนักงาน
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 64
0.11

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

ภาระผู กพัน
-ไม่มี-

0.11
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท มีนโยบายการลงทุนและประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษทั จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั เพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมของบริษทั อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพือ่ เป็นตัวแทนในการก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินธุรกิจในบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท
งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน
-ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการ
ร่วมค้า ดังนี้
สัดส่วน
ทุนจดทะเบียน
การถือหุ้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
บริ ก ารให้ เ ช่ า พื้ น ที่ สื่ อ โฆษณาใน
20
51
สถานีน�้ำมัน
ร้านอาหารและเครื่องดื่มและให้เช่า
538
100
พื้นที่และอุปกรณ์ร้านอาหาร
ผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ส�ำหรับ
35
95
อาหาร
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
200
100
แปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทาน
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
192
100
ธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครือข่าย
20
100
เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ล�ำดับ

ชื่ อกิจการ

1.

3.

บริ ษั ท นิ ป ปอน แพ็ ค เทรดดิ้ ง
จ�ำกัด (หยุดด�ำเนินกิจการ)
บริษทั เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด
บริษัท พร้อมแพค จ�ำกัด

4.

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด

5.
6.

บริษทั คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด
บริษัท ฟรุ้ตตี้ บลิส จ�ำกัด (เดิมชื่อ
“บริ ษั ท ดิ แองเจิ้ ล โกลบอล
จ�ำกัด”)

7.

บริษทั โกลคอน อินเตอร์เนชัน่ แนล ธุรกิจเทรดดิ้ง
จ�ำกัด
บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด1
ธุรกิจผลไม้อบแห้ง

2.

8.

ลักษณะธุรกิจ

50

100

50

100

หมายเหตุ:
1. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินการเจรจาและเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด (“FD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 245,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ในราคารวมทั้งสิ้น
50,000,000 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) จากผู้ถือหุ้นเดิม จ�ำนวน 2 ราย คือ นางพัชราวดี รุ่งเพ็ชรวงศ์ และนาวสาวเยาวพร รุ่งเพ็ชรวงศ์ ได้สำ� เร็จ
ตามมติที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ ในวันที่เข้าท�ำรายการบริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดมายังบริษัทเรียบร้อยแล้ว ท�ำให้ภายหลัง
จากการเข้าท�ำรายการดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน FD รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 499,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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1.3.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
-ไม่มี1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี1.3.3 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่ อผู ้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1.
2.

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES
PTE. LTD.
นาย ภสุ วชิรพงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายวราวุฒิ รักษา
นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
นายกฤชพล โชคคลังธนกุล
นาย ปฏิญญา เทวอักษร
นายนพฤทธิ์ พันธิตรา
นายอักษร วิจิตโท

366,884,882
322,000,000

11.93%
10.47%

105,578,280
  41,423,475
36,342,900
   36,000,000
  31,970,000
31,271,605
  26,700,000
  26,084,057

3.43%
1.35%
1.18%
1.17%
1.04%
1.02%
0.87%
0.85%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก www.set.or.th

1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,643,217,764.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,643,217,764 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
บริษัทมีทุนช�ำระแล้ว 3,076,402,348.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,076,402,348 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
1.4.2 หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (GLOCON-W4)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ GLOCON-W4 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดย ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ได้ครบอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
GLOCON-W4 แล้ว รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
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สรุ ปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GLOCON-W4)
ประเภทของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
ชนิดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวนที่ออกและเสนอขาย
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อัตราส่วนการจัดสรร
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การสิ้นสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
GLOCON-W4

ใบส�ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4
("GLOCON-W4” หรือ “ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”)
ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
ไม่เกิน 749,612,446 หน่วย
ไม่เกิน 749,612,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
2.5 หุ ้ น สามั ญ เดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ยใบส�ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ( หากมี เ ศษ
ให้ปัดทิ้ง)
0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จ�ำนวน 1 หน่วย : 1.0474 หุ้น
โดยหากจ�ำนวนใบส�ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ GLOCON - W4 ที่ แ สดง
ความจ�ำนงใช้ สิ ท ธิ ค�ำนวณได้ จ�ำนวนหุ ้ น ออกมาเป็ น เศษหุ ้ น
บริษัทจะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
0.50 บาทต่อหุ้น
วันที่ 21 มกราคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562
วันที่ 20 มกราคม 2565
เมื่อพ้นก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 20 มกราคม 2565
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม
2565 เป็นต้นไป

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมายและ
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดไว้ โดยทีก่ ารจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนมีนัยส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลัก
แม้ว่าปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะมีโอกาสที่ดีในการท�ำก�ำไร จากราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่การขาดแคลนวัตถุดิบหลักก็ยังคงถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญของกลุ่มธุรกิจนี้
เนื่องจากความขาดแคลนของวัตถุดิบหลักมีผลมาจากการที่ผู้ผลิต (supplier) ใช้ระยะเวลาการผลิตจนถึงการจัดส่ง
ยาวนานขึน้ เนือ่ งจากผูซ้ อื้ ต่างพยายามสัง่ ซือ้ เพิม่ มากกว่าปกติในช่วงแนวโน้มราคาเป็นขาขึน้ ซึง่ ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลก
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบในกลุ่มปิโตรเคมีนี้ โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกแบบอ่อน (Flexible Packaging) ได้แก่ แผ่นฟิล์มพลาสติก สี และเม็ดพลาสติก และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle) ได้แก่ เม็ดพลาสติก PET ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลที่มาจากน�้ำมัน
เป็นหลัก ดังนั้น ความผันผวนของราคาน�้ำมันโลกจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
มีระบบบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการขาดแคลนวัตถุดบิ และการปรับตัวของราคาวัตถุดบิ โดยใช้ระบบการบริหารวัสดุ
ทีจ่ ะประสานข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้าจากฝ่ายขาย ข้อมูลด้านสินค้าและวัตถุดบิ คงคลังจากหน่วยงานคลังสินค้า
ข้อมูลการสั่งซื้อและการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดซื้อจัดหา มาใช้ในการประมาณการสั่งซื้อและจัดเตรียม
ความพร้อมของวัตถุดิบล่วงหน้า รวมถึงการติดตามข่าวสารเพื่อการจัดเก็บสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การขาดแคลนวัตถุดิบยังถือว่าเป็นความเสี่ยงหลักส�ำหรับธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมทานในบางช่วงเวลาอีกด้วย เช่น วัตถุดิบกุ้ง จะมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากทาง
เกษตรกรฟาร์มกุ้งบางรายจะมีการตากบ่อกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ในบ่อกุ้ง และเป็นการท�ำความสะอาดบ่อกุ้ง บริษัทฯ
จึงได้ท�ำการร่วมมือกับทางผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ รายใหญ่หลายรายทีส่ ามารถจัดหาวัตถุดบิ กุง้ ได้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดความเสีย่ ง
เรือ่ งการขาดแคลนวัตถุดบิ ดังกล่าว และสนับสนุนให้บริษทั ฯ มีค�ำสัง่ ซือ้ เข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ค�ำสัง่ ซือ้ สินค้ากุง้ แปรรูป
ที่มีเข้ามาตลอดทุกเดือน และสามารถจัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าได้ตรงเวลา
ทั้งนี้ นอกเหนือจากความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว ความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ
ก็เป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจผลไม้อบแห้ง เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ผลไม้สด
อาทิ มะม่วง มะละกอ มะม่วง สับปะรด เป็นวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า ซึง่ เป็นผลผลิตทางการเกษตรทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ทั้งด้านปริมาณและราคาตามผลผลิตที่ได้ในแต่ละฤดูกาล โดยมีความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยสภาพอากาศและ
ภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการบริหารความเสี่ยง ด้วยการท�ำประมาณการขาย
(Rolling Forecast) ร่วมกับลูกค้ารายหลักและท�ำการจัดเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าร่วมกับผู้รวบรวมวัตถุดิบ ตลอดจน
การหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการในราคาที่สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุน ราคา และนโยบาย
การขายของบริษัทฯ
ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภค
บริโภคโดยตรง จึงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าของบริษัทฯ รวมไปถึงความเชื่อมั่น
ของลูกค้าปลายทางที่จะมีต่อลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ความเสี่ยงด้านนี้เป็นอย่างมาก ผ่านการสร้างระบบมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรฐาน
การผลิตทีส่ ะอาดเพียงพอ โดยปัจจุบนั ส่วนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบอ่อน (Flexible Packaging) ได้รบั รองมาตรฐาน
ต่าง ๆ แล้ว ได้แก่
     •    BRCGS - Packaging Materials
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     •    HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
     •    GMP (Good Manufacturing Practice)
     •    ISO (International Organization for Standard) 9001:2015
และส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET นั้นได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้ว โดยจะเพิ่มเติม
การรับรองระบบมาตรฐาน BRCGS - Packaging Materials ในปีต่อไป เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า
เพิ่มขึ้นต่อไป
ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด
แม้วา่ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลให้การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์บางประเภทมีความต้องการ
ใช้เงินเพิ่มขึ้นมาก เช่น กล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก เป็นต้น แต่จากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ หลายรายได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีรายได้ลดลงเช่นกัน จึงท�ำให้มี
ความเสี่ยงที่ตลาดจะเกิดการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ โดยเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เน้นย�้ำการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งมอบได้เร็วและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อลูกค้าปัจจุบนั ให้ยงั เลือกใช้บริการจากบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนสามารถตอบสนองและสร้างความน่าสนใจจาก
ลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในส่วนงานร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) ยังมีความเสี่ยง
เรื่องการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งในด้านพื้นที่ขายหรือการเปิดสาขา การลงทุนในการเปิดสาขาใหม่
ด้านวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในระดับปฏิบัติการ ซึ่งบริษัทฯ รับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว
โดยการปิดสาขาทีผ่ ลประกอบการไม่เข้าเป้าและเปิดในท�ำเลทีน่ า่ จะมีศกั ยภาพในขนาดทีเ่ ล็กกว่าเพือ่ ลดภาระค่าเช่าและ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า ง ๆ อีก ทั้ง พยายามเพิ่มช่องทางในการจัดจ�ำหน่ายแบบ Delivery เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้ น
ในขณะที่ส่วนงานร้านอาหารคิทเช่น พลัส นอกจากความเสี่ยงในด้านพื้นที่ขายหรือการเปิดสาขา การลงทุนในการเปิด
สาขาใหม่ และด้านวัตถุดิบที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นแล้ว ส่วนงานนี้ยังมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
แฟรนไชส์ อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ป ระเภทร้ า นอาหารนั้ น มี ม าตรฐานและการควบคุ ม ที่ ค ่ อ นข้ า งมาก
เพราะนอกจากจะต้องท�ำตามแบบของการออกแบบและตกแต่ง บริษทั ฯ ยังต้องดูแลคุณภาพและความสะอาดของอาหาร
ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในการประกอบธุรกิจอาหาร ตลอดจนด้านอืน่ ๆ เช่น เครือ่ งแบบของพนักงาน การปรับแต่งร้าน
ให้น่าเข้ามาใช้บริการ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านและเพิ่มเมนูอาหารให้ตอบโจทย์ลูกค้า
มากขึน้ โดยแจ้งยกเลิกธุรกิจแฟรนไชส์เนือ่ งจากแผนการปรับเปลีย่ นรูปแบบร้านและลดความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานแฟรนไชส์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
เนือ่ งจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ซึง่ อาจจะมีความเสีย่ งต่อกลุม่ ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในแง่ของสื่อการตลาด เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนการบริโภคจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั่ว ๆ ไป มาเข้าสู่
สื่อออนไลน์จ�ำนวนมากขึ้นต่อปีสูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก โดยการสื่อสารทางออนไลน์นั้นมีหลายช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ ประกอบกับรูปแบบที่จะน�ำเสนอเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคก็มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งปรับเปลี่ยนไป
ตามกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ดังนัน้ การท�ำการตลาดจึงจ�ำเป็นต้องมีขอ้ มูลการท�ำงานทัง้ เชิงกว้างและเชิงลึก เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์
ในการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปรับรูปแบบการออกสือ่ การตลาดให้ทนั สมัยมากขึน้ และ
ร่วมกับสือ่ ดิจทิ ลั ออนไลน์ทมี่ กี ารด�ำเนินการร่วมกับระบบขนส่งทีร่ วดเร็วเพือ่ ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคทีห่ นั มาเน้นความสะดวก
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ผลการท�ำการตลาดและติดตามผลอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ
นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้ความต้องการของตลาดธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้บริหารความเสี่ยงโดยท�ำการศึกษาแนวโน้มความต้องการของ
สินค้าต่าง ๆ ก่อนที่จะน�ำมาจ�ำหน่าย รวมทั้งพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดส่งออกต่างประเทศของบริษัทได้รับความเสี่ยง
โดยเฉพาะธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปพร้อมทาน เนือ่ งจากลูกค้าหลายประเทศมีค�ำสัง่ ซือ้
ลดลงเป็นผลจากมาตรการ Locked Down ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท�ำให้ความต้องการสินค้าของลูกค้ายังไม่เพิ่มสูงขึ้น
มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษทั เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วสิ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยหันมาขยายตลาดในประเทศเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ทดแทนตลาดส่งออกทีล่ ดลง ท�ำให้บริษทั ฯ ยังสามารถมีอตั ราการเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนสายเรือทั่วโลก ท�ำให้ค่าขนส่ง
สูงขึ้นมาก และใช้ระยะเวลานานในการจัดหาสายเรือเพื่อส่งสินค้า บริษัทจึงได้วางแผนการสั่งซื้อสินค้าร่วมกับลูกค้าเพื่อ
ก�ำหนดปริมาณที่แน่นอนและวางแผนการผลิตและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากและจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทฯ จึงต้องท�ำธุรกรรมเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หาก
ค่าเงินบาทไทยมีการอ่อนตัวลง หรือแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ อาจท�ำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น ในกรณีที่
ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงแต่ราคาสินค้าของบริษัทฯ ก็จะถูกลงในมุมของคู่ค้าต่างประเทศ ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลีย่ นจึงถือเป็นหนึง่ ในนโยบายส�ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั มิ าโดยตลอดเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจราบรืน่
และลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกลง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการท�ำสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร รวมทั้งการติดตามและประเมินสถานการณ์ แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะกฎหมายและพิธีการ
ทางศุลกากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้บริษัทจ�ำเป็นต้องติดตามทุกขณะ เพื่อท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎหมายบางฉบับเพิ่งประกาศบังคับใช้ หรือบางฉบับมีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องอาศัยการตีความ
อันอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูกก�ำหนดให้เป็น
หน้าทีส่ �ำคัญของพนักงานทุกคนทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามและผูบ้ ริหารทุกหน่วยงานจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการ การควบคุม
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภายในบริษัทยังมีหน่วยงานด้านการก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยก�ำกับ ให้ความเห็น ให้ค�ำแนะน�ำหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น กรมศุลกากร เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่ด�ำเนินการตรวจสอบ
อีกขั้นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญและประสบการณ์ของบุคลากรและผู้บริหาร
เป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจและในการด�ำเนินกิจการในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหากบริษัทฯ สูญเสีย
ผู้บริหารและบุคลากรเหล่านี้ไป จะเป็นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพันธ์ทางธุรกิจและความช�ำนาญ
โดยการหาบุคลากรที่มีความสามารถในระดับเดียวกันมาแทนที่เป็นเรื่องที่ท�ำได้ยากและอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ลดลง จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและบุคลากรหลักส่วนใหญ่ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน และบางท่านเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและพยายามที่จะผลักดันการเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
การจัดการบริหารอย่างมีระบบ ส่งผลให้การบริหารงานของบริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงผู้บริหารมากจนเกินไป ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อธ�ำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงาน
และอยู่กับองค์กรในระยะยาว
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ให้ความส�ำคัญในด้านการจัดการด้านความยั่งยืน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้วางแนวทางไว้ โดยมีเจตนารมณ์และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นธุรกิจโดยค�ำนึงถึงด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามที่บริษัทได้วางแนวทางไว้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และความมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดกัดการด้านความยั่งยืน

บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดให้ มี ก ารด�ำเนิ น การด้ า นความยั่ ง ยื น ทั้ ง ในกระบวนการธุ ร กิ จ (CSR in process) และ
นอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทที่จะด�ำเนินธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นหลัก
ของการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะด�ำเนินการตามกรอบนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
โดยเฉพาะนโยบายด้านการจัดการความยัง่ ยืนโดยการเริม่ จากการตระหนักถึงความส�ำคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
ส�ำหรับเป้าหมายในระยะยาว บริษัทมีความประสงค์ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนใน
กระบวนการทางธุรกิจ โดยมีแผนที่จะระบุประเด็นส�ำคัญ ล�ำดับประเด็นส�ำคัญ จัดท�ำแผนด�ำเนินงานพร้อมก�ำหนด
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ ติดตามและประเมินผล เพือ่ ให้บรรลุกลยุทธ์ของบริษทั และให้สอดคล้องและเอือ้ หนุนในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจให้กับองค์กรก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ รวมทั้งก�ำหนดให้มีมาตรการและ
การรณรงค์ภายในองค์กรโดยให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดการใช้น�้ำ การใช้ไฟฟ้า มีการรณรงค์เมื่อไม่ได้ใช้ มีการจัดการขยะและของเสีย
ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มีการรณรงค์ให้บคุ ลากรภายใน
องค์กรแยกขยะตามประเภท การให้พนักงานใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากทีส่ ดุ เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล ในการจัดพิมพ์
เอกสาร การควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าค่ามาตรฐานทีย่ อมรับได้ และส่งเสริมให้ทกุ ฝ่ายมีสว่ นร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่อง
มาจากการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลใช้บงั คับ และให้ถอื เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของ
บริษัท พร้อมที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้น
จากตัวเอง ก่อนขยายวงกว้างไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น
ทั้งนี้ จากการก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทเน้นย�้ำเกี่ยวกับการสร้างจิตส�ำนึกเรื่องการใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ การน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานน�ำ 
้ ไฟฟ้าอย่างคุม้ ค่า และการจัดการ
กับของเสีย รวมถึงให้ความรู้ถึงผลกระทบที่ก่อเกิดจากการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าว
ได้ผ่านเว็บไซต์บริษัท https://www.irplus.in.th/Listed/GLOCON/pdf/th/code_of_conduct.pdf

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษทั และบริษทั ย่อย มีความยึดมัน่ ในหลักสิทธิมนุษยชนทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้หมัน่ ตรวจตรา
ดูแลมิให้การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงยัง
ยอมรับและยึดถือหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย
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จะต้องสนับสนุนและให้ความส�ำคัญกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน และยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
หลักการด้านการใช้แรงงานเด็กและการปฏิบัติต่อแรงงานให้เกิดความเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้าน
การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลือ่ นต�ำแหน่ง การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง
ทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และพร้อมที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้างอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและโลก
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
พนักงาน
บริษัท ได้มีการด�ำเนินการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้
•   บริษัทมีนโยบายในการสรรหาพนักงานของบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์
และความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ลักษณะทางกายภาค หรือ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
• บริษทั ได้จดั การอบรมทัง้ ในระดับภายในองค์กร เพือ่ เป็นการพัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานต่อไป
• การจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเป็นธรรม เช่น วันหยุด เครื่องแบบพนักงาน
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ยาสามัญไว้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สวัสดิการเงินกู้เพื่อ
ที่อยู่อาศัย
• จากการระบาดของโรคโควิด-19 บริษทั ได้มกี ารฉีดพ่นนำ�้ ยาฆ่าเชือ้ ไวรัสภายในบริษทั จัดให้มแี ม่บา้ นช่วยดูแล
ความสะอาดตลอดวัน ประกาศมาตรการในการท�ำงาน เช่น การท�ำงานที่บ้าน (Work from home) รวมถึง
มีการบริการตรวจโควิด (ATK) ให้แก่พนักงานประจ�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน
และสังคมโดยรวม
• บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีที่บริษัท พร้อมให้พนักงานมีโอกาสพบแพทย์เพื่อปรึกษาหารือและ
ขอค�ำแนะน�ำด้านการดูแลสุขภาพ
• ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
• บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทพร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน
ร่วมกับพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ
• บริษัทมีแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงาน โดยได้มีการวางแนวทางที่ชัดเจน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน
การฝึกอบรมพนักงาน การดูแลรักษาพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยบริษัทเชื่อว่า
หากพนักงานมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร จะเป็นการส่งเสริมให้อัตราการลาออกของพนักงานบริษัท
ลดลง บริษัทจะสามารถรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถไว้ได้ พนักงานที่มีความผูกพันก็จะปกป้อง
และตอบแทนต่อองค์กรอย่างเต็มที่เช่นกัน
• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจ
ของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเคารพสิทธิมนุษยชน และมีการเปิดรับการร้องเรียนหากพบ
ปัญหาเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
ชุมชนและสังคม
บริษัทยังได้ให้ความส�ำคัญให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด โดยพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมให้ยั่งยืน ยิ่งในช่วงปี 2563 - ปี 2565 นี้อยู่ระหว่างสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังมีผู้ต้องการ
ความช่วยเหลืออยูม่ าก บริษทั ก็ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด โครงการหลัก ๆ ทีบ่ ริษทั ให้ความช่วยเหลือในด้านสังคม
ในปี 2564 ได้แก่ การร่วมกันส่งมอบของบริจาคกว่า 100 รายการให้แก่เด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของบ้านคามิลเลียน
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จ�ำนวนรวมประมาณ 95 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม มีความพิการซ�้ำซ้อนและถูกทอดทิ้งจาก
ครอบครัว  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติธรรมาภิบาล
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานของบริษัทถือเป็นบุคคลส�ำคัญที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อแนะน�ำแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบต่อสังคม
ภายนอกในการยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ ตามกรอบนโยบายที่
บริษัทวางไว้ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง
บริษัทเน้นย�้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้เห็นว่าบริษัทตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่
ท�ำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไม่มี
นโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า
คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ
รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการด�ำเนินการหรืออ�ำนวยความสะดวก
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ จึงก�ำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงต่อต้าน
การให้หรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งไม่ด�ำเนินการ หรือกระท�ำการใด ๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว รายละเอียด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.glocon.co.th
นอกจากนี้ บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดย
การประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ CAC ว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจด้วยการต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบตามที่ บริษัทฯ ได้ตกลงและลงนามในเอกสารค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และตลอดทั้งปี 2564 นี้ บริษัทไม่มีการกระท�ำเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน
และไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

30

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

One Report 2564

4. วิเคราะห์การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการด�ำเนินงานรวมส�ำหรับปี 2564

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบก�ำไรขาดทุนรวมกลุ่มบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัท

ปี 2564

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

668.44
1,193.83
1,862.27
301.34
(415.00)
(132.75)
(166.63)
(152.43)

585.26
931.39
1,516.65
292.71
(354.12)
(0.22)
(57.62)
(58.71)

