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ส นที่ 1 น ย ายและการประก

รก

1. น ย ายและ าพร การประก รก
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“GLOCON”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 และต่อมาบริษัทได้รบั
อนุญาตให้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนพร้อมกับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536
โดยมีธุรกิจหลักคือ ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging), ขวดพี
อีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึน้ รูปด้วยระบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร (บริษัท
พร้อมแพค จากัด)(“PP”) เพื่อใช้สาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร
นอกจากนีย้ งั ได้ลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็ นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจร้านอาหารและ
เครือ่ งดื่ม (บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด และ บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด)(“NPPF” และ “KPF”) ธุรกิจอาหาร
แปรรู ปแช่แ ข็งและอาหารกึ่ง สาเร็จรู ป พร้อมทาน (บริษัท เอ็นพี พี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด )(“NPPFS”) ธุรกิ จผลไม้อบแห้ง (บริษั ท
ฟรุ ตตีด้ ราย จากัด) (“FD”) ธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้า ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าประเภท Community Mall บนเนือ้ ที่กว่า 19 ไร่ ริม
ถนนบรมราชชนนี (บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด) (“TBM”) ธุรกิ จในรู ปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) เพื่อ
จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด) (“TAG”) และธุรกิจเทรดดิง้ (บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด) (“GCI”) ทัง้ นี ้ ยังมีบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิง้ จากัด ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้มีการประกอบกิจการ
ใดๆ
1.1 น ย าย นการ าเนนงาน ง ร ัท
สัยทั น ง ร ั ท คือ ก้าวสู่การเป็ นผูน้ าแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านการผลิตอาหารในประเทศ และ
ต่างประเทศ และด้านการผลิตสินค้าผลไม้อบแห้งในตลาดต่างประเทศ รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อกระจายสินค้าผ่าน
ช่องทางร้านสะดวกซือ้ ขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา ความเป็ นเลิศทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และแนวคิดการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อส ร้าง
ความยั่งยืนให้กบั อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และองค์กรสืบไป
เพื่อก้าวสูค่ วามเป็ นผูน้ าแห่งอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ และธุรกิจด้านอาหารบริษัทได้กาหนด “พัน ก ” ดังนี ้
1. มุง่ มั่นพัฒนาคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้มีนวัตกรรมด้านการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์
และอาหารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. เคารพในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใส เต็มเปี่ ยมไปด้วยจริยธรรม
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่ อกันอย่างให้เกียรติ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
4. พัฒนาให้บริษัทเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่ อเนื่อง ทัง้ ด้านทักษะ
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
5. ยึดถือความสาคัญของผลประโยชน์ผถู้ ือหุน้ ในด้านผลประกอบการหรือการบริหารความเสี่ยงทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
6. ยึดมั่นในการเป็ นองค์กรที่ดีของสังคม เคารพกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2563
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2563 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้บ ริ ษั ท เข้ า ซื ้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด เป็ นจานวนเงิน 25.50 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวมีทนุ จดทะเบียนจานวน
50 ล้านบาท และบริษัทถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และซือ้ ธุรกิจผลไม้อบแห้งจากบริษัท ไวต้า
ฟู้ด แฟคตอรี่ (1989) จากัด เป็ นจานวนเงิ น 48.50 ล้านบาท ซึ่งให้บริษัท ฟรุ ตตีด้ ราย จากัด บริหารจัดการธุรกิ จ
ดังกล่าว เพื่อขยายธุรกิจส่งออกประเภทผลไม้อบแห้งในหลายประเทศ
ที่ประชุมวิ สามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษั ท เอ็ นพี พี ฟู้ด อิน คอร์ป อเรชั่น จ ากัด (“บริษัทย่อย”) เมื่ อวันที่
6 มกราคม 2563 มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 88 ล้านบาท และจัดสรรให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ทั้งนี ไ้ ด้ด าเนิ นการเพิ่ ม ทุนและจดทะเบี ย นต่อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า แล้ว เมื่ อ วัน ที่
15 มกราคม 2563
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครัง้ ที่ 2/2563 ของบริษัท เอ็น พีพี ฟู้ด อิน คอร์ป อเรชั่น จากัด (“บริษัท ย่อย”) เมื่ อวันที่
21 มกราคม 2563 มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 100 ล้านบาท และจัดสรรให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ทั้งนี ไ้ ด้ด าเนิ นการเพิ่ ม ทุนและจดทะเบี ย นต่อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า แล้ว เมื่ อ วัน ที่
27 มกราคม 2563
ที่ประชุมวิ สามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ครัง้ ที่ 3/2563 ของบริษั ท เอ็ นพี พี ฟู้ด อิน คอร์ป อเรชั่น จ ากัด (“บริษัทย่อย”) เมื่ อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 100 ล้านบาท และจัดสรรให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ทั้งนี ไ้ ด้ด าเนิ นการเพิ่ ม ทุนและจดทะเบี ย นต่อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า แล้ว เมื่ อ วัน ที่
7 กุมภาพันธ์ 2563
ปี 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติ ให้จัดตัง้ บริษัทย่อยชื่ อ
“บริษัท ดิ แองเจิ ล้ โกลบอล จากัด ” ด้วยวัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิ จในรู ปแบบการตลาดเครือข่าย (Network
Marketing) เพื่อจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งทาให้เกิดการ
กระจายรายได้แบบปากต่อปากในรูปแบบ Word of Mounts Marketing ที่ใช้สายสัมพันธ์ในการแนะนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการโดยมีองค์ความรู ้ (Intellectual Distribution) ทาให้เกิดลูกค้าที่จงรักภักดีตอ่ แบรนด์ได้ง่าย (Product Lovers &
Loyalty Customers) โดยบริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด มีทนุ จดทะเบียน 20 ล้านบาท มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)) ร้อยละ 100
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้ซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของบริษัท
สยาม เกตเวย์ จากัด (SGW) “บริษัทร่วม” จากผูถ้ ือหุน้ รายอื่นทัง้ หมด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน) (TACC) และบุคคลธรรมดา ซึง่ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 49 และ ร้อยละ 2 ตามลาดับ รวมเป็ นร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึง่ ต่อมาบริษัทได้ทาการซือ้ ขายและโอนหุน้ สามัญดังกล่าวในเดือนพ ศจิกายน 2562 โดยชาระเงินค่า
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หุน้ ทัง้ สิน้ 0.94 ล้านบาท ซึง่ ทาให้บริษัท สยาม เกตเวย์ จากัด มีสถานะเปลีย่ นจาก บริษัทร่วม กลายเป็ น บริษัทย่อย
และในครัง้ เดียวกันนีท้ ี่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัททันทีภายหลังจากการเข้าหุน้ เสร็จ
สมบูรณ์ จากเดิมชื่อบริษัท สยาม เกตเวย์ จากัด เปลี่ยนเป็ น บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด โดยบริษัทได้
ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2562
บริษั ท ได้มี ก ารประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2561 ผู้ถื อ หุ้นมี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้บ ริษั ท
เปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และการเปลีย่ นแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัท
จากเดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)” (“NPPG”) เปลี่ยนเป็ น “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์
จากัด (มหาชน) (“GLOCON”) โดยบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2561
บริ ษั ท ได้มี ก ารประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 16 มี น าคม 2561 ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้บ ริ ษั ท
เปลี่ย นแปลงชื่ อ และตราประทับ ของบริษั ท จากเดิ ม ชื่ อ “บริษั ท นิ ป ปอน แพ็ ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)”
เปลี่ย นเป็ น “บริษั ท เอ็ น พี พี จี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” (“NPPG”) โดยบริษั ท ได้ด าเนิ น การจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
ในการประชุมครัง้ เดียวกันนัน้ ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 400,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,656,484,904 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,056,484,904 บาท โดยการออกหุน้
สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 400,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน เพื่ อ เสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 1 ซึ่งเป็ นกองทุนย่อยของ
Asia Alpha Equity Master Fund ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมี Banjaran Asset Management Pte. Ltd.
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนดังกล่าวไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.70 บาท
รวมทัง้ สิน้ จานวน 280,000,000 บาท โดยบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการให้เข้าร่วมลงทุนกับ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (TACC) จัดตัง้ บริษัทร่วมทุนชื่อ “บริษัท สยาม เกตเวย์ จากัด” มีโครงสร้าง
การถือหุน้ แบ่งเป็ น TACC ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ NPPG ถือหุน้ คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุด
เดียว (One Stop Service) ซึ่งรวมถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์และจัดจาหน่ายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อส่งออก
ต่างประเทศทัง้ ในรูปแบบ Online, Offline, B2B, B2C และสถานที่ขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ต่างๆ ในภูมิภาค
ใกล้เคียง โดยมีทนุ จดทะเบียนเริม่ แรกจานวน 50,000,000 บาท
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ NPPG เข้า
ร่วมลงทุนกับบริษัท ย่อยในเครือ Kinghill Overseas Holdings Limited ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ที่เขต
บริหารพิเศษ ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน นัน้ คาดว่าจะมีทนุ จดทะเบียนเริ่มแรก
จานวน 1,000,000 หยวน หรือประมาณเท่ากับ 5,034,800 บาท (ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเท่ากับ 5.0348 บาท)
เพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้านอาหารในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการให้สิทธิในการใช้แฟรน
ไชส์ (Franchise) ร้านอาหาร อย่างไรก็ ตามขณะนีย้ ังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษั ทในเครือ Kinghill Overseas
Holdings Limited
บริษัทได้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท
เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทจากเดิมใช้ชื่อย่อ “NPP” เปลี่ยนเป็ น “NPPG” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัท
โดยได้ดาเนินการขอเปลีย่ นแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผา่ นมา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าทาสัญญาซือ้ สิทธิการบริหารแฟรนไชส์หลัก
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดีน แอนด์ เดลูก้า (Dean & DeLuca Cafés) ในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ ดียว (“สิทธิ การ
บริหารแฟรนไชส์หลักแต่เพียงผูเ้ ดียว”) (“Exclusive Right of Master Franchise”) กับ บริษัท ดีน แอนด์ เดลูกา้ เอเชีย
(ประเทศไทย) จากัด ทัง้ นี ้ สัญญาแฟรนไชส์รา้ นอาหารและเครือ่ งดื่ม ดีน แอนด์ เดลูกา้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัท ดีน
แอนด์ เดลูกา้ เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด ได้รบั ความยินยอมจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และเป็ นไป
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ซึ่งปั จจุบันยังมิได้มีการให้ความยินยอมจากธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) แต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าทาสัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์กิจการแฟรนไชส์
ร้านอาหารคิทเช่น พลัส กับ บริษัท คิทเช่น พลัส 999 จากัด ซึง่ ในการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษัทจะ
ได้สิทธิ ในการเป็ นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร คิทเช่น พลัส และ บ้านครัวไทย สิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาแฟรนไชส์
กิจการ ร้านอาหาร คิทเช่น พลัส และ บ้านครัวไทย ในฐานะเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ที่ทากับผูไ้ ด้รบั สิทธิแฟรนไชส์ รวมถึง
สินทรัพย์ สิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รว่ มลงนามในสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สินเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 14/2561 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จากัด ขายทรัพย์สินของร้านอาหาร Kitchen Plus และสิทธิ ในการ
บริหารแฟรนไชส์รา้ นอาหาร Kitchen Plus ให้กบั บริษัท มิสเตอร์โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่
บริษั ท ถื อหุ้น ร้อ ยละ 99.99 ของหุ้น ที่ ออกจ าหน่า ยแล้ว ทั้ง หมด) เพื่ อความคล่อ งตัวในการบริห ารจัด การกิ จ การ
ร้านอาหาร Kitchen Plus
2. อนุมตั ิให้เปลีย่ นชื่อบริษัท มิสเตอร์โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ที่
ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมด) เป็ น “บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด”
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3. อนุมตั ิในหลักการให้ บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99)หยุด
การดาเนินงานร้านอาหารแบรนด์ Miyabi ที่มีอยูท่ งั้ หมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาห้างสรรพสินค้า Seacon Square, สาขา
ห้างสรรพสินค้า The Mall งามวงศ์วาน, สาขาห้างสรรพสินค้า Terminal21 Korat ซึ่งทัง้ 3 สาขา เดิมมีการให้สิทธิ
การใช้ แฟรนไชส์กบั บุคคลอื่น ซึง่ ต่อมาบริษัทได้มีการเรียกคืนสิทธิการใช้แฟรนไชส์ตงั้ แต่ 1 มิถนุ ายน 2561 และครบ
ระยะเวลาตามสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ทัง้ นีโ้ ปรดอ่านเอกสารเพิ่มเติม ที่ NPP.024/2561 ชีแ้ จงข้อมูลในงบ
การเงิ น ประจาปี 2560 ตามที่ ตลาด สอบถาม) โดยคณะกรรมการบริษัท พิจ ารณาแล้วมี ความเห็ นว่า ธุ รกิ จ
ร้านอาหารแบรนด์ Miyabi ในปั จจุบนั เป็ นธุรกิจที่ไม่ทากาไรและตลอดทัง้ ปี ที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุนมาโดย
ตลอดและไม่มีศกั ยภาพในการเติบโต
4. อนุมตั ิในหลักการให้ บริษัท มิสเตอร์โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บ ริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99)
หยุดการดาเนินงานร้านขนมหวานแบรนด์มิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ ซึ่งในปั จจุบนั อยู่ระหว่างการจัดทาแผนธุรกิ จ
หลังจากที่ได้ปิดสาขาทัง้ หมด 3 สาขาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผา่ นมา โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า ธุรกิจร้านขนมหวานมิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ เป็ นธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างกาไรและผลการดาเนินงานที่
ผ่านมานัน้ มีผลขาดทุนมาโดยตลอด และไม่มีศกั ยภาพในการเติบโต
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้บริษัททาการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ น่ ที่ 4 (NPPG – W4) จานวนไม่เกิน 759,613,966 หน่วย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ปั ดทิง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 มีกาหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ในราคาใช้สิ ท ธิ 0.50 บาท ต่ อ หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ และอนุมัติ ใ ห้เ พิ่ ม ทุน 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 โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจานวน 759,613,966 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท ต่อหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้
ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
ปี 2560
บริษัทได้มีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเรื่องการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากจานวน 1,152,622,701 บาท เป็ น 1,648,968,105 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน
496,345,404 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุน้
ในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 248,172,702 หุน้ และจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ (NPP-W3) ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน 248,172,702 หุน้ โดยกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ ราคา 1.10 บาทต่อหุน้ บริษัทได้รบั ชาระค่า
หุน้ เพิ่มทุนจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมดังกล่าวแล้วทัง้ จานวน โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว
จานวน 0.93 ล้านบาท ได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุน กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานประจำปี 2563
ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จากัด ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็ น 250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยบริษัทชาระค่าหุน้ สามัญ เป็ นจานวนเงิน 150 ล้านบาท
ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 160,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท โดยบริษัทชาระค่าหุน้ สามัญ เป็ นจานวนเงิน 57.70 ล้านบาท ผล
ดังกล่าวทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทเพิ่มขึน้ จากเดิมร้อยละ 55.00 เป็ นร้อยละ 56.69 บริษัทได้บนั ทึกมูลค่าที่
เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 2.39 ล้านบาทไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัยอ่ ย”
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ในระหว่างปี 2560 บริษัท ย่อยแห่งหนึ่ง ได้ให้สิท ธิ การใช้แ ฟรนไชส์ธุ รกิ จภายใต้เครื่อ งหมายการค้า “มิย าบิ ” กับ
บุคคลภายนอก เพื่อไปบริหารจัดการร้านอาหาร 3 แห่ง
ปี 2559
ปี 2559 บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลุม่ ธุรกิ จของบริษัทและเพิ่ม
ยอดขายเพื่อให้บริษัทสามารถกระจายค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้ ตามนโยบายการขยายธุรกิจและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนี ้
บริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จากัด ดาเนินการเข้าซือ้ ทรัพย์สินและสิทธิใน
การบริหารสาขาทัง้ 5 สาขา ของ บริษัท มิยาบิ กริลล์ จากัด ในเดือนมีนาคม 2559 (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
คือ 55% และได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ เป็ น 100% ใน เดือนกรกฎาคม 2559)
บริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด เข้าซือ้ บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด โดย
บริษั ท ย่อ ยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น 100% ในบริษั ท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จ ากัด ซึ่ง เป็ น เจ้า ของและผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารค้า ชุม ชน
(Community Mall) ชื่ อ The Brio Mall ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ริ ม ถนนบรมราชชนนี ร ะหว่ า งแยกไปพุ ท ธมณฑลสาย 4 กั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมทัง้ บริษัท บรีโอ้ เรสเตอรองท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ที่บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์
จากัด ถือหุน้ อยู่ 100% ด้วยเงินลงทุนจานวน 75 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย คือ 55%)
บริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้ซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์
จากัด” (TLF)) “บริษัทร่วม” และ หุน้ ของบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จากัด “บริษัทย่อย” (NPPF) จาก บริษัท
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (TLUXE)
ร ัท นปป น
ปร ักส ากั (เ ่ ร ัท ทยลัก
ปร ักส ากั (TLF)) ประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจาหน่ายอาหารแปรรู ปแช่แข็ง และ อาหารสาเร็จรู ปพร้อมรับประทาน NPP ได้ซือ้ หุน้ สามัญ 45% ของTLF จาก
TLUXE ในเดือนกรกฎาคม 2558 และเข้าซือ้ หุน้ ที่เหลือจานวน 55% รวมเป็ นเงินลงทุนอีก จานวน 34.37 ล้านบาท
ร ั ท เ นพี พี
นค รป เร ่ั น ากั “ ร ั ท ย ย (NPPF) ซึ่งจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลในเดือ น
กันยายน 2558 โดยการร่วมทุนระหว่าง NPP กับ TLUXE ประกอบธุรกิจบริหารงานของธุรกิจร้านอาหาร A&W และ
ร้านอาหาร MIYABI โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คือ NPP ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 55 และ TLUXE ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 45 โดยใน NPP
ได้เข้าซือ้ หุน้ ที่เหลือจานวน 45% รวมเป็ นเงินลงทุนอีก จานวน 45 ล้านบาท
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บริษัทได้มีมติอนุมตั ิการเข้าซือ้ หุน้ 100% ของบริษัท มิสเตอร์โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (MJO) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (FC) (ชื่อเดิมคือ “บริษัท เอฟโวลูช่นั แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)” ) ซึง่ บริหาร
สาขาทัง้ 6 สาขา ของ แบรนด์มิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ โดยเข้าซือ้ หุน้ ของ MJO ทัง้ หมดด้วยราคาขายที่ตกลงกันเป็ นเงิน
รวม 27 ล้านบาท และรับโอนเครื่องหมายการค้าของ MJO ในราคา 40,000 USD. (คิดเป็ นเงินบาทโดยประมาณ 1.5
ล้านบาท)
บริษัทได้ขายที่ดินที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ซือ้ ไว้ตงั้ แต่ปี 2555 และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จานวน 235-2-85 ไร่ ในราคา 47
ล้านบาท
1.3 ครงสรางการ

