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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1 นโยบายและการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จากัด (มหาชน) (“GLOCON”) (เดิม ชื่ อ “บริ ษั ท เอ็น พี พีจี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)”
(“NPPG”) ) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 และต่อมาบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนพร้ อม
กับเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536 โดยมีธุรกิจหลักคือ ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ประเภทต่างๆ เช่ น พลาสติก ชนิ ด อ่อนตัว (Flexible Packaging), ขวดพี อี ที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) และ
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึ ้นรูปด้ วยระบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร (บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด)(“PP”) เพื่อใช้ สาหรับบรรจุสินค้ า
อุปโภคและบริ โภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร
นอกจากนี ้ยังได้ ลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็ นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจร้ านอาหารและ
เครื่ องดื่ม (บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด และ บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด)(“NPPF” และ “KPF”) ธุรกิจอาหาร
แปรรูปแช่แข็งและอาหารกึ่งสาเร็ จรูปพร้ อมทาน (บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด)(“NPPFS”) ธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า ซึ่ง
เป็ นศูนย์การค้ าประเภท Community Mall บนเนื ้อที่กว่า 19 ไร่ ริ มถนนบรมราชชนนี (บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด) (“TBM”)
และธุรกิจในรู ปแบบการตลาดเครื อข่าย (Network Marketing) เพื่อจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค (บริ ษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล
จากัด) ทังนี
้ ้ ยังมีบริ ษัทย่อยอีก 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง จากัด และ บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ง
ปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีการประกอบกิจการใดๆ
1.1 นโยบายในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทั ศน์ ของบริษัท คือ ก้ าวสู่การเป็ นผู้นาแห่งอุตสาหกรรมทางด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ด้ านการผลิตอาหารในประเทศ และ
ต่างประเทศ และด้ านการผลิตสินค้ าผลไม้ อบแห้ งในตลาดต่างประเทศ รวมถึงสินค้ าอุปโภค บริ โภค เพื่อกระจายสินค้ าผ่าน
ช่องทางร้ านสะดวกซื ้อขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้ นการสร้ างสรรค์และพัฒนา ความเป็ นเลิศทางด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลาย และแนวคิดการก้ าวไปข้ างหน้ าอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้ กบั อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และองค์กรสืบไป
เพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ นผู้นาแห่งอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ บริ ษัทได้ กาหนด “พันธกิจ” ดังนี ้
1. มุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ มีนวัตกรรมด้ านการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อสร้ างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. เคารพในการแข่งขันอย่างสร้ างสรรค์และโปร่งใส เต็มเปี่ ยมไปด้ วยจริ ยธรรม
3. สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างให้ เกียรติ
เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
4. พัฒ นาให้ บ ริ ษั ทเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ เพื่ อปรับปรุ งคุณ ภาพบุค ลากรทุกระดับอย่างต่ อเนื่ อง ทัง้ ด้ านทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
5. ยึดถือความสาคัญของผลประโยชน์ผ้ ูถือหุ้น ในด้ านผลประกอบการหรื อการบริ หารความเสี่ยงทังในระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

6. ยึดมัน่ ในการเป็ นองค์กรที่ดีของสังคม เคารพกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอย่างเคร่ งครัด เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและร่วมพัฒนาสังคมไปพร้ อมกัน
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2562
 ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่ อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้ มีม ติ อนุมัติ ให้ จัดตัง้ บริ ษั ทย่อยชื่ อ
“บริ ษั ท ดิ แองเจิ ล้ โกลบอล จากัด ” ด้ วยวัตถุประสงค์ การลงทุนในธุรกิ จในรู ปแบบการตลาดเครื อข่าย (Network
Marketing) เพื่อจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค โดยสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งทาให้ เกิดการ
กระจายรายได้ แบบปากต่อปากในรูปแบบ Word of Mounts Marketing ที่ใช้ สายสัมพันธ์ในการแนะนาผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การโดยมีองค์ความรู้ (Intellectual Distribution) ทาให้ เกิดลูกค้ าที่จงรักภักดีตอ่ แบรนด์ได้ ง่าย (Product Lovers &
Loyalty Customers) โดยบริ ษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด มีทนุ จดทะเบียน 20 ล้ านบาท มีสดั ส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 100
้
ษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
สยาม เกตเวย์ จากัด (SGW) “บริ ษัทร่ วม” จากผู้ถือหุ้นรายอื่นทังหมด
้
ซึ่งประกอบด้ วย บริ ษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน) (TACC) และบุคคลธรรมดา ซึง่ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 49 และ ร้ อยละ 2 ตามลาดับ รวมเป็ นร้ อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึง่ ต่อมาบริ ษัทได้ ทาการซื ้อขายและโอนหุ้นสามัญดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยชาระเงินค่า
หุ้นทังสิ
้ ้น 0.94 ล้ านบาท ซึ่งทาให้ บริ ษัท สยาม เกตเวย์ จากัด มีสถานะเปลี่ยนจาก "บริ ษัทร่ วม" กลายเป็ น "บริ ษัท
ย่อย" และในครัง้ เดียวกันนี ้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริ ษัททันทีภายหลังจากการเข้ าหุ้น
เสร็ จสมบูรณ์ จากเดิมชื่อบริ ษัท สยาม เกตเวย์ จากัด เปลีย่ นเป็ น บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยบริ ษัท
ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2562
 บริ ษั ท ได้ มี ก ารประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2561 ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ให้ บ ริ ษั ท
เปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริ ษัท และการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริ ษัท
จากเดิมชื่อ “บริ ษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)” (“NPPG”) เปลี่ยนเป็ น “บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)” (“GLOCON”) โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริ ษัทกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2561
 บริ ษั ท ได้ มี ก ารประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 16 มี น าคม 2561 ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ให้ บ ริ ษั ท
เปลี่ย นแปลงชื่ อ และตราประทับ ของบริ ษั ท จากเดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ท นิ ป ปอน แพ็ ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)”
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เปลี่ ย นเป็ น “บริ ษั ท เอ็ น พี พี จี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” (“NPPG”) โดยบริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
ในการประชุมครัง้ เดียวกันนัน้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 400,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,656,484,904 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,056,484,904 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 400,000,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท โดยจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน เพื่ อ เสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ Asia Alpha Equity Fund 1 ซึ่งเป็ นกองทุนย่อยของ
Asia Alpha Equity Master Fund ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมี Banjaran Asset Management Pte. Ltd.
เป็ นผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนดังกล่าวไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท
รวมทังสิ
้ ้นจานวน 280,000,000 บาท โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อย
แล้ วเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ เข้ าร่วมลงทุนกับ
บริ ษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (TACC) จัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนชื่อ “บริ ษัท สยาม เกตเวย์ จากัด” มีโครงสร้ าง
การถือหุ้นแบ่งเป็ น TACC ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทร่ วมทุน และ NPPG ถือหุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทร่วมทุน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จในจุด
เดียว (One Stop Service) ซึ่งรวมถึงการบรรจุผลิตภัณ ฑ์ และจัดจาหน่ายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อส่งออก
ต่า งประเทศทัง้ ในรู ป แบบ Online, Offline, B2B, B2C และสถานที่ ข ายสิ น ค้ า ปลอดภาษี (Duty Free) ต่า งๆ ใน
ภูมิภาคใกล้ เคียง โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 50,000,000 บาท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ NPPG เข้ า
ร่ วมลงทุนกับบริ ษั ท ย่อยในเครื อ Kinghill Overseas Holdings Limited ซึ่งเป็ น นิติบุค คลที่จดทะเบี ยนจัดตัง้ ที่เขต
บริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนนัน้ คาดว่าจะมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรก
จานวน 1,000,000 หยวน หรื อประมาณเท่ากับ 5,034,800 บาท (ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเท่ากับ 5.0348 บาท)
เพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้ านอาหารในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการให้ สิทธิ ในการใช้ แฟรน
ไชส์ (Franchise) ร้ านอาหาร อย่างไรก็ ต ามขณะนี ย้ ังอยู่ระหว่า งการเจรจากับ บริ ษั ท ในเครื อ Kinghill Overseas
Holdings Limited
 บริ ษัทได้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติ ให้ บริ ษัท
เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทจากเดิมใช้ ชื่อย่อ “NPP” เปลี่ยนเป็ น “NPPG” เพื่อให้ สอดคล้ องกับชื่อบริ ษัท
โดยได้ ดาเนินการขอเปลีย่ นแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วเสร็ จและมีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผา่ นมา
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทาสัญญาซื ้อสิทธิการบริ หารแฟรนไชส์หลัก
ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม ดี น แอนด์ เดลูก้า (Dean & DeLuca Cafés) ในประเทศไทยแต่เพีย งผู้เดี ยว (“สิทธิ ก าร
Annual Report 2019
GLOBAL CONSUMER Public Company Limited
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บริ หารแฟรนไชส์หลักแต่เพียงผู้เดียว”) (“Exclusive Right of Master Franchise”) กับ บริ ษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย
(ประเทศไทย) จากัด ทังนี
้ ้ สัญญาแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม ดีน แอนด์ เดลูก้า จะมีผลบังคับใช้ เมื่อบริ ษัท ดีน
แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด ได้ รับความยินยอมจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ซึ่งปั จจุบนั ยังมิได้ มีการให้ ความยินยอมจากธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) แต่อย่างใด
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทาสัญญาซื ้อขายสินทรัพย์กิจการแฟรนไชส์
ร้ านอาหารคิทเช่น พลัส กับ บริ ษัท คิทเช่น พลัส 999 จากัด ซึง่ ในการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจะ
ได้ สิทธิ ในการเป็ นเจ้ าของกิจการ ร้ านอาหาร คิทเช่น พลัส และ บ้ านครัวไทย สิทธิ และหน้ าที่ตามสั ญญาแฟรนไชส์
กิ จการ ร้ านอาหาร คิท เช่น พลัส และ บ้ านครัวไทย ในฐานะเจ้ าของสิทธิ แฟรนไชส์ที่ท ากับผู้ได้ รับสิท ธิ แฟรนไชส์
รวมถึง สินทรัพย์ สิทธิ และหน้ าที่อื่นๆ ตามสัญ ญาที่เกี่ ยวข้ อง โดยได้ ร่วมลงนามในสัญ ญาซื ้อขายทรัพย์ สินเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 14/2561 ได้ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด ขายทรัพย์สินของร้ านอาหาร Kitchen Plus และสิทธิ ในการ
บริ หารแฟรนไชส์ร้านอาหาร Kitchen Plus ให้ กบั บริ ษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่
บริ ษั ท ถื อ หุ้น ร้ อยละ 99.99 ของหุ้น ที่ อ อกจ าหน่ายแล้ ว ทัง้ หมด) เพื่ อ ความคล่อ งตัว ในการบริ ห ารจัด การกิ จ การ
ร้ านอาหาร Kitchen Plus
2. อนุมตั ิให้ เปลีย่ นชื่อบริ ษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด)
้
เป็ น “บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด”
3. อนุมตั ิในหลักการให้ บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99)หยุด
การดาเนินงานร้ านอาหารแบรนด์ Miyabi ที่มีอยูท่ งหมด
ั้
3 สาขา ได้ แก่ สาขาห้ างสรรพสินค้ า Seacon Square, สาขา
ห้ างสรรพสินค้ า The Mall งามวงศ์วาน, สาขาห้ างสรรพสินค้ า Terminal21 Korat ซึ่งทัง้ 3 สาขา เดิมมีการให้ สิทธิ
การใช้ แฟรนไชส์กบั บุคคลอื่น ซึง่ ต่อมาบริ ษัทได้ มีการเรี ยกคื นสิทธิการใช้ แฟรนไชส์ตงแต่
ั ้ 1 มิถนุ ายน 2561 และครบ
ระยะเวลาตามสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ทังนี
้ ้โปรดอ่านเอกสารเพิ่มเติม ที่ NPP.024/2561 ชี ้แจงข้ อมูลในงบ
การเงิ น ประจาปี 2560 ตามที่ ตลาดฯ สอบถาม) โดยคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาแล้ วมี ค วามเห็ น ว่า ธุรกิ จ
ร้ านอาหารแบรนด์ Miyabi ในปั จจุบนั เป็ นธุรกิจที่ไม่ทากาไรและตลอดทังปี
้ ที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุนมาโดย
ตลอดและไม่มีศกั ยภาพในการเติบโต
4. อนุมตั ิในหลักการให้ บริ ษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99)
หยุดการดาเนินงานร้ านขนมหวานแบรนด์มิสเตอร์ โจนส์ออร์ แฟเนจ ซึ่งในปั จจุบนั อยู่ระหว่างการจัดทาแผนธุรกิ จ
หลังจากที่ได้ ปิดสาขาทังหมด
้
3 สาขาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผา่ นมา โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว
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มีความเห็นว่า ธุรกิจร้ านขนมหวานมิสเตอร์ โจนส์ออร์ แฟเนจ เป็ นธุรกิจที่ไม่สามารถสร้ างกาไรและผลการดาเนินงานที่
ผ่านมานันมี
้ ผลขาดทุนมาโดยตลอด และไม่มีศกั ยภาพในการเติบโต
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัททาการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่นที่ 4 (NPPG – W4) จานวนไม่เกิน 759,613,966 หน่วย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ปัดทิ ้ง ใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 มีกาหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ในราคาใช้ สิ ท ธิ 0.50 บาท ต่ อ หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ และอนุมัติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
759,613,966 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 1,899,034,915 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
2,658,648,881 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจานวน 759,613,966 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้ สิทธิ 0.50 บาท ต่อหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทได้
ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
ปี 2560
 บริ ษัทได้ มีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเรื่ องการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จากจานวน 1,152,622,701 บาท เป็ น 1,648,968,105 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน
496,345,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 248,172,702 หุ้น และจัดสรรเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของใบสาคัญ แสดงสิทธิ (NPP-W3) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน 248,172,702 หุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1.10 บาทต่อหุ้น บริ ษัทได้ รับชาระค่า
หุ้นเพิ่มทุนจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมดังกล่าวแล้ วทังจ
้ านวน โดยค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว
จานวน 0.93 ล้ านบาท ได้ แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560


ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็ น 250,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริ ษัทชาระค่าหุ้นสามัญ เป็ นจานวนเงิน 150 ล้ านบาท



ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท โดยบริ ษัทชาระค่าหุ้นสามัญ เป็ นจานวนเงิน 57.70 ล้ านบาท ผล
ดังกล่าวทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 55.00 เป็ นร้ อยละ 56.69 บริ ษัทได้ บนั ทึกมูลค่าที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 2.39 ล้ านบาทไว้ ภายใต้ รายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัย่อย”
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ในระหว่างปี 2560 บริ ษั ท ย่อ ยแห่งหนึ่งได้ ให้ สิท ธิ ก ารใช้ แ ฟรนไชส์ ธุรกิ จ ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า “มิ ยาบิ ” กับ
บุคคลภายนอก เพื่อไปบริ หารจัดการร้ านอาหาร 3 แห่ง

ปี 2559
ปี 2559 บริ ษัทได้ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั กลุม่ ธุรกิจของบริ ษัท และเพิ่ม
ยอดขายเพื่อให้ บริ ษัทสามารถกระจายค่าใช้ จ่ายส่วนกลางได้ ตามนโยบายการขยายธุรกิจและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนี ้
 บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อย ชื่อ บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ดาเนินการเข้ าซื ้อทรัพย์สินและสิทธิใน
การบริ หารสาขาทัง้ 5 สาขา ของ บริ ษัท มิยาบิ กริ ลล์ จากัด ในเดือนมีนาคม 2559 (ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
คือ 55% และได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็ น 100% ใน เดือนกรกฎาคม 2559)
 บริ ษัทได้ มีมติ อนุมัติให้ บริ ษัทย่อย ชื่อ บริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด เข้ าซื ้อบริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด โดย
บริ ษั ท ย่ อ ยเป็ นผู้ถื อ หุ้น 100% ในบริ ษั ท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จ ากัด ซึ่ งเป็ น เจ้ าของและผู้บ ริ ห ารศูน ย์ ก ารค้ า ชุม ชน
(Community Mall) ชื่ อ The Brio Mall ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ริ ม ถนนบรมราชชนนี ร ะหว่ า งแยกไปพุ ท ธมณ ฑ ลส าย 4 กั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมทัง้ บริ ษัท บรี โอ้ เรสเตอรองท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์
จากัด ถือหุ้นอยู่ 100% ด้ วยเงินลงทุนจานวน 75 ล้ านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย คือ 55%)
 บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ ซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
บริ ษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์
จากัด” (TLF)) “บริ ษัทร่ วม” และ หุ้นของบริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด “บริ ษัทย่อย” (NPPF) จาก บริ ษัท
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (TLUXE)
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จากัด (TLF)) ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจัดจาหน่ายอาหารแปรรู ปแช่แข็ง และ อาหารสาเร็ จรู ปพร้ อมรับประทาน NPP ได้ ซื ้อหุ้นสามัญ 45% ของTLF
จาก TLUXE ในเดือนกรกฎาคม 2558 และเข้ าซื ้อหุ้นที่เหลือจานวน 55% รวมเป็ นเงินลงทุนอีก จานวน 34.37 ล้ านบาท
บริษั ท เอ็ น พี พี ฟู้ ด อิ น คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด “บริษั ท ย่ อ ย” (NPPF) ซึ่งจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติบุค คลในเดื อ น
กันยายน 2558 โดยการร่ วมทุนระหว่าง NPP กับ TLUXE ประกอบธุรกิจบริ หารงานของธุรกิจร้ านอาหาร A&W และ
ร้ านอาหาร MIYABI โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นคือ NPP ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 55 และ TLUXE ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 45 โดยใน NPP
ได้ เข้ าซื ้อหุ้นที่เหลือจานวน 45% รวมเป็ นเงินลงทุนอีก จานวน 45 ล้ านบาท
 บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น 100% ของบริ ษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (MJO) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (FC) (ชื่อเดิมคือ “บริ ษัท เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)” ) ซึง่ บริ หาร
สาขาทัง้ 6 สาขา ของ แบรนด์มิสเตอร์ โจนส์ออร์ แฟเนจ โดยเข้ าซื ้อหุ้นของ MJO ทังหมดด้
้
วยราคาขายที่ตกลงกันเป็ นเงิน
รวม 27 ล้ านบาท และรับโอนเครื่ องหมายการค้ าของ MJO ในราคา 40,000 USD. (คิดเป็ นเงินบาทโดยประมาณ 1.5
ล้ านบาท)
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 บริ ษัทได้ ขายที่ดินที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ ซื ้อไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2555 และยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ จานวน 235-2-85 ไร่ ในราคา 47
ล้ านบาท
ปี 2558
ในปี 2558 นันบริ
้ ษัทได้ รับเงินจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น ซึง่ บริ ษัทได้ ลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริ ษัท
โดยเงินลงทุนทังหมดนั
้
นมาจากเงิ
้
นเพิ่มทุน ดังนี ้
 บริ ษัทได้ เข้ าร่วมลงทุนในผู้ผลิตจาหน่ายอาหารแปรรูปต่างๆ บริ ษัท ไทยลักซ์ ฟูด้ โปรดักส์ จากัด ซึง่ บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) โดยการซื ้อหุ้นบริ ษัท ไทยลักซ์ ฟูด้ โปรดักส์ จากัด จานวน 4,500,0000 หุ้น หรื อ
ร้ อยละ 45 ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทด้ วยจานวนเงิน 22.5 ล้ านบาทและเพิ่มทุนอีกจานวน 45 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ จุดประสงค์
การลงทุนเพื่อเพิ่มสายการผลิตในธุรกิ จที่เกี่ยวข้ องกัน และจะทาให้ บริ ษัทมีความสามารถในการแข่งขันในธุรกิ จใน
อนาคตได้ มากยิ่งขึ ้น โดยบริ ษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จากัด นันผลิ
้ ตอาหารแปรรูปส่งโรงงานอาหาร รวมถึงรับจ้ างผลิต
อาหารสาเร็ จรู ปพร้ อมรับประทานซึ่งมีบรรจุภณ
ั ฑ์ในแบบที่บริ ษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สามารถ
ผลิตได้
้ ษัทย่อย ชื่อ บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ด้ วยวัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
 จัดตังบริ
ซึง่ ถือเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ หาผู้ร่วมทุนได้ แก่ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
(มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริ หารธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษัท โดยบริ ษัท เอ็น
พีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท มีสดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 55 และ บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 45
 บริ ษัทได้ มาซึ่งสิทธิแฟรนไชส์ของร้ านอาหาร A&W ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเป็ นระยะเวลา 20 ปี และทาสัญญาให้
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด บริ ษัทย่อยของ NPP เป็ นผู้บริ หารงานต่อ รวมถึงการให้ บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด
อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ เข้ าซื ้อทรัพย์สินและสิทธิในการบริ หารร้ านอาหาร A&W ในประเทศไทยจาก บริ ษัท เอแอนด์
ดับบลิว เรสเตอรองต์ (ประเทศไทย) จากัด ทังหมด
้
21 สาขา ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทเป็ นผู้บริ หารร้ านอาหาร A&W ทังหมดใน
้
ประเทศไทยและจะเป็ นการเพิ่มฐานการดาเนินการเพื่อให้ เติบโตได้ รวดเร็ วมากขึ ้น
 บริ ษัทลงทุนในบริ ษัท พร้ อมแพค จากัด ซึ่งประกอบกิ จการผลิตภาชนะบรรจุสินค้ า พลาสติก โดยบริ ษัทเข้ าซื ้อหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 95 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
โดยการได้ มาซึง่ สายผลิตภัณฑ์นี ้จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้ านการตลาดให้ กบั กลุม่
บริ ษัทรวมถึงด้ านอื่นๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบร่วมกัน หรื อการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตร่วมกัน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท GLOCON
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า ดังนี ้

1.

บริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

160

สัดส่วนการถือ
หุ้น
(ร้อยละ)
56.69

2.

บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด

35

95

3.

250

100

4.

บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด

200

100

5.

บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง จากัด

ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับอาหาร
ร้ านอาหารและเครื่ องดื่มและให้
เช่าพื ้นที่และอุปกรณ์ร้านอาหาร
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปแช่แข็งและ
ผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูป
พร้ อมทาน
ยังไม่มกี ารประกอบกิจการ

20

51

6.

บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด

ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม

192

100

7.

บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด
(บริ ษัทย่อยทางอ้ อม)
บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด
บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด

ให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า

75

56.69

ยังไม่มกี ารประกอบกิจการ

50

100

ธุรกิจในรูปแบบการตลาด
เครื อข่าย เพื่อจาหน่ายสินค้ า
อุปโภคบริ โภค

20

100

ลาดับ

8.
9.