83.18
262.44
345.62
8.63
60.88
132.53
109.01
93.72

หน่วย : ล้านบาท

%YoY

14%
28%
23%
3%
17%
60241%
189%
160%

ผลประกอบการในปี 2564 เมื่อยังไม่รวมผลประกอบการจากธุรกิจร้านอาหาร A&W บริษัทจะมีผลประกอบการ
คิดเป็นก�ำไรประมาณ 60 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อรวมเข้ากับผลประกอบการในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร A&W ซึ่งมี
ผลขาดทุน ประมาณ 70 ล้านบาท ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ตัดสินใจยุตกิ ารด�ำเนินการธุรกิจร้านอาหาร A&W ซึง่ มีผลประกอบการ
ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นในภาวะการระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงมีการตั้ง
ส�ำรองสินทรัพย์รวมถึงตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหยุดด�ำเนินงานในธุรกิจนี้เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
90 ล้านบาท และทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาให้ปิดร้านอาหาร Kitchen Plus ที่บริษัทบริหารเองที่เหลืออยู่ทั้งหมดอีก
2 สาขาในเดือนมกราคม 2565 ด้วย ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องตั้งส�ำรองสินทรัพย์ในบริษัทที่ด�ำเนินกิจการร้านอาหาร
Kitchen Plus อีกประมาณ 68 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงได้ด�ำเนินการตั้งส�ำรองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร
เช่น สินทรัพย์ถาวร ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ เช่น เครื่องหมายการค้า เป็นต้น รวมถึงตั้งส�ำรองค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 160 ล้านบาท ในปี 2564 เมื่อรวมผลประกอบการทั้งหมดท�ำให้ในปี 2564
บริษัทมีผลขาดทุนอยู่ที่ 166.63 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนนี้บริษัทรับรู้ทั้งหมดเพียงครั้งเดียวเมื่อหยุดด�ำเนินกิจการ บริษัท
จึงคาดว่าในอนาคตจะไม่มีการตั้งส�ำรองผลขาดทุนในส่วนร้านอาหารนี้อีก เมื่อพิจารณาจากงบการเงินจะแสดงให้เห็น
ผลประกอบการจากการด�ำเนินงานในส่วนของธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ หลือของบริษทั ซึง่ ถ้าไม่รวมผลขาดทุนทีเ่ กิดจากผลประกอบการ
ของ A&W จ�ำนวน 70 ล้านบาท จะเห็นว่าธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทมีผลประกอบการเป็นก�ำไรรวมประมาณ 60 ล้านบาท  
อีกทั้ง บริษัทเล็งเห็นว่าแนวโน้มการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเน้นไปที่การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งบริษัทมี
ความช�ำนาญมากกว่า อีกทั้งยังสามารถต่อยอด สนับสนุนและสามารถบริหารทรัพยากรที่มีร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งน่าจะส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
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ในขณะทีป่ ี 2563 บริษทั มีผลขาดทุนส�ำหรับปี 57.62 ล้านบาท ในจ�ำนวนนีร้ วมผลขาดทุนจากการตัง้ ส�ำรองส�ำหรับ
การย้ายโรงงานอาหารแช่แข็ง และตั้งส�ำรองส�ำหรับการปิดสาขาของร้านอาหาร คิทเช่น พลัส ที่ไม่สามารถท�ำก�ำไรได้
จ�ำนวน 25.37 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงมีขาดทุนจากการด�ำเนินงานอยู่ที่ 32.25 ล้านบาท
รายได้ และก�ำไร
รายได้จากการขายปี 2564 เท่ากับจ�ำนวน 1,862.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 345.62 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในปี 2564 จ�ำนวน 301.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.63 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ขาดทุนในปี 2564 เท่ากับ 166.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
109.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 189 ซึ่งเป็นผลมาจากรายการพิเศษจากขาดทุนตั้งส�ำรองส�ำหรับการปิดกิจการ
ร้านอาหาร จึงท�ำให้ขาดทุนส�ำหรับปีเพิ่มขึ้น
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

รายได้ จ ากการขายและการบริ ก ารงาน
บรรจุภัณฑ์

651.16

569.13

82.03

14%

EBITDA
EBITDA Margin

42.99
6.60%

62.15
10.92%

(19.16)
-4.32%

-31%
-40%

%YoY

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ รายได้จากการขายปี 2564 เท่ากับจ�ำนวน 651.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 82.03 ล้านบาท
หรือร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี EBITDA ปี 2564 อยู่ที่ 42.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 จากปีก่อน โดยมี
ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง
กลุ่มธุรกิจอาหาร
												หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564
ปี 2563 การเปลี่ยนแปลง
%YoY
รายได้จากการขายอาหารแปรรูป
รายได้จากการขายผลไม้อบแห้ง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
EBITDA
EBITDA Margin

642.12
465.25
86.46
(21.13)
-1.77%

459.79
355.79
118.29
(6.99)
-0.75%

182.33
109.46
(31.83)
(14.14)
-1.02%

40%
31%
-27%
202%
-136%

ธุรกิจอาหารแปรรูป รายได้ปี 2564 เท่ากับจ�ำนวน 642.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 182.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 40
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีผลมาจากการขายสินค้าอาหารแช่แข็งพร้อมทานให้กับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ ที่เพิ่มมากขึ้น
และการขายสินค้ากุ้งแช่แข็งให้กับลูกค้ารายใหญ่ในประเทศเพิ่มขึ้นหลายราย และการส่งออกปลาน�้ำจืดที่มีมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขาย ปี 2564 เพิ่มสูงขึ้นมาก
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ธุรกิจผลไม้อบแห้ง รายได้รวมจากการขายเท่ากับจ�ำนวน 465.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่ น โดยมีผลมาจากการการขายสินค้าไปในแถบอเมริกาและยุโรปเพิม่ มากขึน้ โดยพยายามหาวัตถุดบิ มาเพือ่ ผลิตตาม
ความต้องการของลูกค้าและส่งมอบให้ทันเวลา รวมถึงรักษาคุณภาพในการผลิต ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้า
จากบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพราะบริษัทสามารถส่งมอบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงมีผลให้ยอดขาย
ปี 2564 เพิ่มสูงขึ้น
ธุรกิจร้านอาหาร รายได้รวมจากการขายเท่ากับจ�ำนวน 96.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยมีผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ครอบคลุมเวลายาวนานมากว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ
ร้านอาหาร เนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้ารวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
EBITDA ปี 2564 ขาดทุนอยู่ที่ 21.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 202 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
การผลขาดทุนในธุรกิจร้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจอื่น
รายได้จากธุรกิจอื่น
EBITDA
EBITDA Margin

ปี 2564
17.28
(8.65)
-50.06%

ปี 2563
16.13
3.54
21.95%

การเปลี่ยนแปลง
1.15
(12.19)
-72.00%

หน่วย : ล้านบาท

%YoY
7%
-344%
-328%

กลุ่มธุรกิจอื่น รายได้ปี 2564 เท่ากับจ�ำนวน 17.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 7
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น เนื่ อ งจากมี ก ารออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ ป็ น อาหารส�ำเร็ จ รู ป แช่ แ ข็ ง ที่ ท�ำมาจากพื ช (Plant base
frozen food) ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 โดยพยายามขยายตลาดเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ แต่เนื่องจาก
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นรายได้จึงยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ได้
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ข้อมูลทางการเงิน
												หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

41.26

99.83

(58.57)

-59%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

316.65

226.81

89.84

40%

สินค้าคงเหลือ

361.82

245.41

116.41

47%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ1

120.71

68.98

51.73

75%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

550.15

435.19

114.96

26%

สิทธิการใช้สินทรัพย์ - สุทธิ

74.81

128.24

(53.43)

-42%

5.33

118.35

(113.02)

-95%

ค่าความนิยม

77.47

103.49

(26.02)

-25%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ2

36.55

69.29

(32.74)

-47%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
ธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

138.19

108.46

29.73

27%

314.42

200.11

114.31

57%

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ3

22.28

20.72

1.56

8%

69.28

46.82

22.46

48%

33.88

52.90

(19.02)

-36%

120.68

62.82

57.86

92%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้ิสินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ4

ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�ำ้ ประกัน เงินลงทุนชั่วคราว ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ที่ถือไว้สำ� หรับ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
2
ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินมัดจ�ำค่าซื้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี-เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี-หนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น และหนี้สินที่ถือไว้ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
4
ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
1
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ
เนื่องจากธุรกิจในกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจอาหารมีการเติบโต โดยเฉพาะในส่วนงาน
ของการผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็ง และผลไม้อบแห้ง เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2563 ดังนั้น
ในส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง จึงมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า
ตามที่ได้ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
การลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจ
ดังจะเห็นได้ว่าธุรกิจอาหารของบริษัทมีการเจริญเติบโตสูง ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีแผนการลงทุนขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมในหลาย ๆ การผลิต เช่น
1. บริษัทมีแผนการขยายขนาดโรงงานผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็ง จึงมีแผนการย้ายโรงงานโดยมีการซื้อที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างทดแทนการเช่าเดิม ซึ่งโรงงานที่ใหม่นี้คาดว่าจะรองรับก�ำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าจากเดิม
ดังนั้นจึงมีผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อน�ำมาซื้อ เพิ่มขึ้นด้วย
2. บริษัทได้ด�ำเนินการซื้อเงินลงทุนในธุรกิจผลไม้อบแห้งเพิ่มจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ในเดือนธันวาคม
2564 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบอเมริกาและยุโรป ซึง่ บริษทั เป็นหนึง่ ในจ�ำนวนผูผ้ ลิตและส่งออกไม่กรี่ ายของประเทศทีไ่ ด้รบั
การรับรองมาตรฐานให้สามารถส่งไปในประเทศที่มีความเข้มงวดในการน�ำเข้าเหล่านี้
3. บริษัทได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายลูกชิ้นหมู ไส้กรอกและน�้ำจิ้ม ภายในแบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์”
โดยมีการจ่ายเงินมัดจ�ำจ�ำนวน 56 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2564 และคาดว่าจะจ่ายส่วนทีเ่ หลือภายในเดือนกุมภาพันธ์
2565 ทั้งนี้บริษัทมองเห็นในศักยภาพทั้งในยอดขายของตัวผลิตภัณฑ์เอง และการน�ำมาต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
การหยุดด�ำเนินกิจการ
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ครอบคลุมเวลายาวนานมากว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจร้านอาหาร
เนือ่ งจากการปิดห้างสรรพสินค้ารวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ ด้วยเหตุดงั กล่าวบริษทั จึงมีผลการด�ำเนินงาน
ขาดทุ น มาโดยตลอด ซึ่ ง ทางฝ่ า ยบริ ห ารเห็ น ว่ า บริ ษั ท ไม่ ส ามารถรั บ ผลขาดทุ น ต่ อ ไปได้ จึ ง ตั ด สิ น ใจน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติหยุดด�ำเนินกิจการร้านอาหารในส่วนของ A&W และทางฝ่ายบริหารได้พิจารณา
ให้ปิดร้านอาหาร Kitchen Plus ที่บริษัทบริหารเองที่เหลืออยู่ทั้งหมดอีก 2 สาขาในเดือนมกราคม 2565 ดังนั้นบริษัท
จึงได้ด�ำเนินการตั้งส�ำรองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร เช่น สินทรัพย์ถาวร ค่าความนิยม สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น ๆ เช่น เครื่องหมายการค้า เป็นต้น จึงมีผลให้บัญชีเหล่านี้ที่แสดงอยู่ในงบการเงินลดลง
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
• กลุ่มบริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อและระยะเวลาการติดต่อ ทุกสิ้นเดือนจะมี
การจัดท�ำการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ โดยพิจารณาจากยอดที่เกินก�ำหนดช�ำระ ซึ่งถ้าเกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 100% และถ้าเกินก�ำหนดช�ำระ 6 เดือนถึง 1 ปี จะติดตามทวงถามตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาลูกหนี้เป็นราย ๆ ควบคู่กันไปด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 ที่แสดงในงบการเงินถือว่ามีความเพียงพอแล้ว
• สินค้าของบริษัทเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขวดพีอีที บริษัทมีการพิจารณาสินค้าคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวช้า
รวมทัง้ สินค้าเสียหาย จากนัน้ จะท�ำการพิจารณาค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพหรือล้าสมัย โดยกลุม่ บริษทั ได้ตรี าคา
สินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดต�่ำกว่า บริษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในงบการเงินรวมแล้ว ค่าเผื่อที่แสดงในงบการเงินถือว่ามี
ความเพียงพอแล้ว
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ในระหว่างปี 2564 สภาพคล่องของบริษทั ลดลงจากปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั ได้ท�ำการขยายธุรกิจโดยการย้ายโรงงาน
อาหารแปรรูปแช่แข็งไปที่โรงงานใหม่ซึ่งรองรับก�ำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า อีกทั้งเข้าไปลงทุนในธุรกิจผลไม้
อบแห้งเพิ่มโดยการซื้อเงินลงทุนเพิ่มอีก 49% และมีแผนย้ายไปโรงงานใหม่ที่รองรับการขยายก�ำลังการผลิตในอนาคตได้
จึงท�ำให้มีอัตราหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในระหว่างปีบริษัทย่อย ได้จัดหาเงินทุนเพื่อการย้ายโรงงานโดย
การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายช�ำระค่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมถึงเพื่อปรับปรุงโรงงานใหม่ให้มีความพร้อม
รองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทสามารถบริหารจัดการทั้งกลุ่มธุรกิจผลิตและขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวดพีอีที
และกลุ่มธุรกิจอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจ
ข้อมูลทางการเงินที่สำ� คัญ
ตารางแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ
3 ปีที่ผ่านมา
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
											 หน่วย : บาท
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
- บริษัทย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่ถือไว้รอการขายส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานที่ยกเลิก
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงินรวม
2563

2564

2564

2562

41,263,927 99,827,812 244,887,854 21,793,910 53,202,546 181,177,295
381,891 3,511,000
3,130,000
- 9,225,448
- 9,225,448
316,647,271 226,807,101 183,826,171 156,005,952 214,167,719 265,864,002
361,818,881 245,410,070 154,298,698 85,790,189 51,823,581 42,272,667
-

-

119,697,296

64,536,854

45,207,533

68,659,005

9,259,202

16,142,570

633,909

934,846

1,607,894

-

-

-

- 180,726,872 123,285,922 285,087,673

840,443,175 641,027,683 639,053,598 512,975,928 454,868,970 799,769,655

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
5,650,567
เงินมัดจ�ำค่าซื้อสินทรัพย์
216,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
550,154,841
สินทรัพย์สิทธิการใช้
74,812,730
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
5,333,693
สิทธิการเช่าและอาคาร
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
5,584,541
ค่าความนิยม
77,469,906
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
25,097,512
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
744,319,790
รวมสินทรัพย์
1,584,762,965
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งบการเงินบริษัท
2563
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6,005,435
42,168,162
435,188,313
128,241,732
118,354,594
5,580,907
103,486,906
15,530,543
854,556,592
1,495,584,275
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4,613,386
491,674,871
129,440,825
62,112,333
10,736,334
59,283,973
16,220,203
774,081,925
1,413,135,523

347,842,195
5,650,567
216,000
299,845,751
22,285,147
565,157
1,176,722
677,581,539
1,190,557,467

693,642,195
6,005,435
42,168,162
280,225,770
9,240,713
737,032
371,500
1,032,390,807
1,487,259,777

373,412,195
4,613,386
305,889,928
489,463
1,392,300
685,797,272
1,485,566,927

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
											 หน่วย : บาท
รายการ

งบการเงินรวม
2563

งบการเงินบริษัท
2563

2564
2562
2564
2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
138,186,131 108,455,299 91,450,622 40,000,000 40,000,000 40,000,000
จากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
314,424,459 200,113,463 101,356,686 107,088,403 74,308,880 51,613,381
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
31,552,187 11,911,615 3,688,578
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
22,282,692 20,721,106 2,569,389 5,539,732
2,063,139
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
- 2,024,902
383,449
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
31,529,602 26,736,853 98,150,716 23,312,422 15,730,110 28,415,467
หนี้สินที่ถือไว้ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่ยกเลิก 6,201,376 6,143,396 6,199,322
รวมหนี้สินหมุนเวียน
544,176,447 376,106,634 303,798,762 175,940,557 132,102,129 120,028,848
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

97,269,449 8,816,091 9,552,467
33,877,139 52,904,201 8,201,432 11,837,384
5,046,203
14,969,738 15,766,956 18,022,608 5,764,704
2,765,529 6,717,125
5,832,160 28,538,563 34,393,643
6,428,469 10,201,751
2,609,001 9,698,733 7,905,809
154,557,487 115,724,544 78,075,959 17,602,088 14,240,201 16,918,876
698,733,934 491,831,178 381,874,721 193,542,645 146,342,330 136,947,724

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 3,643,217,764 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
2,658,648,881 หุ้น)
3,643,217,764 2,658,648,881 2,658,648,881 3,643,217,764 2,658,648,881 2,658,648,881
หุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
2,119,662,003 1,912,690,915 1,899,034,915 2,119,662,003 1,912,690,915 1,899,034,915
2,119,662,003 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
1,912,690,915 หุ้น)
ส่วนต�่ำมูลค่าหุ้น
(128,495,959) (24,802,415) (17,974,415) (128,495,959) (24,802,415) (17,974,415)
(1,027,874,327) (876,232,208) (816,482,643) (994,151,222) (546,971,053) (532,441,297)
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
(49,186,833) (8,255,916) (8,255,916)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
914,104,884 1,003,400,376 1,056,321,941 997,014,822 1,340,917,447 1,348,619,203
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
(28,075,853)
352,721 (25,061,139)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
886,029,031 1,003,753,097 1,031,260,802 997,014,822 1,340,917,447 1,348,619,203
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,584,762,965 1,495,584,275 1,413,135,523 1,190,557,467 1,487,259,777 1,485,566,927
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
											 หน่วย : บาท
รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
รวมต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ของการด�ำเนินงาน
ต่อเนือ่ ง
ก�ำไรของการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
(บาทต่อหุน้ )
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาทต่อหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
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2564
668,444,450
1,193,825,748
1,862,270,198
(582,707,870)
(978,222,072)
(1,560,929,942)
301,340,256
69,445,696
370,785,952
(182,722,669)
(232,276,975)
(132,748,019)
(547,747,663)
(176,961,711)
(10,563,840)
(187,525,551)
21,267,541
(166,258,010)

งบการเงินรวม
2563
585,256,522
931,386,705
1,516,643,227
(475,246,918)
(748,682,816)
(1,223,929,734)
292,713,493
14,952,872
307,666,365
(169,947,430)
(184,172,860)
(220,949)
(354,341,239)
(46,674,874)
(8,970,400)
(55,645,274)
(2,422,586)
(58,067,860)

(369,137)
(166,627,147)

445,781
(57,622,079)

20,932,218
(48,422,540) (447,401,865) (13,834,531)

15,657,783

791,179
(165,835,968)

(57,622,079)

4,249,166
221,696
(44,173,374) (447,180,169) (13,834,531)

1,820,486
17,478,269

(152,433,298)
(14,193,849)
(166,627,147)

(58,709,584)
1,087,505
(57,622,079)

(59,732,316) (447,401,865) (13,834,531)
11,309,776
(48,422,540)

15,657,783

(151,642,119)
(14,193,849)
(165,835,968)

(58,709,584)
1,087,505
(57,622,079)

(56,099,884) (447,180,169) (13,834,531)
11,926,510
(44,173,374)

17,478,269

(0.08)

(0.03)

(0.03)

(0.22)

(0.01)

0.01

(0.08)

(0.03)

(0.03)

(0.22)

(0.01)

0.01

(0.08)

(0.03)

(0.03)

(0.22)

(0.01)

0.01

(0.08)

(0.03)

(0.03)

(0.22)

(0.01)

0.01
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2562
592,718,046
579,077,107
1,171,795,153
(500,062,227)
(405,729,077)
(905,791,304)
266,003,849
27,532,130
293,535,979
(191,985,906)
(157,563,110)
(18,097,946)
(367,646,962)
(74,110,983)
(7,514,322)
(81,625,305)
12,270,547
(69,354,758)

งบการเงินบริษัท
2564
2563
2562
560,508,127 467,517,337 432,032,030
560,508,127 467,517,337 432,032,030
(488,916,749) (393,349,376) (372,064,690)
(488,916,749) (393,349,376) (372,064,690)
71,591,378 74,167,961 59,967,340
67,074,843 12,528,970 40,142,177
138,666,221 86,696,931 100,109,517
(16,487,706) (1,975,579) (2,913,338)
(79,922,330) (57,932,836) (63,931,447)
(493,233,016) (41,990,949) (15,680,656)
(589,643,052) (101,899,364) (82,525,441)
(450,976,831) (15,202,433) 17,584,076
(2,908,927) (2,405,380) (2,581,037)
(453,885,758) (17,607,813) 15,003,039
6,483,893
3,773,282
654,744
(447,401,865) (13,834,531) 15,657,783

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
											 หน่วย : บาท
รายการ

งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563
2562

2564
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(166,258,010) (58,067,860) (69,354,758) (447,401,865)
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(369,137)
445,781 20,932,218
รวม
(166,627,147) (57,622,079) (48,422,540) (447,401,865)
รายการปรับปรุงกระทบก�ำไร (ขาดทุน)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
(21,267,541)
2,422,586 (12,270,547) (6,483,893)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
95,556,947 106,487,815 91,869,191 33,232,951
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
220,949 15,680,656
ชั่วคราว
เงินปันผลรับ
(339,799)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
2,535,304
(250,500)
(271,590) 58,691,299
จะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่า
6,201,708
1,835,030
2,399,894
2,816,784
สินค้า
ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
101,843,234 12,424,699
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
17,878,758 12,584,892
1,512,564
ถาวร
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่าย
(992,294)
87,024
157,932
(932,079)
สินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
- 397,100,000
บริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
26,017,000
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงิน
(31,341,690)
- 14,726,492
ลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
2,417,290
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
28,734
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์
920,170
3,646,406
6,780,024
657,721
พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
(207,030) (1,396,228) (7,548,101)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
10,563,840 10,464,115
7,514,322
2,908,927
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าและ
2,117,103 (1,646,668)
การลดค่าเช่า
43,405,392 90,447,239 65,659,903 47,768,236
สินทรัพย์ดำ� เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(76,523,932) (41,578,120) (11,220,194) (16,352,361)
สินค้าคงเหลือ
(122,610,519) (92,946,402) (20,637,200) (36,783,392)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(56,413,477) (21,223,930)
9,022,026 (2,666,854)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(10,777,280)
742,363 (4,156,626)
(805,222)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
139,076,156 28,611,733
774,441 29,499,722
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(9,090,319) (3,751,835) (28,808,862) 14,577,179
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(2,979,814)
1,792,924 (5,483,146)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(1,713,333) (3,883,018)
(109,500)
(880,000)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด�ำเนินงาน (97,627,126) (41,789,046)
5,040,842 34,357,308
จ่ายดอกเบี้ย
(10,309,471) (10,218,500) (7,158,742) (2,825,773)
(3,982,955) (1,480,786)
(914,736)
(234,126)
จ่ายภาษีเงินได้

(13,834,531)
(13,834,531)

15,657,783
15,657,783

(3,773,282)
26,137,597
220,949

(654,744)
28,090,524
15,680,656

(339,799)
(240,000) (10,660,764)
701,061

1,916,554

15,287,628

-

-

(99,435)

41,770,000

-

-

-

-

-

-

-

1,105,037

2,152,165

(6,642,104) (18,355,849)
2,405,380
2,581,037
63,137,735

35,968,128

54,183,455 (34,978,113)
(10,251,975)
5,370,515
(2,540,081)
8,092,999
1,020,800 (1,003,300)
9,777,515
(4,212,981)
(670,131)
110,444,337
(2,325,379)
(318,139)

18,044,291
(5,633,470)
25,861,050
(2,458,339)
(227,437)
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
											 หน่วย : บาท
รายการ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมด�ำเนินงาน

งบการเงินรวม
2564
2563
(111,919,552) (53,488,332)

2562
(3,032,636)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563
2562
31,297,409 107,800,819 23,175,274

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
3,129,109 (3,511,000)
3,130,000 (3,130,000)
ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
9,004,499 32,217,159
9,004,499 32,217,159
เงินสดรับดอกเบี้ย
207,030
1,396,228
2,144,883 21,416,728 10,061,243
รับช�ำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
- 23,627,412 234,128,612 102,300,000
เงินสดรับจากเงินปันผล
339,799
339,799
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
- (133,776,667) (66,224,112) (102,182,494)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและ (206,377,067) (142,464,181) (49,498,056) (16,136,535) (39,390,854) (17,232,390)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
1,412,623
43,478
276,603
1,344,859
233,646
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
84,434,215
- 112,800,000
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
774,094
เงินสดจ่ายเงินประกันเพื่อซื้อหุ้น
- (56,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
- (26,450,000)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
(105,000,000) (403,770,000) (126,942,340)
(117,401,120) (136,720,174) (40,944,173) (167,866,048) (247,965,127) (101,205,377)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
ธนาคาร
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และ
เช่ากลับคืน
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมเพื่อเพิ่ม
     สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันสิ้นปี
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628,618,893 365,373,583

-

-

-

-

(598,888,061) (348,368,906)

(737,382)

-

-

(3,273,540)

126,850,000

12,000,000

-

-

-

-

(18,756,070)

(4,513,339) (20,980,023)

-

-

-

8,232,440

6,844,454

-

(4,286,759) (6,349,981)
11,000,000 103,277,544
(5,423,198)
-

(1,482,895)
6,828,000
-

(3,001,325)
-

8,232,440

6,844,454

(28,577,954) (17,341,683)
103,277,539
6,828,000
-

-

(50,000,000)
-

24,326,355

-

-

-

-

170,756,787

45,148,464 (20,427,362) 105,160,003

12,189,559

(6,274,865)

(58,563,885) (145,060,042) (64,404,171) (31,408,636) (127,974,749)

(84,304,968)

99,827,812 244,887,854 309,292,025

53,202,546 181,177,295

265,482,263

41,263,927

21,793,910

181,177,295
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99,827,812 244,887,854

One Report 2564

53,202,546

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำ� คัญ
											 หน่วย : บาท
2564
(เฉพาะบริษัท)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)
  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(Cash Flows Ratio) (เท่า)
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้
  (Account Receivable Turnover) (เท่า)
  ระยะเวลาการเก็บหนี้ (Collecting Day) (วัน)
  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) (เท่า)
  ระยะเวลาการขายสินค้า (Selling Day) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover) (เท่า)
  ระยะเวลาช�ำระหนี้ (Payment Period) (วัน)
  วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
  อัตราผลตอบแทนจากก�ำไรขั้นต้น(Gross Margin) (%)
  อัตราผลตอบแทนจากการด�ำเนินงาน (Operating Margin) (%)
  อัตราผลตอบแทนจากก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity) (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset) (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fix Asset) (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)
(เท่า)
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Rate) (%)

31-ธ.ค.