น งกล ร ัท GLOCON

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี ้

ลา ั

ร ั ทย ย

ประเ ท รก

ทน ทะเ ียน
(ลาน าท

สั ส นการ
น
(ร ยละ
56.69

1.

บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

160

2.

บริษัท พร้อมแพค จากัด

35

95

3.

538

100

4.

บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น
จากัด
บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด

200

100

5.

บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิง้ จากัด

ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับอาหาร
ร้านอาหารและเครือ่ งดื่มและให้
เช่าพืน้ ที่และอุปกรณ์รา้ นอาหาร
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปแช่แข็งและ
ผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูป
พร้อมทาน
ยังไม่มกี ารประกอบกิจการ

20

51

6.

บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด

ร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม

192

100

7.

ให้เช่าพืน้ ที่ในศูนย์การค้า

75

56.69

ธุรกิจเทรดดิง้

50

100

9.

บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด
(บริษัทย่อยทางอ้อม)
บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด

20

100

10.

บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด

ธุรกิจในรูปแบบการตลาด
เครือข่าย เพื่อจาหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค
ธุรกิจผลไม้อบแห้ง

50

51

8.
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รายงานประจำปี 2563
ครงสรางกล ร ัท GLOCON
SHAREHOLDING STRUCTURE OF GLOCON GROUP
31,2020

ายเ
ลา ั ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

่ า า ังก
Global Consumer PCL.
NPP Food Service Co., Ltd.
NPP Food Incorporation Co., Ltd.
Kitchen Plus Franchise Co., Ltd.
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.
Fruity Dry Co., Ltd.
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31 ัน าค 2563
December

ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร
ร

่ า า ทย
ัท กล ล ค น เ ร ากั ( า น)
ัท เ นพีพี เ ร ส ากั
ัท เ นพีพี
นค รป เร ่นั ากั
ัท คทเ น พลัส แ รน ส ากั
ัท พร แพค ากั
ัท ทยเ ลค เ ลแพค ากั
ัท แ งเ ล กล ล ากั
ัท กลค น นเ รเน ่นั แนล ากั
ัท นปป น แพค เทร ง ากั
ัท เ ะ รี
ลล ากั
ัท ร ี ราย ากั

รายงานประจำปี 2563
2. ลัก ะการประก รก
GLOCON มีการจัดกลุ่มธุรกิจจากการแยกประเภทสินค้าและบริการของบริษัท โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ กลุม่ ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ
โดยมีโครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ กลุม่ ธุรกิจดังนี ้
สา รั ปี สนส นั ที่ 31 ัน าค
หน่วย : พันบาท
ประเ ท รก
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ราย
%
ราย
%
ราย
%
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
515,670 44.35
507,865 43.34
520,190 33.69
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขวดพีอีที
84,296 7.25
52,883 4.51
48,937 3.17
ผลิตและจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง
326,839 28.11
388,379 33.14
459,792 29.78
ผลิตและจาหน่ายผลไม้อบแห้ง*
355,794 23.05
ร้านอาหาร
206,276 17.74
190,698 16.28
118,292 7.66
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
2,537 0.22
16,129 1.05
บริการให้เช่าพืน้ ที่
29,542 2.55
29,433 2.51
24,705 1.60
ร
1,162,623 100 1,171,795 100
1,543,839 100
ายเ

2.1 ลัก

บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด เริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อเดือนมกราคม 2563
** บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด เริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ,บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อ
เดือนมีนาคม