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท GLOCON
SHAREHOLDING STRUCTURE OF GLOCON GROUP

ณ 31 ธันวาคม 2562
December 31,2019

หมายเหตุ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือ่ ภาษาอังกฤษ
NPP Food Service Co., Ltd.
NPP Food Incorporation Co., Ltd.
Kitchen Plus Franchise Co., Ltd.
Global Consumer PCL.
Prompt Pac Co., Ltd.
Thai Flexible Pack Co., Ltd.
The Angel Global Co., Ltd.
Glocon International Co., Ltd
Nippon Pack Trading Co., Ltd
The Brio Mall Co., Ltd

ชือ่ ภาษาไทย
บริษทั เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด
บริษทั เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด
บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พร้อมแพค จากัด
บริษทั ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
บริษทั ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จากัด
บริษทั โกลคอน อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริษทั นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ ง จากัด
บริษทั เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
GLOCON มีการจัดกลุ่มธุรกิจจากการแยกประเภทสินค้ าและบริ การของบริ ษัท โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ กลุม่ ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ
โดยมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจดังนี ้

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขวดพีอีที
ผลิตและจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง
ร้ านอาหาร
จาหน่ายสินค้ าอุปโภค บริ โภค*
บริ การให้ เช่าพื ้นที่
รวม

หน่วย : พันบาท

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%
475,157 42.70
515,670 44.35
507,865 43.34
116,566 10.47
84,296 7.25
52,883 4.51
291,018 26.15
326,839 28.11
388,379 33.14
200,836 18.05
206,276 17.74
190,698 16.28
2,537 0.22
29,330 2.63
29,542 2.55
29,433 2.51
1,112,907 100 1,162,623 100
1,171,795 100

หมายเหตุ * บริษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด เริ่มรับรู้รายได้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์มอี ยู่ 3 ประเภท ได้ แก่
[1] บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)
[2] บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)
[3] บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึ ้นรูปด้ วยระบบ Vacuum Forming
[1] บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)
ผลิตจากฟิ ล์มพลาสติกหลายชนิดด้ วยกระบวนการพิมพ์ แบบกราเวียร์ (Rotogravure) และประกบแต่ละชัน้ ของ
ฟิ ล์ม (Laminate) เข้ าด้ วยกัน จนเป็ นบรรจุภัณ ฑ์ ที่มีคุณ สมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อความร้ อน - ความดันสูง ป้องกันแสง
ป้องกันการซึมผ่านของความชื ้น และอื่นๆตามความต้ องการของลูกค้ า อีกทังสามารถเพิ
้
่มอายุสนิ ค้ าบนชันวางและห่
้
อหุ้ม
สินค้ าไม่ให้ แตกหักเสียหายได้ โดยง่าย รวมทังป้
้ องกันการปนเปื อ้ นจากสภาวะแวดล้ อมต่างๆ โดยสินค้ าหลักของบริ ษัท
แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ได้ ดงั นี ้
้ ดซิบ (Standing pouch with Zip) ซองซีลกลาง (Center Seal)
1. ซอง เช่น ซองซีล 3 ด้ าน (3 Side Seal) ซองตังติ
ซอง die-cut เป็ นรูปร่างต่างๆ พร้ อมทังติ
้ ดจุก (Spout) ในตัว
2. ม้ วน สาหรับผู้ประกอบการทีม่ รี ะบบบรรจุด้วยเครื่ องอัตโนมัติ
3. ฉลาก สาหรับขวดน ้าดื่มและเครื่ องดื่มต่างๆ
4. ฝา สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์กาแฟ บะหมี่กึ่งสาเร็ จ หรื อตามความต้ องการของลูกค้ า

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง
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โครงสร้ างกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทในปั จจุบนั ได้ แก่
 กลุม่ อาหารพร้ อมรับประทาน (Ready to Eat) ประมาณ 27%
 กลุม่ ขนมขบเคี ้ยว (Snack) ประมาณ 27%
 กลุม่ เครื่ องปรุงรส (Seasoning) ประมาณ 15%
 กลุม่ เบเกอรี่ และของหวาน (Bakery & Dessert) ประมาณ 11%
 กลุม่ เครื่ องสาอาง (Cosmatic) ประมาณ 6%
 กลุม่ เภสัชกรรม อาหารเสริ ม ผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพ และสินค้ าอุปโภคบริ โภคอื่นๆ อีกประมาณ 14%
บริ ษัทเพิ่มเครื่ องจักรผลิตซองติดจุก (Spout Sealing Machine) เข้ ามาอีก ซึ่งส่งผลให้ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้ องการของตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม และผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพได้ ดีขึ ้น สามารถขยายงานเข้ าไป
ยังกลุม่ ลูกค้ าเหล่านี ้ได้ มากขึ ้นตามลาดับ
บริ ษัทเพิ่มเติมแนวทางลดต้ นทุนด้ วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ มีขดี ความสามารถในการแข่งขันเพิม่ ขึ ้น โดยมีแนวทาง
ด้ านต่างๆในการลดต้ นทุนลงพอสังเขป ดังนี ้
a. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น
- ปรับปรุงความเร็ วในการผลิตเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ ต้นทุนต่อเวลาผลิตลดลง โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
- เพิ่มแถว เพิม่ ความกว้ างในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อเวลา
- กาหนด KPI ที่เน้ นหนักด้ านการเพิ่มผลผลิต การลดของเสีย และการทางานให้ ได้ ตามแผน
b. สรรหา/ทดลองวัตถุดิบมีราคาต่ากว่าเพิ่มขึ ้น เช่น
- สรรหา/นาเข้ า/ทดลองวัตถุดิบหลัก
- สัง่ ซื ้อและจัดทา stock ในปริ มาณสูงขึ ้น เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองด้ านราคา
- พัฒนาสารละลายสาหรับการพิมพ์ขึ ้นใช้ เอง ด้ วยต้ นทุนที่ต่ากว่าการสัง่ ซื ้อสาเร็ จรูป
[2] บรรจุภัณฑ์ขวดพีอที ี (PET Bottle)
ทาจากวัสดุเม็ดพลาสติก Polyethylene Terepthalate Resin (PET) ด้ วยกระบวนการ Single stage เพื่อให้ ได้ ขวด
ที่ใส ไม่มีรอยขีดข่วน ความหนาสม่าเสมอ เหมาะสาหรับบรรจุน ้าดื่ม น ้าผลไม้ น ้ามันพืช และสินค้ าอุปโภคบริ โภคอื่นๆ
โดยมีรูปแบบขวดตามแบบของบริ ษัท (common mold) และแบบเฉพาะตามความต้ องการของลูกค้ า (custom mold) ซึ่ง
สามารถผลิตได้ ตงแต่
ั ้ 150 มิลลิลติ ร ถึง 5 ลิตร
ปั จจุ บั น บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) เรี ย บร้ อยแล้ ว ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้ า และเสริ มสร้ างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ าต่อไป
ด้ วยภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น บริ ษัทเพิ่มเติมแนวทางลดต้ นทุนด้ วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ ้น โดยมีแนวทางด้ านต่างๆในการลดต้ นทุนลงพอสังเขป ดังนี ้
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a. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
- เพิ่มชุดครื่ องจักรสวมฉลากอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้ กาลังคน ลดเวลาในการผลิต ซึง่ ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตลดลด
และได้ ผลผลิตต่อเวลาเพิม่ ขึ ้น
- ปรับแนวทางการวางแผนการผลิตให้ ผลิตต่อเนื่องได้ มากกว่าเดิม โดยเสนอโครงการสร้ างชันลอยเพื
้
่อเพิ่มพื ้นที่ทา
stock สินค้ า เพื่อสนับสนุนการวางแผนผลิตต่อเนื่อง และสร้ างความยืดหยุน่ ในการขายเพิม่ ขึ ้น โดยสามารถนาขวดที่
ผลิตไว้ ลว่ งหน้ ามาสวมฉลากและจัดส่งแก่ลกู ค้ าได้ โดยไม่ต้องรอการผลิต
b. ลดค่าใช้ จา่ ยขนส่ง
- ปรับปรุงแนวทางการจัดจ้ างรถขนส่ง เช่น รายการที่ต้องส่งต่างจังหวัดให้ สง่ เป็ นวันเสาร์ -อาทิตย์ และใช้ รถขนส่งของ
บริ ษัทเอง แม้ จะมีคา่ ล่วงเวลาเพิม่ ขึ ้น แต่สง่ ผลให้ คา่ จ้ างรถขนส่งโดยรวมลดลง
c. สรรหาวัตถุดิบเม็ด PET ที่มีราคาต่ากว่า
- สรรหา/นาเข้ าวัตถุดิบหลัก คือ เม็ดพลาสติก PET จากต่างประเทศ
- สัง่ ซื ้อและจัดทา stock ในปริ มาณมากขึ ้น เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองด้ านราคา
[3] บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึน้ รูปด้วยระบบ Vacuum Forming
บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกด้ วยระบบ Vacuum Forming ที่ขึ ้นรูปแผ่นพลาสติก หลากหลาย
ประเภท เช่น PS, PP, PE, PVC, PET, PP-BIODEGRADABLE ด้ วยความร้ อนและอัดขึ ้นรู ปตามแม่พิมพ์ เพื่อผลิตเป็ น
บรรจุภณ
ั ฑ์หลายชนิด ได้ แก่ ถาด ฝา เป็ นต้ น โดยกลุม่ ลูกค้ าหลัก ได้ แก่ กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสินค้ า
อุปโภคบริ โภคต่างๆ เช่น เครื่ องมือ อุปกรณ์
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ผลิต สินค้ าด้ วยกระบวนการผลิตที่ได้ คุณ ภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บ ริ โภค โดยได้ รับการ
รับรองระบบการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP และ HACCP จากบริ ษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึง่ เป็ นองค์กรที่ได้ รับการยอมรับจากทัว่ โลก นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการ
ในการผลิต เพื่อคุณภาพของสินค้ าที่ดีย่ิงขึ ้นและสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
 ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดืม่
บริ หารโดยบริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด และ บริ ษัท คิทเช่นพลัส แฟรนไชส์ จากัด โดยปั จจุบนั มีร้านอาหาร
ประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) แฟรนไชส์เก่าแก่จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งบริ ษัท
ได้ รับสิทธิในการบริ หารและขยายสาขาในประเทศไทย รวมถึงประเทศลาวและพม่า แต่เพียงผู้เดียว
เมนูหลักของ A&W ได้ แก่ เครื่ องดื่มรูทเบียร์ วาฟเฟิ ล เคอร์ ลฟี่ รายส์ แฮมเบอร์ เกอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะและ
เลือกใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพนาเข้ าจากต่างประเทศ เช่น อเมริ กา ออสเตรเลีย นอกจากนี ้ยังมีเมนูไก่ทอด เมนู
ข้ าวต่างๆ ที่ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคชาวไทย ชุดอาหารเช้ า ของทานเล่น และของหวาน เพื่อสนอง
ความต้ องการของผู้บริ โภคทุกกลุม่
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ปั จจุบนั A&W มี 26 สาขา อยูใ่ นศูนย์การค้ าและสถานีบริ การน ้ามัน โดยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 23 สาขา
และจังหวัดหลักของภาคต่างๆ เช่น พัทยา, สระบุรี ฯลฯ อีก 3 สาขา โดยให้ บริ การครบทุกรูปแบบทังการทานใน
้
ร้ าน (Dine In), รับกลับบ้ าน (Take Away) และ บริ การส่งถึงที่ (Delivery)
2. ร้านอาหารคิทเช่นพลัส ประกอบธุรกิจร้ านอาหาร โดยจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม หลากหลายเมนู ทัง้
อาหารจานเดียวหรื อข้ าวราดแกงและสัง่ เป็ นกับข้ าวหรื อชุด Set อาหารตามที่ทางร้ านจัดไว้ อีกทังยั
้ งมีอาหาร
ประเภทสเต็ก พาสต้ าอาหารทานเล่นต่างๆ ไว้ คอยบริ การ ปั จจุบนั ร้ านอาหารคิทเช่นพลัสมีสาขาอยูท่ งหมด
ั้
52
สาขากระจายอยู่ทวั่ ประเทศทังในศู
้ นย์การค้ าโฮมโปรและสถานีบริ การน ้ามัน ปตท. ส่วนร้ านอาหารบ้ านครัว
ไทยนันปั
้ จจุบนั มีจานวน 1 สาขา โดยยังคงมุง่ มัน่ ที่จะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด
โดยเน้ นทุกทาเลที่มีศกั ยภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย พร้ อมทังพั
้ ฒนารู ปแบบ
การบริ หารจัดการ ระบบการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสินค้ าและบริ การ พัฒนาสินค้ าและรายการ
อาหารใหม่ๆ เพื่อให้ ทงผู
ั ้ ้ ลงทุนและลูกค้ ามัน่ ใจได้ วา่ จะประสบความสาเร็ จและได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้อมทาน
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรู ปแช่แข็งและผลิตภัณ ฑ์
อาหารกึ่งสาเร็ จรูปพร้ อมรับประทาน เพื่อการส่งออกและการขายภายในประเทศ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิต และจาหน่าย
ได้ แก่
1. ผลิตภัณฑ์ก้ งุ แปรรูปแช่แข็ง เช่น กุ้งปอกเปลือกผ่าหลังไว้ หาง, กุ้งปอกเปลือกทังตั
้ ว เป็ นต้ น
2. ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลานิลผ่าท้ องขอดเกล็ด ปลาสวายผ่าท้ อง และปลายี่สกผ่าหลัง เป็ นต้ น
3. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมรับประทานแช่แข็ง เช่น ข้ าวต้ มกุ้ง ต้ มจับฉ่าย และพะโล้ มงั สวิรัติ เป็ นต้ น
4. ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมูลค่าเพิ่มแช่แข็ง เช่น Vegetable Spring Roll, Samosa and Dim Sum เป็ นต้ น
5. ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลาหมึกกล้ วยแปรรูปแช่แข็ง ปลาหมึกกระดองแปรรูปแช่แข็ง เป็ นต้ น
6. รับจ้ างแปรรูปสินค้ า เช่น แปรรูปปลาหมึกสาย แปรรูปปลาหมึกกระดอง ให้ กบั ทางลูกค้ า เป็ นต้ น
ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรู ปพร้ อมรับประทาน ร้ อยละ 80 เป็ นการจาหน่าย
ภายในประเทศและอีกร้ อยละ 20 เป็ นการส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศเกาหลี ประเทศอิ ตาลี
ประเทศสเปน ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศจอร์ แดน ประเทศบาร์ เรน เป็ นต้ น
 ธุรกิจอื่นๆ
1. ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ GLOCON ดาเนินธุรกิ จ
บริ หารศูนย์ การค้ าภายใต้ ช่ื อ The Brio Mall ซึ่งตัง้ อยู่ริมถนนบรมราชชนนีระหว่างแยกไปพุทธมณฑลสาย 4 กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีทุนจดทะเบียนจานวน 75 ล้ านบาท โดยการบริ หารงานจากผู้บริ หารของ บริ ษั ท
ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด (ที่ GLOCON ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 56.69)

Annual Report 2019
GLOBAL CONSUMER Public Company Limited
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2. ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค บริ ษัท ดิ แองเจิ ล้ โกลบอล จากัด ก่อตัง้ ขึ ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562
ดาเนิ นธุรกิ จ Direct Sales ประเภท Network Marketing ใช้ แผนการตลาดแบบ Dual Linear Hybrid Plan ใช้ ก ล
ยุทธ์การตลาดแบบ Word Of Mounts Marketing โดยมีระบบ Beyond O2O Oneness Platform และ Angel Tools
เป็ นเครื่ องมือในการขยายตลาดทังออฟไลน์
้
และออนไลน์ พร้ อมขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ล ้ายุคเพื่อสุขภาพที่
เหนือกว่า Beyond Wellness Concept สู่ผ้ ูบริ โภคจากไทยไปทัว่ โลก โดย บริ ษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด ได้ รับ
ใบอนุญาต จาก สานักงานคุ้มครองผู้บริ โภคแห่งประเทศไทย (สคบ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 การตลาด
 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
หน่วยธุรกิจทัง้ 3 มีวิธีการทาการตลาดที่ใกล้ เคียงกันคือการเน้ นลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายที่มีปริ มาณการสัง่ ซื ้อสูง เน้ น
การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้ าใหม่อย่างต่อเนื่อ ง กาหนดราคาที่แข่งขันได้ และ สร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าในรู ปแบบของ
พันธมิตร การบริ หารการตลาดด้ วยวิธีเหล่านี จ้ ะเพิ่มความสามารถในการใช้ กาลังการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล
ยุทธ์ทางการตลาดหลักที่บริ ษัทใช้ ในการดาเนินธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจสินค้ าบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่
1) การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
บริ ษัทยังมุ่งมั่นผลิตสินค้ าที่ดีมีคุณ ภาพ รักษามาตรฐานการผลิตและการบริ การอย่างต่อเนื่อง จัดส่ง
สินค้ าตรงเวลา และตรงตามข้ อกาหนด รวมถึงการให้ บริ การหลังการขายที่ดี
แนวทางในปี 2563 บริ ษัทต้ องการสร้ างแนวคิดในการมีสว่ นร่วมในธุรกิจของลูกค้ ามากขึ ้น อีกทางหนึ่งก็
เปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าเข้ ามามีสว่ นร่วมในธุรกิจของเรามากขึ ้นเช่นกัน
2) ราคาต้องแข่งขันได้ในตลาด
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีเป้าหมายหลักในการกลับมาทากาไร ซึง่ ไม่อาจทาได้ ด้วยเพียงการเพิ่มราคา
ขายสินค้ า
ดังนันในปี
้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทจึงเน้ นหนักมากในด้ านควบคุมต้ นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทังนี
้ ้เพื่อให้
ได้ มาซึ่งต้ นทุนที่สามารถทาราคาที่แข่งขันได้ และสามารถทากาไรกลับคืนสูผ่ ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียในธุรกิจให้ ได้ ใน
ที่สดุ
3) เน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
บริ ษัทมีลกู ค้ าเป้าหมายอยู่ในหลากหลายกลุม่ ธุรกิจ ขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีผ้ รู ่ วมธุรกิจอยู่มากซึ่งต่างก็มี
ความเชี่ยวชาญความชานาญแตกต่างกันไป
บริ ษัทพยายามปรับสัดส่วนกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายให้ เหมาะสม โดยให้ น ้าหนักต่อกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่
บริ ษัทมีความชานาญมากกว่า เพื่อให้ มีโอกาสในการสร้ างผลกาไรที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มเติมขีดความสามารถในการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้ าในธุรกิจอื่นด้ วย เพื่อ
ขยายฐานลูกค้ าเพิ่มเติมในอนาคต
4) วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
บริ ษั ท ยังคงพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ ใหม่ๆ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ งการพัฒ นาเพื่ อ ตอบสนองต่อ การพัฒ นา
กระบวนการผลิต การแก้ ไขปั ญ หาการใช้ งานบรรจุภัณ ฑ์ ข องลูก ค้ า และการตอบสนองต่อความต้ อ งการที่
หลากหลายของลูกค้ า
5) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษทั
บริ ษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับแก่ลกู ค้ า
ทังหลาย
้
ดังนัน้ บริ ษัท จะเน้ นเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริ การเป็ นสาคัญ ตลอดจนมีโครงการสร้ าง
ความร่ ว มมื อ กับ ลูก ค้ าในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ แ ผนการลงทุน ของบริ ษั ท เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าในด้ านต่างๆ ซึ่งรวมถึง การขยายกาลังการผลิต การขยายสายการผลิต
สาหรับผลิตภัณฑ์ ใหม่ของลูกค้ าในอนาคต เพื่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่ างบริ ษัทและลูกค้ า นอกจากนี ้
บริ ษั ท ยังได้ จัด ให้ มี ที ม งานบริ ก ารหลังการขาย การติ ด ตาม การประเมิ น และการแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 ที่ ผ่านมา บริ ษั ท เน้ น หนักการกลับ มาท าก าไรเป็ น เป้าหมายหลัก ซึ่งเป็ น ปี ที่ ต้อ งปรั บ ตัว ปรั บ วิธีคิ ด
ปรับ ปรุ งกระบวนการต่างๆ เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพ ลดและควบคุมต้ นทุนอย่างสมเหตุสมผลให้ สามารถแข่งขันได้ ใน
อุตสาหกรรม
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทปรับปรุงกระบวนการคิด กระบวนการทางาน กระบวนการผลิตไปมาก จนสามารถสร้ างผลกาไร
ได้ และบริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆเหล่านี ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1. ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) ธุรกิจร้ านอาหาร A&W ในปี ที่ผา่ นมาได้ มีการเปลีย่ นแปลงทัง้
ในเรื่ องการให้ การบริ การ สถานที่ตงสาขา
ั้
พัฒนาเมนูอาหารที่ตามเทรนด์และเหมาะกับผู้บริ โภคคนไทย และยังมีการ
เพิ่มช่องทางในการขายโดยการนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการให้ การบริ การกับลูกค้ าได้ อย่างกว้ างขวางมากขึ ้น
 การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการเปิ ดให้ บริ การสาขาใหม่
ในปี 2562 ร้ าน A&W ได้ ปรับกลยุทธ์ ในการเลือกสถานที่ตงร้
ั ้ านค้ าตามกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักท่องเที่ยว และร้ านสะดวกซื ้อขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงกลุม่ ลูกค้ าและไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ จากเดิมที่ร้าน
A&W เปิ ดให้ บริ การอยูต่ ามปั๊ มน ้ามันเป็ นส่วนใหญ่
ซึง่ จากการปรับกลยุทธ์เรื่ องสถานที่ตงร้
ั ้ านดังกล่าวมานี ้ทาให้ แบรนด์สามารถที่จะเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้น
ซึง่ ลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวถือเป็ นกลุม่ ลูกค้ าใหม่สาหรับแบรนด์ A&W อีกด้ วย นอกจากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เรื่ องการ
ขยายการเปิ ดร้ านไปในที่ต่างๆแล้ ว ทางแบรนด์ A&W ได้ มีการปรัมโฉมรูปแบบร้ านให้ ดเู หมาะสมกับสถานที่ตงร้
ั ้ าน
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