2564

2563

2562

2.92
1.01
0.20

1.54
0.66
(0.24)

1.70
0.87
(0.16)

2.10
1.44
(0.01)

3.11

6.50

6.87

5.88

115.72
7.11
50.66
6.54
55.09
111.30

55.37
5.14
70.02
9.23
39.00
86.39

52.43
6.23
57.78
10.87
33.13
77.09

61.20
6.27
57.43
9.15
39.36
79.27

12.77%
-80.46%
-71.29%
-38.27%

16.18%
-9.50%
-8.63%
-17.63%

19.34%
-2.91%
-3.69%
-5.66%

22.70%
-6.32%
-4.04%
-4.60%

-33.42%
-132.63%
0.47

-10.82%
-10.74%
1.25

-3.96%
7.11%
1.07

-3.28%
6.12%
0.81

0.19

0.79

0.49

0.37

(143.61)

(7.71)

5.89

2.37

-

-

-

-

56-1 One Report 2564 ● บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน)

41

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
บริษัท			
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
E-Mail
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
GLOCON
0107536001095
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
0 2712 5487-88
0 2712 5750
www.glocon.co.th
ir@glocon.co.th
3,643,217,764 บาท
3,076,402,348 บาท
1.00 บาท (หนึ่งบาท)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
:
ประเภทธุรกิจ
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
เลขทะเบียนบริษัท
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
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โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
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บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน
น�ำเข้า ส่งออก ผลิต แปรรูป จ�ำหน่าย ผลิตเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ แช่แข็ง
0105542094316
เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ต�ำบลบางขันแตก อ�ำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
0 3447 1099-9
0 3471 0880
ร้อยละ 100
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
20,000,000 หุ้น
10 บาท (สิบบาท)
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ท�ำธุรกิจด้านอาหาร
ร้านอาหาร ภัตตาคาร
0105558156138
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
0 2712 5490
0 2712 5497
One Report 2564

สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:

ร้อยละ 100
538,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบแปดล้านบาท)
538,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบแปดล้านบาท)
53,800,000 หุ้น
10 บาท (สิบบาท)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด
ท�ำธุรกิจด้านอาหาร
จ�ำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
0105557074740
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
0 2712 5490
0 2712 5793
ร้อยละ 100
192,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านบาท)
192,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านบาท)
1,920,000 หุ้น
100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
:
ประเภทธุรกิจ
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
เลขทะเบียนบริษัท
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:

บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายผลไม้อบแห้ง
ผลิตและจ�ำหน่ายผลไม้อบแห้ง ในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ
0715562000427
เลขที่ 40/5 หมู่ 7 ต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71130
0 3491 9511
0 3491 9773
ร้อยละ 51
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
500,000 หุ้น
100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
บริษัท พร้อมแพค จ�ำกัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Forming
เพื่อใช้ส�ำหรับบรรจุสินค้าบริโภคประเภทต่าง ๆ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
0105532039169
35/132 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ต�ำบลบางน�้ำจืด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:   
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
เลขทะเบียนบริษัท
:

44
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0 3482 4584
ร้อยละ 95 (ร้อยละ 5 ถือโดยบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ GLOCON)
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาท)
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาท)
350,000 หุ้น
100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ให้บริการแบบครบวงจรส�ำหรับธุรกิจบรรจุและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ซื้อมาขายไป
0105561091416
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
0 2712 5490
0 2712 5497
ร้อยละ 100
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาท)
10,000,000 หุ้น
5.00 บาท (ห้าบาท)
บริษัท ฟรุ้ตตี้ บลิส จ�ำกัด
ประกอบกิจการผลิต และ จ�ำหน่ายผลไม้อบแห้ง
0105562132183
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
0 2712 5490
0 2712 5793
ร้อยละ 100
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)
200,000 หุ้น
100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ด�ำเนินธุรกิจติดตั้งสื่อโฆษณา ในสถานีบริการปั๊มน�้ำมัน ปตท.
ภายในร้านค้าปลีก จิฟฟี่
บริการให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณาในสถานีน�้ำมัน
0105555103700
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ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
0 2712 5490
0 2712 5793
ร้อยละ 51 (ร้อยละ 49 ถือโดยผู้ร่วมลงทุน คือ บริษัท เอสไอเอส
เวนเจอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสไอเอส
ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)
2,000,000 หุ้น
10 บาท (สิบบาท)

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชี
  
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ : 0 2034 0000
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2777 7777
ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้
บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์เนอร์ส จ�ำกัด
63 ห้องเลขที่ 65 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2126 8151
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ
ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท
ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีล่าสุด และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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การก�ำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�ำเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใส  มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร  ผูถ้ อื หุน้   ผูม้ สี ว่ นได้เสีย  และผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความพยายาม
และมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบข้อก�ำหนดกฎหมาย
จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะค�ำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางเพื่อควบคุมด้วย

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั มีการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึง่ ครอบคลุมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เนือ้ หาเป็นไปตามสถานการณ์ปจั จุบนั
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับธุรกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารทั้งภายในองค์กร
ตั้งแต่การให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงการค�ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน เพือ่ ให้บรรลุการเป็นองค์กรทีป่ ระกอบธุรกิจด้วยการบริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยมีหลักปฏิบัติทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้
หลักปฏิบตั ทิ ี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำองค์กรที่ต้องก�ำกับดูแล
ให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี การก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปอย่างโปร่งใสและน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืน
ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติ ดังนี้
1.  ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสาร
ต่อพนักงานเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกันสร้างองค์กรน�ำไปสู่
เป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2.   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละเดือน ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการด�ำเนินงานของแต่ละโครงการ
ที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ และในการประชุมคณะกรรมการช่วงปลายปี ฝ่ายบริหารจะร่วมกันน�ำเสนอโครงการ
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ โดยค�ำนึงถึงความสามารถ
ในการแข่งขัน แนวโน้มด้านการลงทุน เศรษฐกิจ และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายในทีป่ ระชุมคณะกรรมการจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษัทที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา
หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.  ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ติ า่ ง ๆ จรรยาบรรณทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ให้ครอบคลุมทุกการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายบริหารเพื่อติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างน้อยปีละครั้ง และรวบรวมนโยบาย
ต่าง ๆ ไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัทเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม บนพื้นฐานของความถูกต้อง
เหมาะสม ค�ำนึงถึงความเท่าเทียมที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที แี่ สดงถึงหลักการและแนวทางในการด�ำเนินงานทีพ่ ร้อมจะขับเคลือ่ นธุรกิจ
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ไปข้างหน้า อีกทั้งด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้น�ำในการก�ำกับกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด
ชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด�ำเนิน
งานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็น
ส�ำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบทางการเงิน
4.  คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้ รวมถึงก�ำหนดกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมั ด ระวั ง และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ องค์ ก ร และสามารถน�ำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้มีการแยกขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีการก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักปฏิบัติที่ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันก�ำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด พร้อมทัง้ ก�ำหนด
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว มีการก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานและมีการน�ำเสนอ
แผนงานอย่างมีขั้นตอน ตามกระบวนการที่มีมาตรฐาน สุจริต ตรวจสอบได้ มีการติดตามการด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และเพื่อสร้างความมั่นใจ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าสิ่งที่ด�ำเนินการไปนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึง
สภาพเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขันในตลาด ปัจจัยความเสี่ยง และผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่าน ๆ มา
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
บริษัทมีความตระหนักว่า ในการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่
การสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาด�ำรงต�ำแหน่ง การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อีกทั้งจะต้องมีการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ แบ่งแยกขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ชัดเจน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ซึ่งถือเป็นบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการ และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบุคลากรที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งทุกระดับ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
บริษทั ไปสูเ่ ป้าหมาย คณะกรรมการบริษทั จึงดูแลให้มกี ารสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
ทุกระดับเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ก�ำหนดค่าตอบแทนและมี
การประเมินทีเ่ หมาะสม รวมถึงก�ำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั
4.1 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด และการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม
มีความเข้าใจในโครงสร้างและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท สามารถน�ำองค์กรพัฒนาไปข้างหน้าได้ อีกทั้ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้น�ำ  ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย โดยเมื่อผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะน�ำขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนก็เช่นกัน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ ลัน่ กรองข้อมูลส่งต่อ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผลการด�ำเนินงานในระยะสั้น เช่น โบนัส โดยในการก�ำหนดค่าตอบแทนนั้น จะค�ำนึงถึงผลประเมินการปฏิบัติงาน
ผลประกอบการของธุรกิจ รวมถึงอ้างอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมของธุรกิจเดียวกันด้วย

48

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

One Report 2564

4.2 การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน
ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่งเมือ่ เกิดกรณีทปี่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารพ้นจาก
ต�ำแหน่ง หรือเมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งได้ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจด�ำเนินไปโดยไม่หยุดชะงัก รวมถึงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นผู้มีส่วนได้เสียได้มั่นใจว่า
การด�ำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่อ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรอง
เป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนต่อไป
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้น�ำเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินผลงาน
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งหลักเกณฑ์จะต้องเป็นการจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถบริหารกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ มีการสื่อสารให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นการล่วงหน้าด้วย
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท�ำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีผ่ า่ นมาไม่มผี ลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียใด ๆ ไม่มี
ประเด็นฝ่าฝืนทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อันได้แก่ การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน และมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม จะได้รับการดูแลจากบริษัทด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง การด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน : พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนา
เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี รวมทัง้ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ยึดมั่นปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงาน
จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและบริษัทย่อย  
ลูกค้า : บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้ก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
•    สินค้าและบริการ : ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
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• การรักษาข้อมูลของลูกค้า : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอ�ำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
คู่แข่ง  : บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด
หรือก�ำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้า หรือบริการ ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ผูกขาด หรือก�ำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้า หรือ
บริการ ของบริษทั และบริษทั ย่อยเท่านัน้ และไม่มนี โยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วธิ กี ารใด ๆ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลของ
คู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม
สังคม และชุมชน : การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ มุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ทัง้ การสละเวลา ก�ำลังกาย หรือก�ำลังทรัพย์ตามความเหมาะสม รวมทัง้ ปลูกจิตส�ำนึกให้เห็นความส�ำคัญต่อการช่วยเหลือสังคม
โดยรวม ไม่ให้เกิดการเห็นแก่ตัว
สิ่งแวดล้อม : บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม
ให้บริษทั ในกลุม่ ผลิตสินค้า และให้บริการใด ๆ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พลังงาน
โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม
การใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น�้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
คู่ค้า : การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไม่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
มีการค�ำนึงถึงความเสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องท�ำอย่างยุติธรรม
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า บริษัทได้ก�ำหนด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับ
ความสามารถในการด�ำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันให้ได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
เจ้าหนี้ : บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ ในการช�ำระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท�ำไว้กับเจ้าหนี้
ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ตรงไปตรงมา
รัฐบาล และหน่วยงานราชการ : บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการท�ำหน้าที่พลเมืองปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายทั้งในด้านการท�ำธุรกิจ การบัญชี การเสียภาษี ละเว้นจากการติดสินบน หรือการกระท�ำใดซึ่ง
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการนี้ บริษัทจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดกระบวนการ นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว
ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการด�ำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้กลั่นกรองในรายละเอียดต่าง ๆ ในการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งโดยอ้างอิงจากคูม่ อื บริหารความเสีย่ งของบริษทั ทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณา
และอนุมตั ใิ ห้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของกิจการ ส�ำหรับเป็นกรอบ
การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้กรรมการบริษัท
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มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกิจการและอนุมัติในความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และก�ำกับให้
บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ อีกทั้งจะต้องมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดล�ำดับ
ความเสี่ยงและมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
การควบคุมภายใน
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอิสระ
บริษัทและบริษัทย่อย ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน (ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย หรือการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพือ่ เข้ามาปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน) ทีเ่ หมาะสม
เพียงพอ มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
โดยจะต้องจัดให้มีการด�ำเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมในทุกระดับการด�ำเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย และเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
บริษทั และบริษทั ย่อย มีเจตนารมณ์ทจี่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบรรดาผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ หมดของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อย จึงก�ำหนดให้ฝา่ ยจัดการของบริษทั จะต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทัง้ รายปีและรายไตรมาส โดยบรรดารายงาน
ทางการเงินดังกล่าวจะต้องถูกจัดท�ำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน และ
จะต้องไม่ปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของรายงานทางการเงินจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยคณะกรรมการเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ มีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ
รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารด�ำรงไว้
ซึง่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ตลอดจนมีแผนรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน หากอยู่ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหา
ทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท เคารพในสิ ท ธิ แ ละมี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้ สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ โอนหุน้ และสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
นโยบายการบริหารงาน อย่างสมํ่าเสมอ และทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น
การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน สิทธิใน
การรับทราบข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และสิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
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สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
การลงมติการประชุม
การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
• การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
• การท�ำ  แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมด หรื อ บางส่ ว นที่ ส�ำคั ญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
• การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการออกหุ้นกู้
• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
• การควบหรือเลิกบริษัท
สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย
• ก่อนการประชุมบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
14 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้ามายังบริษัท
เพื่อตอบค�ำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละประจ�ำปี และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนของการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (www.glocon.co.th) ของบริษัท
• บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
• การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
• ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่าง ๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้
ถือปฏิบตั ใิ ห้มกี ารแถลงให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษทั วิธกี ารในการด�ำเนินการประชุม วิธกี าร
ใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้ง การตั้งค�ำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถาม ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
• บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการออกเสียง
• บริษัทได้แจ้งถึงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อใช้ในการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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• ภายหลั ง การประชุ ม บริ ษั ท ก�ำหนดให้ จั ด ท�ำรายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 14 วั น
และมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทัง้ ค�ำถามและค�ำตอบทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุม ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ไิ ด้มาร่วมประชุม
สามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ใช้สิทธิในการเสนอวาระรวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษทั ได้ก�ำหนดให้มจี รรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ อง
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการน�ำขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท การให้ความรู้แก่พนักงานใหม่โดยการปฐมนิเทศ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดูแลติดตามให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยถือ
เป็นหน้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีจ่ ะต้องรับทราบ และถือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ซึง่ หาก
มีผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผู้นั้นสามารถแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียนได้ ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท ในท�ำนองเดียวกัน หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานกระท�ำการขัดแย้ง หรือประพฤติปฏิบัติไม่ดีตามหลักจรรณยาบรรณทางธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นการกระท�ำผิดวินยั
อาจถูกตักเตือน พักงาน หรือปลดออกจากพนักงาน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ� คัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแล
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ เช่น
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Code for practices for Director of Listed Companies) และหลักเกณฑ์
การเป็นบริษทั ทีม่ รี ะบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้วางแนวทางไว้ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย นอกจากนี้ จากที่
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance
Code : CG Code) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทได้ปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทตามคู่มือ CG Code ฉบับใหม่เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติทั้ง 8 อีกทั้งได้มีกระบวนการติดตาม
โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี
ผลการประเมินในด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
ซึ่งได้มีการส�ำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าบริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 2 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปี

คะแนนเฉลี่ยของบริษทั จดทะเบียนโดยรวม (%)

ผลการประเมินของบริษัท (%)

2563
2564

83
84

80
74
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รองประธาน
กรรมการบริหารอาวุโส

กลุ่มอาหารแปรรูปแช่แข็ง

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

กลุ่มงานจัดซื้อ

ผู้ตรวจสอบระบบงาน
ภายในองค์กร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รองประธาน
กรรมการบริหารอาวุโส

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

Kitchen Plus
Glocon International

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน

A&W

รองประธาน
กรรมการบริหารอาวุโส

ส�ำนักกฎหมาย/
นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

Fruity Dry

รองประธาน
กรรมการบริหารอาวุโส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังแผนผังต่อไปนี้

7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

แผนกสารสนเทศ

แผนกทรัพยากรบุคคล

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวนทั้งหมด 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจ�ำนวนเหมาะสมกับองค์กร และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมือ่ รวมกันแล้วมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ทัง้ นีม้ กี รรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
รายชื่ อ
1. นางทิพยสุดา             ถาวรามร
2. นางสุพร                   วัธนเวคิน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ

3. นางสาวหลุยส์           เตชะอุบล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

4. นายอนันต์

          สิริแสงทักษิณ

5. นายชัยรัตน์

          เบ็ญจะมโน

7. นายนพพร

          ภัทรรุจี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. นายกุศล

          สังขนันท์

กรรมการ

6. นายสมบูรณ์           กิติญาณทรัพย์

9. นางสาวอัจฉราวรรณ    เจียรธนพร

กรรมการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั เว้นแต่ในเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนด�ำเนินการ เช่น เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ก�ำหนด เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้
1.   จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
   ของบริษัท
2.   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
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3.   จัดให้มีการท�ำงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
     บัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4.   คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ โดยอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ อาจ
มอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่
ได้รับมอบอ�ำนาจหรืออ�ำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�ำนาจให้
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ�ำนาจตามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้
คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อนื่ ใดทีท่ �ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5.   ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนีท้ คี่ ณะ
กรรมการบริษทั ต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการด�ำเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็น
ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ยังมีขอบเขต หน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.   พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7.   ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8.   กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็น
กรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9.   กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท
ท�ำขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท
คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ
1.  นายอนันต์
สิริแสงทักษิณ
2.  นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
3.  นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบก�ำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนด
ไว้ในนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
(1)    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
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อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท
(3)    ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4)     ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระโดย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท�ำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะตำ�่ กว่า ทัง้ นี้
การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
(5)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน
สอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(6)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(7)    ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8)    ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9)    ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
•    เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
•     ท�ำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
   ระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
•     ท�ำหน้าทีป่ ระธานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเป็นผูค้ วบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย
   และระเบียบข้อบังคับ
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•     สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
   ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
•   ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
   ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก�ำหนดไว้
การก�ำหนดวาระกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
1 ใน 3 และถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
โดยให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่งและกรรมการทีจ่ ะออกตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือก
เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั และเห็นว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้น
ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้
ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และใช้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลาย
ทางเพศ
เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต�่ำ ดังนี้
1.   เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
2.   มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3.   มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงาน
ให้เลขานุการบริษัททราบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษทั ไม่มนี โยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ซึง่ กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ไว้ ทัง้ นี้
ในการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท
การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทมีการก�ำหนดและแยกอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรือ่ งทีส่ �ำคัญ ๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่ง
มีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด
การจ�ำกัดอายุและวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั เชือ่ ว่า การมีกรรมการซึง่ มีประสบการณ์การท�ำงานต่อเนือ่ งกับบริษทั เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ต่อบริษทั
ดังนั้น จึงไม่ได้จ�ำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และไม่ได้จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งอีกครั้งไว้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวนและตาราง คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดให้มกี ารประชุมปกติเป็นประจ�ำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
ก�ำหนดการประชุม และได้ก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลาเข้าร่วมประชุม
ได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ�ำเป็น
องค์ประชุมและการ กรรมการต้ อ งมาประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ�ำนวนกรรมการทั้ ง หมดจึ ง จะครบเป็ น
ออกเสียงลงมติ
องค์ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการ
บริษัทจะท�ำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอส�ำหรับกรรมการที่จะอภิปราย
และการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอข้อมูล
ประกอบการอภิปรายปัญหาส�ำคัญ ทั้งนี้ องค์ประชุมขั้นต�่ำ  ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
วาระการประชุม

ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระ
การประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาพิจารณาได้

การจัดส่งหนังสือเชิญ เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบ
ประชุ ม และเอกสาร การประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันท�ำการ ยกเว้นเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณาเร่งด่วน
ประกอบการประชุม ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นส�ำคัญของเรื่อง
ที่จะต้องพิจารณา
การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของ
กรรมการเพือ่ ให้บรรลุตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ซึง่ กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้มีการจัดขึ้นใน
แต่ละปี

รายงานการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดท�ำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทาน
และส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวัน
ที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ
ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย
เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ รวมทั้งมีการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
โดยบริษทั ได้เปิดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ไว้ ซึง่ เลขานุการบริษทั นัน้
ต้องผ่านหลักสูตรรับรอง (certificate program) แล้วเรียบร้อยเพือ่ เป็นการพัฒนาความรูท้ จี่ ะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
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7.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่ อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์       สิริแสงทักษิณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัยรัตน์      เบ็ญจะมโน

กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมบูรณ์     กิติญาณทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งได้ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ในขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.  สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ
      ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)  จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ)  รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายชื่ อ

ต�ำแหน่ง

1. นางทิพยสุดา    ถาวรามร

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2. นายชัยรัตน์      เบ็ญจะมโน

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3. นางสาวหลุยส์   เตชะอุบล

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน มี 1 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระ วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งได้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธกี ารก�ำหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและ
เหมาะสม ส�ำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ด�ำเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ครบถ้วน ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาเสนอแนวทางในการก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่ อ

ต�ำแหน่ง

1. นายชัยรัตน์   เบ็ญจะมโน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสมบูรณ์  กิติญาณทรัพย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายนพพร    ภัทรรุจี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จ�ำนวน 3 ท่าน มี 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ วาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งได้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการสอบทาน
และทบทวนเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า
กรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์
และแผนธุรกิจของบริษัทก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
2. พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
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3. ก�ำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ และให้
ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจบริษัทและ
สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
4. ก�ำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5. ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ
ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
7. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารตามค�ำนิยามของคณะกรรมการก�ำกับดูแลตลาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 7 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่ อ

ต�ำแหน่ง

1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนพพร

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภัทรรุจี

3. นางสาวอริศรา ลีลาอ�ำไพ

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

4. นางสาวสุภัทรา คูรัตน์

กรรมการบริหาร และ Senior Executive Vice
President (Production)

5. นายวรพงษ์

วุฒิพฤกษ์

กรรมการบริหาร

6. นายรณชิต

พงษ์บุญฤทธิ์

กรรมการบริหาร และ Executive Vice President
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

7. นายธวิน

อินทรแจ้ง

กรรมการบริหาร และ Executive Vice President
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อาหารแช่ แ ข็ ง และอาหารส�ำเร็ จ รู ป
พร้อมทาน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ติ ลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
3. จัดท�ำแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมให้มี
การด�ำเนินการและใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปียอ้ นหลัง
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�ำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการก�ำหนดภายในกรอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (ส�ำหรับค่าตอบแทนประเภททีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2564 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั กิ �ำหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในวงเงิน ไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
250,000
200,000
150,000

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
30,000
15,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการอิสระ

20,000
10,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

(ค) ค่าตอบแทนในรูปเงินบ�ำเหน็จ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการทั้งคณะ

มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารจัดสรรบ�ำเหน็จ จากเงิน
ค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
โดยเมื่ อ รวมกั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น และเบี้ ย ประชุ ม แล้ ว
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,500,000 บาท
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ปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนในรูปเงินบ�ำเหน็จให้
คณะกรรมการ รวมทัง้ สิน้ 4.17 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนทัง้ หมด เป็นการแสดงจ�ำนวนเบีย้ กรรมการ และเบีย้ การประชุม
แต่ละครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2564 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทระหว่างปีแล้วแต่กรณี เทียบกับจ�ำนวนครั้งที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 รายละเอียด
การจ่ายเป็นรายบุคคลมีดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

1. นางทิพยสุดา ถาวรามร
2. นางสุพร วัธนเวคิน
3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์1
5. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
6. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
7. นายสมบูรณ์ กิตญาณทรัพย์
8. นายกุศล สังขนันท์
9. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
10. นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร2
11. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา
12. นายนพพร ภัทรรุจ3ี
รวม