ะ ง ล ั
ธุรกิจ รรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์มอี ยู่ 3 ประเภท ได้แก่
[1] บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)
[2] บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)
[3] บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึน้ รูปด้วยระบบ Vacuum Forming
[1] รรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตั Flexible Packaging)
ผลิตจากฟิ ล์มพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการพิมพ์แบบกราเวียร์ (Rotogravure) และประกบแต่ละชัน้ ของ
ฟิ ล์ม (Laminate) เข้าด้วยกัน จนเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อความร้อน - ความดันสูง ป้องกันแสง
ป้องกันการซึมผ่านของความชืน้ และอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ สามารถเพิ่มอายุสนิ ค้าบนชัน้ วางและห่อหุม้
สินค้าไม่ให้แตกหักเสียหายได้โดยง่าย รวมทัง้ ป้องกันการปนเปื ้อนจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยสินค้าหลักของบริษัท
แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี ้
1. ซอง เช่น ซองซีล 3 ด้าน (3 Side Seal) ซองตัง้ ติดซิบ (Standing pouch with Zip) ซองซีลกลาง (Center Seal)
ซอง die-cut เป็ นรูปร่างต่างๆ พร้อมทัง้ ติดจุก (Spout) ในตัว
2. ม้วน สาหรับผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะบบบรรจุดว้ ยเครือ่ งอัตโนมัติ
3. ฉลาก สาหรับขวดนา้ ดื่มและเครือ่ งดื่มต่างๆ
4. ฟิ ลม์ Top Seal สาหรับปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นถาดหรือถ้วยชนิดต่างๆ
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5. พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ลกั ษณะอื่นๆร่วมกับลูกค้า
โครงสร้างกลุม่ ลูกค้าของบริษัท ในปี 2563 ได้แก่
กลุม่ อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ประมาณ 34%
กลุม่ ขนมขบเคีย้ ว (Snack) ประมาณ 18%
กลุม่ เครือ่ งปรุงรส (Seasoning) ประมาณ 14%
กลุม่ เครือ่ งสาอาง (Cosmatic) ประมาณ 9%
กลุม่ เบเกอรีแ่ ละของหวาน (Bakery & Dessert) ประมาณ 8%
กลุม่ เภสัชกรรม อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกประมาณ 17%
บริษัท เพิ่มเครื่องจักรผลิตซองซีลกลาง (Center Seal Bag Making Machine) เข้ามาอีก 1 เครื่อง เพื่อเสริมกาลัง
ผลิตเพื่อรองรับงานซองซีลกลางที่เพิ่มขึน้ และลดต้นทุนจากการจ้างผูร้ บั จ้างช่วงเมื่อมีงานซองซีลกลางเข้ามาพร้อมกัน
หลายๆงาน ส่งผลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ และลดค่าใช้จ่ายการจ้างผูร้ บั จ้างช่วงลง
บริษัท ยังคงเดินหน้าเพิ่มเติมแนวทางลดต้นทุนด้วยวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง Kaizen ในการดึง
เอาความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรจากพนักงานในทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมช่วยกันคิดหาหนทางปรับปรุงวิธีทางาน
วิธีการผลิต ที่เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดเวลา ลดการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เรามีขดี ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึน้
ปั จจุบนั มีโครงการต่างๆถูกคิดและทาอย่างต่อเนื่องอยูก่ ว่า 20 โครงการ โดยโครงการต่างๆมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ
ลดของเสีย ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดการใช้พลังงาน ล เพื่อตอบโจทย์การลด
ต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยมีแนวทางต่างๆของโครงการในการลดต้นทุนลงพอสังเขป ดังนี ้
a. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น
- ปรับปรุงเครือ่ งจักร อุปกรณ์ เพือ่ เพิ่มความเร็วในการผลิต โดยยังคงรักษาคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
- เพิ่มความกว้างในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อเวลา
- กาหนด KPI ที่เน้นด้านการลดของเสีย การทางานให้ได้ตามแผน การเพิ่มผลผลิต รวมถึงปรับปรุงเป้าหมาย KPI ที่
ท้าทายขึน้ เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายเดิมได้แล้ว
b. สรรหา/ทดลองวัตถุดิบมีราคาต่ากว่าเพิ่มขึน้ เช่น
- สรรหา/นาเข้า/ทดลองวัตถุดิบใหม่ๆ
- สั่งซือ้ และจัด ทา stock ในปริมาณสูงขึน้ เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองด้านราคา
- พัฒนาสารละลายสาหรับการพิมพ์ขนึ ้ ใช้เอง ด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าการสั่งซือ้ สาเร็จรูป
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[2] รร ั
พี ที ี PET Bottle)
ผลิตจากวัสดุเม็ดพลาสติก Polyethylene Terepthalate Resin (PET) ด้วยกระบวนการ Single stage เพื่อให้ได้
ขวดที่ใส ไม่มีรอยขีดข่วน ความหนาสม่าเสมอ เหมาะสาหรับบรรจุนา้ ดื่ม นา้ ผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยมี
รูปแบบขวดตามแบบของบริษัท (common mold) และแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
เนื่องจากการผลิตแบบ Single Stage มีคา่ ใช้จ่ายแม่พิมพ์สงู ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้าในปั จจุบนั ได้ดีพอ บริษัท จึงเพิ่มเครือ่ งเป่ าขวดจาก Pre-form เข้ามา 1 เครือ่ ง ซึง่ จะมีคา่ ใช้จ่ายแม่พิมพ์ต่ากว่า เพื่อ
รองรับลูกค้าที่ตอ้ งแบบขวดและขนาดที่แตกต่างจากแบบที่เรามีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้าขึน้
หลังจากได้รบั การรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) เรียบร้อยแล้ว บริษัท ได้ตงั้ เป้าหมายเพิ่ม
การรับ รองมาตรฐาน BRCIoP (British Retail Consortium / Institute of Packaging) ขึ น้ อี ก ในปี ต่ อ ไป เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า เสริมสร้างความมั่นใจแก่ลกู ค้าเพิ่มขึน้
[3] รร ั พลาส ก นรป ยระ Vacuum Thermoforming
บริษัท พร้อมแพค จากัด ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกด้วยระบบ Vacuum Forming ที่ขนึ ้ รูปแผ่นพลาสติก หลากหลาย
ประเภท เช่น PS, PP, PE, PVC, PET, PP-Biodegradable ด้วยความร้อนและอัดขึน้ รู ปตามแม่พิมพ์ เพื่อผลิตเป็ นบรรจุ
ภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ถาด า เป็ นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และอุตส าหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น เครือ่ งมือ อุปกรณ์
ในปี พ.ศ.2563 นีเ้ ป็ นปี ที่บริษัท ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ลูก ค้า รายหลัก ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นธุ ร กิ จ Supermarket และ Restaurant เช่ น Tops Supermarket, Minor Group, Fuji
Restaurant, นิตยาไก่ยา่ ง ต่างได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนีโ้ ดยตรงทัง้ สิน้
จากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว บริษัท จึงเพิ่มมาตรการรัดเข็มขัด ลดค่าใช้จ่ายและการลงทุนที่ยงั ไม่จาเป็ นไว้
ก่อน ขณะเดียวกันก็มองหาลูกค้าในกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการที่มีลกู ค้าหลักอยู่ในกลุม่ ที่ให้บริการ
ด้านอาหารเกือบ 100% ทัง้ Supermarket และ Restaurant
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ผลิตสินค้าด้วยกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยได้รบั การ
รับรองระบบการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP และ HACCP นอกจากนี ้ บริษัทยังคงมุง่ มั่นที่จะ
พัฒนาขีดความสามารถในการในการผลิต เพื่อคุณภาพของสินค้าที่ดียิ่งขึน้ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
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ธุรกิจร้ านอาหารและเครือ่ งดืม่
บริหารโดยบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จากัด และ บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด โดยปั จจุบนั มีรา้ นอาหาร
ประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ราน า าร รการ น - เ แ น ั ล (A&W) แฟรนไชส์เก่าแก่จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เมนูหลักของ A&W ได้แก่ เครื่องดื่มรู ทเบียร์ วาฟเฟิ ล เคอร์ลฟี่ รายส์ แ มเบอร์เกอร์ โดยมีลกั ษณะเฉพาะ
และเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย นอกจากนีย้ งั มีเมนูไก่ทอด
เมนูขา้ วต่างๆ เช่น ข้าวปลาลุยสวน ข้าวลาลไก่กรอบ เป็ นต้น ที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคชาวไทย ชุด
อาหารเช้า ของทานเล่น และของหวาน เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทุกกลุม่
ปั จจุบนั A&W มี 24 สาขา อยูใ่ นศูนย์การค้าและสถานีบริการนา้ มัน โดยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร 22 สาขา
และจังหวัดหลักของภาคต่างๆ เช่น พัทยา, สระบุรี ล อีก 2 สาขา โดยให้บริการครบทุกรูปแบบทัง้ การทานใน
ร้าน (Dine In), รับกลับบ้าน (Take Away) และ บริการส่งถึงที่ (Delivery)
2. ราน า ารคทเ น พลัส ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู ทัง้
อาหารจานเดียวหรือข้าวราดแกงและสั่งเป็ นกับข้าวหรือชุด Set อาหารตามที่ทางร้านจัดไว้ อีกทัง้ ยังมีอาหาร
ประเภทสเต็ก พาสต้าอาหารทานเล่นต่างๆ ไว้คอยบริการ ปั จจุบนั ร้านอาหารคิทเช่น พลัสมีสาขาอยู่ทงั้ หมด
32 สาขากระจายอยู่ท่วั ประเทศทัง้ ในศูนย์การค้าโ มโปรและสถานีบริการนา้ มัน ปตท. โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะ
เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องทัง้ ในกรุ งเทพ และต่างจังหวัด โดยเน้นทุกทาเลที่มีศกั ยภาพ คุม้ ค่าต่อการลงทุน
ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย พร้อมทัง้ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการควบคุมมาตรฐานและ
คุณภาพของสินค้าและบริการ พัฒนาสินค้าและรายการอาหารใหม่ๆ เพื่อให้ทงั้ ผูล้ งทุนและลูกค้ามั่นใจได้วา่ จะ
ประสบความสาเร็จและได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้ อมทาน
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพื่อการส่งออกและการขายภายในประเทศ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิต และจาหน่าย
ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์กงุ้ แปรรูปแช่แข็ง เช่น กุง้ ปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง, กุง้ ปอกเปลือกทัง้ ตัว เป็ นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลานิลผ่าท้องขอดเกล็ด ปลาสวายผ่าท้อง และปลายี่สกผ่าหลัง เป็ นต้น
3. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง เช่น ข้าวต้มกุง้ ต้มจับฉ่าย และต้มยากุง้ แม่นา้ เป็ นต้น
4. ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมูลค่าเพิ่มแช่แข็ง เช่น Vegetable Spring Roll, Samosa and Dim Sum เป็ นต้น
5. ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลาหมึกกล้วยแปรรูปแช่แข็ง ปลาหมึกกระดองแปรรูปแช่แข็ง เป็ นต้น
6. รับจ้างแปรรูปสินค้า เช่น แปรรูปปลานา้ จืด ให้กบั ทางลูกค้า เพื่อส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เป็ นต้น
ซึง่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ร้อยละ 85 ดาเนินการขายภายในประเทศ
และร้อยละ 15 ดาเนินการส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเกาหลี ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน
ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศจอร์แดน ประเทศบาร์เรน เป็ นต้น
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ธุรกิจผล ม้ อ แห้ ง
บริษัท ฟรุ ตตีด้ ราย จากัด ประกอบธุรกิจผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ ผลไม้อบแห้ง จากผลไม้หลักในประเทศ ได้แก่
มะม่วง สับปะรด มะละกอ และผลไม้อื่นๆ เช่น แคนตาลูป นอกจากนีย้ งั มีสินค้าประเภทขิงอบแห้งด้วย แบ่งเป็ น 3
ประเภทหลักๆ ได้แก่ Standard sugar, Extra low sugar และ Free sugar โดยจาหน่ายสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
กลุม่ ประเทศยุโรป เช่น รัสเซีย ยูเครน อังก ษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เป็ นหลัก นอกจากนีย้ งั มีการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศในเอเซียและตะวันออกกลาง ได้แก่ญี่ปนุ่ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทัง้ อเมริกาใต้และแอฟริกา
ธุรกิจอืน่
1. ธุรกิจคอมมูนิตมอลล์ บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของ GLOCON ดาเนินธุรกิจ
บริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ The Brio Mall ซึ่งตัง้ อยู่ริมถนนบรมราชชนนีระหว่างแยกไปพุทธมณฑลสาย 4 กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีทุนจดทะเบียนจานวน 75 ล้านบาท โดยการบริหารงานจากผูบ้ ริหารของ บริษัท
ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด (ที่ GLOCON ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 56.69)
2. ธุรกิจเทรดดิง บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นธุรกิจตัวแทนจาหน่าย รวมทัง้ พัฒนาสินค้าอุปโภค
บริโภค ร่วมกับผูผ้ ลิตสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อจาหน่ายในช่องทางจาหน่ายสิน ค้าร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์
มาร์เก็ต ในประเทศ
3. ธุ รกิจจาหน่ า สินค้ าอุป ภค ริ ภค บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562