และกลุ่ม ลูก ค้ าที่ เข้ า มาใช้ บริ ก ารมากขึน้ เช่ น มี ก ารเปิ ดตัว ร้ านโฉมใหม่ ที่ ร้าน 7=11 นวมิ น ทร์ ซอย 3 (ABAC
Bangna) จากการปรับโฉมร้ านใหม่ทาให้ มีกระแสการตอบรับและมีการแชร์ ลงสือ่ โซเชียลเป็ นที่นา่ สนใจ
 การสร้ างสรรค์เมนูใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้ างประสบการณ์ใหม่ให้ กบั ลูกค้ า
ในปี 2562 แบรนด์ A&W มี การพัฒ นาเมนูอาหารใหม่เพื่ อเพิ่ ม ความหลากหลาย สร้ างความแปลกใหม่เพื่ อ
สนองตอบความต้ องการในการบริ โภคอาหารที่มีรสชาติอร่อยและมีความหลากหลายให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง การ
ทากิจกรรมการตลาดต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อให้
เข้ าถึงลูกค้ าในทุกๆ กลุม่ ทังกลุ
้ ่มนักเรี ยน นักศึกษา กลุ่มคนทางาน และกลุม่ ครอบครัว อีกทังยั
้ งได้ พฒ
ั นาสูตรข้ าว
ใหม่ๆ และ นาสินค้ าอื่นๆเข้ ามาขายเพิ่มเพื่อให้ ลกู ค้ ารู้ สกึ ถึงความหลากหลายของเมนูร้าน A&W และทานได้ บ่อยๆ
โดยไม่ซ ้าเมนู และด้ วยจุดเด่นเรื่ องนี ้เองทาให้ ร้าน A&W มีลกู ค้ าประจา และมีการบอกต่อถึงคุณภาพและรสชาติของ
อาหารที่หลากหลายเพิ่มจานวนลูกค้ าได้ มากขึ ้น
 การทาโปรโมชั่นร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้ าและสร้ างการรับรู้ ใน Brand A&W ให้ เป็ นที่ร้ ู จักมาก
ยิ่งขึ ้น
เนื่องจากแบรนด์ A&W เล็งเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีที่เข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของกลุม่ ผู้บริ โภค
เป็ นอย่างมาก ดังนันในปี
้
2561 จึงได้ เริ่ มนาแบรนด์ A&W เข้ าไปอยูใ่ นช่องทางการจาหน่ายแบบออนไลน์ โดยเริ่ มต้ น
จาก Application GRABFOOD คือ Application ที่ให้ บริ การส่งอาหารจากร้ านอาหารโดยได้ รับความนิยมจากกลุม่
ผู้บริ โภคในสังคมยุคดิจิตอลเป็ นอย่างมาก ซึ่งจากการเพิ่มช่องทางการขายไปยัง Application ดังกล่าว ทาให้ ร้าน
A&W มีกลุม่ ลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ ยอดขายเพิ่มมากขึ ้นตามไปด้ วย
 การทาโปรโมชัน่ ราคาพิเศษและคุ้มค่า โดยการเลือกสรรเมนูที่ได้ รับความนิยม มีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่า มาอยู่ในชุดเมนู
ต่างๆ
 โปรแกรมการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
 การรับชาระเงินในรูปแบบไร้ เงินสด หรื อดิจิทลั ผ่านช่องทางต่างๆ
 การสร้ างคุณค่า ประสบการณ์ ที่ดีและน่าจดจาให้ กบั ผู้บริ โภค ด้ วยคุณภาพของวัตถุดิบ ขั น้ ตอนการปรุ งอาหารที่ได้
มาตรฐาน และการบริ การ
2. ร้านอาหารคิทเช่นพลัส กลุม่ บริ ษัท GLOCON เข้ าซื ้อสินทรัพย์และสิทธิในการบริ หารจัดการแฟรนไชส์ร้านอาหาร
คิทเช่นพลัส และวางเป้าหมายโดยจะทาเพิ่มจาหน่ายแบบออนไลน์ โดยเริ่ มต้ นจาก Application GRABFOOD คือ
Application ที่ให้ บริ การส่งอาหารจากร้ านอาหารโดยได้ รับความนิยมจากกลุม่ ผู้บริ โภคในสังคมยุคดิจิตอลเป็ นอย่าง
มาก อีกทัง้ ยังจะพัฒ นากระบวนการบริ หารจัดการระบบ Franchisee ตลอดจนพัฒ นาร้ านต้ นแบบขึน้ เพื่ อเป็ น
มาตรฐานในการบริ หารจัดการ
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 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้อมทาน
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด ทาการวางแผนการกระจายตลาดทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ ซึง่ ได้ แก่ประเทศ
ในแถบยุโรป เช่น ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน และประเทศเบลเยี่ยม รวมไปถึงประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น
ประเทศคูเวต ประเทศจอร์ แดน ประเทศบาร์ เรน และประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศเกาหลี โดยสัดส่วนการขายในประเทศ เมื่อ
เที ย บกับ ต่า งประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 80 และร้ อยละ 20 ซึ่งปั จจุบัน บริ ษั ท มี ก ารวางกลยุท ธ์ ในการแข่งขัน ทัง้ ในตลาด
ต่างประเทศ และในประเทศ โดยมีค่คู ้ าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) เป็ นลูกค้ าที่มีคาสัง่ ซื ้อ (Order) ที่แน่นอน และ
ต่อเนื่อง เช่นบริ ษัทคู่ค้าภายในประเทศ ซึ่งเป็ นผู้ซื ้อรายใหญ่ในสินค้ าปลาน ้าจืดแช่แข็ง ที่มีคาสัง่ ซื ้อเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง
และบริ ษั ทคู่ค้ าที่ป ระเทศเยอรมนี ที่ เป็ น ผู้ซือ้ สิน ค้ า Value Added Products ที่มี คาสัง่ ซือ้ ตลอดทัง้ ปี รวมไปถึงลูกค้ า
ภายในประเทศที่เป็ นลูกค้ ารายใหญ่สาหรับสินค้ า Ready Meal ที่ได้ ร่วมมือกับทางบริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด ใน
การพัฒนาสินค้ า Ready Meal ร่ วมกัน เพื่อให้ สินค้ าอาหารพร้ อมรับประทานที่วางขายในร้ านสะดวกซื ้อขนาดใหญ่ มี
ความหลากหลาย และรองรับกับความต้ องการของลูกค้ าที่มีเพิ่มมากขึ ้น รวมไปถึง ลูกค้ าบริ ษัทญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นผู้ผลิตสินค้ า
ไส้ แฮมเบอเกอร์ ก้ งุ และไส้ แฮมเบอเกอร์ ปลา ให้ กบั ทางบริ ษัทแฮมเบอเกอร์ จากต่างประเทศขนาดใหญ่ ก็มีคาสัง่ ซื ้อสินค้ า
กุ้งแปรรู ปแช่แข็งจากทาง บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด เข้ ามาตลอดทัง้ ปี เช่นกัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงตาแหน่งทาง
การตลาดของบริ ษัทที่มีความแข็งแรง มีคาสัง่ ซื ้อในมือสม่าเสมอ และต่อเนื่อง และยังสามารถขยายฐานการตลาดของ
สินค้ าต่างๆ ได้ ในระยะยาว
และนอกจากนี ้ บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด ได้ ดาเนินการวางกลยุทธ์ 1 Country 1 Partner เพื่อให้ ลกู ค้ าที่อยู่
ในประเทศนันๆ
้ ไม่ต้องมีความกังวลในการที่ บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด จะขายสินค้ าให้ กบั ทางคู่แข่งขันของทาง
ลูกค้ าปั จจุบนั ซึง่ ทาให้ ทางลูกค้ าปั จจุบนั นันสามารถด
้
าเนินการพัฒนา และขยายตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน
 ธุรกิจอืน่ ๆ
1.

ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด เน้ นกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นกลุม่ ครอบครัวเป็ นลูกค้ าหลักที่มา
ใช้ บ ริ การอย่างต่อเนื่อง ของคอมมูนิ ตีม้ อลล์ บริ ษั ท จึงได้ มีการจัด กิ จกรรมที่เกี่ ยวกับ เด็กและครอบครัวอย่าง
สม่าเสมอ ขณะเดียวกันได้ เพิ่มกลุม่ เป้าหมายที่ชอบออกกาลังกาย โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกกาลัง
กายภายใต้ แนวคิด สุขภาพดีเริ่ มต้ นที่บรี โอ้ เป็ นประจาทุกสัปดาห์ อาทิ เต้ นลีลาศ เต้ นซุมบ้ า ชกมวยไทย เป็ นต้ น
เนื่องจากบริ เวณโดยรอบมีสถานศึกษาและหมู่บ้านอยูม่ าก รวมถึงแนวทางการดาเนินชีวิตของกลุม่ คนในปั จจุบนั มี
ความสนใจในการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ ้น

2.

ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด ได้ เริ่ มดาเนินการจัดตังองค์
้ กรธุรกิจให้ มี
องค์ ป ระกอบครบสมบู ร ณ์ ใ นทุ ก ด้ าน เพื่ อ การสร้ างนวัต กรรมเครื อ ข่ า ยผู้ บริ โภค ที่ แ ท้ จริ ง (Real Innovative
Consumers Network) ได้ แก่
2.1) เปิ ด Beyond Wellness Center
2.2) สร้ างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมวิถีชีวติ ยุคใหม่ ใช้ ได้ ทกุ เพศทุกวัย คุณภาพสูง เห็นผลเร็ ว และ
ราคาจับต้ องได้
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2.3) แผนการจ่ายผลตอบแทนที่มีความยุติธรรมกับสมาชิกทุกระดับ ที่ตอ่ ยอดเป็ น Oneness Platform
รองรับการขยายธุรกิจได้ หลากหลายรูปแบบ
2.4) วางรากฐานทังในด้
้ านสายสัมพันธ์ และการพัฒนา SoftWare เพื่อขยายโอกาสทังในด้
้ านผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบธุรกิจสนับสนุนแนวโน้ มการตลาดในอนาคต
2.5) สร้ างระบบและเครื่ องมือส่งเสริ มการตลาดทังออนไลน์
้
และออฟไลน์ พัฒนาองค์กร รวมถึงสร้ างอาชีพ
ให้ กบั สมาชิกในองค์กรด้ วย
2.2.2 สภาพการแข่งขัน
 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แม้ ว่าฐานลูกค้ าจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ผนั ผวนมากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่เนื่องจากอุตสาหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับปั จจุบนั ต้ นทุนค่าเครื่ องจักรต่าลงมาก เทคโนโลยีการผลิตที่
เข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้น จึงมีผ้ สู นใจก้ าวเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมนี ้เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังรายเดิ
้
มที่เพิ่มกาลังการผลิตขึ ้นอีก ส่งผล
ให้ การแข่งขันด้ านการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกยังมีแนวโน้ มแข่งขันรุนแรงเพิ่มขึ ้น
จากการที่ มี ผ้ ูเล่น เพิ่ ม มากขึน้ จึ งหนีไม่พ้ น ภาวะสงครามราคา ซึ่งส่งผลให้ ก ารท าก าไรยากขึน้ บริ ษั ท จึ งต้ องเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ างความร่ ว มมื อ กับ พัน ธมิ ต รในธุ ร กิ จ
ขณะเดียวกันก็ต้องทาตลาดที่หลากหลายเพิ่มขึ ้น เพื่อสร่ างความสามารถในการทากาไรให้ มากขึ ้นและยัง่ ยืนต่อไปใน
อนาคต
สาหรั บ บรรจุภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก ประเภทอ่ อ นตัว (Flexible Packaging) นัน้ ตลาดหลัก มาจากอุต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยา และสินค้ าอุปโภคซึง่ ถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนน้ อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจาก
มีความเกี่ยวเนื่องกับการดารงชีพของผู้บริ โภคสูง อย่างไรก็ตามในช่วงปี ที่ผ่านมานันตลาดได้
้
มีการเติบโตช้ าลงซึ่งได้ รับ
ผลกระทบมาจากเศรฐกิจรวมของประเทศที่ถดถอย ส่วนการแข่งขันนันถื
้ อว่าอยู่ในวงจากัดที่มีผ้ แู ข่งขันใหม่ในตลาดน้ อย
(high entry barrier) โดยสาเหตุห ลัก มาจากการลงทุน ที่ สูงและกระบวนการเปลี่ ย นลูก ค้ า ที่ ยุ่ง ยาก (high supplier
switching cost)
สาหรับขวด PET นันมี
้ ตลาดน ้าดื่มเป็ นตลาดหลักซึง่ มีการเติบโตขึ ้นเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่
นิยมซื ้อน ้าดื่มเพื่อความสะดวกรวดเร็ วและความสะอาด อย่างไรก็ตามจากการลงทุนในเครื่ องจักรที่มีมลู ค่าถูกลงและการ
ผลิตที่ไม่ซบั ซ้ อนทาให้ ตลาดขวด PET นันมี
้ ผ้ ผู ลิตในตลาดหลายรายแต่ผ้ ูผลิตที่มีโรงงานผลิตและระบบเครื่ องจักรที่มี
คุณภาพนันมี
้ จานวนจากัด
ในส่วนตลาดพลาสติกขึ ้นรูปด้ วยระบบ Vacuum Forming นันมี
้ ผ้ ปู ระกอบการในขนาดที่ใกล้ เคียงกันจากัดประมาณ
15-20 ราย โดยมีการแข่งขันที่สงู แต่มีความจากัดเนื่องจากการผลิตสินค้ ามีต้นทุนแม่พิมพ์อยู่ โดยในธุรกิจนี ้จะมีความ
หลากหลายของสินค้ าสูง ทังแบบที
้
่สามารถขายให้ ผ้ อู ื่นได้ (common) และแบบเฉพาะเจาะจง (exclusive) ซึ่งลูกค้ าราย
ใหญ่ที่บริ ษัทเน้ นนันส่
้ วนใหญ่จะมีผ้ ผู ลิตหลายรายเนื่องจากมีสนิ ค้ าที่ต้องการหลายประเภท
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 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1. ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) ในธุรกิจร้ านอาหาร A&W นันอยู
้ ใ่ นตลาด QSR ซึ่งมีมลู ค่าตลาด
ในประเทศไทยมากกว่า 35,000 ล้ านบาท และมีอตั ราเติบโตมากกว่า 5% ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา เพราะยังคงเป็ นทางเลือก
ให้ กับผู้บริ โภคที่ต้องการอาหารที่มีมาตรฐานคงที่ ปลอดภัย ในราคาที่เข้ าถึงได้ ผู้บริ โภคในประเทศไทยยังคงนิยมทาน
อาหารใน QSR และนิยมสัง่ อาหารเป็ นชุดเซ็ทต่างๆ (Combo Set) กลุม่ ลูกค้ าหลักคือกลุม่ ครอบครัว และกลุม่ เพื่อน ซึ่ง
บริ ษั ทได้ มี ก ารปรั บ เมนู โดยเน้ น ชุ ด เซ็ท ต่างๆมากขึน้ รวมถึงการท าโปรโมชั่น สาหรับ ชุด เซ็ ท อย่างสม่ า เสมอ โดยน า
เมนูอาหารที่เป็ นจุดแข็ง หรื อเมนูเฉพาะ (Unique) เช่น รู้ ทเบียร์ และวาฟเฟิ ล มาอยู่ในชุดเซ็ทต่างๆ นอกจากนี ้เราได้ ทา
การตลาดในเชิงออนไลน์เพิ่มสูงขึ ้น เพื่อเพิ่มการสือ่ สารและการเข้ าถึงกลุม่ ลูก ค้ าเป้าหมาย และมีการขยายสาขาเพิ่มมาก
ขึ ้นเข้ าไปในร้ านสะดวกซื ้อขนาดใหญ่
นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆ โดยเน้ นรสชาติใหม่ๆของเมนูที่ได้ รับความนิยม เช่น ไก่ทอด เมนูข้าว โดยเน้ น
รสชาติไทยๆเพื่อให้ เข้ ากับความต้ องการของลูกค้ าในประเทศ อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะมุ่งเน้ นการพัฒนาเมนูใหม่ๆให้ มี
ความหลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้ กบั ลูกค้ าประจา และกระตุ้นให้ เกิดการทดลองจากลูกค้ าใหม่ๆ
2. ร้านอาหารคิทเช่นพลัส สภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั ของธุรกิจร้ านอาหารมีผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารเพิ่มมากขึ ้นเป็ นผล
จากการขยายสาขาของห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ ด้วยการเพิ่มสัดส่วนพื ้นที่ร้านอาหารเป็ นการเปิ ดพื ้นที่
สาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหาร ทังในแบบ
้
chain ร้ านอาหาร ผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อยทัว่ ไป
โดยการเริ่ มต้ นธุรกิจหรื อขยายสาขาของผู้ประกอบการร้ านอาหารรายย่อยทัว่ ไปเป็ นการเพิ่ มทางเลือกในการรับประทาน
อาหารในห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น จากเดิมที่สว่ นใหญ่เป็ นการใช้ บริ การ
กลุม่ chain ร้ านอาหารเป็ นหลัก จึงส่งผลต่อเนื่องให้ เกิดการแข่งขันระหว่างร้ านอาหารในห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าปลีก
ขนาดใหญ่เป็ นไปอย่างรุ นแรงมากขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วการขยายตัวของธุรกิจร้ านอาหารที่เพิ่มสูงขึ ้น ส่วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากการผลักดันของต้ นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่าพื ้นที่ในทาเลศักยภาพและต้ นทุนค่าแรงที่สง่ ผลให้ ร้านอาหารต้ องตัง้
ราคาอาหารในระดับสูงเพื่อให้ สามารถครอบคลุมภาระต้ นทุนต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ ้น
 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้อมทาน
ปั จ จุบัน ตลาดอาหารแปรรู ป แช่ แข็ง มี ก ารแข่งขันสูงมาก ทัง้ คู่แ ข่งขัน ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งเป็ นที่นิยม และมีความสะดวกในการหาซื ้อเพื่อรับประทานได้ ทนั ที หรื อเพื่อนาไปแปรรู ป
ต่อก็สามารถทาได้ ทาให้ มีคแู่ ข่งหลายรายเข้ ามาในตลาดนี ้ ซึง่ ยังมีโอกาสสาหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 ธุรกิจอืน่ ๆ
1. ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด เป็ นธุรกิจที่เกิดขึ ้นมาเพื่อรองรับการดาเนินชีวิตของคนใน
รัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร ซึง่ บริ เวณที่ตงโดยรอบคอมมู
ั้
นิตี ้มอลล์ของบริ ษัท ยังไม่มีค่แู ข่งที่มีกลุม่ เป้าหมายเดียวกัน จะมี
แต่คแู่ ข่งโดยอ้ อมซี่งเป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่และกลุม่ ดิสเคาท์สโตร์
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2. ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด ไม่สามารถประเมินสภาพตลาดโดยรวม
ของแต่ละผลิต ภัณ ฑ์ ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษั ทที่ ชัดเจน หรื อเปรี ยบ เทียบขนาดกับ คู่แข่งขันได้ โดยตรง
เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทนามาจาหน่ายมีชนิดและประเภทของการใช้ งานที่แตกต่างกัน และมี คู่แข่งขันที่มากมาย
หลากหลายขนาด แต่จ ากคุณ ภาพและคุณ ลักษณะพิ เศษเฉพาะ ตลอดจนสิท ธิ บัต รในตัวสิน ค้ า ที่ บ ริ ษั ทน ามา
จาหน่าย ทาให้ สนิ ค้ าของบริ ษัทยากต่อการลอกเลียนแบบและเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
 ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
บริ ษัทมีความสามารถในการผลิต 3 ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่งซึง่ มีการผลิตดังนี ้
โรงงาน แสมดา
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบอ่อนและ ขวด PET
โรงงาน บางบอน (บ.พร้ อมแพค จากัด)
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึ ้นรูปด้ วยความร้ อน
(Thermoforming)
บริ ษัทยังคงเน้ นหนักนโยบายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง คัดเลือกทดสอบทดลองให้ ได้ มาซึ่ง
วัตถุดิบที่ดีมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล
ในช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมาบริ ษัทพัฒนาการสรรหาวัตถุดิบได้ ก้าวหน้ าไปค่อนข้ างมาก สามารถต้ นทุนลดลงได้ อย่างมี
นัยสาคัญ ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานที่ดีตอ่ ไปในปี 2563 และปี ตอ่ ๆ ไป
 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1. ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W)
A&W มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากในประเทศ และต่างประเทศ วัตถุดิบหลัก เช่น เนื ้อสัตว์ ไข่ แป้ง เคอร์ ลี่ฟรายส์ ซอส
ไอศกรี ม เป็ นต้ น โดยเน้ นการสัง่ ซื ้อตามประมาณการยอดขาย และโปโมชั่น เพื่อให้ มีปริ มาณวัตถุดิบเพียงพอต่อความ
ต้ องการ นอกจากนี ้ยังมีการประมาณการปริ มาณวัตถุดิบล่ วงหน้ าเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีวตั ถุดิบเพียงพอต่อความต้ องการ
รวมทังสามารถซื
้
้อวัตถุดิบได้ ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากมีปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่มากขึ ้น
นอกจากนี ้ยังได้ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่ วมกับพันธมิตรทางการค้ าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้ าน เพื่อให้ มี
วัตถุดิบที่หลากหลาย รวมทังการลดต้
้
นทุนในวัตถุดิบหลักเช่นเดียวกัน
สาหรับเครื่ องมือในการทาอาหารและเครื่ องดื่มนัน้ ส่วนใหญ่จะมาจากการซื ้อในประเทศ แต่มีอปุ กรณ์ เครื่ องมือบาง
ชนิดต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศตามความเฉพาะเจาะจงในการผลิต
2. ร้านอาหารคิทเช่นพลัส
ร้ านอาหารคิทเช่นพลัสมีการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบประจาท้ องที่เพื่อให้ วตั ถุดิบมีความสดใหม่อีกทังยั
้ งเป็ น
การกระจายรายได้ สชู่ มุ ชน
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 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จรูปพร้อมทาน
บริ ษัทมี การจัดหาวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มี ความเชี่ ยวชาญและมีมาตรฐานสาหรับวัต ถุดิบ นัน้ ๆ และมีป ริ มาณมาก
สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ อย่างต่อเนื่อง และไม่ขาดช่วง เพื่อรองรับต่อคาสัง่ ซื ้อของบริ ษัท ที่มีเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบที่
สาคัญได้ แก่
o วั ต ถุ ดิ บ กุ้ ง ทางบริ ษั ท เอ็ น พี พี ฟู้ ด เซอร์ วิ ส จ ากัด ได้ ร่ว มมื อ กับ ทางบริ ษั ท ผลิ ต กุ้ งแปรรู ป เบื อ้ งต้ น ซึ่ งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื ้อ และจัดหากุ้งสดแปรรู ป ได้ อย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนคาสัง่ ซื ้อจาก
ทางลูกค้ าที่มีเข้ ามาอย่างมาก ซึ่งทางบริ ษัทดังกล่าวนี ้ ยังเป็ นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และได้ รับรอง
มาตรฐาน GMP และ HACCP ตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี และถูกสุขลักษณะ
o วัตถุดิบปลาน้าจืด ทางบริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด มีคคู่ ้ าสาหรับการจัดหาวัตถุดิบปลาน ้าจืด หลายราย ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทจัดหาปลาน ้าจืดรายใหญ่ที่สดุ ในภาคกลางของประเทศไทย มีปริ มาณวัตถุดิบปลาจานวนมากในแต่ละวัน
และมีประเภทของปลาที่หลากหลาย สามารถรองรับประเภทของปลาต่างๆ ในแต่ละคาสัง่ ซื ้อได้ นอกจากนี ้ยังมีแพ
ปลาน ้าจืดขนาดใหญ่ ที่เป็ นพันธมิตรกับทางบริ ษั ท ซึ่งเป็ นแพปลาขนาดใหญ่ ที่สุดในตลาดปลาคลองสี่ จั งหวัด
ปทุมธานี เป็ นต้ น
o วัตถุดิบผัก บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด มีการจัดหาวัตถุดิบผักตัดแต่งจากบริ ษัทที่จาหน่ายผักสด และผักตัด
แต่งต่างๆ จากหลากหลายที่ และเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ที่สามารถสนับสนุนวัตถุดิบให้ แก่ทางบริ ษัท ได้ อย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี ้ยังมีการจัดหาวัตถุดิบผักสดเข้ ามาเพื่อแปรรู ป และผลิตให้ กบั คาสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ เช่น ลูกค้ า
จากประเทศเยอรมนี โดยจัดหาโดยตรงจากฟาร์ มผักของเกษตรกรโดยตรงด้ วย เพื่อให้ ได้ ผกั ที่สด ใหม่ คุณภาพดี
เพื่อส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ลกู ค้ า
o วัตถุดิบอื่น ทางบริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด ดาเนินการจัดซื ้อจัดหา วัตถุดิบอื่น เช่น ข้ าวสาร หรื อเส้ นบะหมี่
กึ่งสาเร็ จรู ป จากผู้ขายที่ เป็ นบริ ษั ทที่ได้ รับ รองมาตรฐานคุณ ภาพการผลิต และสามารถขายวัตถุดิ บให้ กับทาง
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด ได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทางบริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด สามารถผลิต และ
ส่งมอบสินค้ าให้ กบั ทางลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ต่อไป
 ธุรกิจอืน่ ๆ
1. ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้ าชุมชนหรื อคอมมูนิตี ้มอลล์ การจัดซื ้อจัดจ้ างทัว่ ๆ ไป จะเน้ นผู้ค้าที่อยูใ่ นละแวก
ใกล้ กบั คอมมูนิตี ้มอลล์เป็ นหลักไว้ ก่อน ส่วนการจัดซื ้อจัดจ้ างที่ต้องอาศัยประสบการณ์ หรื อ ความชานาญเป็ นพิเศษ
จะเป็ นไปในวงกว้ างโดยมีการเปรี ยบเทียบราคาอย่างน้ อย 3 รายขึ ้นไป
2. ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค บริ ษัทจัดหาสินค้ าจากผู้ผลิตหลายรายจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่ง
ในการติดต่อกับผู้ผลิตสินค้ าแต่ละรายเพื่อนาสินค้ ามาจาหน่ายนัน้ บริ ษัทได้ ศึกษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัว
สินค้ าและการเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าทัว่ ไป ขีดความสามารถใน การผลิต ข้ อมูลด้ านการตลาด ตลอดจนข้ อมูลด้ าน
Annual Report 2019
GLOBAL CONSUMER Public Company Limited
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อื่นๆ ของผู้ผลิตสินค้ าตามหลักเกณฑ์ของการเป็ นคูค่ ้ าที่ ดี (Good Supplier Selection Program) เช่น การสนับสนุน
ด้ านการตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้ า และการสนับสนุนด้ านวิทยากร/ฝึ กอบรม เป็ นต้ น ควบคู่ไป กับการ
สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทมีความมัน่ ใจได้ ว่า บริ ษัทจะไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้ าที่จะนามา
จาหน่าย
2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้ าอุปโภคบริ โภค บริ ษัทจึงคัดเลือก
วัตถุดิบที่สามารถสัมผัสอาหารได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ บริ ษัทคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม จึงคัดสรรวัสดุอปุ กรณ์ในการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค และมีกระบวนการ
ในการจากัดเศษสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น หมึกพิมพ์ และ สารละลายต่างๆอย่างถูกต้ อง โดยการจ้ าง
บริ ษัทผู้ได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ องตามกฎหมายนาไปรี ไซเคิลหรื อกาจัดอย่างถูกวิธี
แม้ ว่ากระแสการลดการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะถูกรณรงค์มากขึ ้น แต่การใช้ งานจริ งในหลากหลายอุตสาหกรรม
ยังคงมีความต้ องการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีวสั ดุอื่นที่มีความสามารถในการป้องกันการ
ปนเปื อ้ น ปกป้องสินค้ าที่อยู่ภายใน และมีต้นทุนที่เหมาะสมขึ ้นมาทดแทน แต่เพื่อตอบสนองต่อการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์อย่าง
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงพยายามเลือกใช้ วตั ถุดิบที่สามารถรี ไซเคิลได้ ในการผลิต ขณะเดียวกันก็ศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องถึงการใช้ พลาสติกที่ สามารถย่อยสลายได้ โดยที่ยงั คงให้ คณ
ุ สมบัติในการป้องกันที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกอนาคต
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ มีนโยบายในทุกหน่วยงานประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัด ทังในส่
้ วน
โรงงานที่เน้ นย ้าเรื่ องการควบคุมวัสดุสิ ้นเปลืองหรื อการรี ไซเคิลวัสดุตา่ งๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ อปุ กรณ์ภายในอาคาร
สานักงานด้ วย
 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
้
กต่อสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ การควบคุมของเสียจากการผลิตและ
ในส่วนธุรกิจร้ านอาหารและเครื่ องดื่มนันผลกระทบหลั
การเก็บรักษา แต่เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารที่ปรุงเมื่อมีการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าเท่านัน้ เพราะเป็ นข้ อกาหนดใน
การให้ บริ การของร้ านอาหาร ซึ่งหากมีการปรุ งทิ ้งไว้ อาจทาให้ คุณภาพของอาหารลดลงได้ ดังนัน้ จึงทาให้ เกิดปั ญหาใน
เรื่ องอาหารเสียน้ อยมาก และอยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ ส่วนการเก็บรักษาจะมีระบบการนามาใช้ ตามหลัก First in First out
(FIFO) รวมทังมี
้ การประมาณปริ มาณการสัง่ ซื ้อและการใช้ วตั ถุดิบให้ เหมาะสมกับยอดขายเพื่อควบคุมให้ มีวตั ถุดิบต่างๆ
ในปริ มาณที่เหมาะสมและป้องกันปั ญหาวัตถุดิบคงค้ างหมดอายุ
 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้อมทาน
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด มีการผลิตสินค้ าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยน ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตจากการผลิตสินค้ าต่างๆ จะเข้ าสูก่ ารบาบัดตามมาตรฐานของระบบคุณภาพสากล เช่น GMP, HACCP และ BRC
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ก่อนปล่อยเข้ าสูท่ ่อน ้าทิ ้งต่อไป ซึ่งทาให้ แน่ใจได้ ว่าของเสียที่ถกู ปล่อยออกมาจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม รวมไปถึง
ชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบโรงงานอย่างแน่นอน
 ธุรกิจอืน่ ๆ
1. ธุ รกิจ คอมมู นิ ตี้ม อลล์ ธุรกิ จคอมมูนิตีม้ อลล์ นนั ้ เป็ น ธุรกิ จที่มี ขยะจานวนมาก และความสะอาดเป็ นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานที่ทาให้ ลกู ค้ าเลือกใช้ บริ การ นอกเหนือจากความหลากหลายของร้ านค้ าภายในคอมมูนิตี ้
มอลล์ บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญในการดูแลรักษาความสะอาด มีจดุ รวมขยะสาหรับร้ านค้ าผู้เช่า ร่วมกันรณรงค์คดั แยกขยะ
เพื่อนาไปทาลายอย่างถูกวิธี สาหรับร้ านอาหารที่มาเปิ ดทุกร้ านจะต้ องมีถงั บาบัดน ้าเสียภายในร้ านก่อนที่จะปล่อยไปสู่
ระบบบาบัดน ้าของคอมมูนิตี ้มอลล์ และบริ ษัทได้ ลงทุนทาระบบบาบัดน ้าเสียที่ได้ มาตรฐานในการบาบัดน ้าเสียจากทุก
ส่วนของคอมมูนิตี ้มอลล์ก่อนที่จะปล่อยลงสูล่ ารางสาธารณะเพื่อรักษาสภาพสิง่ แวดล้ อมของชุมชนให้ เหมาะสม
2. ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้ าอุปโภคและบริ โภค มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วตามแฟชัน่ ดังนัน้ เรื่ องของคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้ าจึงเป็ นเรื่ องที่เจ้ าของธุรกิ จต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญ สูงสุด ความรับผิดชอบต่อสินค้ าและ
ผู้บริ โภคสาหรับการบริ การหลังการขาย ให้ คาแนะนาในการใช้ งานของสินค้ าอย่างละเอียดชัดเจน รวมไปถึงระบบการ
จัดหาสินค้ า การผลิต การจัดส่ง ที่ไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อมหรื อใช้ ทรัพยากรอย่างสิ ้นเปลือง
2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน
-ไม่มี3. ปัจจัยความเสี่ยง
 ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
ความเสีย่ งหลักของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์มีดงั นี ้
[1] ความเสีย่ งด้ านวัตถุดิบหลัก
ยังเป็ นความเสีย่ งเดิมในอุตสาหกรรมนี ้ คือ วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบอ่อน ได้ แก่ แผ่นฟิ ล์มพลาสติก สี และ
เม็ดพลาสติก และวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตขวดพลาสติกพีอีที ได้ แก่ เม็ดพลาสติกพีอีที ซึ่งล้ วนเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
คอลที่มาจากน ้ามันเป็ นหลัก ดังนันความผั
้
นผวนของราคาน ้ามันโลกจะมีผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตค่อนข้ างมาก
แนวทางการแก้ ไข
บริ ษัทฯมีระบบบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านการขาดแคลนวัตถุดิบและการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยใช้ ระบบการบริ หาร
วัสดุที่ จะประสานข้ อมูลด้ านความต้ องการของลูกค้ าจากฝ่ ายขาย ข้ อมูลด้ านสินค้ าและวัตถุดิ บคงคลังจากหน่วยงาน
คลังสินค้ า ข้ อมูลการสัง่ ซื ้อและการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากฝ่ ายจัดซื ้อจัดหา มาใช้ ในการประมาณการสัง่ ซื ้อและ
จัดเตรี ยมความพร้ อมของวัตถุดิบล่วงหน้ า รวมถึงการติดตามข่าวสารเพื่อการจัดเก็บสต๊ อคสินค้ าและวัตถุดิบอย่างเหมาะสม
[2] ความเสีย่ งด้ านผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯตระหนักและให้ ความสาคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้ านนี ้มาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่
สัมผัสกับอาหาร เครื่ องดื่ม และสินค้ าอุปโภคบริ โภคโดยตรง จึงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของ
ลูกค้ าของบริ ษัทฯเอง รวมไปถึงความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าปลายทางที่จะมีตอ่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯด้ วย
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แนวทางการแก้ ไข
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในการสร้ างระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯจะมีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด
ปลอดภัยเพียงพอ ซึง่ ปั จจุบนั ส่วนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวบริ ษัทฯได้ การรับรองมาตรฐานต่างๆแล้ ว คือ
 BRC/IoP British Retail Consortium/Institute of Packaging) Issue 5
 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 GMP (Good Manufacturing Practice)
 ISO (International Organization for Standard) 9001:2015
และส่วนการผลิตขวด PET นันได้
้ รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GMP เรี ยบร้ อยแล้ ว
[3] ความเสีย่ งด้ านสภาวะการแข่งขัน
ปี 2562 ที่ผ่านมามีสภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้ มรุ นแรงขึ ้น ส่งผลให้ ลกู ค้ ามีตวั เลือกมากขึ ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจมี
การขยายตัวลดลง จึงเป็ นปี ที่บริ ษัทฯต้ องดาเนินการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆอย่างมาก เพื่อให้ สามารถรับมือกับ
สภาวะต่างๆเหล่านี ้ และสามารถกลับมาทากาไรได้ ในที่สดุ
แนวทางการแก้ ไข
ดาเนินการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ โดยเน้ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุน ประสิทธิ ภาพการ
ผลิต การลดของเสีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้ นย ้าการควบคุมคุณภาพให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ส่งมอบได้
เร็ วและตรงต่อเวลา เพื่อสร้ างความพึงพอใจต่อลูกค้ าปั จจุบนั ให้ ยงั คงเลือกใช้ บริ การจากบริ ษัทฯอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
ก็สามารถตอบสนองและสร้ างความน่าสนใจจากลูกค้ ารายใหม่ได้ เพิ่มมากขึ ้น การดาเนินการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้
ยังคงถูกดาเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาต่อยอดต่อไป เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่มีแนวโน้ มรุนแรงเพิ่มขึ ้นอีกในปี 2563 และ
ปี ตอ่ ๆไป
 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1. ร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W)
ในปั จจุบนั ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี รวมทังมี
้ การปรับตัวในหลาย ๆ
เพื่อให้ ธุรกิจสามารถดาเนินการแข่งขันและอยูต่ ่อได้ ทังนี
้ ้ความเสีย่ งในธุรกิจอาหารที่ได้ จดั ทาไว้ ในปี 2560 นันยั
้ งคง
เป็ นสิง่ ที่ต้องให้ ความสาคัญต่อเนื่องถึงปั จจุบนั และยังคงต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีหวั ข้ อหลักดังนี ้
- ด้ านพื ้นที่ขายหรื อการเปิ ดสาขา การลงทุนในการเปิ ดสาขาใหม่
- ด้ านวัตถุดิบทีม่ ีราคาสูงขึ ้น
- ด้ านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในระดับปฏิบตั การ
สาหรับปี 2562 ในด้ านทีม่ ีการปรับตัวและประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับปั จจุบนั มีดงั นี ้
(1) ด้ านสื่อการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วผู้บริ โภคเปลี่ยนการบริ โภคจากสื่อสิ่งพิมพ์ทวั่ ๆไป เข้ าสู่สื่อ
ออน์ไลน์จานวนมากขึ ้นต่อปี สงู กว่าในอดีตมาก โดยการสือ่ สารทางออนไลน์นนมี
ั ้ หลายช่องทางที่สามารถเข้ าถึง
ผู้บริ โภคประกอบทังรู้ ปแบบที่จะนาเสนอเพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคมีความหลากหลายสูงมากซึ่งเป็ นไปตามแต่ละ
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กลุม่ ดังนันการท
้
าการตลาดจึงจาเป็ นต้ องมีการข้ อมูลการทางานที่เชิงกว้ างและเชิงลึก เพื่อนามาวิเคราะห์ ใน
การเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างถูกต้ องแม่นยา
แนวทางการแก้ ไข
- มีปรับรูปแบบการออกสือ่ การตลาดให้ ทนั สมัยและร่วมกับสือ่ ดิจิตลั ออนไลน์ที่มีการดาเนินการร่วมกับการระบบ
การขนส่งที่รวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคที่หนั มาเน้ นความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ ้น
- การวิเคราะห์ผลการทาการตลาดและติดตามผลอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
(2) ความผั น ผวนทางการเมื อ งในประเทศไทย (Political Risk) อาจส่ ง ผลสาขาตั ง้ อยู่ ใ นพื น้ ที่ ชั น้ ในของ
กรุงเทพมหานคร หรื อแหล่งในพื ้นที่ธุรกิจสาคัญที่จะส่งผลต่อ ทังยอดขายที
้
่เกิดขึ ้น บุคลากร วัตถุดิบ เป็ นต้ น
แนวทางการแก้ ไข
- การขยายสาขาที่อยูใ่ นพื ้นที่รอบ ๆกรุงเทพมหานครหรื อให้ มีการกระจายตัวเพื่อลดความเสีย่ งที่อาจจะส่งผล
กระทบดังกล่าว
- การทาแผนประเมินความเสีย่ งและแผนดาเนินการกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินอย่างเป็ นรูปธรรม
2. ร้านอาหารคิทเช่นพลัส
มีความเสีย่ งด้ านพื ้นที่ขายหรื อการเปิ ดสาขา และนอกจากนี ้ด้ านวัตถุดิบในท้ องตลาดก็มีแนวโน้ มที่มีราคาสูงขึ ้น อีก
ประการหนึ่งที่สาคัญคือ ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานแฟรนไชส์ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทร้ านอาหารนันมี
้
มาตรฐานและการควบคุมที่ค่อนข้ างมาก เพราะนอกจากจะต้ องทาตามแบบของการออกแบบและตกแต่งแล้ ว ยังต้ อง
ดูแลคุณภาพและความสะอาดของอาหารซึง่ ถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สดุ ในการประกอบธุรกิจร้ านอาหาร จากนันจึ
้ งเป็ นด้ าน
อื่นๆ เช่น เครื่ องแบบของพนักงาน การปรับแต่งร้ านให้ นา่ เข้ ามาใช้ บริ การ เป็ นต้ น
 ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้อมทาน
ความเสี่ยงหลักเป็ นในเรื่ องของการขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงเวลา เช่นวัตถุดิบกุ้ง จะมีปริ มาณน้ อยในช่วงฤดู
หนาว เนื่องจากทางเกษตรกรฟาร์ มกุ้งบางรายจะมีการตากบ่อกุ้งเพื่อฆ่าเชือ้ โรคต่างๆในบ่อกุ้ง และเป็ นการทาความ
สะอาดบ่อกุ้งด้ วย ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการร่ วมมือกับทางผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหญ่ หลายราย ที่สามารถจัดหาวัตถุดิบกุ้งได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนคาสัง่ ซื ้อที่มีเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง เช่นคาสัง่ ซื ้อสินค้ ากุ้งแปรรู ป
ที่มีเข้ ามาตลอดทุกเดือน และสามารถจัดส่งสินค้ าให้ กบั ทางลูกค้ าได้ ตรงตามเวลา
 ธุรกิจอื่นๆ
1. ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์
(1) ความเสี่ยงจากราคาที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็ นปั จจัยหลักของธุรกิจบริ หารศูนย์การค้ า การได้ ราคาที่ดินที่เหมาะสมและมี
ความเป็ นไปได้ ทางธุรกิจไม่ใช่เรื่ องง่าย สาหรับคอมมูนิตี ้ของบริ ษัทไม่มีปัญหาดังกล่าวเพราะได้ เช่าที่ดินจากสานักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ในราคาที่เหมาะสมเป็ นระยะเวลา 25 ปี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