ค่าเบี้ย
ประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนดค่า
ตอบแทน
60,000.00

ค่าเบี้ย บ�ำเหน็จ รวมค่า
ประชุม กรรมการ ตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ค่า
ตอบแทน

ค่าเบี้ย
ค่าเบี้ย
ประชุม
ประชุม
กรรมการ
คณะ
บริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ

250,000.00
150,000.00
150,000.00
25,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00

360,000.00
66,875.00
180,000.00
66,875.00
180,000.00
66,875.00
30,000.00
10,000.00
180,000.00 80,000.00
66,875.00
180,000.00 40,000.00 30,000.00 80,000.00 66,875.00
180,000.00 40,000.00 30,000.00 40,000.00 66,875.00
180,000.00
66,875.00

736,875.00
396,875.00
396,875.00
65,000.00
526,875.00
596,875.00
556,875.00
446,875.00

75,000.00 90,000.00
66,875.00 231,875.00
66,532.26 60,000.00
126,532.26
30,000.00
30,000.00
31,250.00 30,000.00
61,250.00
1,547,782.26 1,650,000.00 160,000.00 120,000.00 160,000.00 535,000.00 4,172,782.26

หมายเหตุ : 1. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
		
2. นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน มีผลวันที่
		
21 กรกฎาคม 2564
3. นายนพพร ภัทรรุจี ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ
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ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และ
ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมเป็นจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
เงินเดือน เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2564 เป็นจ�ำนวน 10.65 ล้านบาท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 254 คน
ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 93.12 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองทุน K-Master pool fund” ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  โดยให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุน และในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการกองทุนเป็น บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และเข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี
มาสเตอร์ฟนั ด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว”  โดยโอนย้ายเงินลงทุนในกองทุนเดิมมาเข้ากองทุนใหม่ทงั้ หมด ส�ำหรับการจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ  ในอัตราก้าวหน้า คือ อายุงานน้อยกว่า
3 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 3 อายุงาน 3 - 7 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และอายุงาน ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ 7
ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานว่าจะเลือกการจ่ายแบบใด โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเข้าให้
ในอัตราเดียวกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจ�ำนวน 1.11 ล้านบาท
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดสรรสวัสดิการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
เพื่อเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้กับพนักงานเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งผลประโยชน์ของพนักงาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม Level ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกัน
อุบัติเหตุแบบกลุ่มให้กับพนักงาน จ�ำนวน 325,371 บาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญขององค์กรซึ่งช่วยสร้างสรรค์ผลงาน ท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัทพัฒนา
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น บริษัท จึงก�ำหนดนโยบายให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่
เข้าเป็นพนักงานใหม่และระหว่างการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทางด้านทักษะการปฏิบตั งิ าน และทักษะทางการบริหารการจัดการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความช�ำนาญ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
โดยจัดให้มกี ารอบรมขึน้ ทัง้ ภายในบริษทั และภายนอกบริษทั รวมถึงมีการส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงานและความรู้
ทั่วไปที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ  
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงาน
ขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของ
บริษัท ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร
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7.4 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
• เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอริศรา ลีลาอ�ำไพ
ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา ซึ่งลาออกจากต�ำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลและให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการบริษัทและที่ควรทราบเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายจัดการให้มี
การปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดประวัติ
ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. ประสานงานในการก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดทัง้ ปีและการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี   
พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม  จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึก
สาระส�ำคัญในการประชุม ตลอดจนค�ำถามและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการด�ำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ
6. ให้ข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
รวมทัง้ ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก�ำกับดูแลกิจการ
7. จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจ�ำปี  ทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานดังกล่าวและผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจ�ำปี) ตลอดจนนักลงทุนหรือ
ผู้สนใจทั่วไป
8. จัดท�ำประวัติและทะเบียนกรรมการบริษัท ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
9. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เป็นระบบและตรวจสอบได้ง่าย
-    หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   และการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม   
-   แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report
-   ทะเบียนกรรมการ  
-   รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
10.  ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีการประชุม
      ร่วมกันตามความเหมาะสม
11.  ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาววันทนา พิษมัย ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ นางสาววันทนา พิษมัย ถือเป็นผู้ท�ำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการท�ำบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

66

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

One Report 2564

หัวหน้าตรวจสอบภายใน
บริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัท เอแอล ออดิท จ�ำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัท โดยมีหัวหน้า
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางสาวโชติกา โยควิบูล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3)
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
บริษทั ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา ลีลาอ�ำไพ เป็นผูม้ หี น้าที่รับผิดชอบดูแลเกีย่ วกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
โดยนักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่เบอร์ 0 2712 5487 หรือผ่านช่องทาง
อีเมล ir@glocon.co.th
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2564 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจ�ำนวน 2.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้
จ่ายจริง
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8. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. กรรมการอิสระ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน
2. กรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา จะท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการ
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั และในอนาคต
ของบริษัท รายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการมีดังต่อไปนี้
1. การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
เมือ่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาทีจ่ ะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะด�ำเนินการตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการสรรหาจะจัดท�ำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาด
ความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ
2)  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
• กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน�ำ
• ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัท
• บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
• ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3) คณะกรรมการสรรหาจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้
จ�ำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
4) คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุนอกจากออกตามวาระ
2. การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ในการพิจารณากรรมการเดิมทีม่ อี ยูก่ ลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ผลการปฏิบตั งิ าน จ�ำนวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุม และการมีสว่ นร่วมในการประชุม รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท
3. ผู้บริหารระดับสูงสุด
การพิจารณาสรรหาคัดเลือก และวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณา ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
เมือ่ ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารว่างลงหรือผูอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งได้
บริษัท จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ
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ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแ ต่งตั้งผู้ที่มีค วามเหมาะสมให้
ด�ำรงต�ำแหน่งแทนต่อไป คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้
1)   การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
2)   มีประสบการณ์ในการบริหารงานในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสายงานขึ้นไป
3)   มีความเป็นผู้น�ำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4)   มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
5)   มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัท นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัวของธุรกิจ
การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
หากมีบุคคลได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ กรรมการท่านนั้นจะต้องได้รับการแนะน�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของกรรมการที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งครั้งแรก
ในการเรียนรู้ธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
การพัฒนาความรู้กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และแนวคิดใหม่ ๆ
ในการน�ำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ �ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสมำ�่ เสมอ โดยกรรมการบริษทั
และผู้บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตร
อืน่ ๆ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี ด้วยเห็นว่าความมี
ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษทั (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของบริษทั โดยการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านนัน้ มีวตั ถุประสงค์ส�ำคัญเพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด ได้สอบทานการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ในปี 2564 บริษัทได้ท�ำการประเมินผลงานตนเองในปี 2564 โดยใช้แบบประเมิน 3 ฉบับ คือแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทบบรายบุคคล บริษัทฯ เป็นผู้จัดท�ำแบบประเมินดังกล่าวภายใต้หลักการตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
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ก)  หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ได้แก่
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.  การประชุมกรรมการ
4.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
ข)  หัวข้อแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.  การประชุมของกรรมการ
3.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรการ
ค)  หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ได้แก่
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
จากผลการประเมิน พบว่า ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคล
คณะกรรมการบริ ห ารได้ มี ก ารประเมิ น ผลงานตนเองทั้ ง แบบคณะและรายบุ ค คล แบบประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยนีบ้ ริษทั จัดท�ำขึน้ ภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณาหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
ก)  การประเมินตนเองแบบรายคณะ
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.  การประชุมคณะกรรมการ
3.  หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข)  การประเมินตนเองแบบรายบุคคล
1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.  การประชุมคณะกรรมการ
3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและครบถ้วนตลอดปี 2564
การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
• การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญที่จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร
ในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษทั และการท�ำธุรกรรมกับผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ให้การท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก�ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ โดย
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและคณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอน
การด�ำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วนในการท�ำธุรกรรม
ส�ำคัญ หากเป็นกรณีการตกลงเข้าท�ำรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับเสียงเห็นชอบตามที่
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดด้วย
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
เช่น คู่ค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์
ส่ ว นตน และในเรื่ อ งการท�ำธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ การท�ำงานอื่ น นอกจากงานของบริ ษั ท
ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ อีกทั้ง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่ง
ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่อาจส่งผลให้ผู้บริหาร และพนักงานกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ควรกระท�ำ  หรือ
ไม่กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ควรท�ำตามหน้าที่ของตน หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทและบริษัทย่อย จะเข้าไป
ท�ำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานการถือครองหุ้นดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับชั้นทราบ
• การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั เพือ่ เป็น
ตัวแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ในการก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินธุรกิจในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษทั และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นให้เป็นขอบเขต อ�ำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ หากเมื่อ
มีการขออนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุก ๆ บริษัทในกลุ่ม
รวมถึงก�ำกับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั สามารถรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทนั ตามก�ำหนดเวลา
ทั้ ง นี้ กรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ น ตั ว แทนไปเป็ น กรรมการในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม อาจจะเป็ น กรรมการ
หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยก็ได้
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังส�ำนัก
เลขานุการบริษทั ก่อนน�ำส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การถือครองภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้ นี้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนก�ำหนดการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ท�ำธุรกรรม
ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งเป็นประกาศให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงงดการซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
• การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
บริษทั และบริษทั ย่อย มีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
จึงก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องด�ำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือ
รับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยได้มกี ารสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั และ
บริษัทย่อย ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งไม่ด�ำเนินการ หรือกระท�ำการใด ๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้อง ด�ำเนินการ หรือ
ยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและบริษัทย่อย ต่อตนเองหรือบริวาร
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องด�ำเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และ
ไม่รับสิ่งของ หรือเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า รวมถึงจะต้องไม่ให้ของขวัญหรือของก�ำนัลที่มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกับ
การมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
• การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
บริษัทและบริษัทย่อย คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการให้มีช่องทางในการร้องเรียน
การกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องเรียนการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือเป็นการละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจไว้ โดยบรรดาข้อมูลที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผ่านช่องทาง
การร้องเรียนจะถือเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย จะท�ำการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด
และผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน อีกทั้ง
จะด�ำเนินการกับบรรดาข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีการก�ำหนด
ระยะเวลาสอบสวนข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
ก)  ไปรษณีย์  :   คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
                     เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
                     เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ข)  โทรศัพท์   :  0 2712 5487
ค)  E-mail     :  legal@glocon.co.th
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง เมื่อมีผู้ร้องเรียนการกระท�ำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตามความเหมาะสม เพื่อด�ำเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือการกระท�ำความผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบริษัท หรือการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการรายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง หรือ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องนั้น ๆ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล คณะกรรมการสอบสวนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล
เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวีธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง
3. การสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมี
ความผิดจริง ในกรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอก
ซึ่งได้กระท�ำการนั้น ท�ำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาด�ำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ
4. รายงานผล ผู ้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมี ห น้ า ที่ ร ายงานผลให้ พ นั ก งานทราบ หากพนั ก งานผู ้ แ จ้ ง เบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องประเด็นส�ำคัญและมีผลกระทบต่อความเสียหายต่อบริษัท
ให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท พร้อมหา
แนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ�้ำ
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิด
ความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท�ำให้บริษทั สามารถรายงานความ คืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
ให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

72

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

One Report 2564

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ รูปถ่าย หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้วด�ำเนินการ
สืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
3.   ผรู้ บั ข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าทีจ่ �ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ความเสียหาย แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน
5. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับ
ความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะลดต�ำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือ
ด�ำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ
หากบริษทั พบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดๆ ทีม่ หี ลักฐานพิสจู น์ได้วา่ เป็นการกระท�ำทีม่ เี จตนาไม่สจุ ริต
เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท
แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึง่ ได้กระท�ำการนัน้ ท�ำให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย บริษทั จะพิจารณาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
กับบุคคลนั้น ๆ
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. นายอนันต์    สิริแสงทักษิณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ความรู้ด้านการบริหาร บัญชี
การเงิน
2. นายชัยรัตน์   เบ็ญจะมโน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบูรณ์  กิติญาณทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องและครบถ้วนของ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดัง
กล่าวมีความถูกต้องตามมาตรฐานที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการและกฎหมายทางบัญชีที่รับรองและเกี่ยวข้องกับ
บริษัทมหาชน อีกทั้ง ได้เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทมีการควบคุมระบบต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติตามระบบสากลที่บริษัทได้การรับรอง เช่น ISO9001 HACCP
จากตัวชี้วัด (KPI) ของผู้บริหารและแผนก อย่างไรก็ตามในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท เอแอล
ออดิท จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการท�ำการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน
ระบบการปฏิบัติการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วนงานและมีการให้ค�ำแนะน�ำและติดตาม
ประเด็นคงค้างอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสท�ำให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลอย่างสมบรูณ์และครบถ้วน   
จากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ
3. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของบริษัทและข้อผูกพัน
ที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และ
ข้อผูกพันดังกล่าว
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4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�ำปี 2564 และได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทสอบบัญชี
ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้สอบบัญชีที่ท�ำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัท
เป็นผู้มีความรู้ ความซื่อสัตย์ และความเที่ยงตรง
5. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง
6. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่า บริษทั มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงาน
อย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพโดยรวม
ของบริษัทที่เติบโตขึ้น
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ชุดปัจจุบัน ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนือ่ ง  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูส้ อบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
สมประโยชน์ มีการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทยึดถือหลักการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท
องค์กรและสภาพแวดล้อม
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีทศั นคติทดี่ ที �ำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางของหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ให้ความส�ำคัญต่อการมีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด�ำรงไว้ซงึ่ การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล  ส่วนโครงสร้างองค์กร มีการมอบอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและจ�ำนวน
ผู้ปฏิบัติงานมีจ�ำนวนเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสม และสนับสนุน
ผูป้ ฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษทั โดยภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีสว่ นท�ำให้การควบคุมภายใน
เพียงพอและมีประสิทธิผล
ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั   เพือ่ วิเคราะห์และจัดระดับความเสีย่ งตามผลกระทบและ
โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ  พร้อมทัง้ ก�ำหนดแผนงานการบริหารความเสีย่ งเพือ่ การบริหารจัดการ
ในภาพรวมองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เช่น
•    ด้านการบริหาร บริษัทก�ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและ
สื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการ
ด�ำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตราก�ำลัง นอกจากนี้ได้มีการก�ำหนดกระบวนการท�ำงาน
และมีการติดตามผลเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก�ำหนด
• ด้านการบัญชี-การเงิน บริษัทมีการก�ำหนดระเบียบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่ายเงิน
เงินฝากธนาคาร และเงินส�ำรองค่าใช้จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม�่ำเสมอ
• ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทได้จัดท�ำระเบียบและข้อก�ำหนดว่าด้วยการจัดซื้อเพื่อน�ำไปปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้อย่างชัดเจน
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• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ก�ำหนด
มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรแต่ละส่วนงาน ก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการด�ำเนินงาน การ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและด�ำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมถึงจัดให้มีข้อมูลที่
ส�ำคัญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและ
เอกสารบัญชีต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
ระบบการติดตาม
บริษทั มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  และมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการด�ำเนิน
งานอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และหากพบข้อที่
ควรปรับปรุง ก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานนั้นได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9.2 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2564 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการ
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ
ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์ นโยบายและขั้นตอนในการท�ำรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท
บริษทั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล โดยการท�ำรายการดังกล่าว
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  สมเหตุสมผลและค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญเสมือนกับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก (ARM’S LENGTH BASIS) นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ
และการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั และบริษทั ย่อยเพือ่ ให้การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน หรือ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศ หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล
นโยบายการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศฉบับใด ๆ ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด ในการตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่
หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท โดยห้ามกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เ ข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาการท�ำรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
ซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว
ขัน้ ตอนและการอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ก�ำหนดให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการเข้าท�ำรายการพิจารณา
ว่าการเข้าท�ำรายการนั้น ๆ เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ และด�ำเนินการดังนี้
ก) หากการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงาน
ก�ำกับ ดูแลหรือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าท�ำรายการได้ ให้หน่วยงานที่เข้าท�ำ
รายการขออนุมัติการเข้าท�ำรายการดังกล่าวตามอ�ำนาจอนุมัติบริษัท
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ข) ในกรณีทรี่ ายการทีเ่ กีย่ วโยงนัน้ ต้องด�ำเนินการขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ให้น�ำเสนอข้อมูลในการเข้าท�ำ
รายการอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
ค) ในกรณีทกี่ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
นโยบายและแนวโน้มในการท�ำรายการในอนาคต
บริษทั ยังคงยึดนโยบายในการท�ำรายการในธุรกิจทีเ่ สริมซึง่ กันและกัน และถือความสมเหตุสมผลตลอดจนค�ำนึง
ถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท และในกลุ่มบริษัท
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งบการเงิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแล การจัดท�ำรายงานทางการเงินของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยให้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม มีการถือปฏิบตั อิ ย่างสมำ�่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใสคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ำรงรักษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้ความมัน่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ
ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน  สอบทานระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  ระบบการบริหารความเสี่ยง  
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฎ
ในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบประจ�ำปี 2564 ซึ่งแสดงไว้แล้ว
งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท   
โดยนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)
    (นายนพพร ภัทรรุจี)
       กรรมการและประธานกรรมการบริหาร                 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรั บผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนยั สาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
มูลค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และ มูลค่ าของค่ าความนิยมและ
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนของบริษัทย่อยดังกล่ าวในงบ
การเงินรวม

วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพือ่ ตอบสนอง
วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง

บริ ษทั ย่อยสองแห่งมีผลขาดทุนต่อเนื่องและมีผล
ขาดทุนสะสมในจานวนเงินที่มีสาระสาคัญ ซึ่งเป็ น
ข้อบ่งชี้วา่ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ และมูลค่าตาม
บัญชีของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของ
บริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวม อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน ดังนั้นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยอาจเกิด
การด้อยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ และค่าความ
นิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจเกิดการด้อยค่าใน
งบการเงินรวม

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในสาหรับเรื่ องดังกล่าว

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการประเมินการด้อยค่าของหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งมีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการ
ด้อยค่า ณ วันที่รายงาน โดยใช้มูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ (วิธีคิดลดกระแสเงินสด) ในการกาหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว
การประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
และข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
นามาใช้ในการประมาณ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
นโยบายการบัญชีสาหรับการด้อยค่า ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 รายละเอียด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ค่าความนิยม และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 11 ข้อ 16 และ ข้อ 15 ตามลาดับ
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 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้การขาดทุนจาก
การด้อยค่า

 ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญภายในมีส่วนร่ วมเพื่อช่วย
 ประเมิ น แบบจ าลองที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้เ พื่ อ ค านวณ
มูลค่าจากการใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงิ น สด เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
 ตรวจสอบข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณอัตรา
คิดลดและการทดสอบการคานวณอัตราเหล่านั้น
 วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์ที่ใช้ในสู ตรการคานวณ
เพื่ อกาหนดว่า ประมาณการนั้นได้ส ะท้อ นถึ ง สภาพ
ตลาดปั จ จุ บัน และผลประกอบการที่ ค าดการณ์ ใ น
อนาคตอย่างเหมาะสม
 พิ จ ารณาข้อ สมมติ ฐ านที่ สาคัญ ต่ อ การวิ เ คราะห์ ค่ า
ความอ่อนไหว
 เปรี ย บเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดรวมถึ ง ข้อ
สมมติ ฐานที่ เกี่ ยวกับอัตราการเติ บโต และกาไรจาก
การดาเนินงานกับผลประกอบการในอดีตเพื่อทดสอบ
ความถูกต้องของประมาณการของผูบ้ ริ หาร
 เปรี ยบเที ยบระหว่า งมูลค่าที่ ค าดว่าจะได้รับคื นและ
มูลค่าตามบัญชี
 ตรวจสอบการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
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เรื่องอืน่
งบการเงินรวมของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ก่อนการจัดประเภทรายการใหม่ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 และข้อ37) ที่แสดงเป็ นตัวเลขเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่ งแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นที่ระบุขา้ งต้นเมื่อข้าพเจ้าได้รับ มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับฝ่ ายบริ หารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัด ท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์ก ารบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้น แต่ ผู ้บ ริ ห ารมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะเลิ ก กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท หรื อ
หยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
คือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกราย การรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ และประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่อ ข้อเท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้
สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มี การ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษทั เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บ ผิด ชอบต่ อ การกาหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มี นยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่ อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดัง กล่ าวสามารถคาดการณ์ ไ ด้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่ าผลประโยชน์ ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชูพงษ์ สุ รชุติกาล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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บริษัทบริโกลบอล
ากัดด(มหาชน)
(มหาชน)
และบริ
ษทั โกลบอลคอนซู
คอนซูเมอร์
เมอร์ จํจากั
และบริ
ษทั ย่ษ
อยัทย่อย

งบแสดงฐานะการงิ
งบแสดงฐานะการเงิน น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่ววยย :: บาท)
บาท)
(หน่
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้รอการขายสาหรับการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินมัดจาค่าซื้ อสิ นทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

____________________________________ กรรมการ
(
)

5.1
6
8
9
7
10
36

41,263,927
381,891
316,647,271
361,818,881
119,697,296
633,909
840,443,175

99,827,812
3,511,000
226,807,101
245,410,070
64,536,854
934,846
641,027,683

21,793,910
156,005,952
85,790,189
180,726,872
68,659,005
512,975,928

53,202,546
3,130,000
214,167,719
51,823,581
123,285,922
9,259,202
454,868,970

11
12

5,650,567
216,000
550,154,841
74,812,730
5,333,693
5,584,541
77,469,906
25,097,512
744,319,790
1,584,762,965

6,005,435
42,168,162
435,188,313
128,241,732
118,354,594
5,580,907
103,486,906
15,530,543
854,556,592
1,495,584,275

347,842,195
5,650,567
216,000
299,845,751
22,285,147
565,157
1,176,722
677,581,539
1,190,557,467

693,642,195
6,005,435
42,168,162
280,225,770
9,240,713
737,032
371,500
1,032,390,807
1,487,259,777

13
14
15
27
16

_________________________________ กรรมการ
(
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
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บริษัทบริโกลบอล
คอนซู
(มหาชน)และบริ
และบริ
ษทั โกลบอล
คอนซูเมอร์
เมอร์ จํจาากักัดด(มหาชน)
ษทั ย่ษอยัทย่อย

งบแสดงฐานะการงิ
งบแสดงฐานะการเงินน(ต่อ(ต่) อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่ววยย :: บาท)
บาท)
(หน่
หมายเหตุ
2564

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินที่ถือไว้สาหรับการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 3,643,217,764 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: 2,658,648,881 หุน้ )
หุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว 2,119,662,003 หุน้
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: 1,912,690,915 หุน้ )
ส่ วนต่ามูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

____________________________________ กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
(
) นนี้

งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

17
18

138,186,131
314,424,459

108,455,299
200,113,463

40,000,000
107,088,403

40,000,000
74,308,880

19
20

31,552,187
22,282,692
31,529,602
6,201,376
544,176,447

11,911,615
20,721,106
2,024,902
26,736,853
6,143,396
376,106,634

5,539,732
23,312,422
175,940,557

2,063,139
15,730,110
132,102,129

97,269,449
33,877,139
14,969,738
5,832,160
2,609,001
154,557,487
698,733,934

8,816,091
52,904,201
15,766,956
28,538,563
9,698,733
115,724,544
491,831,178

11,837,384
5,764,704
17,602,088
193,542,645

5,046,203
2,765,529
6,428,469
14,240,201
146,342,330

3,643,217,764
2,119,662,003

2,658,648,881
1,912,690,915

3,643,217,764
2,119,662,003

2,658,648,881
1,912,690,915

(128,495,959)
(1,027,874,327)
(49,186,833)
914,104,884
(28,075,853)
886,029,031
1,584,762,965

(24,802,415)
(876,232,208)
(8,255,916)
1,003,400,376
352,721
1,003,753,097
1,495,584,275