ดาเนินธุรกิ จ Network Marketing ตัง้ แต่ปี 2562 และเพิ่มการขายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ในปี 2563 โดยเน้น
สินค้าเพื่อสุขภาพในกลุม่ skin care และ supplement
2.2 การ ลา และการแ ง นั
2.2.1 การ ลา
ธุรกิจ รรจุภัณฑ์
หน่วยธุรกิจทัง้ 3 มีวิธีการทาการตลาดที่ใกล้เคียงกัน คือ เน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า ราคาต้อง
แข่งขันได้ในตลาด เน้นลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย วิจยั และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ลูกค้ากับบริษัท เป็ นต้น
แนวทางหลักคือการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดี ทาให้ลกู ค้านึกถึงเราเสมอเมื่อต้องการออกสินค้าใหม่ และเตรียม
ความพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าได้เมื่อโอกาสมาถึง
[1] บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Plastic Flexible Packaging)
นอกจากการรักษาและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าในกลุม่ ธุรกิจเดิมแล้ว ในปี 2563 เพิ่มเติมการพัฒนาตลาดใน
กลุม่ ธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลุม่ เครือ่ งสาอาง ซึ่งตลาดมีการตอบสนองที่ดี มียอดขายเข้ามาเป็ นอันดับ
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4 รองจากกลุม่ อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ขนมขบเคีย้ ว (Snack) เครือ่ งปรุง (Seasoning) ซึง่ เป็ นกลุม่
ธุรกิจหลักที่เราทาตลาดอยูเ่ ดิม
ช่วงไตรมาสที่ 4 เราเริ่มพัฒนาตลาดเข้าไปในกลุ่มธุร กิ จอื่นอีก เช่น ธุรกิ จอุปกรณ์ Hardware หรืออุปกรณ์
สุขภัณฑ์สาหรับที่พกั อาศัย ซองใส่ชดุ ชัน้ ในสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์ เป็ นต้น
[2] บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle - Blow Molding)
เริ่มพัฒนาตลาดเข้าไปในกลุม่ ลูกค้าที่ตอ้ งการขวดที่มีขนาด รู ปทรงที่แตกต่าง และมีความต้องการใช้งานมาก
เพียงพอ เป็ นลูกค้าในกลุม่ ธุรกิจเครือ่ งดื่มอื่นๆ เช่น นา้ ผลไม้ ชา กาแฟ เป็ นต้น
[3] บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึน้ รูปด้วยระบบ Vacuum Thermoforming
จากการที่กลุ่มธุรกิจของลูกค้ารายหลักได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 นัน้ บริษัท พร้อมแพค จากัดต้องเพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึน้ เพื่อนาเสนอสินค้าเข้าสูล่ กู ค้าในกลุม่ ธุรกิจอื่นเพิ่มเติมในลักษณะของการซือ้
มาขายไป
การหาสินค้าอื่นมานาเสนอต่อโดยเพิ่มสัดส่วนการขายจากการซือ้ มาขายไปนั้ น อาจไม่ได้สร้างผลกาไรได้มาก
นัก แต่เป็ นการช่วยพยุงรายได้ไม่ให้ตกต่ามากเกินไปในภาวะที่ลูกค้าได้รบั ผลกระทบเช่นนี ้ ขณะเดียวกันก็ยงั คง
รักษาการบริการที่ดีเสมอต้นเสมอปลายกับลูกค้าหลัก เพื่อร่วมกันผ่านวิก ตโรคระบาดครัง้ นีไ้ ปด้วยกัน ทัง้ นีล้ กู ค้า
หลักเริม่ มีสญ
ั ญาณปรับตัวดีขนึ ้ ในเดือนสุดท้ายของปี 2563
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
1. ราน า าร รการ น - เ แ น ั ล (A&W) ธุรกิจร้านอาหาร A&W ในปี ที่ผา่ นมาได้มีการเปลีย่ นแปลงทัง้
ในเรือ่ งการให้การบริการ สถานที่ตงั้ สาขา พัฒนาเมนูอาหารที่ตามเทรนด์และเหมาะกับผูบ้ ริโภคคนไทย และยังมีการ
เพิ่มช่องทางในการขายโดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้การบริการกับลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึน้
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการเปิ ดให้บริการสาขาใหม่
ในปี 2563 เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากมาตรการของผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มีมติส่งั ปิ ดสถานประกอบการร้านอาหาร และให้ขายได้เฉพาะซือ้ กลับ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ทาให้รา้ นอาหารที่
ต้องปิ ดการขายช่วงเวลาดังกล่าวคือ A&W ไบเทค ซึง่ ในไตรมาส 3 ปี 2563 ได้กลับมาเปิ ดให้บริการได้ทกุ สาขา
A&W ได้ปรับกลยุทธ์ในการเลือกสถานที่ตงั้ ร้านค้าตามร้านสะดวกซือ้ รายใหญ่ โดยคานึงถึงกลุม่ ลูกค้าและไลฟ์
สไตล์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ จากเดิมที่รา้ น A&W เปิ ดให้บริการอยูต่ ามปั มนา้ มันเป็ นส่วนใหญ่
ซึง่ จากการปรับกลยุทธ์เรือ่ งสถานที่ตงั้ ร้านดังกล่าวมานีท้ าให้แบรนด์สามารถที่จะเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้เพิ่มมากขึน้
ซึง่ ลูกค้ากลุม่ ดังกล่าวถือเป็ นกลุม่ ลูกค้าใหม่สาหรับแบรนด์ A&W อีกด้วย นอกจากมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เรื่องการ
ขยายการเปิ ดร้านไปในที่ต่างๆแล้ว ทางแบรนด์ A&W ได้มีการปรัมโฉมรูปแบบร้านให้ดเู หมาะสมกับสถานที่ตงั้ ร้าน
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และกลุม่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมากขึน้ เช่นมีการเปิ ดตัวร้านโฉมใหม่ที่รา้ น 7-11 นวมินทร์ ซอย 3 (ABAC Bangna)
จากการปรับโฉมร้านใหม่ทาให้มีกระแสการตอบรับและมีการแชร์ลงสือ่ โซเชียลเป็ นที่นา่ สนใจ
การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั ลูกค้า
ในปี 2563 แบรนด์ A&W มีการพัฒ นาเมนูอ าหารใหม่เพื่ อเพิ่ม ความหลากหลาย สร้างความแปลกใหม่เพื่ อ
สนองตอบความต้องการในการบริโภคอาหารที่มีรสชาติอร่อยและมีความหลากหลายให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การ
ทากิจกรรมการตลาดต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพื่อให้
เข้าถึงลูกค้าในทุกๆ กลุม่ ทัง้ กลุม่ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทางาน และกลุ่มครอบครัว อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นาสูตรข้าว
ใหม่ๆ และ นาสินค้าอื่นๆเข้ามาขายเพิ่มเพื่อให้ลกู ค้ารู ส้ ึ กถึงความหลากหลายของเมนูรา้ น A&W และทานได้บ่อยๆ
โดยไม่ซา้ เมนู และด้วยจุดเด่นเรือ่ งนีเ้ องทาให้รา้ น A&W มีลกู ค้าประจา และมีการบอกต่อถึงคุณภาพและรสชาติของ
อาหารที่หลากหลายเพิ่มจานวนลูกค้าได้มากขึน้
การทาโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรูใ้ น Brand A&W ให้เป็ นที่รูจ้ กั มาก
ยิ่งขึน้
เนื่องจากแบรนด์ A&W เล็งเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของกลุม่ ผูบ้ ริโภค
เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ในปี 2561 จึงได้เริม่ นาแบรนด์ A&W เข้าไปอยู่ในช่องทางการจาหน่ายแบบออนไลน์ โดยเริม่ ต้น
จาก Application GRABFOOD คือ Application ที่ให้บริการส่งอาหารจากร้านอาหารโดยได้รบั ความนิยมจากกลุม่
ผูบ้ ริโภคในสังคมยุคดิจิตอลเป็ นอย่างมาก ซึ่งจากการเพิ่มช่องทางการขายไปยัง Application ดังกล่าว ทาให้รา้ น
A&W มีกลุม่ ลูกค้าเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วย
การทาโปรโมชั่นราคาพิเศษและคุม้ ค่า โดยการเลือกสรรเมนูที่ได้รบั ความนิยม มีคณ
ุ ภาพและคุม้ ค่า มาอยูใ่ นชุดเมนู
ต่างๆ
การรับชาระเงินในรูปแบบไร้เงินสด หรือดิจิทลั ผ่านช่องทางต่างๆ
การสร้างคุณค่า ประสบการณ์ทดี่ ีและน่าจดจาให้กบั ผูบ้ ริโภค ด้วยคุณภาพของวัตถุดิบ ขัน้ ตอนการปรุงอาหารที่ได้
มาตรฐาน และการบริการ
2. ราน า ารคทเ น พลัส กลุม่ บริษัท GLOCON เข้าซือ้ สินทรัพย์และสิทธิในการบริหารจัดการแฟรนไชส์รา้ นอาหาร
คิทเช่น พลัส และ ในปี 2563 เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากมาตรการของผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมติส่งั ปิ ดสถานประกอบการร้านอาหาร และให้ขายได้เฉพาะซือ้ กลับ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563
ร้านอาหารคิทเช่น พลัสที่อยูใ่ นโ มโปรทัง้ หมด ซึง่ ในไตรมาส 3 ปี 2563 ได้กลับมาเปิ ดให้บริการได้ทกุ สาขา อีกทัง้ ได้
เพิ่มช่องทางการจาหน่ายแบบออนไลน์ โดยเริ่มต้นจาก Application GRABFOOD คือ Application ที่ให้บริการส่ง
อาหารจากร้านอาหารโดยได้รบั ความนิยมจากกลุม่ ผูบ้ ริโภคในสังคมยุคดิจิตอลเป็ นอย่างมาก อีกทัง้ ยังจะพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการระบบ Franchisee ตลอดจนพัฒนาร้านต้นแบบขึน้ เพื่อเป็ นมาตรฐานในการบริหารจัดการ
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ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้ อมทาน
ปั จจุบันตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็ง มีการแข่ง ขันสูงมาก ทัง้ คู่แข่งขันทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปแช่แข็งเป็ นที่นิยม และมีความสะดวกในการหาซือ้ เพื่อรับประทานได้ทนั ที หรือเพื่อนาไปแปรรู ป
ต่อก็สามารถทาได้ ทาให้มีคแู่ ข่งหลายรายเข้ามาในตลาดนี ้ ซึง่ ยังมีโอกาสสาหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด ทาการวางแผนการกระจายตลาดทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่ ได้แก่ประเทศ
ในแถบยุโรป เช่น ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน และประเทศเบลเยี่ยม รวมไปถึงประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น
ประเทศคูเวต ประเทศจอร์แดน ประเทศบาร์เรน และประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเกาหลี โดยสัดส่วนการขายในประเทศ เมื่ อ
เทียบกับต่างประเทศอยู่ที่รอ้ ยละ 85 และร้อยละ 15 ซึ่งปั จจุบัน บริษัท มีการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันทัง้ ในตลาด
ต่างประเทศ และในประเทศ โดยมีค่คู า้ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) เป็ นลูกค้าที่มีคาสั่งซือ้ (Order) ที่แน่นอน และ
ต่อเนื่อง เช่นบริษัทคู่คา้ ภายในประเทศ ซึ่งเป็ นผูซ้ ือ้ รายใหญ่ในสินค้าปลานา้ จืดแช่แข็ง ที่มีคาสั่งซือ้ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
และบริษัทคู่คา้ ที่ประเทศเยอรมนี ที่เป็ นผูซ้ ือ้ สินค้า Value Added Products ที่มีคาสั่งซือ้ เข้ามาตลอด รวมไปถึงลูกค้า
ภายในประเทศที่เป็ นลูกค้ารายใหญ่สาหรับสินค้า Ready Meal ที่ได้รว่ มมือกับทางบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด ใน
การพัฒนาสินค้า Ready Meal ร่วมกัน เพื่อให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่วางขายในร้านสะดวกซือ้ ขนาดใหญ่ มี
ความหลากหลาย และรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึง ลูกค้าบริษัทญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตสินค้า
ไส้แ มเบอเกอร์กงุ้ และไส้แ มเบอเกอร์ปลา ให้กบั ทางบริษัทแ มเบอเกอร์จากต่างประเทศขนาดใหญ่ ก็มีคาสั่งซือ้ สินค้า
กุง้ แปรรู ปแช่แข็งจากทาง บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด เข้ามาตลอดทัง้ ปี เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตาแหน่งทาง
การตลาดของบริษัทที่มีค วามแข็งแรง มีคาสั่งซือ้ ในมือสม่าเสมอ และต่อเนื่อง และยังสามารถขยายฐานการตลาดของ
สินค้าต่างๆ ได้ในระยะยาว
และนอกจากนี ้ บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด ได้ดาเนินการวางกลยุทธ์ การขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มมาก
ขึน้ โดยเพิ่ ม ช่ อ งทางการขายทาง Chained Restaurant ขนาดใหญ่ และ Hypermarket ขนาดใหญ่ โดยมี ค าสั่ง ซื อ้
สินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลให้ยอดขายของทางบริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด มีการเติบโตเพิ่มมากขึน้
ธุรกิจผล ม้ อ แห้ ง
บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด ผลิตและจาหน่ายสินค้า มะม่วง สับปะรด มะละกอ แคนตาลูป ล ประเภท Standard
sugar, Extra low sugar และ Free sugar โดยส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ผ่านผูจ้ าหน่าย หรือตัวแทนจาหน่าย ที่มีการ
กระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป เช่น รัสเซีย ยูเครน อังก ษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สเปน
รวมทัง้ ตะวันออกกลาง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นต้น ทัง้ นีบ้ ริษัท ได้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Strategic partner) กับลูกค้ารายหลักที่มีคาสั่งซือ้ ต่อเนื่อง และมีปริมาณการสั่งซือ้ ที่แน่นอน
นอกจากนีบ้ ริษัท ยังได้เน้นการเพิ่มการขายไปยังตลาด ประเทศที่ยงั ไม่มีการส่งออก รวมทัง้ ช่องทางการจาหน่ายที่
ยังไม่มใี นตลาด ประเทศต่างๆ โดยการหาผูจ้ าหน่าย หรือตัวแทนจาหน่าย เพิ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การเพิ่มการขายใน
ประเทศ ทัง้ นีบ้ ริษัท ได้พฒ
ั นาสินค้าร่วมกับบริษัทในกลุม่ GLOCON เพื่อจาหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซือ้ ในประเทศ
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ธุรกิจอืน่
1. ธุรกิจคอมมูนิตมอลล์ บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด เน้นกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นกลุม่ ครอบครัวเป็ นลูกค้าหลักที่มา
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ของคอมมูนิตีม้ อลล์ บริษัท จึงได้มีการจัดกิ จกรรมที่เกี่ ยวกับเด็กและครอบครัวอย่าง
สม่าเสมอ ขณะเดียวกันได้เพิ่มกลุม่ เป้าหมายที่ชอบออกกาลังกาย โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกกาลัง
กายภายใต้แนวคิด สุขภาพดีเริม่ ต้นที่บรีโอ้ เป็ นประจาทุกสัปดาห์ อาทิ เต้นลีลาศ เต้นซุมบ้า ชกมวยไทย เป็ นต้น
เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีสถานศึกษาและหมู่บา้ นอยูม่ าก รวมถึงแนวทางการดาเนินชีวิตของกลุม่ คนในปั จจุบนั มี
ความสนใจในการออกกาลังกายเพิ่มมากขึน้
2.