(2) ความเสีย่ งจากการพึ่งพาผู้เช่าหลัก ธุรกิจคอมมูนิตี ้มอลล์ ผู้เช่าหลัก จะเป็ นสิง่ ดึงดูดผู้เช่าร่วมให้ เข้ ามาเช่าพื ้นที่ได้ หากผู้
เช่าหลักมีความจาเป็ น หรื อ มีนโยบายที่ต้องเลิกกิจการไป จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการ คอมมูนิตี ้มอลล์ของ
บริ ษัท ผู้เช่าหลักเป็ น Foodland Supermarket ซึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของบริ ษัทมาอย่างยาวนาน จึงไม่มีปัญหา
ในการยกเลิกกิจการ
(3) ความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าพืน้ ที่ให้ เต็มโครงการ ธุรกิจคอมมูนิตี ้มอลล์ที่เกิ ดขึ ้นส่วนใหญ่ ไม่สามารถหาผู้เช่าได้ เต็ม
โครงการ ทาให้ มีผลกระทบกับรายได้ ตามแผนธุรกิจ ซึ่งคอมมูนิตี ้มอลล์ของบริ ษัทได้ ป้องกันปั ญหานี โ้ ดยการทาสัญญา
ระยะยาวกับผู้เช่า และ มีร้านค้ าพันธมิตร ร้ านอาหารที่เป็ นแบรนด์ของตัวเองสามารถมาเช่าพื ้นที่ที่เหลือได้
(4) ความเสี่ยงจากความล่าช้ าในการชาระค่าเช่าค่าบริ การ รายได้ หลักของธุรกิจคอมมูนิตี ้มอลล์มาจากค่าเช่าค่าบริ การ หาก
ผู้เช่าส่วนใหญ่ไม่สามารถชาระค่าเช่าค่าบริ การได้ ตามกาหนดเวลาจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานได้ ธุรกิจคอมมูนิตี ้
มอลล์ ของบริ ษัทลดความเสี่ยงโดยการเก็บเงินประกันการเช่าไว้ จานวน 4 เดือน และมีการติดตามดูแลการชาระค่าเช่า
ค่าบริ การอย่างใกล้ ชิด
2. ธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ตลาดของธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครื อข่ายในประเทศไทยมีมลู ค่าสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่แู ข่งอยู่
เป็ นจานวนมากและมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังคู
้ ่แข่งที่เป็ นธุรกิจขายตรงและเครื อข่ายภายในประเทศ
และธุรกิจแบบข้ ามชาติ ซึ่งอาจ ส่งผลให้ ระบบธุรกิจขายตรงและเครื อข่ายของบริ ษัทฯไม่เติบโตเท่าที่ควร ตลอดจน
สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด หุ้นส่วนธุรกิจ และ สมาชิกให้ แก่บริ ษัทคูแ่ ข่งได้
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
มีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมลู ค่า ดังนี ้
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

1. ที่ดิน และอาคาร

เจ้ าของ

109.95

2. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เจ้ าของ

193.97

3. เครื่ องใช้ สานักงานและยานพาหนะ

เจ้ าของ

1.97

- ไม่มี -

4. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

เจ้ าของ

4.61

- ไม่มี -

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

ภาระผูกพัน
จานองเป็ นหลักประกันกับ
ธนาคารแห่งหนึง่
สัญญาเช่าการเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึง่

310.50
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บริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน และ อาคาร

เจ้ าของ

2.57

- ไม่มี -

2. เครื่ องใช้ สานักงานและยานพาหนะ

เจ้ าของ

0.79

- ไม่มี -

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

3.36

บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาคัญประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

เจ้ าของ

45.42

- ไม่มี -

2. เครื่ องใช้ สานักงาน

เจ้ าของ

6.51

- ไม่มี -

3. สิทธิ์การบริ หารแฟรนไชส์

เจ้ าของ

68.70

อายุสญ
ั ญา 20 ปี

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

120.63

บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาคัญประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

เจ้ าของ

4.48

- ไม่มี -

2. เครื่ องใช้ สานักงาน

เจ้ าของ

0.29

- ไม่มี -

3. เครื่ องหมายการค้ า

เจ้ าของ

53.28

- ไม่มี -

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

58.05
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

1. ที่ดิน และอาคาร

เจ้ าของ

6.15

2. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เจ้ าของ

27.62

3.เครื่ องใช้ สานักงานและยานพาหนะ

เจ้ าของ

0.59

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

ภาระผูกพัน
จานองเป็ นหลักประกันกับ
ธนาคารแห่งหนึง่
สัญญาเช่าการเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึง่
- ไม่มี -

34.36

บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. อาคาร

เจ้ าของ

9.48

- ไม่มี -

2. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เจ้ าของ

22.93

สัญญาเช่าการเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึง่

3.เครื่ องใช้ สานักงานและยานพาหนะ

เจ้ าของ

2.40

- ไม่มี -

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

34.81

บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรทีส่ าคัญประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. สิทธิการเช่า และอาคาร

เจ้ าของ

165.57

- ไม่มี -

2.เครื่ องใช้ สานักงานและยานพาหนะ

เจ้ าของ

4.41

- ไม่มี -

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

169.99

บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้ วย
ลักษณะทรัพย์สิน
1.เครื่ องใช้ สานักงาน
รวม

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เจ้ าของ

0.41

- ไม่มี -

0.14
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษัท มีนโยบายการลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็ นการสนับสนุนธุรกิจหลัก
4.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริ ษัท จะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของ
บริ ษัทอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็ นตัวแทนในการกาหนด นโยบายและดาเนินธุรกิจในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายหลักของบริ ษัท
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจาหน่าย
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging)
เพื่อใช้ สาหรับบรรจุสนิ ค้ าบริ โภคประเภทต่างๆ ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัท
ได้ แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร กลุม่ ยา และกลุม่ สินค้ าอุปโภคบริ โภค

เลขทะเบียนบริ ษัท
ราคาพาร์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

เว็บไซต์

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
GLOCON

2. ขวดพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle)
เพื่อใช้ สาหรับบรรจุน ้าชนิดต่างๆ ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัท
ได้ แก่ กลุม่ น ้าดื่ม และ น ้าผลไม้
0107536001095
1.00 บาท
2,658,648,881 บาท
1,899,050,915 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 1,899,050,915 หุ้น
เลขที่ 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิ ้ง ชัน้ 20 ซอยสุขมุ วิท 55
(ทองหล่อ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
http://www.glocon.co.th
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ติดต่อ

สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โรงงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

02 712 5487-88
02 712 5750
02 452 8326-29
02 452 8325
02 712 5487-88
02 712 5750
ir@glocon.co.th

6.2 ข้อมูลทัว่ ไปนิติบคุ คลที่บริษัทถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
ประเภทธุรกิจ
: จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาติกชนิดอ่อน
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105522010397
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 223 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 56.69 (ร้ อยละ 25 ถือโดย บริ ษัท ฟูด้ แลนด์ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต จากัด ร้ อยละ 17.3 ถือ
โดย บริ ษัท พัฒนาวรรณ โฮลดิ ้ง จากัด และ ร้ อยละ 1.01 ถือโดยบุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับ GLOCON)
ทุนจดทะเบียน
: 160 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 160,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 1,000 บาท

2. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ดาเนินธุรกิจติดตังสื
้ อ่ โฆษณา ในสถานีบริ การปั ม้ น ้ามัน ปตท.ภายในร้ านค้ าปลีก จิฟฟี่
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105555103700
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิ ้ง ชันที
้ ่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 51 (ร้ อยละ 49 ถือโดยผู้ร่วมลงทุน คือ บริ ษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จากัด
ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริ บิวชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน))
ทุนจดทะเบียน
: 20 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 2,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 10 บาท
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3. บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ทาธุรกิจด้ านอาหาร
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105558156138
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 283/98 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิ ้ง ชันที
้ ่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ100
ทุนจดทะเบียน
: 250 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 25,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 10 บาท
4. บริษัท พร้อมแพค จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึ ้นรูปด้ วยระบบ Vacuum Forming เพื่อใช้ สาหรับบรรจุสนิ ค้ าบริ โภค
ประเภทต่างๆ
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105532039169
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 35/132 หมูท่ ี่ 2 ถนนเอกชัย ตาบลบางน ้าจืด อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 95 (ร้ อยละ 5 ถือโดยบุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ GLOCON)
ทุนจดทะเบียน
: 35 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 350,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 100 บาท
5. บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วสิ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมรับประทาน
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105542094316
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
: 200 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 20,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 10 บาท
6. บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ทาธุรกิจด้ านอาหาร
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105557074740
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิ ้ง ชัน้ 20 สุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
: 192 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 1,920,000 หุ้น
Annual Report 2019
GLOBAL CONSUMER Public Company Limited

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 31

32

33

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

: หุ้นละ 100 บาท

7. บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: เจ้ าของและผู้บริ หารศูนย์การค้ า ชื่อ The Brio Mall
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0135551002178
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 199 หมูท่ ี่ 6 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 56.69
ทุนจดทะเบียน
: 75 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 750,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 100 บาท
8. บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ให้ บริ การแบบครบวงจร (One stop Service) สาหรับธุรกิจบรรจุและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105561091416
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 283/98 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิ ้ง ชันที
้ ่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
: 50 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 10,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 5 บาท
9. บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ให้ บริ การรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) เพือ่ จาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105562132183
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิ ้ง ชันที
้ ่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
: 20 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
: 200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: หุ้นละ 100 บาท
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6.3 บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
ชัน้ 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2205-8222
โทรสาร 0-2654-3339
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 : การจัดการและกำ�กับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