(128,495,959)
(994,151,222)
997,014,822
997,014,822
1,190,557,467

(24,802,415)
(546,971,053)
1,340,917,447
1,340,917,447
1,487,259,777

21
36

19
20
22
27

23.1
23.1

11

_________________________________ กรรมการ
(
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทบริโกลบอล
คอนซู
(มหาชน)และบริ
และบริ
ษทั โกลบอล
คอนซูเมอร์
เมอร์ จํจาากักัดด(มหาชน)
ษทั ย่ษอยัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุ
นและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รวมต้ นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ของการดาเนินงานต่ อเนื่อง
กาไรของการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

24

25

27
36

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

11

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นสาหรับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )

30

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )

30

งบการเงินรวม

2563
585,256,522
931,386,705
1,516,643,227
(475,246,918)
(748,682,816)
(1,223,929,734)
292,713,493
14,952,872
307,666,365
(169,947,430)
(184,172,860)
(220,949)
(354,341,239)
(46,674,874)
(8,970,400)
(55,645,274)
(2,422,586)
(58,067,860)
445,781
(57,622,079)

791,179
(165,835,968)

(57,622,079)

221,696
(447,180,169)

(13,834,531)

(152,433,298)
(14,193,849)
(166,627,147)

(58,709,584)
1,087,505
(57,622,079)

(447,401,865)

(13,834,531)

(151,642,119)
(14,193,849)
(165,835,968)

(58,709,584)
1,087,505
(57,622,079)

(447,180,169)

(13,834,531)

(0.076)
(0.076)

(0.031)
(0.031)

(0.224)
(0.224)

(0.007)
(0.007)

(0.076)
(0.076)

(0.031)
(0.031)

(0.224)
(0.224)

(0.007)
(0.007)

____________________________________ กรรมการ
(
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563
560,508,127
467,517,337
560,508,127
467,517,337
(488,916,749)
(393,349,376)
(488,916,749)
(393,349,376)
71,591,378
74,167,961
67,074,843
12,528,970
138,666,221
86,696,931
(16,487,706)
(1,975,579)
(79,922,330)
(57,932,836)
(493,233,016)
(41,990,949)
(589,643,052)
(101,899,364)
(450,976,831)
(15,202,433)
(2,908,927)
(2,405,380)
(453,885,758)
(17,607,813)
6,483,893
3,773,282
(447,401,865)
(13,834,531)
(447,401,865)
(13,834,531)

2564
668,444,450
1,193,825,748
1,862,270,198
(582,707,870)
(978,222,072)
(1,560,929,942)
301,340,256
69,445,696
370,785,952
(182,722,669)
(232,276,975)
(132,748,019)
(547,747,663)
(176,961,711)
(10,563,840)
(187,525,551)
21,267,541
(166,258,010)
(369,137)
(166,627,147)

____________________________________ กรรมการ
(
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่
บาท)
(หน่ววยย : บาท)
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หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนนหนึ
เป็ นส่่ งของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

____________________________________
____________________________________
กรรมการกรรมการ
(
(
)
)

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 1ณมกราคม
วันที่ 1 มกราคม
2564 2564
เพิ่มทุนระหว่
เพิ่มทุานงปีระหว่างปี
จาหน่ ายบริ
จาหน่
ษทั าย่ยบริ
อย ษทั ย่อย
การเพิ่มขึการเพิ
นการถื
ดส่ วอนการถื
หุน้ ในบริ
อหุษน้ ทั ในบริ
ย่อย ษทั ย่อย
้ นในสั่มดขึส่้ นวในสั
ขาดทุนเบ็ขาดทุ
ดเสร็นจเบ็รวมส
ดเสร็าหรั
จรวมส
บปี าหรับปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 31
ณ วัธันนทีวาคม
่ 31 ธั2564
นวาคม 2564

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 1ณมกราคม
วันที่ 1 มกราคม
2563 2563
เพิ่มทุนระหว่
เพิ่มทุานงปีระหว่างปี
ส่ วนได้เส่สี วยทีนได้
่ไม่เมสีีอยานาจควบคุ
ที่ไม่มีอานาจควบคุ
มเพิ่มขึ้นมจากการรวมธุ
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุ
รกิจ รกิจ
กาไร (ขาดทุ
กาไรน(ขาดทุ
) เบ็ดเสร็
น)จเบ็รวมส
ดเสร็าหรั
จรวมส
บปี าหรับปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ่ 31
ณ วัธันนทีวาคม
่ 31 ธั2563
นวาคม 2563

11

23

(8,255,916)
(8,255,916)
1,003,400,376
1,003,400,376 352,721352,7211,003,753,097
1,003,753,097
- 103,277,544
- 103,277,544
103,277,544
103,277,544
(2,026,534)
(2,026,534) (2,026,534)
(3,139,108) (5,165,642)
(5,165,642)
(2,026,534) (3,139,108)
(38,904,383)
(38,904,383)(38,904,383)
(11,095,617) (50,000,000)
(38,904,383)(11,095,617)
(50,000,000)
- (151,642,119)
(14,193,849)(165,835,968)
(165,835,968)
(151,642,119)(14,193,849)
(49,186,833)
(49,186,833)914,104,884
914,104,884(28,075,853)
(28,075,853) 886,029,031
886,029,031

(8,255,916)
(8,255,916)
1,055,281,960
1,055,281,960(25,061,139)
(25,061,139)1,030,220,821
1,030,220,821
- 6,828,0006,828,000
6,828,0006,828,000
- 24,326,355
24,326,355 24,326,355
24,326,355
- (58,709,584)
(58,709,584) 1,087,5051,087,505 (57,622,079)
(57,622,079)
(8,255,916)
(8,255,916)
1,003,400,376
1,003,400,376 352,721352,7211,003,753,097
1,003,753,097

____________________________________
____________________________________
กรรมการกรรมการ
(
(
)
)

1,912,690,915
1,912,690,915 (24,802,415)
(24,802,415)(876,232,208)
(876,232,208)
23 206,971,088
206,971,088(103,693,544)
(103,693,544)
11
- (151,642,119)
(151,642,119)
2,119,662,003
2,119,662,003(128,495,959)
(128,495,959)
(1,027,874,327)
(1,027,874,327)

1,899,034,915
1,899,034,915 (17,974,415)
(17,974,415)(817,522,624)
(817,522,624)
13,656,000
13,656,000 (6,828,000)
(6,828,000)
- (58,709,584)
(58,709,584)
1,912,690,915
1,912,690,915 (24,802,415)
(24,802,415)(876,232,208)
(876,232,208)

หมายเหตุหมายเหตุ

รวม

(หน่
บาท)
(หน่ววยย ::(หน่
บาท)วย : บาท)

ส่ วนของผู
ส่ ว้ ถนของผู
อื หุ้นของบริ
้ ถอื หุ้นษของบริ
ัท ษัท
องค์ประกอบอื
องค์ประกอบอื
่น
่น
ของส่ วนผู
ของส่
้ ถอื หุว้ นนผู้ถอื หุ้น
รวมส่ วนของ
ทุนเรือนหุ
ทุน้ นเรือนหุ้น
ส่ วนต่า ส่ วนต่า รวมส่ วนของ
กาไร กาไร จากการเปลี
่ไม่ มเสีี ยที่ไม่ มี
ที่ออกและ
ที่ออกและ ส่ วนต่า ส่ วนต่า
จากการเปลี
่ยนแปลง่ยนแปลง ผู้ถอื หุ้น ผู้ถอื หุ้นส่ วนได้เสีส่ยวทีนได้
อานาจควบคุ
ม
ม รวม
) สะสมน) สะสม
บริษัทใหญ่อานาจควบคุ
ชาระแล้วชาระแล้ว มูลค่ าหุ้นมูลค่ าหุ้น (ขาดทุน(ขาดทุ
สัดส่ วนในบริ
สัดส่ วษนในบริ
ัทย่อย ษัทย่อยบริษัทใหญ่

สาหรับสปีาหรั
สิ้นสุบดปีวัสิน้นทีสุ่ 31
ดวันธันทีวาคม
่ 31 ธัน2564
วาคม 2564

ส�ำหรับปีงบการเงิ
สิ้นสุดวังบการเงิ
นนทีรวม
่ 31 ธันนรวม
วาคม 2564

บริบริษษัททั โกลบอล
คอนซูเคอนซู
เมอร์
จํดา(มหาชน)
กัจดากั(มหาชน)
โกลบอล
บริษทั โกลบอล
คอนซู
มอร์
จเากั
มอร์
ด (มหาชน)
และบริและบริ
และบริ
ษทั ย่ อยษษทั ัทย่ อย่ยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
ย่ งบการเงิ
นแปลงส่
ย่ นแปลงส่
วนนของผู
้ถือหุ้น ้ถือหุ้น
รวม วนของผู

รับจากคุ
รับณจากคุ
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ญ์สินี GLOCON
/ 03.03.65
/ 03.03.65
/ 17.48
/ 17.48
น. น.
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

____________________________________ กรรมการ
____________________________________
กรรมการ
(
)
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่(วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

(24,802,415)
(24,802,415)
(103,693,544)
(103,693,544) (128,495,959)
(128,495,959)

(17,974,415)
(17,974,415)
(6,828,000)
(6,828,000) (24,802,415)
(24,802,415)

รวม

รวม

(546,971,053)
1,340,917,447
(546,971,053) 1,340,917,447
103,277,544
(447,180,169) 103,277,544
(447,180,169)
(447,180,169)
(447,180,169)
(994,151,222)
997,014,822
(994,151,222)
997,014,822

(533,136,522)
1,347,923,978
(533,136,522) 1,347,923,9786,828,000
6,828,000
(13,834,531)
(13,834,531)
(13,834,531)
(13,834,531)
(546,971,053)
1,340,917,447
(546,971,053)
1,340,917,447

กาไร
กาไร(ขาดทุน) สะสม
(ขาดทุน) สะสม

(หน่ วย : บาท)
(หน่ววยย :: บาท)
บาท)
(หน่

____________________________________ กรรมการ
____________________________________
กรรมการ
(
)
(
)

1,912,690,915
1,912,690,915
206,971,088
206,971,088 2,119,662,003
2,119,662,003

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ยอดคงเหลื
นที่ 1างปี
มกราคม 2564
เพิอ่มทุณนวัระหว่
เพิ่มทุนระหว่
า
งปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ยอดคงเหลื
ดเสร็ จรวมส
อ ณาหรัวันบทีปี่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
23

1,899,034,915
1,899,034,915
13,656,000
13,656,000 1,912,690,915
1,912,690,915

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ส่ วนต่า
หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่อชอกและ
ส่ วนต่า มูลค่าหุ้น
าระแล้ว
ชาระแล้ว
มูลค่าหุ้น

บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริ
ษ
ท
ั
โกลบอล
คอนซู
เมอร์
จากัจํย่ดานแปลงส่
(มหาชน)
และบริ้ถและบริ
ษือทั หุย่้ นอย ษัทย่อย
บริษัท โกลบอลงบแสดงการเปลี
คอนซู
เมอร์
กัด (มหาชน)
วนของผู
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู
งบแสดงการเปลี
ย่ งบการเงิ
นแปลงส่
วเฉพาะกิ
นของผู
้จถการ
ือหุ้น ้ถือหุ้น
น
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกินจทีการ
ธันวาคม
ส�ำสหรัาหรั
บปีบสิ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ 31
ธั่ น31วาคม
2564 2564
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดคงเหลื
นที่ 1างปี
มกราคม 2563
เพิอ่มทุณนวัระหว่
เพิ่มทุนระหว่
างปีดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรเบ็
กาไรเบ็ดยอดคงเหลื
เสร็ จรวมสอาหรั
ณบวัปีนที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปีงบกระแสเงิ
สิ้นสุ ดวันที่ 31 น
ธันสด
วาคม 2564

(หน่ วย : บาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
จำกกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
จำกกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
รวม
รำยกำรปรับปรุ งกระทบกำไร (ขำดทุน)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (กลับรำยกำร)
ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมคุณภำพและมูลค่ำสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อด้อยค่ำสิ นทรัพย์ถำวร
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ถำวร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่ำใช้จ่ำยตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ส่ วนต่ำงจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำและกำรลดค่ำเช่ำ
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2564

งบการเงินรวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)
2564
2563

(166,258,010)
(369,137)
(166,627,147)

(58,067,860)
445,781
(57,622,079)

(447,401,865)
(447,401,865)

(13,834,531)
(13,834,531)

(21,267,541)
95,556,947
2,535,304
6,201,708
101,843,234
17,878,758
(992,294)
26,017,000
(31,341,690)
920,170
10,563,840
2,117,103
43,405,392

2,422,586
106,487,815
220,949
(250,500)
1,835,030
12,424,699
12,584,892
87,024
3,646,406
(207,030)
10,464,115
(1,646,668)
90,447,239

(6,483,893)
33,232,951
58,691,299
2,816,784
(932,079)
397,100,000
14,726,492
657,721
(7,548,101)
2,908,927
47,768,236

(3,773,282)
26,137,597
220,949
(240,000)
701,061
15,287,628
41,770,000
1,105,037
(6,642,104)
2,405,380
63,137,735

(76,523,932)
(122,610,519)
(56,413,477)
(10,777,280)

(41,578,120)
(92,946,402)
(21,223,930)
742,363

(16,352,361)
(36,783,392)
(2,666,854)
(805,222)

54,183,455
(10,251,975)
(2,540,081)
1,020,800

139,076,156
(9,090,319)
(2,979,814)
(1,713,333)
(97,627,126)
(10,309,471)
(3,982,955)
(111,919,552)

28,611,733
(3,751,835)
1,792,924
(3,883,018)
(41,789,046)
(10,218,500)
(1,480,786)
(53,488,332)

29,499,722
14,577,179
(880,000)
34,357,308
(2,825,773)
(234,126)
31,297,409

9,777,515
(4,212,981)
(670,131)
110,444,337
(2,325,379)
(318,139)
107,800,819
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บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บปี สิเ้นมอร์
สุ ดวันจํทีา่ กั31ดธั(มหาชน)
นวาคม 2564และบริษัทย่อย
บริษัท โกลบอลสาหรั
คอนซู

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับหมายเหตุ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมงบการเงิ
2564 นรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
ขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดรับดอกเบี้ย
รับชำระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
จ่ำยเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถำวรและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
เงินสดรับจำกกำรขำยบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเงินประกันเพื่อซื้ อหุน้
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกธนำคำร
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกธนำคำร
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์และเช่ำกลับคืน
จ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
เงินสดจ่ำยให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมเพื่อเพิ่ม
สัดส่ วนกำรถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลเพิม่ เติม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
กำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
กำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
กำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก

2564

5.2
10

5.4
5.4
5.5
5.5
5.3

(หน่วย : บาท)

(3,511,000)
9,004,499
207,030
(142,464,181)
43,478
(136,720,174)

3,130,000
2,144,883
23,627,412
(133,776,667)
(16,136,535)
1,344,859
112,800,000
(56,000,000)
(105,000,000)
(167,866,048)

(3,130,000)
9,004,499
21,416,728
234,128,612
(66,224,112)
(39,390,854)
(403,770,000)
(247,965,127)

628,618,893
(598,888,061)
126,850,000
(18,756,070)
8,232,440
(28,577,954)
103,277,539

365,373,583
(348,368,906)
12,000,000
(4,513,339)
6,844,454
(17,341,683)
6,828,000

8,232,440
(6,349,981)
103,277,544

6,844,454
(1,482,895)
6,828,000

(50,000,000)
170,756,787

24,326,355
45,148,464

105,160,003

12,189,559

(58,563,885)
99,827,812
41,263,927

(145,060,042)
244,887,854
99,827,812

(31,408,636)
53,202,546
21,793,910

(127,974,749)
181,177,295
53,202,546

(117,018,530)
5,098,978
(111,919,552)

(53,579,099)
90,767
(53,488,332)

31,297,409
31,297,409

107,800,819
107,800,819

(117,333,949)
(67,171)
(117,401,120)

(136,720,762)
588
(136,720,174)

(167,866,048)
(167,866,048)

(247,965,127)
(247,965,127)

170,765,903
(9,116)
170,756,787

45,148,464
45,148,464

105,160,003
105,160,003

12,189,559
12,189,559

__________________________________ กรรมกำร
(
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,129,109
(206,377,067)
1,412,623
84,434,215
(117,401,120)

____________________________________ กรรมกำร
(
)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในประเทศไทยและจดทะเบียนซื้ อขายหุ ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยูข่ องบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 28 ซอย 17 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่คือ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ที่สาคัญ และสัดส่วนการถือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ใหญ่)
บริษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั นิ ปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จากัด
(หยุดดาเนินกิจการ)
บริ ษทั ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
บริ ษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั พร้อมแพค จากัด
บริ ษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด เซอร์ วิส จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ทาจากพลาสติก
บริ การให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณาใน
สถานี น้ ามัน
ผูจ้ าหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจาก
พลาสติก
ธุรกิจร้ านอาหาร
ผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ ายบรรจุภณั ฑ์ที่ทา
จากพลาสติก
ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่ายอาหารและ
อาหารทะเลแช่แข็ง
ธุรกิจร้ านอาหาร
ธุรกิจเครื อข่าย

บริ ษทั คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด
บริ ษทั ฟรุ ้ตตี้ บลิส จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จากัด”)
บริ ษทั โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ซื้ อมาขายไป
บริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด
ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่ายผลไม้อบแห้ง
บริษทั ย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด

สั ดส่ วนการถือหุ้นร้ อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563

บริ การให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า

51.00

51.00

-

56.69

100.00
95.00

100.00
95.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
51.00

-

56.69

ในเดือนมีนาคม 2564 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยเฟลคซิ เบิลแพค จากัด และบริ ษทั เดอะ บรี โอ้ มอลล์
จากัด ในเดือน ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มร้อยละ 49 ในบริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
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-2สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทา
ให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ ง
ความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติ ดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการ
หนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2.

เกณฑ์ การจัดทาและนาเสนองบการเงิน
2.1 กลุ่มบริ ษทั จัดทาบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2

งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่ อง “การนาเสนองบการเงิน” ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป และ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบการเงิน
และรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน พ.ศ. 2560” และตามประกาศ
กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า เรื่ อ ง “ก าหนดรายการย่อ ที่ ต ้อ งมี ใ นงบการเงิ น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวัน ที่
26 ธันวาคม 2562

2.3

งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การฉบับภาษาอังกฤษจัด ทาขึ้ น จากงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการตามกฎหมายที่ เ ป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัด แย้งกัน หรื อมี ก ารตี ความในสองภาษา
ที่แตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.4

งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่
ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ดูหมายเหตุขอ้ 3)

2.5

งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งนามาแสดง
เปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีอื่น

2.6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นสาหรับงวดบัญชี
ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ที่อ อกโดยสภาวิช าชี พบัญ ชี ซึ่ ง มี ผ ลบังคับใช้สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ น
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การปรับปรุ งคานิ ยามของธุ รกิ จ การปรับปรุ งคานิ ยาม
ของความมีสาระสาคัญ และข้อกาหนดทางการบัญชี เกี่ ยวกับการปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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-32.7

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อยกเว้น
ชัว่ คราวสาหรับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 โดยกิจการต้องถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับ
งบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาต
ให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่ ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ งนี้ ได้ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรับปรุ ง ได้แก่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ
ทางการเงิน ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการถือ
ปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว สื บเนื่องมาจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 โดยได้เพิ่มข้อผ่อนปรนสาหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงิน ที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมทั้งข้อยกเว้นสาหรับ
การถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงโดยเฉพาะเป็ นการชัว่ คราว และการเปิ ดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมตาม TFRS 7
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้แก่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ มีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
 แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดงั กล่าว
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กิจการที่เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวนี้ ต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวใน
งบการเงินด้วย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ม บริ ษ ัทจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้องมาเริ่ มถื อปฏิ บัติกับงบการเงิ น
ของกลุ่ม บริ ษ ัทเมื่ อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่า วมี ผ ลบังคับ ใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่ม บริ ษ ัท
ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในปี ที่จะเริ่ ม
ถือปฏิบตั ิ
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-43.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดในมือและเงิ นฝากธนาคารทุกประเภทที่ มีสภาพคล่องสู ง
(ซึ่ งไม่มีขอ้ จากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่ แน่นอนเมื่อครบกาหนด ซึ่ งมีความเสี่ ยงในการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
3.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที่ได้รับจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข หากกลุ่มบริ ษทั
รับรู ้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับจานวนเงินของสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา
ลูกหนี้การค้า แสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นซึ่ ง
กาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้
การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้ การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกาหนด
ชาระ อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติการชาระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตใน
อดี ตซึ่ งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ มีผลต่อ
ความสามารถของลูกค้าในการชาระหนี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
3.3 สิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่าโดยใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ
วัสดุอื่น ๆ

- วิธีราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน)
- วิธีราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก)

มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิ จหักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มที่จะ
ผลิตให้เสร็ จ (สาหรับสิ นค้าที่อยูร่ ะหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นขายได้ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่า
เผื่อสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและสิ นค้าเสี ยหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดี ตและข้อมูลที่ มีอยู่ใน
ปั จจุบนั
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-53.4 การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ บริ ษทั (ผูซ้ ้ื อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้ อธุรกิจด้วย
ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และจานวนของส่ วนของผูท้ ี่ ไม่มี
อานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง บริ ษทั จะวัดมูลค่าส่ วนของผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูก
ซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ ้นที่ ถือโดยผูท้ ี่ ไม่มี
อานาจควบคุมนั้น
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึ งการรั บรู ้
จานวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อหักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่
ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
3.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการ
ลงทุนในกิ จการที่ บริ ษทั ถือหุ ้น ภายใต้การควบคุมและบริ หารจัดการของบริ ษทั กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ ว่าเงิ นลงทุ น
ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุน
3.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนในการทารายการ และแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาของห้องชุดคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ 20 ปี
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
ดังนี้
ปี
5 - 40
5 - 20
3-5
5
3, 5
5