ธุรกิจเทรดดิง บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ได้พฒ
ั นาสินค้าอุปโภค บริโภค ร่วมกับผูผ้ ลิตสินค้า เพื่อ
จาหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซือ้ ได้แก่การพัฒนาสินค้าผลไม้อบแห้งที่ทนั สมัยเน้นคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่
วิตามินซีสงู ร่วมกับร้านสะดวกซือ้ รายใหญ่ของประเทศ เพื่อเป็ นการเพิ่มการจาหน่ายสินค้าในประเทศให้กบั บริษัท
ในกลุม่ GLOCON

3.

ธุรกิจจาหน่ า สินค้ าอุป ภค ริ ภค บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด ได้เพิ่มการจาหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์
แพลตฟอร์ม

2.2.2 ส าพการแ ง ัน
ธุรกิจ รรจุภัณฑ์
แม้ว่ า ฐานลูก ค้า จะอยู่ใ นอุต สาหกรรมที่ ไ ม่ ผัน ผวนมากนัก เมื่ อ เที ย บกับ อุต สาหกรรมอื่ น ๆ แต่ เ นื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับปั จจุบนั ต้นทุนค่าเครื่องจักรต่าลงมาก
เทคโนโลยีการผลิตที่เข้าถึงได้ง่ายขึน้ จึงมีผสู้ นใจก้าวเข้าสู่ อตุ สาหกรรมนีเ้ พิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ รายเดิมที่เพิ่ม
กาลังการผลิตขึน้ อีก ส่งผลให้การแข่งขันด้านการตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกยังมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงเพิ่มขึน้
จากการที่มีผเู้ ล่นเพิ่มมากขึน้ จึงหนีไม่พน้ ภาวะสงครามราคา ซึ่งส่งผลให้การทากาไรยากขึน้ บริษัทจึ งต้องเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการบริหารจัดการ ประสิทธิ ภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิ จ
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งทาตลาดที่หลากหลายเพิ่มขึน้ เพื่อสร่างความสามารถในการทากาไรให้มากขึน้ และยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต
สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging) นัน้ ตลาดหลักมาจากอุตสาหกรรมอาหาร
พร้อมรับประทาน ขนมขบเคีย้ ว เครือ่ งปรุงอาหาร เครือ่ งสาอาง และสินค้าอุปโภค เป็ นต้น ซึง่ ถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่
มีความผันผวนไม่มาก แม้ในสถานการณ์โรคระบาด เนื่องจากเป็ นกลุม่ สินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการดารงชีพของ
ผูบ้ ริโภคสูง
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สาหรับขวด PET นัน้ มีตลาดนา้ ดื่มเป็ นตลาดหลักซึ่งมีการเติบโตขึน้ สถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้พ ติกรรม
ของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเดินทางที่ลดลง ส่งผลให้การจาหน่ายจ่ายแจกนา้ ดื่มตามสถานี
จ่ายนา้ มันเชือ้ เพลิงลดลงมากในช่วงครึง่ ปี แรก และกลับฟื ้ นตัวขึน้ มาบ้างในช่วงครึง่ ปี หลัง
สาหรับตลาดพลาสติกขึน้ รู ปด้วยระบบ VacuumThermoforming นัน้ มีการแข่งขันที่สงู กว่าเดิมอย่างชัดเจน ทัง้
จากผูป้ ระกอบการในอุตสากรรมเดียวกัน และจากผูป้ ระกอบการบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอื่น ประกอบกับการที่กลุ่มลูกค้า
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ยิ่งกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
1. ราน า าร รการ น - เ แ น ั ล (A&W) ในธุรกิจร้านอาหาร A&W นัน้ อยูใ่ นตลาด QSR ซึง่ มีมลู ค่าตลาด
ในประเทศไทยมากกว่า 35,000 ล้านบาท และมีอตั ราเติบโตมากกว่า 5% ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา เพราะยังคงเป็ นทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริโภคที่ตอ้ งการอาหารที่มีมาตรฐานคงที่ ปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ผูบ้ ริโภคในประเทศไทยยังคงนิยมทาน
อาหารใน QSR และนิยมสั่งอาหารเป็ นชุดเซ็ทต่างๆ (Combo Set) กลุม่ ลูกค้าหลักคือกลุ่มครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ซึ่ง
บริษัท ได้มีก ารปรับเมนู โดยเน้น ชุ ดเซ็ทต่า งๆมากขึน้ รวมถึงการทาโปรโมชั่นสาหรับชุดเซ็ทอย่างสม่ าเสมอ โดยน า
เมนูอาหารที่เป็ นจุดแข็ง หรือเมนูเฉพาะ (Unique) เช่น รู ท้ เบียร์ และวาฟเฟิ ล มาอยู่ในชุดเซ็ทต่างๆ นอกจากนีเ้ ราได้ทา
การตลาดในเชิงออนไลน์เพิ่มสูงขึน้ เพื่อเพิ่มการสื่อสารและการเข้าถึงกลุม่ ลูก ค้าเป้าหมาย และมีการขยายสาขาเพิ่มมาก
ขึน้ เข้าไปในร้านสะดวกซือ้ ขนาดใหญ่
นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาเมนูใหม่ๆ โดยเน้นรสชาติใหม่ๆของเมนูที่ได้รบั ความนิยม เช่น เบอร์เกอร์ วาฟเฟิ ล ไก่ทอด
เมนูขา้ ว โดยเน้นรสชาติไทยๆเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในประเทศ อย่างไรก็ ตามบริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนา
เมนูใหม่ๆให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้กบั ลูกค้าประจา และกระตุ้ นให้เกิดการทดลองจากลูกค้า
ใหม่ๆ
2. ราน า ารคทเ น พลัส สภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั ของธุรกิจร้านอาหารมีผปู้ ระกอบการร้านอาหารเพิ่มมากขึน้ เป็ น
ผลจากการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ดว้ ยการเพิ่มสัดส่วนพืน้ ที่รา้ นอาหารเป็ นการเปิ ด
พืน้ ที่สาหรับผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ทัง้ ในแบบ chain ร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการรายใหญ่และผูป้ ระกอบการรายย่อย
ทั่วไป โดยการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายสาขาของผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วไปเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการ
รับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มีความหลากหลายมากขึน้ จากเดิมที่สว่ นใหญ่เป็ นการ
ใช้บริการกลุม่ chain ร้านอาหารเป็ นหลัก จึงส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการแข่งขันระหว่างร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เป็ นไปอย่างรุนแรงมากขึน้ นอกจากนัน้ แล้วการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารที่เพิ่มสูงขึน้ ส่วนหนึ่ง
เป็ น ผลมาจากการผลัก ดัน ของต้น ทุน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ค่าเช่า พืน้ ที่ ในทาเลศัก ยภาพและต้น ทุน ค่าแรงที่ส่งผลให้
ร้านอาหารต้องตัง้ ราคาอาหารในระดับสูงเพื่อให้สามารถครอบคลุมภาระต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึน้
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ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้ อมทาน
ปั จจุบันตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็ง มีการแข่ง ขันสูงมาก ทัง้ คู่แข่งขันทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปแช่แข็งเป็ นที่นิยม และมีความสะดวกในการหาซือ้ เพื่อรับประทานได้ทนั ที หรือเพื่อนาไปแปรรู ป
ต่อก็สามารถทาได้ ทาให้มีคแู่ ข่งหลายรายเข้ามาในตลาดนี ้ ซึง่ ยังมีโอกาสสาหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจผล ม้ อ แห้ ง
ธุรกิจผลไม้อบแห้ง มีการแข่งขันจากสินค้าประเภทเดียวกันจากผูผ้ ลิตในประเทศ และจากผลไม้อบแห้งประเภทอื่นๆ
จากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ บริษัท จึงได้เน้นการควบคุมต้นทุน และคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้ รวมทัง้ เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายหลักในการรักษาตลาดเดิม และการเพิ่มการขายไปยังประเทศอื่นๆ
ธุรกิจอืน่
1. ธุรกิจคอมมูนิตมอลล์ บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด เป็ นธุรกิจที่เกิดขึน้ มาเพื่อรองรับการดาเนินชีวิตของคนใน
รัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร ซึง่ บริเวณที่ตงั้ โดยรอบคอมมูนิตีม้ อลล์ของบริษัท ยังไม่มีคแู่ ข่งที่มีกลุม่ เป้าหมายเดียวกัน จะมี
แต่คแู่ ข่งโดยอ้อมซี่งเป็ นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และกลุม่ ดิสเคาท์สโตร์
2. ธุรกิจเทรดดิง มีการแข่งขันสูงในการนาเสนอสินค้าใหม่ๆเพื่อจาหน่ายในช่องทางจาหน่ายต่างๆ ทัง้ นีบ้ ริษัท ได้เน้น
การพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ตรงตามความต้องการของตลาด ด้วยต้นทุน และราคาที่เหมะสม เมื่อเทียบกับสินค้าประเภท
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
3. ธุรกิจจาหน่ า สินค้ าอุป ภค ริ ภค สินค้าที่บริษัทนามาจาหน่ายมีชนิดและประเภทของการใช้งานที่แตกต่างกัน
และมี คู่แข่งขันที่มากมายหลากหลาย แต่จากคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ทาให้สินค้าของบริษัทยากต่อ
การลอกเลียนแบบและเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ให้แก่ผบู้ ริโภคได้
2.3 การ ั า ล ั
2.3.1 ลัก

ร รการ

ะการ ั

า ่ง ล ั

ธุรกิจสินค้ า รรจุภัณฑ์
บริษัทมีความสามารถในการผลิต 3 ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ณ ปั จจุบนั บริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่งซึง่ มีการผลิตดังนี ้
โรงงาน แสมดา
โรงงาน พร้อมแพค