ส่7.วนที
่ 2 การจั
ดการและการก
ากักบทรั
ดูแพลกิ
การ้ถือหุ้น
โครงสร้
างเงิ
นทุน ข้อมูลหลั
ย์แจละผู
7. โครงสร้
ข้อมูษลหลั
ทรันพทุย์ขนองบริ
ทั กทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักางเงิ
พย์ธัขนองบริ
ทั
7.1 ณ
หลัวักนทรั
ที่ 31
วาคมษ2562
บริ ษัทมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนและหุ้น1 ดังต่อไปนี ้
รายละเอียดของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนและหุ้น1 ดังต่อไปนี ้
ทุนจดทะเบียน
2,658,648,881.00 บาท
รายละเอียดของทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
2,658,648,881.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
1,899,050,915.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
โดยแบ่งออกเป็ น

1,899,050,915.00 บาท

หุ้นสามัญโดยแบ่งออกเป็ น

1,899,050,915 หุ้น

หุหุ้้ นนบุสามั
ริมสิญทธิ
มูหุ้นลค่บุาริมทีสิ่ตทราไว้
ธิ (PAR)

1,899,050,9151.00-

มูลค่าที่ตราไว้ (PAR)
7.2 หลักทรัพย์อื่นๆ

หุหุ้ น้ น
หุบาทต่
้ น อหุ้น

1.00 บาทต่อหุ้น

7.2 ตามมติ
หลักทรัทพี่ปย์ระชุ
อื่นมๆวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
(“GLOCON-W4”) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทโดยไม่คิดมูลค่า (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนทัง้ สิ ้นไม่เกิน 759,613,966 หน่วย โดยเศษจากการคานวณใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ปัดทิ ้ง โดยมีจานวน
(“GLOCON-W4”) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทโดยไม่คิดมูลค่า (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรร/เสนอขายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 749,612,446 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 4 มีกาหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 21
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนทัง้ สิ ้นไม่เกิน 759,613,966 หน่วย โดยเศษจากการคานวณใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ปัดทิ ้ง โดยมีจานวน
มกราคม 2562 ซึ่งเป็ นวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การใช้ สิทธิสามารถใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทาการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรร/เสนอขายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 749,612,446 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 4 มีกาหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 21
(รวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ) ยกเว้ นการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 12 ซึ่งเป็ นครัง้ สุดท้ ายที่กาหนดให้ ใช้ สิทธิ ได้ ในวันที่ 20
มกราคม 2562 ซึ่งเป็ นวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การใช้ สิทธิสามารถใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทาการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส
มกราคม 2565 และเป็ นวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 3 ปี กาหนดราคาใช้ สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
(รวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ) ยกเว้ นการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 12 ซึ่งเป็ นครัง้ สุดท้ ายที่กาหนดให้ ใช้ สิทธิ ได้ ในวันที่ 20
ภายหลังจากดาเนินการออกและเสนอขาย GLOCON-W4 บริ ษัทได้ ยื่นคาร้ องขอให้ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยรับ
มกราคม 2565 และเป็ นวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 3 ปี กาหนดราคาใช้ สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มี
ภายหลังจากดาเนินการออกและเสนอขาย GLOCON-W4 บริ ษัทได้ ยื่นคาร้ องขอให้ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยรับ
คาสัง่ ให้ รับหลักทรัพย์ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 เป็ นหลักทรัพย์จด
ใบสาคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มี
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่ มทาการซื ้อขายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
คาสัง่ ให้ รับหลักทรัพย์ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่ มทาการซื ้อขายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

1

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน
25,032,284 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 759,613,966 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,899,034,915 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
1
ที่ประชุ2,658,648,881
มวิสามัญผู้ถือหุ้บาท
น ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน
จานวน
25,032,284 บาท และเพิ่ม.............................................................................................รั
ทุนจดทะเบียน จานวน 759,613,966 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ
มจานวน 1,899,034,915
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
บรองความถู
กต้ อง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

7.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ โครงสร้ างผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษัท ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ 10 ราย ที่ มี ชื่ อ ปรากฏตามทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE.
LTD.*
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
3. ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO
ASIA ALPHA EQUITY FUND 3
4. นางจารุณี
ชินวงศ์วรกุล
5. บริ ษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
6. นายสุรพงษ์ เตรี ยมชาญชัย
7. นายปฏิญญา เทวอักษร
8. นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์
9. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
10. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED
A/C CLIENT
รวม

จานวนหุ้น

สัญชาติ

หุ้นสามัญ

คิดเป็นร้อยละ
ของทุนชาระแล้ว

สิงคโปร์

285,000,000

15.01

สิงคโปร์

253,435,100

13.35

สิงคโปร์

151,500,000

7.98

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

116,980,000
50,000,000
35,825,831
34,464,860
31,071,644
27,103,608

6.16
2.63
1.89
1.81
1.64
1.43

ฝรั่งเศส

23,996,058

1.26

1,009,377,101

53.15

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ข้ อบังคับของบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) กาหนดไว้ ดังนี ้
“ข้ อ 41 การจ่ายเงินปั นผลประจาปี จะกระทาได้ ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 42 ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ าม
มิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลสาหรับหุ้นสามัญให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนัน้ มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ ง
เป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี”
จากข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล (บริ ษัทจะไม่จ่ายเงินปั นผลหากยังมีขาดทุน
สะสมอยู่) โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั กาไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะจ่ายเงิน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

ปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทได้ กาหนดไว้ และการจ่ายเงิน
ปั นผลที่ผา่ นมาของบริ ษัทมีรายละเอียด ดังนี ้
รอบผลประกอบการ
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562*

เงินปันผล* (ต่อหุน้ )
-

หน่วย
-

วันจ่ายปันผล
-

ประเภท
-

หมายเหตุ: * อัตราเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 รอการพิจารณาอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

8. โครงสร้างการจัดการ
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) มีการจัดการตามผังโครงสร้ างองค์กรผ่านกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ
5 ชุด ดังนี ้
8.1 คณะกรรมการบริ ษัท
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8.4 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
8.5 คณะกรรมการบริ หาร
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Officer
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษั ทมี จ านวน 9 ท่าน เป็ นกรรมการที่ มาจากผู้บริ หารจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริ ษั ท
มีนายชิตพล วิเศษโชติกลุ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ รายนามของคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1. นายอนันต์

สิริแสงทักษิ ณ

2. นายสิทธิศกั ดิ์

เอกพจน์

3. นายเอกฉันท์

จันอุไรรัตน์

4. นายเชิดศักดิ์

กู้เกียรตินนั ท์

5. นายพงศ์ศกั ดิ์

เอี่ยมศิรินพกุล

6. นางสาววชิราภรณ์

อัจนปั ญญา

7. นายไชยเชษฐ์

สีวลีพนั ธ์

8. นายชู เฮง

หวี

กรรมการ

9. นายชาน อิง

เจียน

กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทมีรายชื่อและเงื่อนไข ดังนี ้ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินนั ท์ หรื อนายพงศ์ศกั ดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล
หรื อนางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา กรรมการสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปการจานวนเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี 2562 และร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ดังนี ้

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายอนันต์

สิริแสงทักษิ ณ

2. นายสิทธิศกั ดิ์

เอกพจน์

3. นายเอกฉันท์

จันอุไรรัตน์

4. นายนักกีล

ซึง***

5. นางกฤตพร

พากเพียร***

6. นายเชิดศักดิ์

กู้เกียรตินนั ท์

7. นายพงศ์ศกั ดิ์

เอี่ยมศิรินพกุล

8. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา

การเข้ าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
2562

การเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ /
การประชุม
ทังหมด(ครั
้
ง้ )*



7/7



7/7



7/7



3/7



2/7



7/7



7/7



7/7



6/7

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

9. นายไชยเชษฐ์

สีวลีพนั ธ์ **

10. นายชู เฮง

หวี****

กรรมการ

_

0/7

11. นายชาน อิง

เจียน****

กรรมการ

_

0/7

หมายเหตุ: * การเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท / การประชุมทังหมด
้
เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี 2562 หรื อนับจาก
วันที่กรรมการได้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทระหว่างปี แล้ วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตังให้
้ นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์ เป็ นกรรมการบริษัท
*** นายนักกีล ซึง และ นางกฤตพร พากเพียร ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
**** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตังให้
้ นายชู เฮง หวี และ นายชาน อิง เจียน เป็ นกรรมการบริษัท
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8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2562 มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครัง้ โดยมีรายนามและการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นายอนันต์
2. นายสิทธิศกั ดิ์
3. นายเอกฉันท์

สิริแสงทักษิ ณ
เอกพจน์
จันอุไรรัตน์

ตาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) *

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5

หมายเหตุ: * การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี 2562 หรื อนับจากวันที่กรรมการได้ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบระหว่างปี แล้ วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ซึ่งในปี
2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวม 1 ครัง้ โดยมีรายนามและการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นายสิทธิศกั ดิ์
2. นายเอกฉันท์
3. นางกฤตพร
4. นายไชยเชษฐ์

เอกพจน์
จันอุไรรัตน์
พากเพียร**
สีวลีพนั ธ์ ***

ตาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)*

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2/2
2/2
1/2
1/2

หมายเหตุ : * การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี 2562 หรื อนับจากวันที่กรรมการได้ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนระหว่างปี แล้ วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2562
** นางกฤตพร พากเพียร ลาออกจากกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
*** ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตังให้
้ นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์ เป็ น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ซึง่ ในปี 2562 มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวม 4 ครัง้ โดยมีรายนามและการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อ
1. นายเอกฉันท์
2. นายพงศ์ศกั ดิ์
3. น.ส.วชิราภรณ์
4. นายเชิดศักดิ์

จันอุไรรัตน์
เอี่ยมศิรินพกุล
อัจนปั ญญา
กู้เกียรตินนั ท์**

ตาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)*

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

4/4
4/4
4/4
2/4

หมายเหตุ: * การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี 2562 หรือนับจากวันที่กรรมการได้ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงระหว่างปี แล้ วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในปี 2562
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตังให้
้ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินนั ท์ เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายเชิดศักดิ์

กู้เกียรตินนั ท์

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายพงศ์ศกั ดิ์

เอี่ยมศิรินพกุล

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายผลิตและการตลาด

3. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา

รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. บริ หารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
อนุมตั ิตลอดจนระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
3. จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังควบคุ
้
มให้ มีการดาเนินการและใช้
งบประมาณตามที่ได้ รับอนุมตั ิอย่างเคร่ งครัด รายงานความก้ าวหน้ าและผลการดาเนินงานของบริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการและคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ไม่มีประวัติการกระทาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ก่อนยื่นรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลแบบ 56 -1
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8.6 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติแต่งตังให้
้ นายชิตพล วิเศษโชติกุล ดารง
ตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีผลตัง้ แต่วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2560 เพื่อทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลและให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการบริ ษัทและทีค่ วรทราบเพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ รวมทังประสานงานกั
้
บฝ่ าย
จัดการให้ มีการปฏิบตั ิงานตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดประวัติปรากฎใน
เอกสารแนบ 1)
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. ประสานงานในการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตลอดทัง้ ปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พร้ อมทัง้ แจ้ งให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบล่วงหน้ า
2. จัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ กรรมการพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรี ยมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทังดู
้ แล
ให้ การประชุมเป็ นไปอย่างราบรื่ นและถูกต้ องตามกฎหมาย
4. เข้ าร่ วมประชุมและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสาคัญในการประชุม
ตลอดจนคาถามและข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
5. ติดตามให้ มีการดาเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังรายงานให้
้
คณะกรรมการ
บริ ษัททราบเป็ นระยะๆ
6. ให้ ข้อมูลหรื อคาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย รวมทังข้
้ อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบตั ิที่ดีของ
บริ ษัทจดทะเบียนในการกากับดูแลกิจการ
7. จัดทาแบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 และรายงานประจาปี ที่มีข้อมูลถูกต้ องและครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ หน่วยงานดังกล่าวและผู้
ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจาปี ) ตลอดจนนักลงทุนหรื อผู้สนใจทัว่ ไป
8. จัดทาประวัติและทะเบียนกรรมการบริ ษัท ให้ มีข้อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
9. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ครบถ้ วน เป็ นระบบและตรวจสอบได้ ง่าย
- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการ
ประชุม
- แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1, รายงานประจาปี (56-2)
- ทะเบียนกรรมการ
- รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
10. ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนประสานงานหรื อจัดให้ มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม
11. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงิน
ในการประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้ นประจ าปี 2562 เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้ นมี มติ อนุมัติ ค่ าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษัทในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท/ปี โดยแบ่งเป็ น ค่าบาเหน็จ และค่าเบี ้ยประชุมสาหรับ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

- ตาแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี
- ตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี
- กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ 240,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม ทังนี
้ ้ไม่เกิน 80,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม ทังนี
้ ้ไม่เกิน 40,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 60,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 80,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 40,000 บาท/ท่าน/ปี
โดยส่วนที่เหลือเห็นสมควรมอบอานาจให้ ประธานกรรมการมีอานาจจัดสรรเป็ นค่าตอบแทนกรรมการตามที่เห็นสมควร ซึ่ง
ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายอนันต์

สิริแสงทักษิ ณ

2. นายสิทธิศกั ดิ์

เอกพจน์

3. นายเอกฉันท์

จันอุไรรัตน์

4. นายนักกีล

ซึง**

5. นางกฤตพร

พากเพียร**

6. นายเชิดศักดิ์

กู้เกียรตินนั ท์

7. นายพงศ์ศกั ดิ์

เอี่ยมศิรินพกุล

8. นางสาววชิราภรณ์

อัจนปั ญญา

9. นายไชยเชษฐ์

สีวลีพนั ธ์ *

10. นายชู เฮง
11. นายชาน อิง

หวี***
เจียน***

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

รวม
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ค่าตอบแทน
ปี 2562 (บาท)
733,571
343,571

403,571
83,425
83,425

283,571

303,571
303,571
238,571
106,575
116,575
3,000,000.00
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
หมายเหตุ : ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตังให้
้ นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์ เป็ นกรรมการบริษัท
*** นายนักกีล ซึง และ นางกฤตพร พากเพียร ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
**** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตังให้
้ นายชู เฮง หวี และ นายชาน อิง เจียน เป็ นกรรมการ
บริษัท

 ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารของบริษทั
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ ผู้บริ หาร 3 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 2 ทุกราย รวมเป็ นจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วยเงินเดือน เงินประกันสังคมและ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ในปี 2562 เป็ นจานวน 9.36 ล้ านบาท
บุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน และ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) มีพนักงานทังสิ
้ ้น 203 คน
ในปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 56.34 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัท
บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก “กองทุน K-Master pool fund ซึ่งจดทะเบียนแล้ วตาม พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยให้ บริ ษัทจัดการกองทุนเป็ นผู้จดั การกองทุน สาหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือก
จ่ายได้ ในอัตราร้ อยละ 3 หรื อในอัตราร้ อยละ 5 ตามสัดส่วนอายุสมาชิกภาพ คือ อายุงาน 1 – 3 ปี จ่ายในอัตราร้ อยละ 3 และอายุงาน
ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป จ่ายในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความสมัครใจของพนักงานว่าจะเลือกการจ่ายแบบใด โดยบริ ษัทจะ
จ่ายสมทบเข้ าให้ ในอัตราเดียวกัน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษัทจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนจานวน 0.91 ล้ านบาท และ 0.89 ล้ านบาท
ตามลาดับ
ประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุแบบกลุ่ม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2562 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรสวัสดิการประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุแบบกลุม่ เพื่อเป็ นหลักประกัน
เพิ่มเติมให้ กบั พนักงานเมื่อยามเจ็บป่ วยหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ โดยแบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็ น 3 กลุม่ ตาม Level สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทจ่ายเงินค่าเบี ้ยประกันสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุแบบกลุม่ ให้ กบั พนักงาน จานวน 278,989.20 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
บริ ษัทได้ จดั สรรงบประมาณประจาปี เพื่อเป็ นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผ้ ปู ่ วยนอกให้ กบั พนักงาน โดย
แบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็ น 3 กลุม่ ตาม Level รายละเอียดดังนี ้
- พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน (Level 1-4) เบิกได้ ตามจริ ง แต่ไม่เกิน

5,000 บาท/คน/ปี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

- ผู้บริ หารระดับกลาง (Level 5-9)

เบิกได้ ตามจริ ง แต่ไม่เกิน

10,000 บาท/คน/ปี

- ผู้บริ หารระดับสูง (Level 10-11)

เบิกได้ ตามจริ ง แต่ไม่เกิน

20,000 บาท/คน/ปี

สาหรั บ ปี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น สวัสดิการค่ารั กษาพยาบาลกรณี ผ้ ูป่ วยนอกให้ กับ
พนักงาน จานวน 271,844.24 บาท
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บุคลากรถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญขององค์กรซึ่งช่วยสร้ างสรรค์ผลงาน ทาให้ การดาเนินงานของบริ ษัท พัฒนาก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น
บริ ษัท จึงกาหนดนโยบายให้ พนักงานทุกระดับได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่ มตังแต่
้ เข้ าเป็ นพนักงานใหม่และระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน ทังทางด้
้
านทักษะการปฏิบตั ิงาน และทักษะทางการบริ หารการจัดการ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยจัดให้ มีการอบรมขึ ้นทังภายในบริ
้
ษัทและภายนอกบริ ษัท รวมถึงมี
การส่งพนักงานไปเข้ ารับการฝึ กอบรมศึกษาดูงานทังในประเทศและต่
้
างประเทศด้ วย
บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้ มีความรู้ และทั กษะในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดให้ มี
แผนการฝึ กอบรมประจาปี ซึง่ ประกอบด้ วยการฝึ กอบรมพื ้นฐาน ทักษะในการปฏิบตั ิเฉพาะงานและความรู้ ทวั่ ไปที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ความรู้และทักษะด้ านการบริ หารจัดการ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจั ดประชุมฝ่ ายบริ หารพบพนักงานขึ ้นอย่างน้ อย
เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อชีแ้ จงให้ พนักงานได้ รับทราบผลการดาเนินงาน รวมทังแนวทางในการบริ
้
หารงานของบริ ษัท ตลอดจนเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริ หารและพนักงาน เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุ งพัฒนาและเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนในองค์กร
โดยภาพรวมในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ จดั หลักสูตรการสัมมนาภายในบริ ษัทฯ จานวน 6 หลักสูตร มีพนักงานเข้ ารับการสัมมนา
จานวน 93 คน และการสัมมนาภายนอกจานวน 20 หลักสูตร มีพนักงานเข้ ารับการสัมมนาจานวน 28 คน ด้ วยงบประมาณการสัมมนา
รวมทังสิ
้ ้น 85,439 บาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้
ดาเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่ งใส มีจริ ยธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย คณะกรรมการมีความพยายามและมุง่ มัน่ เพื่อสร้ างความเจริ ญเติบโตต่อไปใน
ระยะยาว ด้ วยความรอบคอบภายใต้ กรอบข้ อกาหนดกฎหมาย จริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคานึงถึงความเสี่ยงและแนวทางเพื่อควบคุม
ด้ วย
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 คณะกรรมการโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ได้
ปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การสารวจของโครงการให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การสารวจของ ASEAN CG Scorecard เพื่อลดความซ ้าซ้ อน
ของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบตั ิจริ ง บริ ษัทจึงได้ ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report)
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ในหลักการปรับปรุ งใหม่นี ้ เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการให้ เทียบเท่า
สากล โดยมีการจัดแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของ โดยควบคุมบริ ษัท ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้
้
ทาหน้ าที่แทน
ตน และมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัท ที่ผา่ นมาบริ ษัทจึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิขนั ้ พื ้นฐานของ
ตนมาอย่างต่อเนื่องและไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น : บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ปี ละ 1 ครัง้
ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และอาจเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไปหากมีความจาเป็ น
เร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษซึง่ มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวั น ที่ 29 เมษายน 2562 ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ที่ 1/2562 ในวั น ที่ 27 กั น ยายน 2562
ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุขุ มุ วิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี ้ การเลือกสถานที่สาหรั บจัดประชุม ได้ คานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยมีระบบขนส่ง
สาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS, MRT ฯลฯ และได้ จัดเตรี ยมห้ องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรั บผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ อย่าง
เพียงพอ
Annual Report 2019
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

1. การส่งหนังสือและเอกสารประกอบการประชุม : เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้ นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
14 วัน หรื อเป็ นไปตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
และประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และได้ เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.glocon.co.th ล่วงหน้ า 30 วัน
ก่อนการประชุม “ในหมวดนักลงทุน หัวข้ อ ข้ อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น”
2. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน : ในกรณีท่ีผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทได้ อีกด้ วย
3. การเสนอเรื่ องเพื่ อ บรรจุเ ป็ น วาระ การเสนอชื่ อบุค คลเพื่ อ รั บการพิ จารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการ และค าถาม
ล่วงหน้ า : ก่อนวันประชุมบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อซักถาม อีกทังการเสนอวาระและ
้
บุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าเป็ นกรรมการได้ ลว่ งหน้ า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท และ/หรื อ ไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังเลขานุการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาบรรจุเข้ าเป็ นวาระต่อไป
4. การเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน : บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระยะเวลาในการลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง และได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้ องแม่นยา และเพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้น
อีกทัง้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อตังค
้ าถาม
ในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทังนี
้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีคณะกรรมการเข้ าร่วมประชุม 8 ท่าน จาก
ทัง้ หมด 8 ท่าน และมีผ้ ูบริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่ อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทัง้ จัดให้ มีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. การดาเนินการหลังการประชุม : ภายหลังการประชุมแล้ วเสร็ จบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุม โดยได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายในระยะเวลา
14 วัน
(2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทถือปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อที่จะได้ รับ
การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทได้ ดแู ล
ให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับ
ดูแลให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับการปฏิบัติและได้ รับการปกป้องสิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกันรวมทัง้ สิทธิ ในส่วนแบ่งปั นผลที่ชัดเจนและ
ครบถ้ วน โดยได้ ดาเนินการดังนี ้
1. บริ ษัทได้ กาหนดสิทธิ ในการออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ
หนึง่ เสียง
2. การจัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริ ษัทได้ ดาเนินการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้
จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างครบถ้ วน อีกทัง้ จัดให้ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุก
วาระ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