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและระหว่างติดตั้ง
กรณี มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบกาไรขาดทุน
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-63.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนอกจากค่าความนิยม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสม ค่าตัดจาหน่ ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ 3 - 5 ปี
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่
เกี่ยวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม การตัดจาหน่าย
คานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าภายในระยะเวลา 5 ปี
สิ ทธิ ในการบริ หารและเครื่ องหมายการค้ า
สิ ทธิ ในการบริ หาร แสดงด้วยราคาทุ นหักด้วยค่าตัดจาหน่ ายสะสม ค่าตัดจาหน่ ายของสิ ทธิ ในการบริ หาร
ร้านอาหาร คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
เครื่ องหมายการค้า ตราสิ นค้า ชื่อทางการค้าที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าในเชิงพาณิ ชย์ แสดง
ตามราคาทุ นหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) คานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 30 ปี
แฟรนไชส์
แฟรนไชส์ แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายของแฟรนไชส์ คานวณจากราคาทุน
ของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.9 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตที่ เกิ ดจากการรวมธุ รกิ จซึ่ งไม่สามารถระบุและแยก
รายการมารับรู ้ได้ การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3.4
ภายหลัง จากการรั บ รู ้ เ มื่ อ เริ่ ม แรก ค่ า ความนิ ย มจะถู ก วัด มู ล ค่ า ด้ว ยวิธี ร าคาทุ น หั ก ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า
กลุ่มบริ ษทั ทาการประเมิ นการด้อยค่าของค่ าความนิ ยมเป็ นประจาทุ กปี โดยไม่คานึ ง ถึ งว่าจะมี ขอ้ บ่ งชี้ ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ค่าความนิ ยมปั นส่ วนให้กับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั แต่ละหน่ วยที่ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ
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-73.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้กลุ่มบริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิ ยมจะมี
การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่เมื่อมีการ
กลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการ
ด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ จะประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มี
ต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ นอื่น ๆ ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน
ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าลดระดับลงหรื อหมดไป ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ
รายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
จะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อ
ค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.11 สัญญาเช่า
สัญญาเช่ า - กรณี ที่กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่ มต้นตามสัญญา และเมื่อกลุ่มบริ ษทั
สามารถเข้าถึงสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะรับรู ้ดว้ ยราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนที่รับรู ้
เริ่ ม แรกของหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ า ต้นทุ น ทางตรงเริ่ ม แรกที่ เกิ ด ขึ้ น ประมาณการต้น ทุ น ในการปรั บสภาพ
สิ นทรัพย์และค่าเช่าจ่ายที่ได้ชาระก่อนเริ่ ม หรื อ ณ วันทาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
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-8กลุ่มบริ ษทั คิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่ส้ ันกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และ
ระยะเวลาการเช่า รวมถึงประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีตวั บ่งชี้
ณ วันที่เริ่ มต้นสัญญา กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญา
เช่า กลุ่มบริ ษทั จะคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได้ กลุ่ม
บริ ษทั จะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ มื ส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่า
ค่าเช่าที่ รวมในมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงที่ โดยเนื้ อหา)
ค่า เช่ าผันแปรที่ อ ้างอิ ง จากอัตราหรื อ ดัช นี มูล ค่า ที่ ค าดว่า จะต้อ งจ่ ายจากการรั บ ประกันมู ลค่ าคงเหลื อ และ
ราคาสิ ทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ
ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่ มแรก หนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า เรื่ องดังกล่าวเป็ นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนเงิน
ของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่าจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 12 เดือน
3.12 ผลประโยชน์พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิจการจ่ายสมทบเป็ นจานวนเงินที่
แน่นอนให้แก่กิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เ กิ ด จากการท างานของพนัก งานในปั จ จุ บัน และในงวดก่ อน ๆ
ผลประโยชน์ด งั กล่า วได้มีก ารคิด ลดกระแสเงิ น สดเพื่อ ให้เ ป็ นมูล ค่า ปั จ จุบ นั โดยคานวณบนพื้ น ฐานของ
เงิ น เดื อ นพนัก งาน อัต รามรณะ อายุง าน และปั จ จัยอื่น ๆ ทั้งนี้ อ ตั ราคิด ลดที่ ใช้ใ นการคานวณภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องกับต้นทุน
บริ การในอดี ตของพนักงานรับรู ้โดยวิธีเส้นตรงจนถึงวันที่ ผลประโยชน์น้ นั เป็ นสิ ทธิ ขาด ผลประโยชน์ที่เป็ น
สิ ทธิขาดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
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-9กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ กาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้ น จาก
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ต้นทุนบริ การในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเมื่อการแก้ไข
โครงการมีผลบังคับใช้
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนื อจากโครงการผลประโยชน์
ที่ ก าหนดไว้ เป็ นผลประโยชน์ ใ นอนาคตที่ เ กิ ด จากการท างานของพนัก งานในปั จ จุ บัน และงวดก่ อ น ซึ่ ง
ผลประโยชน์น้ ี ได้คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ตามวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ประมาณการไว้ อันเป็ นประมาณการจากมู ลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงิ นสดของ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้เป็ น
กาไรหรื อขาดทุน ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย เมื่อ
พนักงานทางานให้
หนี้สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระสาหรับการจ่ายโบนัสเป็ นเงินสดระยะสั้นหรื อการปั นส่ วนกาไร หาก
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงาน
ได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
3.13 การรับรู ้รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับที่ไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสุทธิจากส่วนลดการค้า และ
ส่วนลดตามปริ มาณ โดยมีการใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมิน
ว่าจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อ รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รายได้จากการขายสิ นค้าในส่ วนงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ธุรกิจร้านอาหาร และผลิตและจัดจาหน่ายอาหาร
และอาหารทะเลแช่แข็ง และผลไม้อบแห้ง รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ในกรณี ที่สัญญาที่ ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจานวนที่ มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น
รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้มีการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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- 10 3.14 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.15 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี
ซึ่ งแตกต่างจากกาไรขาดทุนที่ ปรากฎในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี บัน ทึ ก โดยคานวณจากผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งมูล ค่า ตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินและจานวนที่ใช้ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้
กับผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนามาหักกลบกันได้เมื่อกลุ่ม
บริ ษทั มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุ บัน และภาษี เงิ น ได้น้ ี ประเมิ น โดยหน่ วยงานจัดเก็ บภาษี หน่ วยงานเดี ย วกัน สาหรั บหน่ วยภาษี เดี ย วกัน
หรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น กลุ่มบริ ษทั มีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะถูก บัน ทึ ก ต่อ เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ นอนว่าก าไรเพื่อ เสี ย
ภาษี เ งิ น ได้ใ นอนาคตจะมี จานวนเพีย งพอกับการใช้ประโยชน์จ ากผลแตกต่ า งชั่ว คราวดัง กล่ า ว สิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.16 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึ กรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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- 11 3.17 กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณจากจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด
3.18 ส่วนงานดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน จะแสดงถึงรายการที่
เกิดขึ้นจากส่วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล
3.19 ประมาณการหนี้สิน และสิ นทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูก
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
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ประมาณการทางบัญชีและแหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
4.1 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารที่สาคัญในการใช้นโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
หลายประการในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อการ
แสดงจานวนสิ นทรั พย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
การใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการใช้นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
4.1.1 การด้อยค่า
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอายุการใช้งานที่แน่นอนจะทาการทดสอบการด้อยค่า
เมื่ อมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ นทรั พย์น้ ันอาจมี การด้อยค่า สาหรั บสิ นทรั พย์ที่ไม่มีอายุการใช้งานที่ แน่ นอน กลุ่ม
บริ ษทั จะทาการทดสอบการด้อยค่าทุกปี หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั อาจมีการด้อยค่าโดยการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
4.1.2 การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้เมื่อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคต และโอกาสที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี
สะสม
4.1.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ ใช้ในการคานวณตามหลัก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยมี ข ้อ สมมติ ฐ านหลายตัว รวมถึ ง อัต ราคิ ด ลด การเปลี่ ย นแปลงของข้อ
สมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกาหนด
มูลค่าปั จ จุบันของประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชาระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง
4.2 แหล่งข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
กลุ่มบริ ษทั มี ประมาณการทางบัญชี ซึ่ งใช้ขอ้ สมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับผลของเหตุการณ์ ในอนาคต ถึ งแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจมีความ
แตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณทางการบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้

104

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

One Report 2564

รับจากคุณพิชญ์สินี GLOCON / 03.03.65 / 17.48 น.

- 13 4.2.1. การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมิ นได้ในตลาดปั จ จุ บัน ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต่อสิ นทรั พ ย์ สาหรั บ สิ นทรั พย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
4.2.2. การด้อยค่าของค่าความนิยม
การประเมิ นการด้อยค่ าของค่า ความนิ ยมจาเป็ นต้องใช้การประมาณการมูลค่ าจากการใช้ข องหน่ ว ย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีการปั นส่วนค่าความนิยมให้ ในการคานวณมูลค่าจากการใช้น้ นั ผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ คาดว่าจะได้รับจากหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดและคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตที่
เกิดจริ งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการด้อยค่าในจานวนที่เป็ นสาระสาคัญเกิดขึ้น
4.2.3. ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจากประมาณการที่ ดีที่สุด
ของผูบ้ ริ หารสาหรั บมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลื อจากการพิจารณาสิ นค้าล้าสมัย เสี ยหาย
หรื อเสื่ อมคุณภาพ และวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.2.4. การคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เมื่อวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ใช้ความสมเหตุสมผลและประกอบกับ
ข้อมูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ข้ ึนอยูก่ บั สมมติฐานสาหรับการเคลื่อนไหวในอนาคตของตัว
ผลักดันทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและผลกระทบจากตัวผลักดันกับแต่ละรายการ
ร้อยละของความเสี ยหายที่อาจจะเกิ ดขึ้นเมื่อลูกหนี้ ปฏิ บตั ิผิดสัญญา เป็ นการประมาณการของผลขาดทุนที่
เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิผิดสัญญา โดยขึ้นอยูก่ บั ผลแตกต่างระหว่างกระแสเงิ นสดตามสัญญาที่ ครบกาหนด
และสิ่ งที่ผใู ้ ห้กคู้ าดหวังจะได้รับ โดยพิจารณาถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากหลักประกันและการรับประกัน
ด้านเครดิตของสิ นทรัพย์โดยรวม
ความน่ าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญา ประกอบด้วย ข้อมูลนาเข้าที่สาคัญในการวัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญา คือประมาณการของโอกาสที่จะ
ปฏิ บัติผิดสัญญาตลอดช่ วงเวลา การคานวณรวมถึ งข้อมูลในอดี ต สมมติ ฐาน และความคาดหวังของ
สภาวะในอนาคต
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
1,334,250
1,723,925
39,325,290
96,188,887
604,387
1,915,000
41,263,927
99,827,812

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
62,256
6,980
21,654,304
53,123,216
77,350
72,350
21,793,910
53,202,546

5.2 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
690,606
1,082,516
281,046,563 (152,192,064)
(33,401,960) (32,832,189)
(41,952,162)
42,168,162
(206,383,047) 142,464,181
690,606

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ตน้ ปี
บวก ค่าซื้อสิ นทรัพย์ระหว่างปี
หัก หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
หัก เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้า
หัก เงินสดจ่าย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ปลายปี

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
690,606
711,502
74,015,846
4,046,251
(16,617,755)
(6,844,455)
(41,952,162)
42,168,162
(16,136,535) (39,390,854)
690,606

5.3 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
หนี้ สินตามสัญญาเช่าต้นปี
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี )
บวก หนี้ สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี
หัก เงินสดจ่าย
หัก ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี
(รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี )
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

73,625,307
33,401,960
(28,577,954)
(22,289,482)

58,134,801
32,832,189
(17,341,683)
-

7,109,342
16,617,755
(6,349,981)
-

1,747,782
6,844,455
(1,482,895)
-

56,159,831

73,625,307

17,377,116

7,109,342
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- 15 5.4 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้

เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
ธนาคารต้นปี
บวก เพิ่มในระหว่างปี
หัก จ่ายชาระในระหว่างปี
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
ธนาคารปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
108,455,299
628,618,893
(598,888,061)

91,450,622
365,373,583
(348,368,906)

40,000,000
-

40,000,000
-

138,186,131

108,455,299

40,000,000

40,000,000

5.5 กระแสเงินสดจากเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
บวก กูเ้ พิ่มในระหว่างปี
หัก จ่ายชาระในระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

5.6 กระแสเงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อย
หัก เงินสดของบริ ษทั ย่อยที่จาหน่าย
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุทธิ

6.

112,800,000
(28,365,785)
84,434,215

-

เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคา้ ประกัน
วัตถุประสงค์
หลักประกันการออกหนังสื อค้าประกันการซื้ อขายวัตถุดิบให้กบั
บริ ษทั ย่อย
หลักประกันการออกหนังสื อค้าประกันค่าขนส่งสิ นค้า
มัดจาค่าเช่าร้าน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
81,000
300,891
381,891

3,130,000
81,000
300,000
3,511,000

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
20,727,706
13,241,045
126,850,000
12,000,000
(18,756,070)
(4,513,339)
128,821,636
20,727,706

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
112,800,000
112,800,000

-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

3,130,000
3,130,000
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รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลและบริ ษทั เหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ ้น
และ/หรื อกรรมการร่ วมกัน ดังนั้น งบการเงิ นนี้ จึงแสดงผลของรายการเหล่านี้ ตามมูลฐานที่พิจารณาร่ วมกันระหว่าง
บริ ษ ัทกับบุ คคลและบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งบางกรณี อาจใช้เ กณฑ์ที่แ ตกต่า งจากรายการกับบุ คคลและกิ จการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน (รายชื่อบริ ษทั ย่อยแสดงอยูใ่ นหมายเหตุขอ้ 1)
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอสไอเอส ดิสทริ บิวชัน่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต จากัด*
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
สานักงาน
ขายสิ นค้า
ถือเงินลงทุน

ความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกัน

* ในเดือนมีนาคม 2564 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ทาให้บริ ษทั ดังกล่าวไม่เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างบุคคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังนี้
นโยบายการกาหนดราคา
ขายสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
รวม
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
ร้อยละ 6.78 ต่อปี
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
รวม
ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั ย่อย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
2564
2563
1,351,429
1,351,429

110,521,089
110,521,089

419,327,820
419,327,820

-

7,548,101

6,488,051

-

23,481,957
588,600
24,070,557

-

-

600,000

2,400,000

-

16,382,242
16,382,242

145,200
145,200

631,520
631,520

1,460,305
1,460,305

-

960,299
1,460,305
2,420,604

2,418,190
2,418,190

32,779,948
997,951
33,777,899

29,513,600
457,156
29,970,756

26,629,948
842,214
27,472,162

20,513,600
457,156
20,970,756

588,600
588,600

One Report 2564

5,505,956
5,505,956

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-
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- 17 ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

553,983
553,983

3,864,443
3,864,443

203,846,490
203,846,490

ลูกหนี้การค้าแยกอายุลูกหนี้ได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระ 3 - 6 เดือน
รวม

-

210,765
343,218
553,983

1,853,718
1,182,858
827,867
3,864,443

116,152,247
87,694,243
203,846,490

ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

69,978
69,978

-

28,341,291
69,978
28,411,269

498,873
498,873

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

-

-

279,754,623
14,915,397
294,670,020
(113,943,148)
180,726,872

169,605,368
9,512,178
179,117,546
(55,831,624)
123,285,922

235,504
235,504

-

235,504
235,504

512,379
512,379

1,063,767

1,932,023

842,214

1,099,523

เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้น
รับชาระ
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
169,605,368
316,632,494
133,776,667
106,365,779
(23,627,412) (253,392,905)
279,754,623
169,605,368

เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย เป็ นเงิ นให้กูย้ ืมที่ ไม่มีหลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.78 ต่อปี และมี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
328,014,885 244,272,564
(17,116,726) (20,918,756)
310,898,159 223,353,808
553,983
69,978
5,679,134
2,899,310
316,647,271 226,807,101

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
129,152,648
23,478,989
(10,325,716) (14,156,805)
118,826,932
9,322,184
3,864,443 203,846,490
28,411,269
498,873
4,903,308
500,172
156,005,952 214,167,719

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระมีดงั นี้

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
226,657,887

157,034,315

95,579,432

6,633,630

85,674,372 47,763,334
2,759,413
3,727,022
2,185,936 14,879,394
10,737,277 20,868,499
328,014,885 244,272,564
(17,116,726) (20,918,756)
310,898,159 223,353,808

25,818,291
244,237
7,510,688
129,152,648
(10,325,716)
118,826,932

2,504,267
119,573
64,714
14,156,805
23,478,989
(14,156,805)
9,322,184

รายการเคลื่ อ นไหวของค่าเผื่อผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นของลูกหนี้ ก ารค้าในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กลับรายการ
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
14,156,805
259,775
(4,090,864)
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สินค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและอื่น ๆ
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง

งบการเงินรวม
2564
2563
231,665,086 120,920,411
66,902,990 89,114,460
82,319,693 48,296,278
380,887,769 258,331,149
(19,068,888) (12,921,079)
361,818,881 245,410,070

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
39,005,795
27,305,863
10,631,677
7,291,477
42,415,059
22,619,368
92,052,531
57,216,708
(6,262,342) (5,393,127)
85,790,189
51,823,581

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้น - บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ลดลง - จากการตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

10.

12,921,079
8,247,565
(2,099,756)
19,068,888

สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่

ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืน
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจา
เงินประกันเพื่อซื้อหุน้
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
2564
2563
5,597,596
6,713,854
1,102,061
799,411
1,965,963
1,350,023
12,705,498 25,391,275
24,630,119 14,585,920
11,127,992
6,034,432
56,000,000
6,568,067
9,661,939
119,697,296 64,536,854

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
5,393,127
2,968,971
(2,099,756)
6,262,342

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
483,223
226,967
807,499
573,373
4,555,300
3,525,711
729,693
56,000,000
6,812,983
4,203,458
68,659,005
9,259,202

ในเดือน ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเพื่อซื้ อหุ ้นสามัญในอัตราร้อยละ 70 ของบริ ษทั พงษ์ศรา แมนูแฟคเจอริ่ ง
จากัดและ พงษ์ศรา ดิสทริ บิวชัน่ จากัด ตามสัญญาดังกล่าวบริ ษทั ได้จ่ายเงินประกันตามสัญญาดังกล่าวจานวน 56 ล้าน
บาทแก่ผขู ้ ายเพื่อเป็ นหลักประกันการซื้อหุน้ เงินประกันเพื่อการซื้อหุน้ นี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายหุน้
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
693,642,195 373,412,195
105,000,000 362,000,000
(53,700,000)
(397,100,000) (41,770,000)
347,842,195 693,642,195

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
บวก เงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก จาหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี
หัก ค่าเผือ่ การด้อยเพิ่มขึ้นระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

10,199,970
(10,199,970)
-

บริ ษทั ไทยเฟลคซิ เบิลแพค จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

112

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2564
2563
10,199,970
(10,199,970)
-

-

112,700,000
(59,000,000)
53,700,000

บริ ษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

538,000,000
(538,000,000)
-

538,000,000
(217,000,000)
321,000,000

บริ ษทั คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

134,395,520
(105,745,520)
28,650,000

134,395,520
(64,645,520)
69,750,000

บริ ษทั พร้อมแพค จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

60,000,000
(15,000,000)
45,000,000

60,000,000
60,000,000

บริ ษทั ฟรุ้ตตี้ บลิส จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จากัด”)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

20,000,000
(20,000,000)
-

20,000,000
20,000,000

บริ ษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด เซอร์ วิส จากัด
บริ ษทั โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด
รวม

143,124,855
7,067,340
124,000,000
347,842,195

88,124,855
7,067,340
74,000,000
693,642,195
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- 21 ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั เข้าซื้อธุรกิจผลไม้อบแห้งจากบริ ษทั ไวต้า ฟู้ ด แฟคตอรี่ (1989) จากัด เป็ นจานวนเงิน 48.50
ล้านบาท และเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด เป็ นจานวนเงิน 25.50 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 35)
ในปี 2563 บริ ษ ทั เอ็น พีพี ฟู้ ด อิ น คอร์ ป อเรชั่น จากัด มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 288 ล้านบาท และ
จัดสรรทั้งหมดให้แก่บริ ษทั
ในเดื อน มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญทั้งหมดในบริ ษทั ไทยเฟลคซิ เบิลแพค จากัด ในราคา 112.80 ล้านบาท
จากการขายดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรจากการขายบริ ษทั ย่อยจานวน 31.34 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากขายบริ ษทั ย่อยจานวน 14.73 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
ในเดื อ นพฤษภาคม 2564 บริ ษ ทั เอ็น พีพี ฟู้ ด เซอร์ ว ิส จ ากัด ได้เ รี ย กชาระทุ น เพิ่ม จากบริ ษ ทั เป็ นจานวนเงิ น
55 ล้านบาท
ในเดื อ นธัน วาคม 2564 บริ ษ ทั ได้เ ข้า ซื้ อหุ ้น สามัญ ส่ ว นที่ เหลือ ของบริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด จานวน 245,000 หุ ้น
จากผูถ้ ือหุ ้นของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม ในราคารวมทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนการลงทุ นของบริ ษทั
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั บันทึ กผลขาดทุน จากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
จานวนเงิน 321 ล้านบาท บริ ษทั คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด จานวนเงิน 41.10 ล้านบาท บริ ษทั ฟรุ ้ตตี้ บลิส จากัด
จานวนเงิ น 20 ล้านบาท และบริ ษทั พร้อมแพค จากัด จานวนเงิ น 15 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ

บริษทั ย่อย
บริ ษทั นิปปอนแพ็ค เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ไทยเฟลคซิ เบิลแพค จากัด
บริ ษทั พร้อมแพค จากัด
บริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด
รวม

สัดส่ วนการถือของ
ส่ วนได้เสียที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุม
2564
2563
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
49.00
49.00
43.31
5.00
5.00
49.00

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แบ่ งให้ กบั ส่ วนได้เสีย
ที่ไม่ มีอานาจควบคุม
2564
2563
(64)
251
(211)
(14,170)
(14,194)

31
1,214
(479)
322
1,088

(หน่ วย : พันบาท)
ส่ วนได้เสียที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุมสะสม
2564

2563

(29,178)
1,102
(28,076)

(29,114)
2,889
1,313
25,265
353
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(51)

(51)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ
-

(130)

รายได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน

-

-

52

51
1

63

บริษทั นิปปอนแพ็ค เทรดดิง้ จากัด
2564
2563
670
721
60,217
60,138
-

5,107
106
5,213

111,464
716

(1,198)

(524)
(674)

441,449
3,268

บริษทั ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
2564
2563
142,156
109,645
211,211
28,331

3,955
(3,740)
(63)
152

92,282
(3,711)

(2,461)
(3,648)
5,968
(141)

81,059
(5,081)

บริษทั พร้ อมแพค จากัด
2564
2563
29,930
25,919
46,054
75,076
55,752
45,529
3,938
7,950

3,993
(3,698)
3,898
4,193

468,230
(20,681)

(74,977)
23,777
57,659
6,459

359,381
1,481

(หน่ วย : พันบาท)
บริษทั ฟรุ ตตีด้ ราย จากัด
2564
2563
173,789
126,324
96,854
100,750
180,703
107,608
11,798
19,614

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ซึ่งเป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม และสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
แสดงได้ดงั นี้
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อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน

ที่ดิน
อาคารชุด
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อาคารชุด

ที่ดิน
อาคารชุด
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อาคารชุด
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2564
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564
1,747,000
7,099,015
(2,840,580)
6,005,435

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
7,099,015
(2,485,629)
4,613,386

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

(354,868)

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

1,747,000
(354,951)

-

บาท
บาท

(หน่ วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
1,747,000
7,099,015
(3,195,448)
5,650,567
(หน่ วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
1,747,000
7,099,015
(2,840,580)
6,005,435
354,868
354,951

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้และอาคารชุดที่ไม่ได้ใช้งาน โดยบริ ษทั ยัง
ไม่มีแผนการใช้งานสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต
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ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

รำคำทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ ง
อำคำรและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2564

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึน้
จำหน่ ำย

(หน่ วย : บำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2564

77,830,500
213,181,096
466,258,054
22,020,659
136,831,277
17,102,487
933,224,073

23,137,107
7,417,678
50,066,879
3,902,255
9,518,559
2,142,799
96,185,277

(32,310,000)
(56,361,383)
(44,869,445)
(63,369)
(19,966,667)
(2,282,916)
(155,853,780)

68,657,607
164,237,391
471,455,488
25,859,545
126,383,169
16,962,370
873,555,570

(101,877,471)
(220,832,866)
(15,264,508)
(100,714,474)
(17,016,082)
(455,705,401)
477,518,672
(42,330,359)
435,188,313

(13,230,379)
(31,969,222)
(1,330,202)
(19,243,409)
(257,330)
(66,030,542)

33,683,428
6,368,543
6,551
17,366,057
2,221,759
59,646,338

150,212,734
(1,752,171)

32,558,672

(81,424,422)
(246,433,545)
(16,588,159)
(102,591,826)
(15,051,653)
(462,089,605)
411,465,965
150,212,734
(11,523,858)
550,154,841

One Report 2564
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รำคำทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ ง
อำคำรและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำรและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2564
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563

เพิ่มขึน้

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย

(หน่ วย : บำท)
โอนเข้ำ/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

77,830,500
245,717,011
467,799,438
25,100,916
102,182,111
17,022,487
935,652,463

17,987,770
19,641,385
1,284,890
6,244,653
80,000
45,238,698

(7,515,316)
(20,395,242)
(4,365,147)
(17,121,363)
(49,397,068)

(43,008,369)
(787,527)
45,525,876
1,729,980

77,830,500
213,181,096
466,258,054
22,020,659
136,831,277
17,102,487
933,224,073

(98,188,824)
(203,432,428)
(16,836,659)
(89,988,087)
(16,348,307)
(424,794,305)
510,858,158
2,800,124
(29,905,660)
483,752,622

(14,184,070)
(27,853,311)
(1,414,334)
(22,806,801)
(667,775)
(66,926,291)

2,090,515
10,864,174
2,986,485
16,593,784
32,534,958

8,404,908
(411,301)
(4,513,370)
3,480,237

2,661,000
(12,424,699)

-

(5,461,124)
-

(101,877,471)
(220,832,866)
(15,264,508)
(100,714,474)
(17,016,082)
(455,705,401)
477,518,672
(42,330,359)
435,188,313

บำท
บำท

66,030,542
66,926,291
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ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ ง
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
จาหน่ าย

(หน่ วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

36,000,000
97,166,157
310,712,446
7,584,055
8,466,685
5,563,276
465,492,619

4,872,490
44,928,500
2,134,497
5,428,605
57,364,092

(43,032,282)
(43,032,282)

36,000,000
102,038,647
312,608,664
9,718,552
13,895,290
5,563,276
479,824,429

(28,200,809)
(110,135,715)
(4,708,854)
(6,795,355)
(5,520,456)
(155,361,189)
310,131,430
(29,905,660)
280,225,770