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบอ่อนและ ขวด PET
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึน้ รูปด้วยความร้อน
(Thermoforming)

บริษัทยังคงเน้นหนักนโยบายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง คัดเลือกทดสอบทดลองให้ได้มาซึ่ง
วัตถุดิบที่ดีมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล
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รายงานประจำปี 2563
ในช่วงปี 2563 ที่ผา่ นมาบริษัทพัฒนาการสรรหาวัตถุดิบได้กา้ วหน้าไปค่อนข้างมาก สามารถต้นทุนลดลงได้อย่างมี
นัยสาคัญ ซึง่ จะเป็ นพืน้ ฐานที่ดีตอ่ ไปในปี 2564 และปี ตอ่ ๆ ไป
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
1. ราน า าร รการ น - เ แ น ั ล (A&W)
A&W มีการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากในประเทศ และต่างประเทศ วัตถุดิบหลัก เช่น เนือ้ สัตว์ ไข่ แป้ง เคอร์ลี่ฟรายส์ ซอส
ไอศกรีม เป็ นต้น โดยเน้นการสั่งซือ้ ตามประมาณการยอดขาย และโปรโมชั่น เพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อความ
ต้องการ นอกจากนีย้ งั มีการประมาณการปริมาณวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อให้ม่นั ใจว่าจะมีวตั ถุดิบเพียงพอต่อความต้องการ
รวมทัง้ สามารถซือ้ วัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากมีปริมาณการสั่งซือ้ ที่มากขึน้
นอกจากนีย้ งั ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกับพันธมิตรทางการค้าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้มี
วัตถุดิบที่หลากหลาย รวมทัง้ การลดต้นทุนในวัตถุดิบหลักเช่นเดียวกัน
สาหรับเครื่องมือในการทาอาหารและเครื่องดื่มนัน้ ส่วนใหญ่จะมาจากการซือ้ ในประเทศ แต่มีอปุ กรณ์ เครือ่ งมือบาง
ชนิดต้องนาเข้าจากต่างประเทศตามความเฉพาะเจาะจงในการผลิต
2. ราน า ารคทเ น พลัส
ร้านอาหารคิทเช่น พลัส มีการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบประจาท้องที่เพื่อให้วตั ถุดิบมีความสดใหม่อีกทัง้ ยังเป็ น
การกระจายรายได้สชู่ มุ ชน
ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้ อมทาน
บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากคู่คา้ ที่มีความเชี่ ยวชาญและมีมาตรฐานสาหรับวัตถุดิบนัน้ ๆ และมีปริมาณมาก
สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ขาดช่วง เพื่อรองรับต่อคาสั่งซือ้ ของบริษัท ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบที่
สาคัญได้แก่
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o

ั
กง ทางบริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด ได้รว่ มมือกับทางบริษัทผลิตกุง้ แปรรูปเบือ้ งต้น ซึง่ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการจัดซือ้ และจัดหากุง้ สดแปรรูป ได้อย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนคาสั่งซือ้ จากทางลูกค้าที่มี
เข้ามาอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวนี ้ ยังเป็ นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และได้รบั รองมาตรฐาน
GMP และ HACCP ตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี และถูกสุขลักษณะ

o

ั
ปลานา ทางบริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด มีค่คู า้ สาหรับการจัดหาวัตถุดิบปลานา้ จืด หลายราย ซึ่ง
เป็ นบริษัทจัดหาปลานา้ จืดรายใหญ่ที่สดุ ในภาคกลางของประเทศไทย มีปริมาณวัตถุดิบปลาจานวนมากในแต่ละวัน
และมีประเภทของปลาที่หลากหลาย สามารถรองรับประเภทของปลาต่างๆ ในแต่ละคาสั่งซือ้ ได้ นอกจากนีย้ งั มีแพ
ปลานา้ จืดขนาดใหญ่ที่เป็ นพันธมิตรกับทางบริษัท ซึ่งเป็ นแพปลาขนาดใหญ่ที่สดุ ในตลาดปลาคลองสี่ จังหวัด
ปทุมธานี เป็ นต้น
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o

ั
ัก บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด มีการจัดหาวัตถุดิบผักตัดแต่งจากบริษัทที่จาหน่ายผักสด และผักตัด
แต่งต่างๆ จากหลากหลายที่ และเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ ที่สามารถสนับสนุนวัตถุดิบให้แก่ทางบริษัท ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และนอกจากนีย้ งั มีการจัดหาวัตถุดิบผักสดเข้ามาเพื่อแปรรูป และผลิตให้กบั คาสั่งซือ้ จากต่างประเทศ เช่น
ลูกค้าจากประเทศเยอรมนี โดยจัดหาโดยตรงจากฟาร์มผักของเกษตรกรโดยตรงด้วย เพื่อ ให้ ได้ผักที่สด ใหม่
คุณภาพดี เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพให้แก่ลกู ค้า

o

ั
น่ ทางบริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด ดาเนินการจัดซือ้ จัดหา วัตถุดิบอื่น เช่นข้าวสาร หรือเส้นบะหมี่กึ่ง
สาเร็จรู ป จากผูข้ ายที่เป็ นบริษัทที่ได้รบั รองมาตรฐานคุณภาพการผลิ ต และสามารถขายวัตถุดิบให้กบั ทางบริษัท
เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด สามารถผลิต และส่งมอบ
สินค้าให้กบั ทางลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ต่อไป

ธุรกิจผล ม้ อ แห้ ง
บริษัท ได้มีการจัดหาวัตถุดิบจากผูร้ วบรวมวัตถุดิบที่มีความชานาญ และมีมาตรฐาน รวมทัง้ มีปริมาณตามความต้องการ
ของบริษัท เช่น ผลไม้หลัก ได้แก่ มะม่วง, สับปะรด และมะละกอ โดยควบคุมราคา ตามราคาตลาด และใช้กลยุทธ์การปรับ
ลดราคา กรณีที่มีปริมาณการซือ้ ที่มากขึน้ รวมทั้งการทาสัญญาซือ้ ขายในกรณที่ตอ้ งการควบคุมปริมาณและราคาตาม
ระยะเวลาที่บริษัท ต้องการ และได้กาหนดมาตรฐานในการรับวัตถุดิบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสินค้าที่ได้รบั การยอมรับจาก
ลูกค้า
นอกจากนีบ้ ริษัท ได้ร่วมกับผูร้ วบรวมวัตถุดิบในการพัฒนาแหล่งเพาะปลูกต่างๆให้มีมาตรฐานที่ ดีขึน้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดที่เน้นสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจอืน่
1. ธุรกิจคอมมูนิตมอลล์ ศูนย์การค้าชุมชนหรือคอมมูนิตีม้ อลล์ การจัดซือ้ จัดจ้างทั่วๆ ไป จะเน้นผูค้ า้ ที่อยู่ในละแวก
ใกล้กบั คอมมูนิตมี ้ อลล์เป็ นหลักไว้ก่อน ส่วนการจัดซือ้ จัดจ้างที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ หรือ ความชานาญเป็ นพิเศษ
จะเป็ นไปในวงกว้างโดยมีการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 รายขึน้ ไป
2. ธุรกิจเทรดดิง บริษัทมีการจัดหาสินค้าจากผูผ้ ลิตทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผูผ้ ลิตที่มีมาตรฐาน และระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ มีความชานาญในสินค้านัน้ ๆ
3. ธุรกิจจาหน่ า สินค้ าอุป ภค ริ ภค บริษัทจัดหาสินค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยจะศึกษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสินค้าและการเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วไป ขีดความสามารถใน การ
ผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ ของผูผ้ ลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ของการเป็ นคู่คา้ ที่ดี (Good
Supplier Selection Program) เช่น การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า และการสนับสนุน
ด้านวิทยากร ึ กอบรม เป็ นต้น ควบคู่ไป กับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทมีความมั่ นใจได้ว่า
บริษัทจะไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าที่จะนามาจาหน่าย
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2.3.2 ลกระท ส่งแ ล ากกระ นการ ล
ธุรกิจ รรจุภัณฑ์
เนื่องจากกลุม่ ลูกค้าหลักของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทจึงคัดเลือก
วัตถุดิบที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง โดยไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ บริษัทคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม จึงคัดสรรวัสดุอปุ กรณ์ในการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค และมีกระบวนการ
ในการจากัดเศษสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกพิมพ์ และ สารละลายต่างๆอย่างถูกต้อง โดยการจ้าง
บริษัทผูไ้ ด้รบั อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนาไปรีไซเคิลหรือกาจัดอย่างถูกวิธี
แม้ว่ากระแสการลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะถูกรณรงค์มากขึน้ แต่การใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม
ยังคงมีความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีวสั ดุอื่นที่มีความสามารถในการป้องกันการ
ปนเปื ้อน ปกป้องสินค้าที่อยู่ภายใน และมีตน้ ทุนที่เหมาะสมขึน้ มาทดแทน แต่เพื่อตอบสนองต่อการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์อย่าง
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงพยายามเลือกใช้วตั ถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้ในการผลิต ขณะเดียวกันก็ศึก ษาอย่าง
ต่อเนื่องถึงการใช้พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ โดยที่ยงั คงให้คณ
ุ สมบัติในการป้องกันที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกอนาคต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีนโยบายในทุกหน่วยงานประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ในส่วนโรงงานที่เน้ น
ยา้ เรือ่ งการควบคุมวัสดุสนิ ้ เปลืองหรือการรีไซเคิลวัสดุตา่ งๆ รวมถึงการควบคุมการใช้อปุ กรณ์ภายในอาคารสานักงานด้วย
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
ในส่วนธุรกิจร้านอาหารและเครือ่ งดื่มนัน้ ผลกระทบหลักต่อสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การควบคุมของเสียจากการผลิตและ
การเก็บรักษา แต่เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารที่ปรุ งเมื่อมีการสั่งซือ้ จากลูกค้าเท่านัน้ เพราะเป็ นข้อกาหนดใน
การให้บริการของร้านอาหาร ซึ่งหากมีการปรุ งทิง้ ไว้อาจทาให้คุณภาพของอาหารลดลงได้ ดังนัน้ จึงทาให้เกิดปั ญหาใน
เรือ่ งอาหารเสียน้อยมาก และอยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ ส่วนการเก็บรักษาจะมีระบบการนามาใช้ตามหลัก First in First out
(FIFO) รวมทัง้ มีการประมาณปริมาณการสั่งซือ้ และการใช้วตั ถุดิบให้เหมาะสมกับยอดขายเพื่อควบคุมให้มีวตั ถุดิบต่างๆ
ในปริมาณที่เหมาะสมและป้องกันปั ญหาวัตถุดิบคงค้างหมดอายุ
ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้ อมทาน
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด มีการผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนา้ เสียจากกระบวนการ
ผลิตจากการผลิตสินค้าต่างๆ จะเข้าสูก่ ารบาบัดตามมาตรฐานของระบบคุณภาพสากล เช่น GMP, HACCP และ BRC
ก่อนปล่อยเข้าสูท่ ่อนา้ ทิง้ ต่อไป ซึ่งทาให้แน่ใจได้ว่าของเสียที่ถกู ปล่อยออกมาจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
ชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบโรงงานอย่างแน่นอน
ธุรกิจผล ม้ อ แห้ ง
บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด ได้ดาเนินการผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพ GMP, HACCP
และ BRC ที่บริษัท ได้รบั การรับรองระบบ รวมทัง้ การตรวจประเมินจากคูค่ า้ ในประเทศต่างๆ ซึง่ บริษัท ให้ความสาคัญกับ
การรักษาสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนที่อยูใ่ กล้โรงงาน
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ธุรกิจอืน่
1. ธุ รกิจคอมมูนิ ตมอลล์ ธุรกิจคอมมูนิตีม้ อลล์นนั้ เป็ นธุรกิจที่มีขยะจานวนมาก และความสะอาดเป็ นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานที่ทาให้ลกู ค้าเลือกใช้บริการ นอกเหนือจากความหลากหลายของร้านค้าภายในคอมมูนิตี ้
มอลล์ บริษัทจึงให้ความสาคัญในการดูแลรักษาความสะอาด มีจุดรวมขยะสาหรับร้านค้าผูเ้ ช่า ร่วมกันรณรงค์คดั
แยกขยะเพื่อนาไปทาลายอย่างถูกวิธี สาหรับร้านอาหารที่มาเปิ ดทุกร้านจะต้องมีถงั บาบัดนา้ เสียภายในร้านก่อนที่
จะปล่อยไปสู่ระบบบาบัดนา้ ของคอมมูนิตีม้ อลล์ และบริษัทได้ลงทุนทาระบบบาบัดนา้ เสียที่ได้มาตรฐา นในการ
บาบัดนา้ เสียจากทุกส่วนของคอมมูนิตีม้ อลล์ก่อนที่จะปล่อยลงสูล่ ารางสาธารณะเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้เหมาะสม
2. ธุรกิจเทรดดิง บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าจากผูผ้ ลิตที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทัง้ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
3. ธุรกิจจาหน่ า สินค้ าอุป ภค ริ ภค บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าจากผูผ้ ลิตที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2.4 งานที่ยงั สง
-ไม่มี-