3. บริ ษัทได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่ไม่สามารถมา
เข้ าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ แก่บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้ อานวยความสะดวกโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของ
บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 21 วัน
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า
5. การเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
6. บริ ษัทได้ จัดทาบัตรลงคะแนนเสียง สาหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
ต้ องการออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
7. คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
เป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้ มีการเก็บรักษาข้ อมูลซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไว้ เป็ นความลับ โดยกาหนดให้ รับรู้ เฉพาะผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องเท่านัน้
(3.) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ ผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น เจ้ าหนี ้ ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้ อคิดเห็น
จากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ คานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
1. ลูกค้า : ด้ วยแนวคิดการยึดถือลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางที่บริ ษัทพร้ อมให้ บริ การตอบสนองความต้ องการอย่างครอบคลุมรอบ
ด้ า น โดยการให้ คาแนะนา แก้ ปั ญ หา ช่ ว ยเหลือในการจัดหาสินค้ า สร้ างสรรค์ บริ การรู ปแบบใหม่ๆ รวมถึ งการคิดค้ น ทางเลือกที่
หลากหลายแก่ลกู ค้ า เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กับผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทมีมาตรฐาน มีความหลากหลายของสินค้ า ภายใต้ ระบบการบริ หาร
จัดการแบบบูรณาการ ที่รองรับความต้ องการอย่างครบครัน ทังการผลิ
้
ต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
จัดส่งที่มีประสิทธิภาพ การบริ หารงานคลังสินค้ า โดยคานึงถึงต้ นทุน การประหยัดพื ้นที่จดั เก็บและเวลาที่สอดคล้ องกับแผนการผลิตของ
ลูกค้ าเพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความสะดวกสบายแก่ลกู ค้ า
2. พนักงาน : ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเชื ้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานจะ
ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้ อมให้ ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการทางาน
3. คู่ ค้ า : บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อันดีต่อคู่ค้า รวมทัง้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่ อนไข
ทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงระหว่างกัน มีการจัดซื ้อจัดจ้ างที่โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม เป็ นไปตามกระบวนการและระเบียบของบริษัท
ทังนี
้ ้เพื่อพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ ยงั่ ยืน
4. ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะขยายการเติบโตของธุรกิ จอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนจนสามารถก้ าวขึน้ เป็ นบริ ษัทชัน้ นาใน
อุตสาหกรรมพลาสติก ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่างๆ อย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน อีกทังให้
้ ความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกในการตรวจสอบระบบการทางานของบริ ษัท ให้ มีการควบคุมภายในที่ ดีเป็ นที่
ไว้ วางใจต่อผู้ถือหุ้นและสามารถตรวจสอบได้
Annual Report 2019
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5. เจ้าหนี้ : บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงและให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องรวมทังมี
้ การจ่ายชาระ
หนี ้ตรงตามเวลาทุกครัง้
6. คู่แข่ง : บริ ษัทดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ทาลายชื่อเสียงหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายโดยมิ
ชอบต่อคู่แข่ง ไม่มีการใช้ วิธีการที่จะได้ ข้อ มูลใดๆ ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและไม่ทาลายชื่ อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่
ปราศจากความเป็ นจริ ง
7. ชุมชนและสังคม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมโดยรวม มีนโยบายในการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ควบคุมและป้องกันมลภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนใกล้ เคียง รวมถึงมีขนตอนในการก
ั้
าจัดมลภาวะอันเกิดจาก
กระบวนการผลิตอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
8. ภาครัฐ : บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบในทุกด้ าน
(4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส ทังรายงานข้
้
อมูลทางการเงิน
และข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูล
สารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิ น และสารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ น
ดังกล่าว จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
บริ ษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริ ษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
2. เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
3. เว็บไซต์ของบริ ษัท www.glocon.co.th
4. การสื่อสารผ่านกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Business Forum, Analyst
Meeting , Opportunity Day เป็ นต้ น
5. การสือ่ สารโดยตรงผ่านอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และเฟสบุ๊คของบริ ษัท
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถาม หรื อขอทราบข้ อมูลของบริ ษัทเพิ่มเติม ได้ ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศบิลดิ ้ง ชัน้ 20 ซอยสุขมุ วิท 55
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-5487-88
โทรสาร : 0-2712-5750
อีเมล : ir@glocon.co.th


การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัททราบทันที เพื่อจะได้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทังห้
้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน นาข้ อมูลไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรื อพวกพ้ อง และมิให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกัน
ไม่ให้ นาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ ในทางมิชอบ
หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท นาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใดๆ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และการกระทาดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท บริ ษัทจะพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป


การควบคุมภายใน
บริ ษัท จัดให้ มี ระบบการควบคุมภายในที่ควบคุมทุกด้ าน เพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ อง มีการตรวจสอบภายในโดยใช้ บริ ษัทภายนอกที่มีความชานาญเฉพาะด้ านการตรวจสอบเพื่อมีความเป็ นอิสระ
สามารถถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานภายนอกจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมัน่ ใจได้ ว่าระบบการดาเนินงาน
ของบริ ษัทมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัทได้
(5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนทังหมด
้
9 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ทักษะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการอิสระผู้ไม่มีสว่ น
ได้ เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท, คณะกรรมการบริ ษัท, คณะกรรมการบริ หาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังที่ได้ กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 3 ท่าน โดยมี 2 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริ ษัท ในการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงเพื่อมาร่ วมงานกับ บริ ษัท รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
สามารถจูงใจผู้มีความสามารถให้ เข้ ามาร่ วมงานกับ บริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องอ้ างอิงตามมาตรฐานที่ชดั เจน โปร่ งใส
และเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.4 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 4 ท่าน โดยมี ประธานคณะบริ หารความเสีย่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัท ในการพิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนว
ทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทซึง่ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสีย่ ง
ด้ านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของ
บริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสีย่ งของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม
2. การกาหนดวาระกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 18 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 และถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี ้อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้ นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ ว เพื่อใช้ ในการอ้ างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ทารายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นปั จจุบนั ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่ อง
เข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระ
การประชุมได้ ด้วย
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.4/2552
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษัทมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ กาหนดนโยบายวางเป้าหมายพัฒนาแผน
ธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริ ษัท
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6. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในการดาเนิ นธุรกิ จอย่างมีจริ ยธรรม โดยมีการให้ แนวทางกับฝ่ ายจัดการและ
พนักงานเพื่อทราบและเข้ าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจหรื อจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสุจริ ต ด้ วยวิถีทางที่
ถูกต้ องเหมาะสม และติดตามการปฏิบตั ิงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อให้ เป็ นการถ่วงดุลอานาจของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร คณะกรรมการของบริ ษัทจึงกาหนดให้ มีคณะกรรมการ ที่เป็ นอิสระ
อย่างน้ อย 3 ท่าน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการที่เป็ นอิสระทัง้ 3 ท่านนี ้มีคณ
ุ สมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้ วย
 กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 6 ท่าน
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
8. การรวมหรือแยกตาแหน่ง
บริ ษัท มีคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร โดยมีการจาแนกและกาหนดขอบเขตหน้ าที่การบริ หารงาน
อย่างชัดเจน และบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้ าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทาน
การบริ หารงานของฝ่ ายจัดการอีกด้ วย
9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิ ดรายการที่อาจมีการขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ และมีการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อเข้ าร่ วมพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบในเรื่ องที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ ว
10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริ หาร บริ ษัท มีนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทและเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นรูปของเงินเดือน และเบี ้ยประชุม
11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการของบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระเป็ นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่สอบทานการปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
ต่างๆ ของบริ ษัทตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า
การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมการดาเนินงานด้ านรายงานทางการเงินให้ มีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามนโยบายและให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อบังคับของทางราชการ เพื่อให้ สามารถดาเนินธุรกิจให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 9 ท่าน ได้ แก่
รายชื่อ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1. นายอนันต์

สิริแสงทักษิ ณ

2. นายสิทธิศกั ดิ์

เอกพจน์

3. นายเอกฉันท์

จันอุไรรัตน์

4. นายเชิดศักดิ์

กู้เกียรตินนั ท์

5. นายพงศ์ศกั ดิ์

เอี่ยมศิรินพกุล

6. นางสาววชิราภรณ์

อัจนปั ญญา

7. นายไชยเชษฐ์

สีวลีพนั ธ์

8. นายชู เฮง

หวี

กรรมการ

9. นายชาน อิง

เจียน

กรรมการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เว้ น
แต่ในเรื่ องที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทา
รายการเกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการบริ ษัทก็ได้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้ มีการทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ วและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจหรื ออานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
อาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งการมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการ
บริ หารสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทากับ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแลการบริ หารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ที่คณะกรรมการบริ ษัทต้ องได้ รับมติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ อันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่นหรื อ
การซือ้ หรื อรั บโอนกิ จการของบริ ษัทอื่ นมาเป็ นของบริ ษั ท การแก้ ไขหนังสือบริ ค ณห์ สนธิ ห รื อข้ อบังคับของบริ ษั ท เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังมีขอบเขต หน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร กรรมการผู้จดั การ และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อเพื่อ
ประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ าหากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัททาขึ ้น หรื อมีการ
เปลีย่ นแปลงจานวนการถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัท
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ
2. นายสิทธิศกั ดิ์ เอกพจน์
3. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบกาหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ใน
นโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัท และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อ นวันที่ ได้ รั บแต่งตัง้ เป็ นกรรม การอิ สระ ทัง้ นี ้ ลักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระโดยความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริ ษัท หรื อ คู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อ
ตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
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บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจและมีประสบการณ์ ด้านบัญชีการเงิน และสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบ มี
หน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายชื่อดังนี ้
รายชื่อ
1. นายอนันต์

สิริแสงทักษิ ณ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสิทธิศกั ดิ์ เอกพจน์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
Annual Report 2019
GLOBAL CONSUMER Public Company Limited
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
• กรรมการตรวจสอบ 3 ปี
ทังนี
้ ้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก เป็ นของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 3 ท่าน โดยมี 2 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริ ษัท ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ให้ เป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายชื่อดังนี ้
รายชื่อ
1. นายสิทธิศกั ดิ์ เอกพจน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม สาหรับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ครบถ้ วน ในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาเสนอแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้ เหมาะสม และ
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้
ดังต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 ปี
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 ปี
ทังนี
้ ้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ ว ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในขณะที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมทุก ประการของบริ ษั ท ต่ อ บุค คลภายนอก เป็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท ทังคณะ
้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 4 ท่าน โดยมี 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัท ในการพิจารณากลัน่ กรอง
นโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ าน
การเงิน ความเสีย่ งด้ านการลงทุน และความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หาร
ความเสีย่ งของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสีย่ งของบริษัท
ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

โดยมีรายชื่อดังนี ้
รายชื่อ
1. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

2. นายพงศ์ศกั ดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

3. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินนั ท์

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดกรอบ นโยบายการบริ หารความเสี่ยง โครงสร้ างและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทาน
และทบทวนเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื ออาจจะมากกว่านันตามความเหมาะสม
้
เพื่อให้ แน่ใจว่ากรอบการ
บริ หารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้ องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บริ ษัทก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ
2. พิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารก าหนดระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) ของบริ ษั ท ก่ อ นน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ
3. กากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริ หารความเสี่ยงที่ สาคัญ พร้ อมทัง้ ให้ คาแนะนา และให้
ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามี
การบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจบริ ษัทและสามารถบริ หาร
จัดการความเสีย่ งต่างๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง
4. กาหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อให้ มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้ องตามสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
5. ให้ การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงและเครื่ องมือ สนับสนุนการบริ หารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับ
ทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างต่อเนื่อง รวมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริ หารความเสีย่ ง
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. รายงานผลการบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ซึง่ อาจ
มีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
7. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ ง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะบริ หารความเสีย่ ง ดังต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 3 ปี
• กรรมการบริ หารความเสีย่ ง 3 ปี
ทัง้ นี ้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ ว ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกเป็ นของคณะกรรมการบริ ษัททัง้
คณะ
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ สนับสนุนให้ คณะกรรมการได้ ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจถึงหลักการของการกากับดูแล
กิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัทในการบริ หารงาน ให้ มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ
การเข้ ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการ มีดงั นี ้
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ

2

นายสิทธิศกั ดิ์ เอกพจน์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

8

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินนั ท์
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายพงศ์ศกั ดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
นายชู เฮง หวี
กรรมการ

9

นายชาน อิง เจียน

3

4
5
6
7

หลักสูตร

- Director Certificate Program (DCP)
- Advanced Audit Committee Program
(AACP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Advanced Audit Committee Program
(AACP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Advanced Audit Committee Program
(AACP)
- Director Certification Program (DCP)
- Director Certification Program (DCP)
- Director Certification Program (DCP)
- Director Certification Program (DCP)
- ไม่มี - ไม่มี -

กรรมการ

- ไม่มี -
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9.3 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
ในข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดไว้ วา่ “คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการ
อิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด และกรรมการไม่น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร โดยกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายและข้ อบังคับนี ้ กาหนด ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มี
ความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการบริ ษัท 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท จึงมีผลผูกพันกับบริ ษัทได้
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท”
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ คณะกรรมการ พิจารณา
แต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน คราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ น ตาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทังนี
้ ้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงทักษะที่จาเป็ นทีย่ งั
ขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้ มีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้ องการสรรหาและได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการเป็ นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้ มี
มติ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (Nomination and Remuneration committee) โดยให้ มี ผ ลตัง้ แต่ วัน ที่
14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ทังนี
้ ้บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
และผู้บริ หารของบริ ษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นไป
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การเสนอรายชื่อกรรมการบริ ษัท ที่จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกเบือ้ งต้ น ให้ ได้ บุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมถึงมีความซื่อสัตย์ทงในด้
ั ้ าน
ส่วนตัวและด้ านการทางาน เป็ นบุคคลที่มีความสามารถครบถ้ วน เพื่อสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ และจะนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทก่อนและเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิแล้ ว จึงนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ให้ บคุ คลนันเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างเป็ นทางการต่อไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตังกรรมการ
้
จะใช้ วิธีการแต่งตังกรรมการผ่
้
านที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นโดยกรรมการแต่ละราย
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นมีหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
โดยไม่เกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พงึ จะมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชี ้ขาด
4. ในการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทังหมด
้
กรรมการซึง่ ออกจากตาแหน่งแล้ วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะได้ รับเลือก เข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ก็ได้
5. นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ วกรรมการจะต้ องพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเป็ นตัวแทนของ
บริ ษัทไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็ นตัวแทนในการกาหนด นโยบาย
และดาเนินธุรกิจในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายหลักของบริ ษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมนันๆ
้ การส่งตัวแทนของบริ ษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนันให้
้ เป็ นขอบเขต อานาจของฝ่ าย
จัดการ กรรมการหรื อผู้บริ หารที่เป็ นตัวแทนบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
และรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมตั ิในเรื่ องที่สาคัญจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริ ษัทยังมีนโยบายในการใช้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่ องรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริ ษัทในกลุม่ รวมถึงกากับดูแลการบันทึกบัญชีของ
บริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสามารถรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
ทัง้ นี ้ กรรมการบริ ษัทที่เป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม อาจจะเป็ นกรรมการ หรื อกรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หารด้ วยก็ได้
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในเรื่ องการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน โดย
กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงแจ้ งและนาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสานักเลขานุการบริ ษั ท ก่อนนาส่งต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการเปลีย่ นแปลงการถือครองภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มี
การเปลีย่ นแปลงการถือครอง นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตร
มาส ทังนี
้ ้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริ ษัทมีนโยบายห้ ามกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง
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และผู้เกี่ยวข้ อง ทาธุรกรรมซื ้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการแจ้ งเป็ นประกาศให้ กรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงงดการซื ้อขายและโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตัง้ บริ ษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย โดยบริ ษั ท ได้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริ ษัทจานวน 2.26 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยจานวน 4.57 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่า ยอื่นๆ
ตามที่ได้ จ่ายจริ ง
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ โดยจัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์และ
ความถูกต้ องชอบธรรม ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามเป็ นหนึ่งในรายชื่อบริ ษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่งเป็ นความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย หอการค้ าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้ านานาชาติ สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย แต่เนื่องจากบริ ษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการจึงยังไม่มีความ
พร้ อมที่จะยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบตั ิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต ได้ ทาให้ ต้องขยายระยะเวลาในการขอรับรองออกไปจนกว่าการขยายกิจการและการปรับโครงสร้ างทางธุรกิ จจะ
สมบูรณ์
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในเว็บไซต์ บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) www.glocon.co.th หน้ านักลงทุน หัวข้ อ
“ข้ อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น”
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท ชุดปั จจุบนั ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่สอบทานการปฏิบตั ิงานใน
ฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัทตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
ว่า การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายในอย่างสม่าเสมอ มี
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมด้ านการดาเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงินให้ มีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามนโยบายและให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อบังคับของทางราชการ เพื่อให้ สามารถดาเนิน
ธุรกิจให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทยึดถือหลักการบริ หารจัดการองค์กรบนพื ้นฐานของความถูกต้ องและโปร่ งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ น
รากฐานที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้ านการควบคุมภายในของบริ ษัท
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องค์กรและสภาพแวดล้อม
ผู้บริ หารและพนักงานมีทศั นคติที่ดีทางานร่ วมกันอย่างเป็ นทีม การบริ หารจัดการเป็ นไปตามแนวทางของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและเอื ้อต่อการควบคุมภายใน ให้ ความสาคัญต่อการมีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และดารงไว้ ซงึ่ การควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิ ผล ส่วนโครงสร้ างองค์กร มีการมอบอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบและจานวนผู้ปฏิบตั ิงานมีจานวนเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบตั ิ นโยบายและการปฏิบตั ิงานด้ านบุคลากรเหมาะสม และสนับสนุนผู้ปฏิบตั ิงาน สภาพแวดล้ อมของการควบคุมของบริ ษัทโดย
ภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีสว่ นทาให้ การควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผล
ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งองค์กร มีการประเมินปั จจัยความเสีย่ งทังจากภายในและภายนอกองค์
้
กรที่
จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละ
กระบวนการทางธุรกิ จ พร้ อมทัง้ กาหนดแผนงานการบริ หารความเสี่ยงเพื่อการบริ หารจัดการในภาพรวมองค์ กรให้ อยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้ องกันในแต่ละสภาวการณ์
ทังนี
้ ้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2561 ในการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ งขึ ้น เพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการ
บริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทซึง่ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสีย่ งด้ านการเงิน ความเสีย่ งด้ านการ
ลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้
สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสี่ยงของบริ ษัทให้ อยู่ในร ะดับที่
เหมาะสม
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ายบริหาร
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึง่ จะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานมากขึ ้น เพื่อสามารถปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เช่น
 ด้ านการบริ หาร บริ ษัทกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสือ่
ความให้ บุคลากรทุกคนเข้ าใจ เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้ อมทังมี
้ การวางแผนการ
ดาเนินงาน การจัดสรรทรั พยากร งบประมาณ และอัตรากาลัง นอกจากนีไ้ ด้ มีการกาหนดกระบวนการ
ทางาน และมีการติดตามผลเพื่อให้ บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล และปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และมาตรฐานที่กาหนด
 ด้ านการบัญชี-การเงิน บริ ษัทมีการกาหนดระเบียบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับ
จ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินสารองค่าใช้ จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้ วนถูกต้ องและสม่าเสมอ
 ด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง บริ ษัทได้ จดั ทาระเบียบและข้ อกาหนดว่าด้ วยการจัดซื ้อเพื่อนาไปปฏิบตั ิในการจัดซื ้อ
จัดจ้ างไว้ อย่างชัดเจน

Annual Report 2019
GLOBAL CONSUMER Public Company Limited

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

66

หน้ า 64

67

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

 ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ ได้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามที่
กาหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม มีการจัดโครงสร้ างองค์กรแต่ละส่วนงาน กาหนด
หน้ าที่ความรับผิดชอบ มีระบบการให้ ข้อมูลและการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริ ษัทมีระบบข้ อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงาน การรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน การปฏิบตั ิตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่ใช้ ในการควบคุมและดาเนินกิจกรรมขององค์กร รวมถึงจัดให้ มีข้อมูลที่สาคัญในเรื่ องต่างๆ
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารใช้ ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้ เป็ นหมวดหมู่
ครบถ้ วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
ระบบการติดตาม
บริ ษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และหากพบข้ อที่ควรปรับปรุง ก็ได้
มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขและ/หรื อวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าข้ อตรวจพบจากการตรวจสอบและกา รสอบทานนัน้
ได้ รับการแก้ ไขข้ อบกพร่องเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัททัง้ 5 ด้ านข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นเป็ นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริ ษัทมีหลักการปฏิบตั ิที่ชดั เจนเพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบ สามารถบริ หารงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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12. รายการระหว่างกัน
รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ชือ่ กิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์

บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษทั คูล ดิสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย) จากัด

จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสานักงาน

ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อย

ซื้อมาขายไป

บริษทั โกลดิลอคส์ เบค ชอป จากัด
บริษทั ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด

ผลิตและจาหน่าย ขนมเค้ก ขนมปั ง
ขายสินค้า

บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
ย่อย
กรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกันใน
บริษทั ย่อย

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

นโยบายการกาหนดราคา
ขายสินค้าและบริการ
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม

รายการระหว่างบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระสาคัญ

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่

7,743,034
7,743,034

6,437,585
6,437,585

ซือ้ สินค้า
บริษทั ย่อย

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่

-

ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย

ร้อยละ 2.50 - 6.78 ต่อปี

-

ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ร้อยละ 2.50 - 5.25 ต่อปี

-

ต้นทุนบริการ
บริษทั ย่อย

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

-

ต้นทุนอื่น
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

-

ค่าบริหารจัดการ
บริษทั ย่อย

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

-

-

1,200,000

3,600,000

16,815,333
1,294,483
18,109,816

14,411,486
617,820
15,029,306

13,815,333
461,150
14,276,483

10,806,486
495,016
11,301,502

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่

378,997,358
378,997,358

337,952,620
337,952,620

-

946,000

1,300

-

17,056,700

7,354,099

-

-

1,210,285

2,488,763

-

-

469,863

-

300,000
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

920,343
920,343

921,339
921,339

251,667

206,552

113,105,049

89,574,020

428,113
240,563
920,343

334,803
379,984
921,339

92,914,328
206,019,377

83,604,945
173,178,965

ลูกหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย

-

-

51,043,706

43,634,861

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

-

316,632,494
24,286,803
340,919,297
(55,831,624)
285,087,673

316,750,000
15,992,197
332,742,197
(66,747,388)
265,994,809

ลูกหนี้การค้าแยกอายุลกู หนี้ได้ดงั นี้
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
รวม

206,019,377
206,019,377

173,178,965
173,178,965

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยทีม่ สี าระสาคัญ มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2561
บริษทั ย่อย

316,750,000

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิม่ ขึน้
ลดลง
102,182,494

(102,300,000)

2562
316,632,494

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย เป็ นเงินให้กยู้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.50 - 6.78 ต่อปี และมีกาหนด
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 67

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

เจ้าหนี้การค้า
บริษทั เกีย่ วข้องกัน

-

-

390,764

เจ้าหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย

-

-

189,440

387,796

3,964,949

5,047,229

631,616

2,494,577

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

-

ในวัน ที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท คิท เช่ น พลัส แฟรนไชส์ จ ากัด ซึ่ง เป็ น บริษัท ย่ อ ย ได้เ ข้า ท าสัญ ญาซื้อ ขายสิน ทรัพย์
กิจการแฟรนไชส์รา้ นอาหารคิทเช่น พลัส กับ บริษทั เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง ตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิด
เป็ นมูลค่า 78.28 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายการ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว – สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ – ลูกค้ าทัว่ ไป
ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ – บริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ลูกหนี ้อื่น – สุทธิ – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – เงินลงทุนชัว่ คราว
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับ
- บริ ษัทย่อย
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและการร่วมค้ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิทธิการเช่าและอาคาร
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

244,887,854
9,225,448
182,905,828
920,343
154,298,698

309,292,025
55,732,270
171,261,897
921,339
1,390,993
134,707,697

66,340,206 181,177,295 265,482,263
131,712,308
9,225,448 55,732,270
161,156,418
8,800,919 14,327,063
715,577 206,019,377 173,178,965
- 51,043,706 43,634,861
302,168
1,390,993
84,029,316 42,272,667 49,559,736

9,750,029
131,712,308
13,824,207
157,553,855
44,893,377
302,168
38,541,866

9,435,465
35,772,068
1,607,894
639,053,598

15,599,881
38,931,408
3,918,687
731,756,197

- 285,087,673 265,994,809
21,734,828
8,448,971 15,529,885
29,801,428
7,693,599
8,478,247
2,523,257
498,315,506 799,769,655 893,309,092

93,591,380
19,674,118
7,114,512
516,957,820

3,295,067
- 373,412,195
4,613,386
4,968,337
5,323,287 4,613,386
491,674,871 513,385,020
574,314,658 305,889,928
129,440,825 147,073,593
99,660,943
489,463
62,112,333
66,033,107
69,170,644
10,736,334
1,288,001
1,274,539
59,283,973
59,283,973
33,266,973
16,220,203
10,945,802
20,169,433 1,392,300
774,081,925 806,272,900
803,180,477 685,797,272
1,413,135,523 1,538,029,097 1,301,495,983 1,485,566,927

246,469,855 382,344,855
4,968,337
5,323,287
315,834,706 372,403,624
609,548
1,116,893
389,000
2,553,745
568,271,446 763,742,404
1,461,580,538 1,280,700,224
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – ผู้ค้าทัว่ ไป
เจ้ าหนี ้การค้ า – บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหนี ้อื่น – บริ ษัทย่อย
เจ้ าหนี ้เงินลงทุน
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
เงินปั นผลค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินที่ถือไว้ สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น – หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 2,658,548,881 หุ้น
(วันที่ 31 ธันวาคม 2560: 1,656,484,904 หุ้น )
หุ้นที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว1,899,034,915 หุ้น
(วันที่ 31 ธันวาคม 2560: 1,240,863,512 หุ้น )
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
– จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
– ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