(2,752,517)
(23,948,602)
(939,019)
(1,446,404)
(12,346)
(29,098,888)

5,640,809
5,640,809

-

28,746,250

(30,953,326)
(128,443,508)
(5,647,873)
(8,241,759)
(5,532,802)
(178,819,268)
301,005,161
(1,159,410)
299,845,751

One Report 2564
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ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ ง
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2564
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
จาหน่ าย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

36,000,000
101,202,148
318,789,510
11,550,502
23,204,556
5,563,276
496,309,992

1,602,348
10,316,394
398,700
1,094,480
13,411,922

(5,638,339)
(18,393,458)
(4,365,147)
(15,832,351)
(44,229,295)

36,000,000
97,166,157
310,712,446
7,584,055
8,466,685
5,563,276
465,492,619

(27,247,259)
(99,935,951)
(6,530,799)
(21,615,868)
(5,184,527)
(160,514,404)
335,795,588
(29,905,660)
305,889,928

(2,554,751)
(19,469,692)
(1,164,540)
(875,666)
(335,929)
(24,400,578)

1,601,201
9,269,928
2,986,485
15,696,179
29,553,793

-

-

(28,200,809)
(110,135,715)
(4,708,854)
(6,795,355)
(5,520,456)
(155,361,189)
310,131,430
(29,905,660)
280,225,770

บาท
บาท

29,098,888
24,400,578

ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างรวมถึงเครื่ องจักรส่วนหนึ่งของกลุ่มบริ ษทั ได้ถูกจดจานองเพื่อใช้เป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน
สิ นเชื่อจากธนาคาร ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 17, 19 และ 20
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สินทรัพย์ สิทธิการใช้

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

23,049,608
146,127,120
51,525,834
5,254,609
225,957,171

1,546,147
20,057,044
8,232,440
3,615,169
33,450,800

(11,525,825)
(141,779,063)
(153,304,888)

13,069,930
24,405,101
59,758,274
8,869,778
106,103,083

(6,373,883)
(48,850,410)
(2,191,940)
(3,442,120)
(60,858,353)
165,098,818
(36,857,086)
128,241,732

(5,832,340)
(7,364,511)
(3,780,413)
(1,970,267)
(18,947,531)

611,991
47,903,540
48,515,531

-

36,857,086

(11,594,232)
(8,311,381)
(5,972,353)
(5,412,387)
(31,290,353)
74,812,730
74,812,730

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

23,049,608
148,907,917
7,391,657
5,254,609
184,603,791

1,223,439
44,134,177
45,357,616

(4,004,236)
(4,004,236)

23,049,608
146,127,120
51,525,834
5,254,609
225,957,171

(38,334,577)
(570,040)
(1,577,008)
(40,481,625)
144,122,166
(36,857,086)
107,265,080

(6,373,883)
(10,515,833)
(1,621,900)
(1,865,112)
(20,376,728)

-

-

-

(6,373,883)
(48,850,410)
(2,191,940)
(3,442,120)
(60,858,353)
165,098,818
(36,857,086)
128,241,732

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2564
2563

120

(หน่ วย : บาท)

บาท
บาท

One Report 2564

18,947,531
20,376,728
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ราคาทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

ราคาทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

8,555,568
1,747,782
10,303,350

8,232,440
8,385,315
16,617,755

-

16,788,008
8,385,315
1,747,782
26,921,105

(285,845)
(776,792)
(1,062,637)
9,240,713

(1,066,695)
(1,729,834)
(776,792)
(3,573,321)

-

(1,352,540)
(1,729,834)
(1,553,584)
(4,635,958)
22,285,147

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

1,747,782
1,747,782

8,555,568
8,555,568

-

8,555,568
1,747,782
10,303,350

1,747,782

(285,845)
(776,792)
(1,062,637)

-

(285,845)
(776,792)
(1,062,637)
9,240,713

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2564
2563

บาท
บาท

จานวนเงินที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและมีมลู ค่าต่า

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
4,253,164
3,044,147
55,603,337
44,670,320
59,856,501
47,714,467

3,573,321
1,062,637

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
891,525
257,237
3,576,957
1,873,697
4,468,482
2,130,934
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- 30 15.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่ นอกจากค่ าความนิยม

ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิในการบริ หาร
แฟรนไชส์
เครื่ องหมายการค้า
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายราคาสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิในการบริ หาร
แฟรนไชส์
เครื่ องหมายการค้า
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

(หน่ วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
จาหน่ าย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

35,861,181
8,228,662
33,880,822
5,740,058
109,361,786
193,072,509

1,191,772
1,191,772

(243,830)
(243,830)

35,861,181
9,176,604
33,880,822
5,740,058
109,361,786
194,020,451

(31,781,266)
(4,279,757)
(8,474,845)
(4,305,042)
(25,877,005)
(74,717,915)
118,354,594
118,354,594

(1,019,979)
(1,872,295)
(1,694,041)
(1,435,015)
(4,202,676)
(10,224,006)

158,648
158,648

(32,801,245)
(5,993,404)
(10,168,886)
(5,740,057)
(30,079,681)
(84,783,273)
109,237,178
(103,903,485)
5,333,693

(103,903,485)

-

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่ องหมายการค้า จานวนเงิน 79.03 ล้านบาท สิ ทธิในการ
บริ หาร จานวนเงิน 23.71 ล้านบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จานวนเงิน 1.16 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิในการบริ หาร
แฟรนไชส์
เครื่ องหมายการค้า
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายราคาสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิในการบริ หาร
แฟรนไชส์
เครื่ องหมายการค้า
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม

ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
2564
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
จาหน่ าย

(หน่ วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

30,761,287
5,868,113
33,880,822
5,740,058
109,090,346
185,340,626

5,099,894
2,430,749
271,440
7,802,083

(70,200)
(70,200)

35,861,181
8,228,662
33,880,822
5,740,058
109,361,786
193,072,509

(25,761,287)
(3,404,923)
(6,780,804)
(2,391,690)
(17,561,097)
(55,899,801)
129,440,825

(6,019,979)
(886,566)
(1,694,041)
(1,913,352)
(8,315,908)
(18,829,846)

11,732
11,732

(31,781,266)
(4,279,757)
(8,474,845)
(4,305,042)
(25,877,005)
(74,717,915)
118,354,594

บาท
บาท

10,224,006
18,829,846
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564
3,391,340
(2,654,308)
737,032

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
2,824,340
(2,334,877)
489,463

ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
2564
2563

16.

ค่ าความนิยม
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34,000
(205,875)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
จาหน่ าย

567,000
(319,431)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
3,425,340
(2,860,183)
565,157

-

(หน่ วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
3,391,340
(2,654,308)
737,032

บาท
บาท

205,875
319,431

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
103,486,906
59,283,973
44,202,933
(26,017,000)
77,469,906
103,486,906

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ลดลงจากการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

124

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
จาหน่ าย

(หน่ วย : บาท)
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- 33 การปั นส่ วนของค่าความนิ ยมให้แก่ หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สามารถแสดงได้ดงั นี้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
26,872,107
26,872,107
26,017,000
6,394,866
6,394,866
44,202,933
44,202,933
77,469,906
103,486,906

ธุรกิจบรรจุภณั ฑ์ - ผลิตและจัดจาหน่ายบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
ธุรกิจอาหาร - ร้านอาหาร
ธุรกิจอาหาร - ผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง
ธุรกิจอาหาร - ผลิตและจัดจาหน่ายผลไม้อบแห้ง

การทดสอบการด้ อยค่ า
การทดสอบการด้อยค่าประจาปี ผูบ้ ริ หารได้วา่ จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินแห่ งหนึ่ งเพื่อทาการประเมินมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง และธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายผลไม้อบแห้ง โดยได้
ประมาณการกระแสเงิ นสดอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี อ้างอิงจาก
แผนการเงินและการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีดงั ต่อไปนี้
อัตราการเติบโตของยอดขาย (ร้อยละ)
อัตราการเติบโตระยะยาว (ร้อยละ)
อัตราคิดลด (ร้อยละ)

ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
2.00 - 5.00
1.00
7.64

ธุรกิจอาหาร
19.24 - 31.36
1.00
10.00 - 14.00

สมมติฐานของกระแสเงินสด
ผูบ้ ริ หารประมาณการกาไรขั้นต้นใกล้เคียงกับอัตรากาไรขั้นต้นปกติของบริ ษทั จากประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ ริ หารเชื่อ
ว่าเป็ นข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ในการประมาณการนี้
อัตราการเติบโตของยอดขาย
อัตราการเติบโตของยอดขายในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ 5 ปี พิจารณาจากผลประกอบการในอดีตและความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาตลาด
อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้อา้ งอิงจากอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักนามาใช้ในการ
ประมาณกระแสเงินสดสาหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลา 5 ปี
อัตราคิดลด
อัตราคิดลดได้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะเจาะจง
ของสิ นทรัพย์
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- 34 จากการพิ จารณามูล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น ผูบ้ ริ ห ารไม่ไ ด้พิ จ ารณาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงอื่ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ นและอาจ
จาเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ สาคัญ อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นมี ความอ่อนไหวจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ร้ อยละ 0.5
ร้ อยละ 0.5

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตระยะยาว

17.

(5,808)
4,621

6,756
(3,974)

(หน่ วย : พันบาท)
ธุรกิจอาหาร
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ร้ อยละ 0.5
ร้ อยละ 0.5
(41,127)
31,643

45,489
(28,651)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจากธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ ง
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
15,852,260
7,446,562
37,337,832
16,302,452
84,996,039
84,706,285
138,186,131
108,455,299

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั มี เ งิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธนาคารและตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิ น อัตราดอกเบี้ ยร้อย
ละ MOR และ MOR-1 ต่อปี ตามลาดับ หนี้ สินดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR+2 ต่อปี และ MOR ต่อปี เจ้าหนี้ แฟคเตอริ่ ง
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1.62 ต่อปี และตัว๋ สัญญาใช้เงิ น อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ MOR และ MLR-0.5 ต่อปี หนี้สิน
ดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินของบริ ษทั ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรและกรรมการของบริ ษทั
ย่อย
18.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่

เจ้าหนี้การค้า - ผูค้ า้ ทัว่ ไป
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม
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งบการเงินรวม
2564
2563
209,322,056 128,885,903
235,504
30,106,564
32,315,010
690,606
74,760,335
38,221,944
314,424,459 200,113,463
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
89,462,859
60,167,015
235,504
512,379
4,527,973
4,938,741
690,606
12,862,067
8,000,139
107,088,403
74,308,880
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เงินกู้ยมื ระยะยาว

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
128,821,636
20,727,706
(31,552,187) (11,911,615)
97,269,449
8,816,091

เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารมีรายละเอียดดังนี้
วงเงิน
8.00
4.00
6.20
3.00
9.00
0.90
88.00

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่อปี
4
5
MRR+0.5
2
2
2
MLR-1.50

ระยะเวลาผ่อนชาระ
กันยายน 2560 ถึง สิ งหาคม 2565
พฤศจิกายน 2561 ถึง ตุลาคม 2565
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2567
พฤศจิกายน 2563 ถึง เมษายน 2565
ธันวาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2565
กันยายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2566
มิถุนายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2569

เงินกูย้ มื ระยะยาวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย และโดยกรรมการ
ของบริ ษทั ย่อย และค้ าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่ ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบาง
ประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการ
ชาระหนี้ เป็ นต้น
20.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดเกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
25,438,774
36,093,973
61,532,747
(5,372,916)
56,159,831
(22,282,692)
33,877,139

25,669,354
37,230,064
42,440,000
105,339,418
(31,714,111)
73,625,307
(20,721,106)
52,904,201

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,381,459
12,619,046
19,000,505
(1,623,389)
17,377,116
(5,539,732)
11,837,384

2,383,272
5,483,682
7,866,954
(757,612)
7,109,342
(2,063,139)
5,046,203

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้ สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร เครื่ องจักร และยานพาหนะ ซึ่ งมี
ระยะเวลาประมาณ 3 - 25 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าบางส่วนค้ าประกันโดยการจดจานองเครื่ องจักรของบริ ษทั (ดูหมายเหตุ
ข้อ 13)
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หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่

ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เงินมัดจาค่าเช่า
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 22)
เงินปันผลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

22.

งบการเงินรวม
2564
2563
145,263
2,250,714
3,099,435
4,717,989
10,720,269
10,720,269
17,709,898
8,902,618
31,529,602
26,736,853

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
28,000
1,975,844
3,586,504
10,720,269
10,720,269
10,616,309
1,395,337
23,312,422
15,730,110

งบการเงินรวม
2564
2563
20,484,945
21,355,941
3,547,400
2,654,597
254,368
245,615
991,810
(835,483)
(478,434)
(3,190,290)
(1,713,333) (3,883,018)
(880,000)
18,069,173
20,484,945
(3,099,435) (4,717,989)
14,969,738
15,766,956

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,352,033
6,717,125
974,663
1,105,038
83,154
80,001
924,758
285,940
(880,000)
(670,131)
(880,000)
7,740,548
6,352,033
(1,975,844) (3,586,504)
5,764,704
2,765,529

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานจากบริ ษทั ย่อย
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผล (กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กลับรายการจากแผนการเลิกจ้าง
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
จัดประเภทผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประมาณการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ขอ้ สมมติฐานที่สาคัญดังนี้
งบการเงินรวม

2564
อัตราคิดลด
ร้อยละ 0.79 - 2.46 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
อัตราการเสี ยชีวิต
ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ.2560
เกษียณอายุ
55 - 60 ปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
2563
ร้อยละ 0.39 - 1.62 ต่อปี ร้อยละ 1.70 - 1.95 ต่อปี ร้อยละ 1.04 - 1.37 ต่อปี
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ.2560
มรณะไทย พ.ศ.2560
มรณะไทย พ.ศ.2560
55 - 60 ปี
55 - 60 ปี
55 ปี
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- 37 จานวนเงินที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จากผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
3,547,400
2,654,597
254,368
245,615
991,810

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
974,663
1,105,038
83,154
80,001
-

563,060
4,364,828

563,060
1,620,877

3,892,022

1,185,039

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั ต้นทุนบริ การในอดีตและผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากผลประโยชน์ระยะยาว
อื่น จะรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ต้นทุนดอกเบี้ยจะรวมอยูใ่ นต้นทุนทางการเงิน
ผล (กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้

ผล (กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจาก
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ผล (กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจาก
การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
จานวนเงินที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

118,020

-

77,812

-

(716,632)
120,178
(478,434)

-

(320,007)
528,135
285,940

-

563,060
(1,041,494)
(478,434)

-

563,060
(277,120)
285,940

-

ผล (กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกรวมอยูใ่ นรายการที่ไม่ตอ้ ง
จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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- 38 การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)

23.

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

722,225
(678,097)

714,896
(673,086)

311,886
(292,135)

154,226
(146,260)

อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

(577,082)
607,812

(702,238)
739,908

(226,212)
239,144

(149,976)
156,801

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 10
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

1,095,849
(954,259)

1,373,443
(1,170,368)

585,254
(507,958)

475,038
(400,913)

ทุนเรื อนหุ้น ส่ วนตา่ มูลค่ าหุ้น และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
23.1 ทุนเรื อนหุน้ และส่วนต่ามูลค่าหุน้
รายการเคลื่อนไหวของทุนเรื อนหุน้ และส่วนต่ามูลค่าหุน้ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
การใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
หุ้นสามัญ
ส่ วนต่า
รวม
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้น
หุ้น
บาท
บาท
บาท
1,912,690,915 1,912,690,915 (24,802,415) 1,887,888,500
206,971,088
206,971,088 (103,693,544)
103,277,544
2,119,662,003 2,119,662,003 (128,495,959) 1,991,166,044

ส่วนต่ามูลค่าหุน้ สามัญจานวน 103.69 ล้านบาท ได้รวมต้นทุนทางตรงในการออกหุน้ จานวน 0.20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จานวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เป็ น 3,643,217,764 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 984,568,883 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และได้มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุ ้นสามัญที่ออกใหม่เป็ น
ดังนี้ (ก) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 423,932,401 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right
Offering) (ข) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 519,030,892 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญเสดงสิ ทธิที่
จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และ (ค) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 41,605,590 หุ ้น
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) บริ ษทั
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม 2564
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24 ธันวาคม 2561

วันที่อนุมัติ
29 มีนาคม 2562

20 มกราคม 2565

735,956,446
735,956,446

จานวนคงเหลือ
หน่ วย
-

จานวน
หน่ วย

เพิม่ ขึน้
ระหว่ างปี

206,971,088
206,971,088

ใช้ สิทธิ
หน่ วย
1

อัตราการใช้ สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญต่ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่ วย
206,971,088
206,971,088

หุ้นสามัญ
ออกเพิม่
ระหว่ างงวด
หุ้น

ลดลงระหว่ างปี

0.50

ราคาในการ
ใช้ สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ
บาท

103,485,544
103,485,544

จานวนเงิน
บาท

528,985,358
528,985,358

จานวนคงเหลือ
หน่ วย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จานวน 519,030,892
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 6 หุน้ สามัญต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Right offering) แล้วเสร็ จ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี และมีราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุน้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) จานวน 759,613,966
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมีอายุไม่เกิ น 3 ปี นับจากวันที่ ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งแรก และมีอตั ราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1
หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ ที่ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ ้น ต่อมาบริ ษทั ได้ปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GLOCON-W4 เป็ น 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.0474 หุ ้น เพื่อให้สิทธิ ประโยชน์
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ไม่นอ้ ยกว่าสถานะที่มีอยู่ จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 การปรับสิ ทธิดงั กล่าวมีผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

GLOCON- W4

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

กาหนดวันที่ใช้ สิทธิ
ครั้งแรก
ครั้งสุ ดท้ าย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

23.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ได้มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั โดยผ่านการอนุมตั ิจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกต้นทุนสาหรับมูลค่ายุติธรรมหรื อมูล
ค่าที่แท้จริ งของใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญดังกล่าวในงบการเงินนี้
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24.

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
2564
2563
103,168
212,703
8,463,669
5,414,277
24,699,788
5,924,055
135,000
992,293
362,086
29,127,723
8,963,806
69,445,696
14,952,872

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,641,569
6,642,104
1,957,580
1,188,893
24,699,789
145,618
22,722,406
932,077
362,086
8,975,804
4,335,887
67,074,843
12,528,970

งบการเงินรวม
2564
2563
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยม 129,920,486
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(31,341,689)
ค่าปรับ*
23,295,000
เงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน
10,874,222
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
220,949
รวม
132,748,019
220,949

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
397,100,000
41,770,000
58,111,524
14,726,492
23,295,000
220,949
493,233,016
41,990,949

ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
เงินรับค่าชดเชยประกันภัย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเช่ารับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

25.

ค่ าใช้ จ่ายอืน่

*ในเดือนเมษายน 2564 บริ ษทั จ่ายค่าปรับจานวนเงิน 23.30 ล้านบาท จากกรณี ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งสาหรับการสร้างราคาหุน้ บริ ษทั แห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2557

132

บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน) ● 56-1

One Report 2564

รับจากคุณพิชญ์สินี GLOCON / 03.03.65 / 17.48 น.

- 41 26.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าขนส่ง
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าซ่อมแซม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

27.

งบการเงินรวม
2564
2563
1,123,149,899
879,804,016
114,387,653
8,022,522
(112,953,739)
(86,388,581)
364,544,970
300,506,924
95,556,947
106,487,815
76,764,576
65,256,059
51,926,207
18,905,679
24,205,341
14,509,570
18,440,801
21,086,099
135,488,054
15,859,137
38,346,565
18,601,194
16,140,720
8,846,491

สินทรัพย์ และหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดสุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
5,584,541
5,580,907
(5,832,160)
(28,538,563)
(247,619)
(22,957,656)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
356,042,180
275,659,016
(17,418,514)
(4,872,826)
119,406,953
87,300,731
33,232,951
26,137,597
21,042,769
19,202,596
4,310,133
1,155,150
14,994,681
6,350,240
8,011,335
4,929,736
458,940,269
898,348
3,357,825
1,832,751
-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(6,428,469)
(6,428,469)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ผลต่างจากอัตราค่าเสื่ อมราคา
ผลขาดทุนสะสมยกมา
ค่าธรรมเนี ยมล่วงหน้ารอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ผลแตกต่างชัว่ คราวจากการรวมธุรกิจ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2564
248,538
1,185,010
(6,352,507)
2,006,799
1,934,395
(174,756)
(21,805,135)
(22,957,656)

งบการเงินรวม
รับรู้ ใน
รับรู้ ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
3,307,121
1,700,423
2,606,546
374,325
2,996,880
(270,778)
1,503,894
(5,231,034)
15,972,975
22,960,352

(250,315)
(250,315)

(หน่ วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
3,555,659
2,885,433
2,606,546
(5,978,182)
5,003,679
(270,778)
3,187,974
(5,405,790)
(5,832,160)
(247,619)
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
197,517
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
998,372
ผลขำดทุนสะสมยกมำ
5,557,856
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
2,254,968
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
(8,866,485)
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวจำกกำรรวมธุ รกิจ
(23,799,537)
(23,657,309)

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ผลต่ำงจำกอัตรำค่ำเสื่อมรำคำ
ผลขำดทุนสะสมยกมำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
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เพิ่มขึน้
จำกกำรรวม
ธุรกิจ
(1,074,267)
(1,074,267)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2564
(6,428,469)
(6,428,469)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
(10,201,751)
(10,201,751)

One Report 2564

งบกำรเงินรวม
รับรู้ใน
กำไรหรื อ
ขำดทุน
51,021
186,638
(3,551,057)
(320,573)
2,339,222
3,068,669
1,773,920

(หน่ วย : บำท)
รับรู้ใน
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับรู้ใน
รับรู้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
2,165,143
1,252,468
231,882
(5,579,430)
5,003,679
1,603,533
1,806,618
6,483,893

(55,424)
(55,424)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับรู้ใน
รับรู้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
3,773,282
3,773,282

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
248,538
1,185,010
2,006,799
1,934,395
(6,527,263)
(21,805,135)
(22,957,656)
(หน่ วย : บำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2564
2,165,143
1,252,468
231,882
(5,579,430)
5,003,679
1,548,109
(4,621,851)
(หน่ วย : บำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
(6,428,469)
(6,428,469)
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- 43 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
1,692,811
4,196,506
(22,960,352)
(1,773,920)
(21,267,541)
2,422,586

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ในปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

250,315

-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(6,483,893)
(3,773,282)
(6,483,893)
(3,773,282)

55,424

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนผลแตกต่างชัว่ คราวและยอดขาดทุนยกไปที่มิได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
128,161,787
68,121,292
770,787,611
971,931,421
898,949,398 1,040,052,713

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
45,062,352
201,972,172
395,953,283
201,972,172
441,015,635

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการดังกล่าว เนื่ องจากยังมีความ
ไม่แน่นอนว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดกับกาไรทางบัญชีได้ ดังนี้

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ภาษีคานวณจากอัตราภาษี
ปรับปรุ งด้วย :
ผลกระทบจากรายการที่ไม่ถือเป็ นรายได้และค่าใช้จ่าย
ทางภาษี
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผล
แตกต่างที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและกลับรายการ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษีเงินได้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(187,525,551)
(55,645,274) (453,885,758)
(17,607,813)
20%
20%
20%
20%
(37,505,110)
(11,129,055) (90,777,152)
(3,521,563)
(6,722,783)

11,777,721

77,809,366

(4,025,001)

22,960,352
(21,267,541)

1,773,920
2,422,586

6,483,893
(6,483,893)

3,773,282
(3,773,282)
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สิทธิพเิ ศษส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษ จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนผลิตสาหรับสัตว์น้ าและอาหารแช่แข็ง และ
อาหารบรรจุภาชนะผนึ ก ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2106(2)/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนดบางประการ สิ ทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ยังไม่เริ่ มใช้
สิ ทธิ ยกเว้นภาษี) โดยจานวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น จะต้องไม่เกิ นมูลค่าเงินลงทุนซึ่ งไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิและได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้สาหรับเงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งจ่ายจากกาไรของกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนตลอดระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยไม่ได้รับสิ ทธิ พิเศษตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนดังกล่าวและไม่ได้
ดาเนินการยืน่ ขอบัตรส่งเสริ มการลงทุนเพิ่มเติม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ ประเภท
กิจการผลิตหรื อถนอมอาหารหรื อสิ่ งปรุ งแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ยกเว้นการผลิตน้ าดื่มและไอศกรี ม) ตาม
บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 63-0580-0-00-1-2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษ
ดังกล่าวรวมถึงการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 โดยจานวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น จะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ่ งไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิและได้รับยกเว้น
ภาษีเงิ นได้สาหรับเงิ นปั นผลจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจ่ายจากกาไรของกิ จการที่ ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนตลอดระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จะได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกาไรสุ ทธิ ของปี
ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้

29.