เ พาะงาน ครงการ ร นงานที่ ี ลคาสง และ เ ลา นการสง

งาน

3. ปั ยั ค า เสีย่ ง
ธุรกิจสินค้ า รรจุภัณฑ์
ความเสีย่ งหลักของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์มีดงั นี ้
[1] ความเสีย่ งด้านวัตถุดิบหลัก
ถือเป็ นโอกาสที่ดีในการทากาไรในปี 2563 ซึ่งราคาวัตถุมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเกื อบตลอดทัง้ ปี แต่การขาดแคลน
วัตถุดิบหลักก็ยงั คงถือเป็ นความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญของอุตสาหกรรมนี ้
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบอ่อน ได้แก่ แผ่นฟิ ล์มพลาสติก สี และเม็ดพลาสติก และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ
ผลิตขวดพลาสติกพีอีที ได้แก่ เม็ดพลาสติกพีอีที ซึง่ ล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลที่มาจากนา้ มันเป็ นหลัก ดังนัน้ ความผัน
ผวนของราคานา้ มันโลกจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่อนข้างมาก
แนวทางการแก้ไข
บริษัท มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยใช้ระบบการบริหาร
วัสดุที่ จะประสานข้อมูลด้า นความต้องการของลูกค้าจาก ่ ายขาย ข้อมูลด้านสินค้าและวัตถุดิ บคงคลังจากหน่วยงาน
คลังสินค้า ข้อมูลการสั่งซือ้ และการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจาก ่ ายจัดซือ้ จัดหา มาใช้ในการประมาณการสั่งซือ้ และ
จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบล่วงหน้า รวมถึงการติดตามข่าวสารเพื่อการจัดเก็บสตอคสินค้าและวัตถุดิบอย่างเหมาะสม
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[2] ความเสีย่ งด้านผลิตภัณฑ์
บริษัท ตระหนักและให้ความสาคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้านนีม้ าก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
สัมผัสกับอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรง จึงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าของบริษัท เอง รวมไปถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าปลายทางที่จะมีตอ่ ลูกค้าของบริษัท ด้วย
แนวทางการแก้ไข
บริษัท ให้ความสาคัญในการสร้างระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้ม่นั ใจได้วา่ บริษัท จะมีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด
ปลอดภัยเพียงพอ ซึง่ ปั จจุบนั ส่วนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวบริษัท ได้การรับรองมาตรฐานต่างๆแล้ว 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 นัน้ ได้รบั การตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้ว และจะเพิ่มเติมการรับรองระบบ
มาตรฐาน BRC/IoP ในปี ตอ่ ไป เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลกู ค้าเพิ่มขึน้ ต่อไป
[3] ความเสีย่ งด้านสภาวะการแข่งขัน
แม้ว่าจากสถานการณ์โรคระบาดจะส่งผลให้การใช้บรรจุภัณฑ์บางประเภทมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึน้ มาก เช่น กล่อง
กระดาษ กล่องลูกฟูก เป็ นต้น แต่จากการที่ ลูกค้าหลายรายได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ก็ ยังคงส่งให้
ผูป้ ระกอบการบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอื่นๆมีรายได้ลดลง จึงส่งผลให้การแข่งขันยังคงรุนแรงต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข
บริษัท ยังคงดาเนินการปรับปรุ งในด้านต่างๆ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ประสิทธิ ภาพการ
ผลิต การลดของเสีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นยา้ การควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ส่งมอบได้
เร็วและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าปั จจุบนั ให้ยงั คงเลือกใช้บริการจากบริษัท อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
ก็สามารถตอบสนองและสร้างความน่าสนใจจากลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มมากขึน้
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
1. ราน า าร รการ น - เ แ น ั ล (A&W)
ในปั จจุบนั ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี รวมทัง้ มีการปรับตัวในหลาย ๆ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินการแข่งขันและอยูต่ ่อได้ ทัง้ นีค้ วามเสี่ยงในธุรกิจอาหารที่ได้จดั ทาไว้ในปี 2560 นัน้ ยังคง
เป็ นสิง่ ที่ตอ้ งให้ ความสาคัญต่อเนื่องถึงปั จจุบนั และยังคงต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีหวั ข้อหลักดังนี ้
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- ด้านพืน้ ที่ขายหรือการเปิ ดสาขา การลงทุนในการเปิ ดสาขาใหม่
- ด้านวัตถุดิบทีม่ ีราคาสูงขึน้
- ด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในระดับปฏิบตั ิการ
ในปี 2563 เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากมาตรการของผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร
ซึง่ มีมติส่งั ปิ ดสถานประกอบการร้านอาหาร และให้ขายได้เฉพาะซือ้ กลับ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ทาให้รา้ นอาหาร
ที่ตอ้ งปิ ดการขายช่วงเวลาดังกล่าวคือ A&W ไบเทค ซึง่ ในไตรมาส 3 ปี 2563 ได้กลับมาเปิ ดให้บริการได้ทกุ สาขา
สาหรับปี 2563 ในด้านที่มีการปรับตัวและประยุกต์ให้สอดคล้องกับปั จจุบนั มีดงั นี ้
(1) ด้านสื่อการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผูบ้ ริโภคเปลี่ยนการบริโภคจากสื่อสิ่งพิมพ์ท่วั ๆไป เข้าสูส่ ื่อ
ออน์ไลน์จานวนมากขึน้ ต่อปี สงู กว่าในอดีตมาก โดยการสือ่ สารทางออนไลน์นนั้ มีหลายช่องทางที่สามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคประกอบทัง้ รู ปแบบที่จะนาเสนอเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมีความหลากหลายสูงมากซึ่งเป็ นไปตามแต่ละ
กลุม่ ดังนัน้ การทาการตลาดจึงจาเป็ นต้องมีการข้อมูลการทางานที่เชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อนามาวิเคราะห์ ใน
การเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยา
แนวทางการแก้ไข
- มีปรับรูปแบบการออกสือ่ การตลาดให้ทนั สมัยและร่วมกับสือ่ ดิจิตลั ออนไลน์ที่มีการดาเนินการร่วมกับการระบบ
การขนส่งที่รวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ผบู้ ริโภคที่หนั มาเน้นความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้
- การวิเคราะห์ผลการทาการตลาดและติดตามผลอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมงาน ่ ายปฏิบตั ิการ
(2) ความผั น ผวนทางการเมื อ งในประเทศไทย (Political Risk) อาจส่ ง ผลสาขาตั้ง อยู่ ใ นพื ้น ที่ ชั้ น ในของ
กรุงเทพมหานคร หรือแหล่งในพืน้ ที่ธุรกิจสาคัญที่จะส่งผลต่อ ทัง้ ยอดขายที่เกิดขึน้ บุคลากร วัตถุดิบ เป็ นต้น
แนวทางการแก้ไข
- การขยายสาขาที่อยูใ่ นพืน้ ที่รอบ ๆกรุงเทพมหานครหรือให้มีการกระจายตัวเพื่อลดความเสีย่ งที่อาจจะส่งผล
กระทบดังกล่าว
- การทาแผนประเมินความเสีย่ งและแผนดาเนินการกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินอย่างเป็ นรูปธรรม
2. ราน า ารคทเ น พลัส
มีความเสีย่ งด้านพืน้ ที่ขายหรือการเปิ ดสาขา และนอกจากนีด้ า้ นวัตถุดิบในท้องตลาดก็มีแนวโน้มที่มีราคาสูงขึน้ อีก
ประการหนึง่ ที่สาคัญคือ ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานแฟรนไชส์ซงึ่ ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทร้านอาหารนัน้ มี
มาตรฐานและการควบคุมที่ค่อนข้างมาก เพราะนอกจากจะต้องทาตามแบบของการออกแบบและตกแต่งแล้ว ยังต้อง
ดูแลคุณภาพและความสะอาดของอาหารซึง่ ถือเป็ นเรือ่ งที่สาคัญที่สดุ ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร จากนัน้ จึงเป็ นด้าน
อื่นๆ เช่น เครือ่ งแบบของพนักงาน การปรับแต่งร้านให้นา่ เข้ามาใช้บริการ เป็ นต้น
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ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สาเร็จรูปพร้ อมทาน
ความเสี่ยงหลักเป็ นในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงเวลา เช่นวัตถุดิบกุง้ จะมีปริมาณน้อยในช่วง ดู
หนาว เนื่องจากทางเกษตรกรฟาร์มกุง้ บางรายจะมีการตากบ่อกุง้ เพื่อ ่าเชือ้ โรคต่างๆในบ่อกุง้ และเป็ นการทาความ
สะอาดบ่อกุง้ ด้วย ทางบริษัท ได้มีการร่วมมือกับทางผู้จดั หาวัตถุดิบรายใหญ่หลายราย ที่สามารถจัดหาวัตถุดิบกุง้ ได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนคาสั่งซือ้ ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่นคาสั่งซือ้ สินค้ากุง้ แปรรู ป
ที่มีเข้ามาตลอดทุกเดือน และสามารถจัดส่งสินค้าให้กบั ทางลูกค้าได้ตรงตามเวลา
และนอกจากนีป้ ั จจัยเรื่อง COVID-19 ยังคงเป็ นปั ญหาในเรื่องของตลาดส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากลูกค้าใน
หลายประเทศยังคงมีคาสั่งซือ้ ที่ลดลงอันเนื่องมาจากปั ญหา Locked Down ทาให้ความต้องการสินค้าของลูกค้ายังไม่เพิ่ม
สูงขึน้ ทางบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จากัด จึงได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการขยายตลาดในประเทศเพิ่มมากขึน้
เพื่อทดแทนตลาดส่งออกที่ลดลง และบริษัท ยังสามารถมีอตั ราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจผล ม้ อ แห้ ง
1. ความเสี่ยงจากควานผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทใช้ผลไม้สด เช่น มะม่วง มะละกอ สับปะรด
เป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท ซึ่งเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านปริมาณและราคา
ตามผลผลิตที่ได้ในแต่ละ ดูกาล ซึง่ มีความไม่แน่นอนจากปั จจัยสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ บริษัทตระหนักถึงความเสีย่ ง
จากดังกล่าวจึงได้มีการบริหารความเสีย่ ง ด้วยการทาประมาณการขาย (Rolling forecast) ร่วมกับลูกค้ารายหลักและทา
การจัดเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าร่วมกับผูร้ วบรวมวัตถุดิบ รวมทัง้ หาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ ใน
ราคาที่สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุน ราคา และนโยบายการขายของบริษัท
2. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการซือ้ ขายสินค้ากับลูกค้าราย
ต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงได้มี
นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว ด้วยการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้ากับธนาคาร รวมทัง้
การติดตามและประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม อัตราแลกเปลีย่ น อย่างใกล้ชิด
ธุรกิจอืน่
1. ธุรกิจคอมมูนิตมอลล์
(1) ความเสี่ยงจากราคาที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็ นปั จจัยหลักของธุรกิจบริหารศูนย์การค้า การได้ราคาที่ดินที่เหมาะสมและมี
ความเป็ นไปได้ทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย สาหรับคอมมูนิตีข้ องบริษัทไม่มีปัญหาดังกล่าวเพราะได้เช่าที่ดินจากสานักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยใ์ นราคาที่เหมาะสมเป็ นระยะเวลา 25 ปี
(2) ความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูเ้ ช่าหลัก ธุรกิจคอมมูนิตีม้ อลล์ ผูเ้ ช่าหลัก จะเป็ นสิง่ ดึงดูดผูเ้ ช่าร่วมให้เข้ามาเช่าพืน้ ที่ได้ หากผู้
เช่าหลักมีความจาเป็ น หรือ มีนโยบายที่ตอ้ งเลิกกิจการไป จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการ คอมมูนิตีม้ อลล์ของ
บริษัท ผูเ้ ช่าหลักเป็ น Foodland Supermarket ซึ่งเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของบริษัทมาอย่างยาวนาน จึงไม่มีปัญหา
ในการยกเลิกกิจการ
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(3) ความเสี่ยงในการจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่ให้เต็มโครงการ ธุรกิจคอมมูนิตีม้ อลล์ที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถหาผูเ้ ช่าได้เต็ม
โครงการ ทาให้มีผลกระทบกับรายได้ตามแผนธุรกิจ ซึ่งคอมมูนิตีม้ อลล์ของบริษั ทได้ป้องกันปั ญหานีโ้ ดยการทาสัญญา
ระยะยาวกับผูเ้ ช่า และ มีรา้ นค้าพันธมิตร ร้านอาหารที่เป็ นแบรนด์ของตัวเองสามารถมาเช่าพืน้ ที่ที่เหลือได้
(4) ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการชาระค่าเช่าค่าบริการ รายได้หลักของธุรกิจคอมมูนิตมี ้ อลล์มาจากค่าเช่าค่าบริการ หาก
ผูเ้ ช่าส่วนใหญ่ไม่สามารถชาระค่าเช่าค่าบริการได้ตามกาหนดเวลาจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานได้ ธุรกิจคอมมูนิตี ้
มอลล์ ของบริษัทลดความเสี่ยงโดยการเก็บเงินประกันการเช่าไว้จานวน 4 เดือน และมีการติดตามดูแลการชาระค่าเช่า
ค่าบริการอย่างใกล้ชิด
2. ธุรกิจเทรดดิง
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงความต้องการของตลาดซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าของบริษัท ดังนัน้
บริษัทจึงได้มีการศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้า รวมทัง้ พัฒนาสินค้าร่วมกับผูผ้ ลิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
3. ธุรกิจจาหน่ า สินค้ าอุป ภค ริ ภค
ตลาดของธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยมีมลู ค่าสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่แู ข่งอยู่
เป็ นจานวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ คูแ่ ข่งที่เป็ นธุรกิจขายตรงและเครือข่ายภายในประเทศ
และธุรกิจแบบข้ามชาติ ซึ่งอาจ ส่งผลให้ระบบธุรกิจขายตรงและเครือข่ายของบริษัท ไม่เติบโตเท่าที่ควร ตลอดจน
สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด หุน้ ส่วนธุรกิจ และ สมาชิกให้แก่บริษัทคูแ่ ข่งได้
4. ทรัพยสนที่ นการประก รก
4.1 ทรัพยสน า ร ลัก
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
มีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลู ค่า ดังนี ้
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