91,450,622
100,274,170
1,082,516
3,688,578

92,188,006
97,811,578
26,450,000
382,924
26,902,348

114,796,677
116,105,610
69,505
477,535
23,277,607

40,000,000
50,321,675
390,764
189,440
711,502
-

43,273,540
32,469,792
387,796
138,971
-

45,666,284
58,988,948
2,010,957
45,351
-

2,569,389

3,527,565

14,952,391

-

3,001,325

14,404,515

3,333,333
10,720,269
383,449
84,097,114
6,199,322
303,798,762

10,720,269
87,654,250
40,185,849
385,822,789

10,721,630 10,720,269 10,720,269
264,487
66,062,302 17,695,198 23,328,668
40,537,674
387,265,418 120,028,848 113,320,361

10,721,630
12,339,258
144,176,943

9,552,467
8,201,432
18,022,608
34,393,643
7,905,809
78,075,959
381,874,721

7,318,720
530,015
18,579,003
38,630,035
11,714,359
76,772,132
462,594,921

29,335,941
5,265,240
20,554,087
6,717,125
6,262,748
26,523,454 10,201,751 10,856,495
9,654,765
91,333,487 16,918,876 17,119,243
478,598,905 136,947,724 130,439,604

4,205,417
6,981,315
9,015,059
20,201,791
164,378,734

2,658,648,881 2,658,648,881 1,656,484,904 2,658,648,881 2,658,648,881 1,656,484,904
1,899,034,915 1,899,034,915 1,240,863,512 1,899,034,915 1,899,034,915 1,240,863,512
(17,974,415) (17,974,415)
111,354,506 (17,974,415) (17,974,415) 111,354,506
(816,482,643) (756,750,327) (478,860,884) (532,441,297) (549,919,566)
(8,255,916) (11,888,348) (11,522,673)
1,056,321,941 1,112,421,825
861,834,461 1,348,619,203 1,331,140,934
(25,061,139) (36,987,649) (38,937,383)
1,031,260,802 1,075,434,176
822,897,078 1,348,619,203 1,331,140,934
1,413,135,523 1,538,029,097 1,301,495,983 1,485,566,927 1,461,580,538
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

บริษัท บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(หน่วย : บาท)

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการ
รายได้ จากการขายและบริ การ – สุทธิ

งบการเงินรวม
2562

592,718,046
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดืม่
579,077,107
รวมรายได้
1,171,795,153
ต้ นทุนขายและบริการ
(500,062,227)
ต้ นทุนการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
(405,729,077)
รวมต้นทุน
(905,791,304)
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
266,003,849
รายได้ อื่น
27,532,130
กาไรจากการขายสินทรัพย์
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
293,535,979
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
(191,985,906)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(157,563,110)
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(15,680,656)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่ วมค้ า
(2,417,290)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (74,110,983)
ต้ นทุนทางการเงิน
(7,514,322)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(81,625,305)
ผลประโยชน์ทางภาษี เงินได้ (ค่าใช้ จ่าย)
12,270,547
กาไร (ขาดทุน) ของการดาเนินงานต่อเนื่อง
(69,354,758)
กาไร (ขาดทุน) ของการดาเนินงานที่ยกเลิก
20,932,218
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
(48,422,540)
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561

2560

2562

2561

2560

629,509,687
533,114,713
1,162,624,400
(557,816,300)
(376,770,386)
(934,586,686)
228,037,714
23,398,728
251,436,442
(207,454,518)
(212,780,540)
(75,169,798)
(2,829,933)
(246,798,347)
(10,778,995)
(257,577,342)
1,456,002
(256,121,340)
(22,829,774)
(278,951,114)

621,052,350
491,854,600
1,112,906,950
(564,410,303)
(357,037,851)
(921,448,154)
191,458,796
19,228,270
535,259
211,222,325
(200,209,038)
(332,475,778)
(25,139,021)
(426,023,028)
(13,940,570)
(439,963,598)
4,642,684
(435,320,914)
(109,603,281)
(465,502,679)

432,032,030
432,032,030
(372,064,690)
(372,064,690)
59,967,340
40,142,177
100,109,517
(2,913,338)
(63,931,447)
(15,680,656)
17,584,076
(2,581,037)
15,003,039
654,744
15,657,783
15,657,783

422,225,663
422,225,663
(398,313,835)
(398,313,835)
23,911,828
17,004,578
40,916,406
(6,417,872)
(268,521,469)
(75,169,798)
(309,192,733)
(3,567,406)
(312,760,138)
(1,841,436)
(314,601,574)
(314,601,574)

448,932,643
448,932,643
(429,697,025)
(429,697,025)
19,235,618
14,135,887
235,759
33,607,264
(8,757,907)
(228,248,286)
(25,139,021)
(228,537,950)
(4,910,230)
(233,448,180)
(1,659,081)
(235,107,261)
(235,107,261)

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

– สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปัน (ขาดทุน) สาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
กาไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)

4,249,166
2,645,730
(236,768)
(44,173,374) (276,305,384) (465,739,447)

1,820,486
578,536
(789,267)
17,478,269 (314,023,038) (235,896,528)

(59,732,316) (280,900,848) (367,672,944)
11,309,776
1,949,734 (97,829,735)

15,657,783 (314,601,574) (235,107,261)
-

(48,422,540) (278,951,114) (465,502,679)

15,657,783 (314,601,574) (235,107,261)

(56,099,884) (278,255,118) (367,909,712)
11,926,510
1,949,734 (97,829,735)
(44,173,374) (276,305,384) (465,739,447)

17,478,269 (314,023,038) (235,896,528)
17,478,269 (314,023,038) (235,896,528)

(0.031)
(0.183)
(0.304)
0.008
(0.205)
(0.194)
1,899,046,838 1,538,250,357 1,210,266,878 1,899,046,838 1,538,250,357 1,210,266,878
(0.026)
(0.183)
(0.304)
0.007
(0.205)
(0.194)
2,322,381,458 1,538,250,357 1,210,266,878 2,322,381,458 1,538,250,357 1,210,266,878
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74

-

เพิ่มทุนระหว่างปี – ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

ขาดทุนสาหรับปี

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

(17,974,415)

-

-

-

-

-

-

(17,974,415)

(17,974,415)

-

-

-

-

(129,328,921)

-

111,354,506

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

จัดสรรเพื่อ
สารองตาม
กฏหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น

(816,482,643)

-

(59,732,316)

-

-

-

-

(756,750,327)

(756,750,327)

2,645,730

(280,900,848)

-

-

-

-

(478,495,209)

(8,255,916)

3,632,432

-

-

-

-

-

(11,888,348)

(11,888,348)

-

-

-

-

-

-

(11,888,348)

1,056,321,941

3,632,432

(59,732,316)

-

-

-

-

1,112,421,825

1,112,421,825

2,645,730

(280,900,848)

-

-

528,842,482

-

861,834,461

(25,061,139)

616,734

11,309,776

-

-

-

-

(36,987,649)

(36,987,649)

-

1,949,734

-

-

-

-

(38,937,383)

ส่วนเกิน(ส่วนต่า)
ทุน จากการ
รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ยังไม่ได้จัดสรร เปลีย่ นแปลง
ผู้ถือหุ้นของบริษัท อานาจควบคุม
สัดส่วนในบริษัท
ย่อย
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1,899,034,915

-

เพิ่มทุนระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

ลดขาดทุนสะสม

1,899,034,915

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

-

ขาดทุนสาหรับปี
1,899,034,915

-

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

658,171,403

เพิ่มทุนระหว่างปี

เพิ่มทุนระหว่างปี – ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

1,240,863,512

ลดขาดทุนสะสม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้
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1,031,260,802

4,249,166

(48,422,540)

-

-

-

-

1,075,434,176

1,075,434,176

2,645,730

(278,951,114)

-

-

528,842,482

-

822,897,078

รวม

(หน่วย : บาท)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เพิ่มทุนระหว่างปี
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

เพิ่มทุนระหว่างปี
ชาดทุนสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(17,974,415)
(17,974,415)
(17,974,415)

1,899,034,915
1,899,034,915
1,899,034,915

จัดสรรเพื่อ
สารองตาม
กฏหมาย
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(129,328,921)
-

111,354,506

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

658,171,403
-

1,240,863,512

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

-

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

15,657,783
1,820,486
(532,441,297)

(549,919,566)
-

(314,601,574)
578,536
(549,919,566)

(235,896,528)
-

ยังไม่ได้จัดสรร
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15,657,783
1,820,486
1,348,619,203

1,331,140,934

528,842,482
(314,601,574)
578,536
1,331,140,934

1,116,321,490

รวม

(หน่วย : บาท)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

รายการ
2562

2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2560

2562

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(60,693,087)

รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด
สุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงานสุทธิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน(กาไร)ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุน(กาไร)ที่เกิดขึ ้นจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินปันผลรับ
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)สินค้ าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้ า
ลดลง
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อด้ อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อเงินให้ ก้ ยู ืมกับบริ ษัทย่อย
ค่าเผื่อด้ อยค่าของค่าความนิยม
ตัดจ่ายสินทรัพย์
กลับรายการเจ้ าหนี ้
ตัดจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้ า
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดใช้ไปในการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):
ลูกหนี ้การค้ า – ลูกค้ าทัว่ ไป
ลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – บริ ษัทย่อย
สินค้ าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
เจ้ าหนี ้การค้ า – ผู้ค้าทัว่ ไป
เจ้ าหนี ้การค้ า – บริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น – บริ ษัทย่อย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

(280,407,116) (470,145,363)

15,003,039

(312,760,138) (233,448,180)

91,869,191
(45,503,158)
61,183,814
(339,799)
2,399,894

96,719,217
54,448,038
20,721,760
(668,641)
(3,841,727)

117,179,229
35,043,748
(9,904,727)
(640,035)
1,528,071

28,090,524
(45,503,158)
61,183,814
(339,799)
1,916,554

34,093,398
54,448,038
20,721,760
(668,641)
162,000,000
(2,798,964)

33,848,694
35,043,748
(9,904,727)
(640,035)
136,875,520
1,068,570

157,932
(271,590)
1,512,564
(22,500,206)
2,417,290
28,734
6,780,024
(1,396,228)
7,514,322

24,240
(7,941,949)
20,285,094
26,491,043
371,256
2,829,933
3,103,060
(584,781)
11,251,838

5,576,488
9,680,184
88,377,268
124,762,468
487,232
7,639,883
(257,932)
13,940,570

(99,435)
(10,660,764)
2,152,165
(18,355,849)
2,581,037

3,651,762
25,016,937
564,332
1,293,908
(7,844,395)
3,567,406

(235,759)
3,957,152
2,314,598
23,553,405
487,232
1,668,101
(8,248,654)
4,910,230

43,159,697

(57,198,735)

(76,732,916)

35,968,128

(18,714,597)

(8,750,105)

(1,424,826) (1,962,975)
(205,762)
113,940
8,672
(48,190,349) (5,374,725)
5,914,540 12,784,277
(8,187,729) (13,732,334)
8,371,809
6,575,328

5,271,144
(32,840,412)
(7,408,845)
5,370,515
7,080,914
1,012,085
(1,003,300)

311,524
(15,625,110)
1,258,516
(8,218,906)
4,144,233
(1,336,763)
2,164,745

11,933,681
(68,429,513)
(447,164)
(8,298,280)
3,671,285
(2,694,145)
2,051

(11,221,190)
996
(20,637,200)
5,858,422
3,163,604
(4,156,626)
1,162,833
(388,392)
(6,308,656)
(5,483,146)
(109,500)
5,040,842
(7,158,742)
(914,736)
(3,032,636)

(18,865,202)
176,532
(69,505)
19,569,453
1,557,312
(3,263,617)
(101,816,079)
(10,387,772)
(1,238,526)
(113,442,377)

33,817,966
(430,790)
69,505
(38,172,176)
(6,701,987)
(867,380)
(90,605,595)
(12,987,865)
(2,486,633)
(106,080,093)

17,851,883
390,764
(198,356)
(5,633,470)
25,861,050
(2,458,339)
(227,437)
23,175,274

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

(26,519,156) 21,730,072
(1,623,161)
(327,554)
10,988,049 (5,709,364)
(1,549,912)
(683,900)
(54,720,538) (58,002,936)
(3,451,433) (4,755,328)
(26,972)
(1,870)
(58,198,943) (62,760,134)

หน้ า 74

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม

รายการ
2562

2561

32,217,159

85,128,425

ซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รับดอกเบี ้ย
รับชาระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย
จ่ายเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย
รับเงินปันผล
ซื ้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ซื ้อเงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินสดรับจากการซื ้อบริ ษัทย่อย
จ่ายเงินเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

1,396,228
339,799
(49,498,056)
276,603
774,094
(26,450,000)
(40,944,173)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารเพิ
้
่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกบี
้
้ยค้ างจ่ายจากบุคคลและบริ ษัท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่าซื ้อกลับคืน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายชาระคืนเงินกู้บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2560

2562

2561

2560

777,582,604

32,217,159

85,128,425

777,582,604

(85,407,010)
584,781
668,641
(110,217,209)
20,483
(6,125,000)
(115,346,889)

(787,413,979)
257,932
640,035
(79,671,440)
553,759
(24,988,935)
(113,040,024)

10,061,243
102,300,000
(102,182,494)
339,799
(17,232,390)
233,646
(126,942,340)
(101,205,377)

(85,407,010)
1,074,824
9,000,000
(179,100,000)
668,641
(2,149,834)
(20,000,000)
(6,125,000)
(196,909,954)

(787,413,979)
6,358,193
133,600,000
(80,250,000)
640,035
(14,286,107)
235,759
(207,700,000)
(24,988,935)
(196,222,430)

(737,382)
(20,980,023)
(4,286,759)
11,000,000
(5,423,198)
(20,427,362)

(22,608,673)
(18,392,480)
(16,160,051)
528,842,482
471,681,278

12,733,146
(40,000,000)
(12,616,620)
(15,621,070)
42,300,000
272,989,972
259,785,428

(3,273,540)
(3,001,325)
(6,274,865)

(2,392,744)
(15,608,607)
528,842,482
510,841,131

2,781,192
(14,696,835)
272,989,972
261,074,329

(64,404,171)
309,292,025
244,887,854

242,892,012
66,400,013
309,292,025

40,665,311
25,734,702
66,400,013

(84,304,968)
265,482,263
181,177,295

255,732,234
9,750,029
265,482,263

2,091,765
7,658,264
9,750,029

1,082,516

1,390,993
26,450,000
382,924

302,168
477,535

711,502

1,390,993
138,971

302,168
45,351

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ลูกหนี ้ค่าขายเงินลงทุน
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อเงินลงทุน
เจ้ าหนี ้เงินลงทุน
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์ – ผู้ค้าทัว่ ไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(Cash Flows Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้ (Account Receivable Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาการเก็บหนี ้ (Collecting Day) (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินค้ าคงเหลือ (Inventory Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาการขายสินค้ า (Selling Day) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (Account Payable Turnover)(เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (Payment Period) (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากกาไรขันต้
้ น(Gross Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน (Operating Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity)(%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset) (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fix Asset) (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (Interest Coverage Ratio) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Dividend Payment Rate) (%)

2562
(เฉพาะบริษัท)

31 ธันวาคม
2562

2561

2560

6.66
6.31
0.19
2.00
179.73
7.23
49.81
8.93
40.33
189.20

2.10
1.60
(0.01)
5.88
61.20
5.85
61.53
9.15
39.36
83.36

1.90
1.55
(0.29)
6.04
59.55
7.72
46.62
8.74
41.20
64.97

1.29
1.07
(0.27)
6.20
58.05
10.03
35.88
9.30
38.71
55.22

13.88
4.07
3.32
0.01

22.70
(6.12)
(4.04)
(0.05)

19.61
(20.98)
(23.52)
(0.29)

19.00
(36.16)
(38.82)
(0.52)

1.06
14.07
0.32

(3.28)
9.33
0.81

(19.65)
(30.04)
0.84

(32.72)
(57.48)
0.84

0.10
6.81
-

0.37
(9.54)
-

0.43
(22.63)
-

0.58
(22.15)
-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุน
กลุม่ บริ ษัท GLOCON ได้ แบ่งส่วนการดาเนินงานเป็ น 5 ส่วนงานหลัก ได้ แก่
1) ผลิตและจัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
2) ผลิตและจัดจาหน่ายขวด PET
3) บริ การให้ เช่าพื ้นที่
4) ร้ านอาหาร
5) ผลิตและจาหน่ายอาหาร และอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง
ซึ่งมีการประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้ และกาไรขันต้
้ นของแต่ละส่วนงาน และประเมิน
กาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานของทังกลุ
้ ม่ โดยใช้ เกณฑ์เดียวกับงบการเงิน โดยมีรายละเอียดของผลประกอบการปี 2562 ตาม
งบกาไรขาดทุนของแต่ละส่วนงาน ดังนี ้
ภาพรวมของผลการดาเนินงานตามงบกาไรขาดทุนปี 2562 จาแนกตามส่วนงาน
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จ ากการขายและ
การบริ การ
หั ก : ต้ น ทุ น ข า ย แ ล ะ
บริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น

ผลิตและ
ขายบรรจุ
ภัณฑ์
พลาสติก
507.87

ผลิตและ
ขายขวด
PET

บริการให้
เช่าพื้นที่

ร้านอาหาร

52.88

29.43

190.70

ผลิตและจัด
จาหน่ายอาหาร
และอาหารทะเล
แช่แข็ง
388.38

422.50

50.97

27.25

75.67

85.37

1.91

2.18

115.03

อื่น ๆ

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

2.54

-

1,171.80

330.35

0.88

(1.82)

905.80

58.03

1.66

1.82

266.00

งบการเงินรวม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนงานผลิตและจัดจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เปรียบเทียบรายได้สว่ นงานผลิตและขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปี 2562 และ ปี 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายและการบริ การ
หัก: ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น

2562
507.87
422.50
85.37

2561
515.67
447.51
68.16

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(7.80)
(25.01)
17.21

ส่วนงานผลิตและขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกยัง คงเป็ นส่วนงานหลักของกลุม่ บริ ษัท GLOCON โดยรายได้ จากการขายและ
การบริ การของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 7.80 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากการที่ลกู ค้ าหลักมีการลดใช้ พลาสติก ดังนันปี
้ นี ้มีการ
ปรับกลยุทธ์ใหม่โดยจะมุ่งเน้ นไปที่พลาสติกที่ยอ่ ยสลายเองได้ จึงทาให้ มีการวางแผนเรื่ องการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวร่วมกับลูกค้ าใน
ครึ่งปี แรกจึงส่งผลให้ ยอดขายลดลง
นอกจากนี ้ GLOCON ยังได้ คานึงถึงผลกระทบในเชิงนิเวศน์จากกระบวนการการย่อยสลายของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่กลุม่ บริ ษัท
GLOCON ได้ ผลิตขึน้ โดยยังคงมุ่งมั่น ที่จ ะสนับ สนุนการค้ นคว้ า และพัฒ นานวัต กรรมการย่อยสลายของพลาสติ ก ซึ่ง ปั จจุบัน
GLOCON มีการผลิตภาชนะที่มีสว่ นผสมของ Biodegradable หรื อพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ในทางชีวภาพ ไว้ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ให้ กบั ลูกค้ า แม้ วา่ จะมีต้นทุนที่สงู กว่าเดิม แต่ก็มีผ้ ปู ระกอบการจานวนมากให้ ความสนใจ กาไรขันต้
้ นจากการขายของส่วนงานผลิต
และจัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจึงอยูท่ ี่ 85.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 17.21 ล้ านบาท
2)

ส่วนงานผลิตและขายขวด PET
เปรียบเทียบรายได้สว่ นงานผลิตและขายขวด PET ปี 2562 และ ปี 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายและการบริ การ
หัก: ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น

2561
52.88
50.97
1.91

2561
84.30
85.53
(1.23)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(31.42)
(34.56)
3.14

รายได้ จากส่วนงานผลิตและขายขวด PET ของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 31.42 ล้ านบาท บริ ษัทเลือกใช้ กลยุทธ์
เลือกลูกค้ าที่มีกาไรขันต้
้ นสูงและลดการขายไปยังกลุม่ ลูกค้ าที่ให้ กาไรขันต้
้ นต่า และในเดือนเมษายน 2561 บริ ษัทได้ หยุดการผลิต
ในส่วนของโรงขวดที่โรงงานเทียนทะเล จึงทาให้ ยอดขายขวด PET ลดลง ส่วนงานผลิตและขายขวด PET จึงมีกาไรขันต้
้ นจานวน
1.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 3.14 ล้ านบาท
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3) ส่วนงานบริการให้เช่าพื้นที่
เปรียบเทียบรายได้สว่ นงานบริการให้เช่าพืน้ ที่ปี 2562 และ ปี 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายและการบริ การ
หัก: ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น

2562
29.43
27.25
2.18

2561
29.54
30.02
(0.48)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(0.11)
(2.77)
2.66

รายได้ จากส่วนงานบริ การให้ เช่าพื ้นที่ “เดอะ บรี โอ้ มอลล์ ” เป็ นการลงทุนโดยบริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่ GLOCON ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56.69 และมีการรับรู้ รายได้ ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 โดยมีรายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่
ศูนย์การค้ าที่ บริ ษัทได้ เตรี ยมแผนการปรับปรุ งพื ้นที่เพื่อให้ มีร้านค้ าที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุด เพื่อดึงดูดลูกค้ า
ให้ มาจับจ่ายมากขึ ้น รวมถึงจัดการบริ หารต้ นทุนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ กาไรขันตอน
้
เพิ่มขึ ้น 2.66 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
4) ส่วนงานร้านอาหาร
เปรียบเทียบรายได้สว่ นงานร้านอาหารปี 2562 และ ปี 2561
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายและการบริ การ
หัก: ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น

2562
190.70
75.67
115.03

2561
206.28
83.49
122.79

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(15.58)
(7.82)
(7.76)

รายได้ จากการขายและการบริ การลดลงจานวน 50.20 ล้ านบาท ซึ่งปี 2562 มีรายได้ 190.70 ล้ านบาท เนื่องด้ วยสภาวะ
การแข่งขันในธุรกิจร้ านอาหารสูง ทังนี
้ ้ร้ านอาหาร A&W มีรายได้ จานวน 151.2 ล้ านบาท ลดลงจานวน 41.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 21.3 ซึง่ เป็ นผลกระทบมาจากการใช้ นโยบายลดจานวนสาขาที่ขาดทุน ซึง่ จะทาให้ ธุรกิจขาดทุนลดลง ในขณะเดียวกันบริ ษัท
ได้ มีการปรับกลยุทธ์การขยายสาขาโดยเน้ นการขยายสาขาขนาดเล็กในร้ านสะดวกซื ้อรายใหญ่ หรื ออยู่ใกล้ กบั ร้ านสะดวกซื ้อ ที่อยู่
ในย่านชุมชนที่มีความหนาแน่น และใกล้ กบั สถานศึกษาซึ่งเป็ นกลุม่ เป้าหมายหลัก โดยได้ เปิ ดสาขาแรกในเดือน ธ.ค. 2562 และมี
แผนการขยายสาขาเพิ่มเติมในปี 2563 ร้ านคิทเช่น พลัส มีรายได้ จานวน 35.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 25.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 245.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากเริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 4 ปี 2561
5) ส่วนงานผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง
เปรียบเทียบรายได้สว่ นงานผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็งปี 2562 และ ปี 2561
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายและการบริ การ
หัก: ต้ นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น