136

เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.00 - 5.00 ของ
เงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพทิสโก้ ทั้งนี้ พนักงานที่เป็ นสมาชิกของกองทุนฯ จะได้รับคืนเงินที่จ่ายสมทบ และส่ วนของ
กลุ่มบริ ษทั เมื่อพนักงานลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนเป็ นจานวนเงิน 2.96 ล้านบาท และ 2.49 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.50 ล้านบาท
และ 1.38 ล้านบาท ตามลาดับ)
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กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
ในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลด โดยถือว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั (พันบาท)
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั (พันบาท)
จานวนหุ ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)
หุ้นที่เสมือนเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุ ้นสามัญปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง* (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด* (บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
(152,237)
(196)
(152,433)
1,998,519
(0.076)
(0.076)

(58,981)
271
(58,710)
1,902,181
(0.031)
(0.031)

งบการเงินรวม
2564
2563
(152,237)
(196)
(152,433)
1,998,519
300,633
2,299,152
(0.066)
(0.066)

(58,981)
271
(58,710)
1,902,181
241,267
2,143,448
(0.028)
(0.027)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(447,402)
(447,402)
1,998,519
(0.224)
(0.224)

(13,835)
(13,835)
1,902,181
(0.007)
(0.007)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(447,402)
(447,402)
1,998,519
300,633
2,299,152
(0.195)
(0.195)

(13,835)
(13,835)
1,902,181
241,267
2,143,448
(0.006)
(0.006)

* ขาดทุน ต่อหุ ้นปรับลดมีมูลค่าสูงกว่าขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานจึงเสมือนว่าไม่มีการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

31.

ส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงานเป็ น 3 ส่วนงานหลักคือ (1) ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ (2) ธุรกิจอาหาร และ (3) ธุรกิจ
อื่น ๆ และดาเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย บริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
โดยพิจารณาจากรายได้และกาไรขั้นต้นของแต่ละส่ วนงาน และประเมินกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานของ
ทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนินงานในงบการเงิน
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85,068

กาไรขั้นต้นตามส่ วนงาน

659,432
659,432

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลา

รวม

2564

604,035

604,035
-

2563

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลการจาแนกรายได้ตามวิธีการบันทึกรายได้ ดังนี้

407,522

1,764,667

1,198,208

1,198,208
-

2564

ธุรกิจอาหาร

674,223

785,361

937,465

937,465
-

2563

375,889

603,717

17,280

17,280
-

2564

ธุรกิจอื่น ๆ

20,256

22,857

17,810

17,810
-

2563

13,513

26,765

(305,093)

(899,565)

(12,650)

(12,650)
-

2564

(42,667)

(42,667)
-

2563

การตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน

(248,978)

(497,837)

1,862,270

1,862,270
-

2564

491,831

1,495,584

435,189
128,242
932,153

(55,645)

292,713
14,952
(221)
(354,119)
(8,970)

1,516,643
-

2563

1,516,643

1,516,643
-

2563

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

698,734

1,584,763

253,233

301,340
68,453
992
31,342
(579,089)
(10,564)

1,862,270
-

2564

รวมหนี้สิน

47,007
67,359
(1,013,931)

3,707

(42,667)

2563

1,274,382

46,238
6,957
(551,032)

21,275

(12,650)

2564

รวมสิ นทรัพย์

190
26,575

7,373

16,129
1,681

2563

550,155
74,813
959,795

321
22,536

5,164

17,280
-

2564

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

300,561
22,285
951,536

71,933
44,486
487,298

182,985

933,878
3,587

2563

การตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์อื่น

203,035
45,571
536,755

189,833

1,193,826
4,382

2564

ธุรกิจอื่น ๆ

(187,526)
316,059
16,397
1,432,211

98,648

566,636
37,399

2563

ธุรกิจอาหาร

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

รายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

651,164
8,268

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก - สุ ทธิ
รายได้จากบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

2564

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลรายได้และกาไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

- 46 -

รับจากคุณพิชญ์สินี GLOCON / 03.03.65 / 17.48 น.

รับจากคุณพิชญ์สินี GLOCON / 03.03.65 / 17.48 น.

- 47 ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 393 ล้านบาท
32.

ภาระผูกพันและหนังสือคา้ ประกัน
32.1 กลุ่ ม บริ ษัท มี ภ าระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า ระยะสั้ น สั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ที่ มี มู ล ค่ า ต่ า และสั ญ ญาบริ ก าร
ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายในอนาคต ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
ระยะเวลาการจ่ ายเงิน
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
5,089
20,725
205
871
5,294
21,596

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

นอกจากนี้ บางสาขาของบริ ษทั ย่อยจ่ายชาระภาระผูกพันตามสัดส่วนของรายได้ต่อเดือนในแต่ละสาขาในอัตรา
ร้อยละ 9 - 30 ต่อปี
32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนี้
งบการเงินรวม

หนังสื อค้ าประกัน

1,417

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

1,017

32.3 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาแฟรนไชส์กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ งเพื่อใช้เครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิ ในการบริ หารแฟรน
ไชส์ โดยบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมให้บริ ษทั ดังกล่าวในอัตราที่ระบุตามสัญญา
32.4 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการปรับปรุ งร้านอาหารและปรับปรุ งอาคารโรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เป็ นจานวนประมาณ 29.19 ล้านบาท
33.

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนนั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสม
ในการดารงไว้หรื อปรั บโครงสร้างของทุ น บริ ษทั อาจออกหุ ้นใหม่หรื อออกหุ ้นกู้เพื่อปรั บโครงสร้ างหนี้ หรื อขาย
สิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้
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การเปิ ดเผยเครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น เงินเบิกเกิ นบัญชี ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินกูย้ ืม
ระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า นโยบายการบัญชีสาหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ ได้เปิ ดเผย
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์มี
อัตราดอกเบี้ ยอยู่ในเกณฑ์เดี ยวกับตลาด ฝ่ ายบริ หารจึ งเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สิน
ทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่องเกิ ดจากความเป็ นไปได้ที่ ลูก ค้า อาจจะไม่ สามารถจ่ ายชาระหนี้ ใ ห้แ ก่ บ ริ ษทั ได้ภายใน
กาหนดเวลาปกติของการค้า เพื่อจัดการความเสี่ ยงนี้ บริ ษทั ได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็ นระยะ ๆ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซ้ื อขายกันเป็ นปกติทางการค้า กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารความ
เสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการชาระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความสาคัญต่อลูกหนี้ รายที่
ค้างชาระนานเกินกาหนดแต่ละราย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้ ท้ งั หมด โดยไม่จาเป็ นต้องรอ
ให้มีขอ้ บ่งชี้หรื อเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเกิ ดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย ดังนั้น บริ ษทั จึง
ไม่ได้ทาสัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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99,828
-

7,447
16,302
84,706
4,720
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ ง
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

เงินต้ น
อัตราดอกเบีย้
คงที่

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากที่มีขอ้ จากัด

6,004
56,160

15,852
37,338
84,996
122,818
-

3,511

16,008
73,625

-

-

382

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ ง
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

41,264
-

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากที่มีขอ้ จากัด

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

เงินต้ น
อัตราดอกเบีย้
คงที่

7,447
16,302
84,706
20,728
73,625

99,828
3,511

รวม

งบการเงินรวม

15,852
37,338
84,996
128,822
56,160

41,264
382

รวม

งบการเงินรวม

MRR+2 - MOR
MOR-1.62
MOR-1 - MLR-0.5
MRR+0.5
-

อัตราตลาด
-

2564

2.00 - 5.00
4.55 - 15.00

0.30

2563

2.00 - 5.00
5.00 – 15.00

0.25 - 0.30

อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ร้ อยละต่ อปี
ปรับขึน้ ลงตามอัตรา
ตลาด
คงที่

MRR+2 - MOR
MOR-1.62
MOR-1 - MLR-1
MLR-1.5 - MRR+0.5
-

อัตราตลาด
-

อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ร้ อยละต่ อปี
ปรับขึน้ ลงตามอัตรา
ตลาด
คงที่

- 49 -

40,000
-

53,203
-

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

40,000
-

21,794
-

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
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-

-

7,109

3,130

เงินต้ น
อัตราดอกเบีย้
คงที่

17,377

-

เงินต้ น
อัตราดอกเบีย้
คงที่

40,000
7,109

53,203
3,130

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

40,000
17,377

21,794
-

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่ วย : พันบาท)

5.00 - 6.78

-

MOR-1
-

อัตราตลาด
-

5.00 - 6.78

0.30

อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ร้ อยละ
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
คงที่

MOR-1
-

อัตราตลาด
-

อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ร้ อยละ
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
คงที่

(หน่ วย : พันบาท)
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การรวมธุรกิจ
บริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั เข้าซื้อธุรกิจผลไม้อบแห้งจาก บริ ษทั ไวต้า ฟู้ ด แฟคทอรี่ (1989) จากัด เป็ นจานวนเงิน 48.50
ล้านบาท และให้บริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด บริ หารจัดการธุ รกิ จดังกล่าว เพื่อเพิ่มธุ รกิ จส่ งออกประเภทผลไม้อบแห้ง
ในหลายประเทศ และเข้าซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ฟรุ ตตี้ดราย จากัด สัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้วเพื่อเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิน 25.50 ล้านบาท ผูบ้ ริ หารพิจารณารายการดังกล่าวว่าเป็ นการรวมธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันซื้ อธุรกิจ บริ ษทั
ได้กาเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ือ มีรายละเอียดดังนี้
บาท

สิ นทรัพย์
เครื่ องหมายการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

271,440
5,099,894

หนี้สิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้/เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อธุรกิจ

1,074,267
4,297,067
44,202,933
48,500,000

ในการจัดทางบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้รวมผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือธุรกิจ มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
บาท
361,403,222
755,065

รายได้
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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การดาเนินงานทีย่ กเลิก
ในปี 2560 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยมีมติให้หยุดดาเนิ นธุรกิจในส่ วนให้บริ การเช่าพื้นที่สื่อโฆษณาในสถานี น้ ามัน และ
ในปี 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยมีมติให้หยุดดาเนิ นธุ รกิจร้านอาหารมิยาบิ และร้านขนมหวานมิสเตอร์ โจนส์ออร์
แฟเนจ เนื่องจากบริ ษทั เห็นว่าการดาเนินธุรกิจในส่วนดังกล่าวไม่คุม้ ค่าเชิงพาณิ ชย์
ในเดือนมีนาคม 2564 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีมติให้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสองบริ ษทั ซึ่งดาเนินธุรกิจให้เช่า
พื้นที่ในศูนย์การค้า เนื่องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าไม่ได้อยูใ่ นแผนธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั
รายละเอียดฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม มีดงั ต่อไปนี้

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
ธุรกิจบริ การเช่าพื้นที่สื่อโฆษณา
ธุรกิจร้านอาหารและร้านขนม
รวม
หนี้สินสาหรับการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
ธุรกิจบริ การเช่าพื้นที่สื่อโฆษณา
ธุรกิจร้านอาหารและร้านขนม
รวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
รายได้อื่นรวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนสาหรับงวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
รายได้อื่นรวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

526,402
107,507
633,909

526,404
408,442
934,846

4,385,208
1,816,168
6,201,376

4,305,914
1,837,482
6,143,396
(หน่ วย : บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ธุรกิจบริ การเช่ า ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจให้ เช่ าพืน้ ที่
พืน้ ที่สื่อโฆษณา และร้ านขนม ในศูนย์ การค้ า
รวม
6,325,636
6,325,636
(4,644,201)
(4,644,201)
11,835
13,579
25,414
(142,254)
(1,933,732)
(2,075,986)
(130,419)
13,579
(252,297)
(369,137)

ธุรกิจบริ การเช่ า
พืน้ ที่สื่อโฆษณา
179,500
(116,773)
62,727

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจให้ เช่ าพืน้ ที่
และร้ านขนม ในศูนย์ การค้ า
27,196,250
(21,261,712)
60,000
1,461,678
(8,495)
(7,064,667)
51,505
331,549

(หน่ วย : บาท)
รวม
27,196,250
(21,261,712)
1,701,178
(7,189,935)
445,781

ผลการดาเนินงานของธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าได้จดั ประเภทรายการของธุรกิจดังกล่าวใหม่เป็ นการดาเนิ นงานที่
ยกเลิกในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รับจากคุณพิชญ์สินี GLOCON / 03.03.65 / 17.48 น.

- 52 37.

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปั จจุบนั การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
รายการ

การแสดงรายการ
ที่แสดงไว้เดิม
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทัว่ ไป ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทัว่ ไป
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ย่อย ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ย่อยและ
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย
ภาษีซ้ือและภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
รอเรี ยกคืน
เจ้าหนี้การค้า - ผูค้ า้ ทัว่ ไป เจ้าหนี้ อื่น - ผูค้ า้ ทัว่ ไป
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ อื่น - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้ ค่าซื้อสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน - ส่ วนที่ถึง
พนักงาน - ส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนึ่งปี
เงินสนับสนุนต้นทุนค่า
รายได้จากการขายและบริ การ
แม่พิมพ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

การแสดงรายการ
งบการเงินรวม
ในงวดปัจจุบัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น 223,353,808
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
553,983
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11,370,908

498,873
729,693

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

128,885,903
690,606
48,256,350
10,720,269
4,717,989

60,167,015
512,379
690,606
8,013,587
10,720,269
3,586,504

4,435,032

4,435,032

-

41,770,000

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย

38.
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การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
9,322,184
203,846,490

One Report 2564

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
มีดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)

นางทิพยสุดา ถาวรามร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
61

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- Master of Business Administration (with distinction)
- Wharton School, University of Pennsylvania
- Bachelor of Arts in Mathematics (magna cum laude)
Harvard University
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP) 2552
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ�ำกัด
2557 - 2562
รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)

นางสุพร วัธนเวคิน
รองประธานกรรมการ
58

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP) 2543
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2562 –ปัจจุบัน ประธาน
มูลนิธิอิออนประเทศไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษทั อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
71

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA (Accounting), Eastern New Mexico University, U.S.A.
- Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A.
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 73/2006
- Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 22/2016
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2546 (วปอ. 2546)
- สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2563
ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
40

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ดา้ นการเงินและระบบสารสนเทศ (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP) 53/2005
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
1.17
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร้อมแพค จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
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ประสบการณ์ท�ำงาน (ต่อ)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์ จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)

นายนพพร ภัทรรุจี
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
53

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (2540)
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2534)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟรุตตี้ดราย จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร้อมแพค จ�ำกัด
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

72

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์
(สาขาบริหารงานยุติธรรม)
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- Master of Comparative Laws, The University of Iowa, USA
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 130 / 2559
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18 / 2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259 / 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สมบูรณ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
มีผลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)

นายกุศล สังขนันท์
กรรมการ
61

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 1/2552
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 20/2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เดอะ มาสเตอร์เรียลเอสเตท จ�ำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาวแฟคเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิร์ช จ�ำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จอินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท แมกซ์เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: นายกุศล สังขนันท์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
มีผลเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)

นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
กรรมการ
61

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 64)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
สถาบันพัฒนาก�ำลังพลดิจิทัล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หอการค้าไทย
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1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล 40 - ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน 1.17%
- กรรมการ
สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ประธานกรรมการบริหาร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ด้านการเงินและ
ระบบสารสนเทศ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program
(DCP) 53/2005

ชื่อ – สกุล/
ตำ�แหน่ง

สัดส่วน
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ถืการ
อหุ้น
(ปี)
ในบริษัท
(%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ตำ�แหน่ง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และ
ประธานกรรมการ
บริหาร
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

ช่วงเวลา

บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟรุตตี้ดราย
จ�ำกัด
บริษัท นิปปอน แพ็ค
เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ดิ แองเจิ้ล
โกลบอล จ�ำกัด
บริษัท โกลคอน
อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด
บริษัท คิทเช่น พลัส
แฟรนไชส์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด
อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท พร้อมแพค
จ�ำกัด
บริษัท ทรานส์ไทย
เรลเวย์ จ�ำกัด

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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ชื่อ – สกุล/
ตำ�แหน่ง

สัดส่วน
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ถืการ
อหุ้น
(ปี)
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

2559 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

บริษัท ไทรทัน
รีซอร์สเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทรทัน
กรรมการ
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท โรงไฟฟ้า
กรรมการ
หนองรี จ�ำกัด
บริษัท อัครวัฒน์
กรรมการ
พลังงานพืชผล จ�ำกัด
บริษัท ไทรทัน
กรรมการ
เพาเวอร์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทรทัน
และกรรมการบริหาร เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ลูเซนท์
กรรมการ
เอนเนอร์จี จ�ำกัด
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง
กรรมการ และ
ประธานกรรมการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริหาร

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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2. นายนพพร ภัทรรุจี
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่
		 บริหาร
- กรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล/
ตำ�แหน่ง

53 - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2534)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (2540)

-ไม่มี-

สัดส่วน
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ถืการ
อหุ้น
(ปี)
ในบริษัท
(%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

ช่วงเวลา

บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ฟรุตตี้ดราย
จ�ำกัด
บริษัท นิปปอน แพ็ค
เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ดิ แองเจิ้ล
โกลบอล จ�ำกัด
บริษัท โกลคอน
อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด
บริษัท คิทเช่น พลัส
แฟรนไชส์ จ�ำกัด
บริ ษั ท เอ็ น พี พี ฟู ้ ด
อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท พร้อมแพค
จ�ำกัด

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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3. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
- กรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล/
ตำ�แหน่ง

49 - ปริญญาโท MBA (Finance & International -ไม่มีBusiness) University of ST. Thomas
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Strategic CFO รุ่น 4
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วน
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ถืการ
อหุ้น
(ปี)
ในบริษัท
(%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทรทัน
พาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท โรงไฟฟ้า
หนองรี จ�ำกัด
บริษัท อัครวัฒน์
พลังงานพืชหมุนเวียน
จ�ำกัด
บริษัท ไทรทัน
รีซอร์สเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทรทัน
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ทรานส์ ไทย
เรลเวย์ จ�ำกัด

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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53 - Bachelor of Arts (International Relations)
Ohio University
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

-ไม่มี-

5. นายธวิน อินทรแจ้ง
46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) -ไม่มี- กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Executive
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน และ
		 Vice President
การธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
		 กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง
		 และอาหารส�ำเร็จรูป
- ไม่มี
		 พร้อมทาน

4. นางสาวสุภัทรา คูรัตน์
- กรรมการบริหาร
- Senior Executive
Vice President
(Production)

ชื่อ – สกุล/
ตำ�แหน่ง

สัดส่วน
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ถืการ
อหุ้น
(ปี)
ในบริษัท
(%)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

บริษัท ฟรุตตี้ดราย
จ�ำกัด
บริษัท โกลบอล
2563 – ปัจจุบัน Executive Vice
President กลุ่มธุรกิจ คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
อาหารแช่แข็งและ (มหาชน)
อาหารส�ำเร็จรูป
พร้อมทาน
2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด
เซอร์วิส จ�ำกัด
2556 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยูเนี่ยน
โฟรเซ่นฟู้ดส์ จ�ำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

2563 – ปัจจุบัน Senior Executive
Vice President
(Production)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท คิทเช่น พลัส
แฟรนไชส์ จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟรุ้ตตี้
บลิส จ�ำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โกลคอน
อินเตอร์ชนั่ แนล จ�ำกัด
2560 – 2563 Global Commercial บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊
Innovation Director จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง
จ�ำกัด

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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57 - อนุปริญญา ภาษาศาสตร์ (จีน แมนดาริน)
GuangZhou Language College
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- Certificate (Intensive Course) AUA
Language Canter
การอบรม
- Certificate (Director Accreditation
Program) Thai Institute of Directors
- Certificate McDonald’s Development
Training (Singapore)

58 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

6. นายปรีชา ชุณหชัชวาล
- กรรมการบริหาร
- ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหาร

7. นายรณชิต พงษ์บุญฤทธิ์
- กรรมการบริหาร
- Executive Vice
President
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ชื่อ – สกุล/
ตำ�แหน่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่วน
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ถืการ
อหุ้น
(ปี)
ในบริษัท
(%)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป

2561 – 2562
(Sushi Hiro)
2556 – 2560
(Marugame
Seimen)

2563 – ปัจจุบัน Executive Vice
President กลุ่มธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์
2559 - 2563 ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป

2562 – 2563
(นิตยาไก่ย่าง)

2564 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป

ช่วงเวลา

บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท เอ็นพีพีฟู้ดส์
อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท นิตยาไก่ย่าง
ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ
จ�ำกัด
บริษัท ฮิโระ กรุ๊ป
จ�ำกัด
บริษัท โนดุฟู้ดส์ จ�ำกัด

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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9. นางสาววันทนา พิศมัย
- ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

43 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-ไม่มี-

8. นางสาวอริศรา ลีลาอ�ำไพ 42 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -ไม่มี- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เลขานุการบริษัท
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

ชื่อ – สกุล/
ตำ�แหน่ง

สัดส่วน
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ถืการ
อหุ้น
(ปี)
ในบริษัท
(%)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

บริษัท เจ. เอส. พี.
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท บูทิค
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

2560 – ปัจจุบัน ผู ้ ค วบคุ ม ดู แ ลการท�ำ บริษัท โกลบอล
บัญชี
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จ�ำกัด
(มหาชน

2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน และ
เลขานุการบริษัท
Executive Vice
2563
President – Ac
counting
Senior Manager –
2560-2563
Reporting and
Disclosure

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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นางทิพยสุดา ถาวรามร
นางสุพร วัธนเวคิน
น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
นายนพพร ภัทรรุจี
นายกุศล สังขนันท์
น.ส.อัจฉราวรรณ เจียรธนพร
น.ส.สุภัทรา คูรัตน์
นายรณชิต พงษ์บุญฤทธิ์
นายธวิน อินทรแจ้ง
นายปรีชา ชุณหชัชวาล
นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์

รายชื่ อกรรมการ/ผู ้บริหาร
GLOCON
NPPFS
A
B
BC
B
B
B
B
BCD
B
B
B
CD
CD
CD
CD
C
B

B

B

B
B

FD

NPPF

B

B

B

บริษัท
KP

B

B

TAG

B

B

B

GCI

B

B

PP

ชือ่ บริษทั : GLOCON = บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) NPPFS = บริษทั เอ็นพีพฟี ดู้ เซอร์วสิ จ�ำกัด FD = บริษทั ฟรุต้ ตี้ ดราย จ�ำกัด NPPF = บริษทั เอ็นพีพฟี ดู้ อินคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
KP = บริษัท คิทเช่นพลัส แฟรนไชส์ จ�ำกัด TAG = บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จ�ำกัด1 GCI = บริษัท โกลคอน อินเตอร์ชั่นแนล จ�ำกัด PP = บริษัท พร้อมแพค จ�ำกัด
หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการบริษัท B = กรรมการ C = กรรมการบริหาร D = ผู้บริหาร
1
บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จ�ำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟรุตตี้ บลิส จ�ำกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ล�ำดับที่

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ปี 2562 - 2564 อาทิ
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ยกระดับกระดาษท�ำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/63 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- The Art of Internal Audit Report Writing สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�ำก�ำไร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กฎหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- TFRS ทุกฉบับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Corporate Finance สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กฎหมาย Transfer Pricing ธรรมนิติ
-ไม่มี-ไม่มี-

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

นางสาวโชติกา โยควิบูล
14 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 8868
วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 1013

ชื่อ-นามสกุล
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอแอล ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน
มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน ดังนี้

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

56-1 One Report 2564 ● บริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จํากัด (มหาชน)

165

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอล ออดิท จ�ำกัด/ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษา
2558 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ�ำกัด
2555 - 2560 กรรมการบริษัท และผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ซีทีเอช จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2555 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด/ธุรกิจรับสอบบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เอแอล ออดิท จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการตรวจสอบบัญชี การท�ำบัญชี การตรวจสอบภายใน การให้ค�ำปรึกษาด้านภาษีและการเงิน
ที่อยู		
่
50/265 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์		
0 2130 1382
Email 		
chotika@ala.co.th

ประสบการณ์ท�ำงาน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
โทร 0 2712 5487-88

http://www.glocon.co.th.