2562
388.38
330.35
58.03

2561
326.84
291.36
35.48

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
61.54
38.99
22.55
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนงานผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่ แข็งมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจานวน 61.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
18.8 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากการขายสินค้ าอาหารแช่แข็งพร้ อมทานที่ส่งให้ ทางร้ านสะดวกซื ้อรายใหญ่ มีการ
เติบโตมากขึ ้นสูงเกือบ 100% โดยบริ ษัทใช้ กลยุทธ์การพัฒนาสินค้ าร่วมกับคูค่ ้ าและเพิ่มสินค้ าให้ หลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั
ผู้บริ โภค รวมยอดขายภายในปี 2562 ประมาณ 240 ล้ านบาท และยอดสัง่ ซื ้อกุ้งแช่แข็งที่เพิ่มขึ ้น พร้ อมกันนี ้บริ ษัทยังได้ เพิ่มการ
ส่งออกสินค้ าปลาน ้าจืดตัดแต่งแช่แข็งที่เริ่ มผลิตและส่งออกตังแต่
้ พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทรองรับจานวนหนึ่งอยู่
แล้ วและมีแนวโน้ มที่จะได้ รับยอดสัง่ ซื ้อเพิ่มสูงขึ ้น
รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)

กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้ า
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ของการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้

2562
266.00
27.53
(15.68)
349.55
(2.42)
7.51
20.93
(81.63)

2561
228.04
23.40
(75.17)
420.24
(2.83)
10.78
(22.83)
(257.58)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
37.96
4.13
59.49
(70.69)
0.41
(3.27)
43.76
175.95

 กาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 37.96 ล้ านบาท ในภาพรวมยอดขายการกิจการเติบโตขึ ้น โดยเฉพาะส่วนงานผลิตและขายบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก มีการบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในส่วนธุรกิจอาหารแปรรู ป ได้ มีการจัดการควบคุมกระบวนการ
ผลิตใหม่ในทุกขันตอน
้
เพื่อลดต้ นทุนวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทังการสู
้
ญเสียในการผลิตให้ น้อยที่สดุ ซึง่ ทาให้ มีกาไรขันต้
้ น
เพิ่มขึ ้น โดยเป็ นไปตามแผน Turnaround ของกลุม่ บริ ษัท
 รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 4.13 ล้ านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เริ่ มรับรู้ รายได้ จากธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร
คิทเช่น พลัส
 ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว สาหรับปี พ.ศ. 2562 บริ ษัทมีขาดทุนจานวน 15.68 ล้ านบาท ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561 มี
ขาดทุนจานวน 75.17 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน บริ ษัทรับรู้ขาดทุนเนื่องจาก
ราคาตลาดลดลงจากสภาพเศรษฐกิจที่กระทบ โดยบริ ษัทได้ ทาการขายเงินลงทุนชัว่ คราวมาตังแต่
้ ต้นปี ตามนโยบายของ
บริ ษัทที่เคยให้ ไว้
 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงจานวน 70.69 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุมาจากในปี 2560 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย
ของแบรนด์ A&W ลดลงซึ่งเป็ นผลกระทบมาจากการใช้ นโยบายลดจานวนสาขาที่ขาดทุน ซึ่งจะทาให้ ธุรกิจขาดทุนลดลง
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายของแบรนด์ คิทเช่น พลัส เพิ่มขึ ้นมาซึ่งเริ่ มรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2561 ส่วน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารลดลงเนื่ อ งจาก กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ท าการปรั บ โครงสร้ างองค์ ก รให้ มี ค วามคล่ อ งตัว เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง
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 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่ วมค้ าลดลงจานวน 0.41 ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริ ษัทได้ ลงทุนในบริ ษัท สยาม เกตเวย์
จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 49 โดยบริ ษัท สยาม เกตเวย์ จากัด จัดตังขึ
้ ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และบริ ษัทดังกล่าว
ได้ หยุดการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 ต้ นทุนทางการเงินลดลงจานวน 3.27 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากบริ ษัทย่อย มีเงินกู้กบั ธนาคารแห่งหนึง่ ลดลง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)

สินทรัพย์

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น-เงินลงทุนชัว่ คราว
สินค้ าคงเหลือ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิการเช่าและอาคาร
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

639.05
244.89
9.23
183.82
154.30
9.43
35.77
1.61
774.09
4.62
491.68
129.44
62.11
59.28
10.74
16.22
1,413.14

731.76
309.29
55.73
172.18
1.39
134.71
15.60
38.94
3.92
806.27
3.30
4.97
513.39
147.07
66.03
59.28
1.29
10.94
1,538.03

(92.71)
(64.40)
(46.50)
11.64
(1.39)
19.59
(6.17)
(3.17)
(2.31)
(32.18)
(3.30)
(0.35)
(21.71)
(17.63)
(3.92)
9.45
5.28
(124.89)

สินทรัพย์ รวมของกลุ่มบริ ษัท GLOCON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 1,413.14 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน
124.89 ล้ านบาท การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดงั นี ้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 92.71 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการลงทุนขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
 เงิ นลงทุนชั่ว คราวลดลงจ านวน 46.50 ล้ า นบาท เนื่ องจากบริ ษั ท ได้ ท าการขายเงิ นลงทุนชั่ว คราวมาตัง้ แต่ต้ นปี ตาม

นโยบายของบริ ษัทที่เคยให้ ไว้
 ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจานวน 11.64 ล้ านบาท เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ ้น
 สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน 19.59 ล้ านบาท เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ ้น
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจานวน 21.71 ล้ านบาท เนื่องจากมีการคิดค่าเสือ่ มราคา และมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์

ของสาขาร้ านอาหารที่ปิดระหว่างปี
 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลงจานวน 17.63 ล้ านบาท เนื่องจากมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
 สิทธิการเช่าและอาคารลดลงจานวน 3.92 ล้ านบาท เนื่องจากมีการตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าและอาคาร
 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น จานวน 9.45 ล้ านบาท เนื่องจาก บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น

จนสามารถรับรู้รายการได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง
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(หน่วย: ล้ านบาท)

หนี้สนิ

31 ธ.ค. 2562

หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้เงินลงทุน
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์
หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ชาระภายในหนึง่ ปี
เงินปั นผลค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินที่ถือไว้ สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

303.80
91.45
100.28
1.08
6.26
3.33
10.72
0.38
84.10
6.20
78.07
17.75
34.39
18.02
7.91
381.87

31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึน้ (ลดลง)
385.82
92.19
97.81
26.45
0.38
30.43
10.72
87.65
40.19
76.77
7.85
38.63
18.58
11.71
462.59

(82.02)
(0.74)
2.47
(26.45)
0.70
(24.17)
3.33
0.38
(3.55)
(33.99)
1.30
9.90
(4.24)
(0.56)
(3.80)
(80.72)

หนี ้สินรวมของกลุม่ บริ ษัท GLOCON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 381.87 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 80.72
ล้ านบาท ซึง่ การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญมีดงั นี ้
 เจ้ า หนีเ้ งิน ลงทุน ลดลง 26.45 ล้ า นบาท เนื่ องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริ ษั ทย่อย ได้ เข้ า ทาสัญ ญาซื อ้ ขายสินทรัพ ย์
กิจการแฟรนไชส์ร้านอาหารคิทเช่น พลัส และได้ ชาระครบทังจ
้ านวนในปี 2562
 หนี ้สินที่ถือไว้ สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก ลดลงจานวน 33.99 ล้ านบาท เนื่องจาก บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ เจรจาปรับ

โครงสร้ างหนี ้กับเจ้ าหนี ้แล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
 หนี ้สินระยะยาวเพิ่มขึ ้นจานวน 9.90 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ สญ
ั ญาขายและเช่ากลับคืนกับธนาคารใน

ประเทศแห่งหนึง่
(หน่วย: ล้ านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

1,056.32
1,899.03
(17.97)
(816.48)

1,112.42
1,899.03
(17.97)
(756.75)

(56.10)
(59.73)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้ เสียที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
ส่วนที ่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

(8.26)
(25.06)

(11.89)
(36.99)

3.63
11.93

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจานวน 1,056.32 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 56.10 ล้ าน
บาท ตามผลประกอบการในปี 2562
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
 กลุม่ บริ ษัทให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า 30-60 วัน ขึ ้นอยูก่ บ
ั ยอดสัง่ ซื ้อและระยะเวลาการติดต่อ ทุกสิ ้นเดือนจะมีการจัดทาการ

วิเคราะห์อายุลกู หนี ้เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการติดตาม บริ ษัทมีนโยบายในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก
ยอดที่เกินกาหนดชาระ ซึ่งถ้ าเกินกาหนดชาระมากกว่า 1 ปี จะตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 100% และถ้ าเกินกาหนดชาระ
6 เดือนถึง 1 ปี จะติดตามทวงถามตามขันตอนของกฏหมาย
้
อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาลูกหนี ้เป็ นรายๆ ควบคู่กนั ไป
ด้ วย ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่แสดงในงบการเงินถือว่ามีความเพียงพอแล้ ว
 สินค้ าของบริ ษัทเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและขวดพีอีที บริ ษัทมีการพิจารณาสินค้ าคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวช้ ารวมทัง้

สินค้ าเสียหาย จากนันจะท
้ าการพิจารณาค่าเผื่อสินค้ าเสือ่ มสภาพหรื อล้ าสมัย โดยกลุม่ บริ ษัทได้ ตีราคาสินค้ าคงเหลือตาม
ราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ แล้ วแต่ราคาใดต่า กว่า บริ ษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้ าเสือ่ มคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่า
สินค้ าลดลงในงบการเงินรวมแล้ ว ค่าเผื่อที่แสดงในงบการเงินถือว่ามีความเพียงพอแล้ ว
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ในระหว่างปี 2562 สภาพคล่องของบริ ษัทใกล้ เคียงกับปี ก่อน และมีอตั ราหนี ้สินต่อทุนดีขึ ้นจากปี ก่อนเล็กน้ อย จึงสะท้ อน
ภาพของธุรกิจให้ เห็นว่าบริษัทสามารถบริ หารจัดการทังกลุ
้ ม่ ธุรกิจผลิตและขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ขวดพีอีที และกลุม่ ธุรกิจอาหาร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมีการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นในส่วนของลูกหนี ้การค้ าและ
สินค้ าคงเหลือ เพื่อทาให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

69

อายุ
(ปี )
ตาแหน่ง

2555 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

2558 – ปั จจุบนั กรรมการ

หน้ า 88

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)

บ ริ ษั ท วิ ล ล่ า คุ ณ าลั ย จ ากั ด
(มหาชน)
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ยูบิส (เอเชีย) จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2562 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2562 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
2560 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
2560 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
- MBA (Accounting), Eastern New Mexico
University, U.S.A.
- Cert. International Tax Program, Harvard
University, U.S.A.
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- Director Certificate Program (DCP)
รุ่น 73/2006
- Advanced Audit Committee
Program(AACP) รุ่นที่ 22/2016
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2546
(วปอ. 2546)
- สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตร
ผ้ บู ริ หารระดับสูง รุ่นที่ 13

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร
-ไม่มี-ไม่มี-

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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66

54

3. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์
- กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

2. นายสิทธิศกั ดิ์ เอกพจน์
- กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตาแหน่ง

2561 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
2559 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
2555 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ

หน้ า 87

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท สยามแม็ทคอนส์ จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2560 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2554 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ
2553 – 2554 รองกรรมการผ้ อู านวยการ
ใหญ่

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

- ปริ ญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ และ
สือ่ สารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA University of Central Okahoma
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 226/2016

- ปริ ญญาตรี ด้ านรัฐประศาสนศาสตร์ ,
Worcester State College U.S.A.
- ปริ ญญาโท ด้ านสือ่ โทรทัศน์,
Worcester State College U.S.A.
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร
-ไม่มี-ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

4. นายเชิดศักดิ์ ก้ เู กียรตินนั ท์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผ้ จู ดั การ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

2561 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

หน้ า 88

บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง
จากัด
บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
กรรมการ
จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
กรรมการผ้ จู ดั การ
(มหาชน)
บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์
กรรมการ
จากัด
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ
จากัด
บริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด
กรรมการ
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าท่ี บ ริ ษั ท ไท รทั น โฮ ลดิ ง้ จ ากั ด
(มหาชน)
บริ หาร
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
(มหาชน)

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2562 – ปั จจุบนั กรรมการ

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

66 - ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาบัญชีและการเงิน
ลอนดอนสคูลออฟอิโคโนมิคส์ และ โปลิติ
คอลไซน์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (1975)
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
วิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอสตัน (1976)
ประเทศอังกฤษ
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่นที่ 74/2549

อายุ
(ปี )

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร
-ไม่มี-ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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5. นายพงศ์ศกั ดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
ผลิตและการตลาด

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

2561 – ปั จจุบนั

2561 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

2557 – 2558
2554 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

2559 – 2561

2561 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

2560 – ปั จจุบนั

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

43 - ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่นที่ 245/2017

อายุ
(ปี )

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ บ ริ ษั ท ไท ย ฟู้ ด ส์ ก ร๊ ุ ป จ ากั ด
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท วีรีเทล จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง
จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด
กรรมการ
บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์
จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
หน้ า 87
(มหาชน)
รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
กรรมการ

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

6. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

35

อายุ
(ปี )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตาแหน่ง

ผ้ ชู ่วยกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
ผลิต
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
2557 – 2558 ผ้ อู านวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด
2562 – ปั จจุบนั กรรมการ

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

2562 – ปั จจุบนั กรรมการ

2558 – 2559

หน้ า 88

(มหาชน)
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด
บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง
จากัด
บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด
บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด
บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ผลิตและการตลาด
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่นที่ 243/2017

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

93
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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7. นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์
- กรรมการ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

48 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร
ตาแหน่ง

เลขานุการบริ ษัท

ผ้ คู วบคุมฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
กรรมการ
รองกรรมการผ้ จู ดั การใหญ่
กรรมการ

2562 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

2559

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ

2560

2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ

ช่วงเวลา

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ส.ศิริแสง จากัด
บริ ษัท สโนว์บอล จากัด

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

30 -ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Company Secretary Program –
CSP รุ่นที่ 86

10. นายชิตพล วิเศษโชติกลุ
- เลขานุการบริ ษัท
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กรรมการผ้ จู ดั การ
ผ้ จู ดั การทัว่ ไป
ผ้ จู ดั การทัว่ ไป

2559 – 2560
2555 – 2559
2557 – 2559

2559 – 2560

ผ้ สู อบบัญชีอาวุโส

2560 – ปั จจุบนั ผ้ คู วบคุมทางการเงิน

2560 – ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท

2558 – ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ล่มุ
การเงิน

2562 – ปั จจุบนั กรรมการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2560 – 2562

ตาแหน่ง

หน้ า 90

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เบรดทอล์ค กร๊ ุป จากัด
(สิงคโปร์ )
บริ ษัท เบรดทอล์ค กร๊ ุป จากัด
(สิงคโปร์ )
บริ ษัท แมคซิม แคทเทอเรอร์
จากัด (ฮ่องกง)
ฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
เชลล์ปิโตรเลียมประเทศสิงคโปร์
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เบรดทอล์ค กร๊ ุป จากัด
(สิงคโปร์ )

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2562 – ปั จจุบนั กรรมการ

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

- ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน)
และการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการแห่ง
สิงคโปร์
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

37

9. นายชาน อิง เจียน
- กรรมการ

-ปริ ญญาโท สถาบันการจัดการแห่งสิงคโปร์
- ปริ ญญาตรี สาขาธุรกิจ (การจัดการทรัพยากร
มนุษย์) มหาวิทยาลัย RMIT
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

50

อายุ
(ปี )

8. นายชู เฮง หวี
- กรรมการ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร
-ไม่มี-ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือห้ นุ ทางครอบครัว
ในบริ ษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผ้ บู ริ หาร
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
บัญชี จากัด

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

1. นายเชิดศักดิ์ ก้ เู กียรตินนั ท์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

2561 – ปั จจุบนั

2561 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

66 - ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาบัญชีและการเงิน
ลอนดอนสคูลออฟอิโคโนมิคส์ และ โปลิติ
คอลไซน์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (1975)
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
วิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอสตัน (1976)
ประเทศอังกฤษ
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่นที่ 74/2549

อายุ
(ปี )

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือห้ นุ
ระหว่าง
ในบริ ษัท
กรรมการและ
(%)
ผ้ บู ริ หาร
-ไม่มี-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับผ้ บู ริ หารของ บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

หน้ า 90

บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง
จากัด
บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่
กรรมการ
แนล จากัด
บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์
กรรมการ
จากัด
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์
กรรมการ
ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด
กรรมการ
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ษั ท ไทรทั น โฮลดิ ง้ จ ากั ด
(มหาชน)
บริ หาร
บริ ษั ท โกลบ อล คอน ซู เ ม อร์
ประธานกรรมการบริ หาร
จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท โกลบ อล คอน ซู เ ม อร์
กรรมการ
จากัด (มหาชน)
กรรมการ

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2. นายพงศ์ศกั ดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
ผลิตและการตลาด

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

43 - ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่นที่ 245/2017

อายุ
(ปี )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือห้ นุ
ระหว่าง
ในบริ ษัท
กรรมการและ
(%)
ผ้ บู ริ หาร

2560 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
ผลิตและการตลาด
กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

กรรมการ

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2557 – 2558
2554 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษั ท ไทยฟู้ ด ส์ กร๊ ุ ป จ ากั ด
(มหาชน)
บริ ษัท ซีทีเอช จากัด (มหาชน)
บริ ษัท วีรีเทล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง
จากัด
บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด
บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด
บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์
จากัด
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์
ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

2559 – 2561

2561 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ผ้ ชู ่วยกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
ผลิต
กรรมการ
ผ้ อู านวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

2558 – 2559

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

2558 – ปั จจุบนั
2557 – 2558

กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง

หน้ า 90

บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลคอน อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด
บริ ษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ ้ง
จากัด
บริ ษัท ดิ แองเจิ ้ล โกลบอล จากัด
บริ ษัท เดอะ บรี โอ้ มอลล์ จากัด
บริ ษัท พร้ อมแพค จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

3. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา 35 - ปริ ญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กรรมการ
การอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- กรรมการบริ หาร
หลักสูตร Director Certification Program - กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
DCP รุ่นที่ 243/2017
- รองกรรมการผ้ จู ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือห้ นุ
ระหว่าง
ในบริ ษัท
กรรมการและ
(%)
ผ้ บู ริ หาร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือห้ นุ
ระหว่าง
ในบริ ษัท
กรรมการและ
(%)
ผ้ บู ริ หาร

2559

2559 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

ผ้ คู วบคุมฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

กรรมการ

เลขานุการบริ ษัท

กรรมการ
กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2560

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์
ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์
จากัด
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์
ปอเรชัน่ จากัด

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

นางสาววชิราภรณ์
อัจณปั ญญา

นายพงศ์ศกั ดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล

กรรมการ,
รองกรรมการ
ผู้จดั การ
สายงานผลิต
และการตลาด
กรรมการ,
รองกรรมการ
ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

บมจ.
รายชื่อ
โกลบอล
คอนซูเมอร์
นายเชิดศักดิ์ ก้ เู กียรตินนั ท์
ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผ้ จู ดั การ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. เอ็นพีพี บจ. เอ็นพีพี
ฟูด้
ฟูด้ เซอร์ วิส
อินคอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. นิปปอน
แพ็ค
เทรดดิ ้ง
กรรมการ

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. ไทยเฟลค
ซิเบิลแพค

บจ.
พร้ อมแพค

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. เดอะ
บรี โอ้ มอลล์

กรรมการ

กรรมการ

บจ.
คิทเช่น พลัส
แฟรนไชส์
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน้ า 92

กรรมการ

กรรมการ

บจ. โกลคอน
บจ.ดิ แองเจิ ้ล
อินเตอร์ เนชัน่
โกลบอล
แนล
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

หน้ า 91

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน :

เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของบริ ษั ท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)ภายใต้ หลัก การกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี เป็ นไปโดย
สอดคล้ องกับ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ให้ มีการกาหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ มีการปรับเปลีย่ นให้ เหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอ

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาต (CPA no: 8868)
ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้ อง : ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผ้ ตู รวจสอบภายในของประเทศไทย
หลักสูตรเทคนิคการสร้ างระบบงานที่ดี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รด้ านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
งบประมาณเพื่อการวางแผนและทากาไร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎหมายบัญชีและภาษี ทเี่ กี่ยวข้ องกับการควบรวมกิจการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
TFRS ทุกฉบับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Corporate Finance สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎหมาย Transfer Pricing ธรรมนิติ

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)ได้ พิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท เอแอล ออดิท จากัด โดยมีนางสาว
โชติกา โยควิบลู ตาแหน่ง กรรมการผ้ จู ดั การ เป็ นผ้ ตู รวจสอบภายใน ตังแต่
้ ปี 2562 โดยมีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้

ทังนี
้ ้ เพื่อให้ งานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระและมีความโปร่งใสในการดาเนินงาน บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดให้ ผ้ตู รวจสอบ
ภายในรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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หน้ า 92

-ไม่มี-

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

103
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ

หน้ า 91

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท โกลบอล คอนซู เมอร์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3 ท่า น
ประกอบด้ วย นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสิทธิศกั ดิ์ เอกพจน์ และนายเอกฉันท์ จั น อุ ไ รรั ต น์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ โดยได้ มีการหารื อร่วมกับฝ่ ายบริ หาร ผ้ ตู รวจสอบภายใน
และผ้ สู อบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดงั นี ้

.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและตามระเบียบบริ ษัทว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้ นให้
บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปได้ ดงั นี ้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการได้ สอบถามและรับฟั งคาชีแ้ จงจากผ้ บู ริ หารและผ้ สู อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้ องและครบถ้ วนของงบการเงินของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซ่งึ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผ้ สู อบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้ องตาม
มาตรฐานทีค่ วรในสาระสาคัญตามหลักการและกฎหมายทางบัญชีที่รับรองและเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชน อีกทัง้ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่
เพียงพอ ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษัทมีการควบคุมระบบต่างๆ ผ่านการปฏิบตั ิตามระบบสากลที่ บริ ษัทได้ การรับรอง เช่น ISO9001 HACCP จากตัวชีว้ ดั (KPI)
ของผ้ บู ริ หารและแผนก อย่างไรก็ตามในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ ว่าจ้ างบริ ษัท เอแอล ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผ้ ู
ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทาการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานระบบการปฏิบตั ิการของบริ ษัทให้
สอดคล้ องกับนโยบายของคณะกรรมการและผ้ บู ริ หาร รวมถึงร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี เพื่อให้ ครอบคลุมทุกส่วนงานและมีการให้ คาแนะนาและติดตามประเด็นคงค้ างอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบข้ อมูลอย่างสมบรูณ์และครบถ้ วน
จากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผ้ สู อบบัญชี และ ผ้ ตู รวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่อง
ที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ จะเป็ นความเสีย่ งที่ทาให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานประจำ�ปี 2562
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี ย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
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3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษั ทได้ ปฏิบัติตามข้ อกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทรวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของบริ ษัทและข้ อผูกพันที่บริ ษัทมีไว้ กบั บุคคลภายนอก ทังนี
้ ้
ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และข้ อผูกพันดังกล่าว
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบให้ บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 และได้
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมตั ิที่ประชุมผ้ ถู ือห้ นุ ประจาปี 2562 พิจารณาแต่งตังและอนุ
้
มตั ิค่าสอบบัญชี
โดยบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นหน่ึงในบริ ษัทสอบบัญชีที่ได้ รับการยอมรับอย่างสูงทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ รวมถึง
ผ้ สู อบบัญชีที่ทาหน้ าที่สอบทานงบการเงินของบริ ษัทเป็ นผ้ มู ีความร้ ู ความซื่อสัตย์ และความเที่ยงตรง
.............................................................................................รับรองความถูกต้ อง

5. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังหมด
้
5 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ เข้ าร่วมประชุมครบทุกครัง้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารของ บริ ษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้

6. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
โดยสรุปในภาพรวมแล้ วคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ครบถ้ วนตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษั ท และมี ความเห็ นว่า บริ ษั ท มีรายงานข้ อมูลทางการเงิ น และการดาเนิน งานอย่างถูกต้ อ ง มีก าร
ตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้ อกาหนดและข้ อผูกพันต่างๆ มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ องและมี
การปฏิบตั ิงานท่ีสอดคล้ องกับระบบการกากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเช่ือถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุ ง
ระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นและเหมาะสมกับสภาพโดยรวมของบริ ษัทที่เติบโตขึ ้น
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