1. ที่ดิน และอาคาร

เจ้าของ

104.97

2. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

173.55

3. เครือ่ งใช้สานักงานและยานพาหนะ

เจ้าของ

1.71

- ไม่มี -

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เจ้าของ

6.00

- ไม่มี -

ลัก

ะทรัพยสน

ร

าระ กพัน
จานองเป็ นหลักประกันกับ
ธนาคารแห่งหนึง่
สัญญาเช่าการเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึง่

286.23
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บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้วย
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

1. ที่ดิน และ อาคาร

เจ้าของ

2.20

- ไม่มี -

2. เครือ่ งใช้สานักงานและยานพาหนะ

เจ้าของ

0.26

- ไม่มี -

ลัก

ะทรัพยสน

ร

2.46

บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาคัญประกอบด้วย
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

เจ้าของ

4.14

- ไม่มี -

2. เครือ่ งใช้สานักงาน

เจ้าของ

25.99

- ไม่มี -

3. สิทธิการบริหารแฟรนไชส์

เจ้าของ

64.41

อายุสญ
ั ญา 20 ปี

ลัก

ะทรัพยสน

ร

94.54

บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาคัญประกอบด้วย
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

เจ้าของ

0.18

- ไม่มี -

2. เครือ่ งใช้สานักงาน

เจ้าของ

0.11

- ไม่มี -

3. เครือ่ งหมายการค้า

เจ้าของ

45.65

- ไม่มี -

ลัก

ะทรัพยสน

ร
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บริษัท พร้อมแพค จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้วย
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

1. ที่ดิน และอาคาร

เจ้าของ

7.49

2. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

25.70

3.เครือ่ งใช้สานักงานและยานพาหนะ

เจ้าของ

0.19

ลัก

ะทรัพยสน

ร

าระ กพัน
จานองเป็ นหลักประกันกับ
ธนาคารแห่งหนึง่
สัญญาเช่าการเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึง่
- ไม่มี -

33.38

บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้วย
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

1. อาคาร

เจ้าของ

5.09

- ไม่มี -

2. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

17.63

สัญญาเช่าการเงินกับสถาบัน
การเงินแห่งหนึง่

3.เครือ่ งใช้สานักงานและยานพาหนะ

เจ้าของ

2.13

- ไม่มี -

ลัก

ะทรัพยสน

ร

24.85

บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้วย
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

1. สิทธิการเช่า และอาคาร

เจ้าของ

155.65

- ไม่มี -

2.เครือ่ งใช้สานักงานและยานพาหนะ

เจ้าของ

3.09

- ไม่มี -

ลัก

ะทรัพยสน

ร

158.74

บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้วย
ลัก

ะทรัพยสน

1.เครือ่ งใช้สานักงาน
ร

กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

เจ้าของ

0.15

- ไม่มี -

0.15
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บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้วย
ลัก

ะทรัพยสน

1.เครือ่ งใช้สานักงาน

กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

เจ้าของ

0.04

- ไม่มี -

ร

0.04

บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด มีสนิ ทรัพย์ถาวรที่สาคัญประกอบด้วย
กรร สท

ลคา า ัญ ีสท
(ลาน าท

าระ กพัน

1. อาคาร

เจ้าของ

6.63

- ไม่มี -

2. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

6.55

- ไม่มี -

3.เครือ่ งใช้สานักงานและยานพาหนะ

เจ้าของ

3.49

- ไม่มี -

ลัก

ะทรัพยสน

ร

16.67

4.2 น ย ายการลงทน น ร ัทย ยและ ร ัทร
บริษัท มีนโยบายการลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็ นการสนับสนุนธุรกิจหลัก
4.3 น ย ายการ ร ารงาน น ร ัทย ย และ ร ัทร
บริษัท จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
บริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการกาหนด นโยบายและดาเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท
5.
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6.

ลทั่ ปและ

ลสาคัญ ่น

6.1
ลทั่ ป
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังก ษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ราคาพาร์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

เ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
GLOCON
ผลิตและจาหน่าย
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging)
เพื่อใช้สาหรับบรรจุสนิ ค้าบริโภคประเภทต่างๆ ซึง่ กลุม่ ลูกค้าหลักของบริษัท
ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร กลุม่ ยา และกลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค
2. ขวดพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle)
เพื่อใช้สาหรับบรรจุนา้ ชนิดต่างๆ ซึง่ กลุม่ ลูกค้าหลักของบริษัท
ได้แก่ กลุม่ นา้ ดื่ม และ นา้ ผลไม้
0107536001095
1.00 บาท
2,658,648,881 บาท
1,912,690,915 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 1,912,690,915 หุน้
เลขที่ 283/99 อาคารโ มเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิง้ ชัน้ 20 ซอยสุขมุ วิท 55
(ทองหล่อ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
http://www.glocon.co.th
สานักงาน ญ
โทรศัพท์
โทรสาร
รงงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทนสั พัน
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
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6.2

ลทั่ ปน คคลที่ ร ัท

น ังแ ร ยละ 10 น ป ง าน น นที่ า นาย แล ทัง

1. ร ัท ทยเ ลค เ ลแพค ากั
ประเภทธุรกิจ
: จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาติกชนิดอ่อน
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105522010397
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 223 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุน้
: ร้อยละ 56.69 (ร้อยละ 25 ถือโดย บริษัท ฟูด้ แลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด ร้อยละ 17.3 ถือ
โดย บริษัท พัฒนาวรรณ โ ลดิง้ จากัด และ ร้อยละ 1.01 ถือโดยบุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้องกับ GLOCON)
ทุนจดทะเบียน
: 160 ล้านบาท
จานวนหุน้
: 160,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
: หุน้ ละ 1,000 บาท
2. ร ัท นปป น แพค เทร ง ากั
ประเภทธุรกิจ
: ดาเนินธุรกิจติดตัง้ สือ่ โ ษณา ในสถานีบริการปั้มนา้ มัน ปตท.ภายในร้านค้าปลีก จิฟฟี่
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105555103700
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 283/99 อาคารโ มเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิง้ ชัน้ ที่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุน้
: ร้อยละ 51 (ร้อยละ 49 ถือโดยผูร้ ว่ มลงทุน คือ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จากัด
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน))
ทุนจดทะเบียน
: 20 ล้านบาท
จานวนหุน้
: 2,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
: หุน้ ละ 10 บาท
3. ร ัท เ นพีพี
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
สัดส่วนการถือหุน้
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
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นค รป เร ่นั ากั
: ทาธุรกิจด้านอาหาร
: 0105558156138
: 283/98 อาคารโ มเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิง้ ชัน้ ที่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
: ร้อยละ100
: 538 ล้านบาท
: 25,000,000 หุน้
: หุน้ ละ 10 บาท
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4. ร ัท พร แพค ากั
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกขึน้ รูปด้วยระบบ Vacuum Forming เพื่อใช้สาหรับบรรจุสนิ ค้าบริโภค
ประเภทต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105532039169
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 35/132 หมูท่ ี่ 2 ถนนเอกชัย ตาบลบางนา้ จืด อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สัดส่วนการถือหุน้
: ร้อยละ 95 (ร้อยละ 5 ถือโดยบุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ GLOCON)
ทุนจดทะเบียน
: 35 ล้านบาท
จานวนหุน้
: 350,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
: หุน้ ละ 100 บาท
5. ร ัท เ นพีพี
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
สัดส่วนการถือหุน้
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

เ ร ส ากั
: ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
: 0105542094316
: เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
: ร้อยละ 100
: 200 ล้านบาท
: 20,000,000 หุน้
: หุน้ ละ 10 บาท

6. ร ัท คทเ น พลัส แ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
สัดส่วนการถือหุน้
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
7. ร ัท เ ะ รี
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
สัดส่วนการถือหุน้
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

รน ส ากั
: ทาธุรกิจด้านอาหาร
: 0105557074740
: 283/99 อาคารโ มเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิง้ ชัน้ 20 สุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
: ร้อยละ 100
: 192 ล้านบาท
: 1,920,000 หุน้
: หุน้ ละ 100 บาท
ลล ากั
: เจ้าของและผูบ้ ริหารศูนย์การค้า ชื่อ The Brio Mall
: 0135551002178
: 199 หมูท่ ี่ 6 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
: ร้อยละ 56.69
: 75 ล้านบาท
: 750,000 หุน้
: หุน้ ละ 100 บาท
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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8. ร ัท กลค น นเ รเน ่นั แนล ากั
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริการแบบครบวงจร (One stop Service) สาหรับธุรกิจบรรจุและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105561091416
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 283/98 อาคารโ มเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิง้ ชัน้ ที่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุน้
: ร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
: 50 ล้านบาท
จานวนหุน้
: 10,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
: หุน้ ละ 5 บาท
9. ร ัท แ งเ ล กล ล ากั
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริการรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) เพือ่ จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105562132183
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 283/99 อาคารโ มเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิง้ ชัน้ ที่ 20 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุน้
: ร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
: 20 ล้านบาท
จานวนหุน้
: 200,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
: หุน้ ละ 100 บาท
10. ร ัท ร ี ราย ากั
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายผลไม้อบแห้ง
เลขทะเบียนบริษัท
: 0715562000427
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 40/5 หมูท่ ี่ 7 ตาบลแสนตอ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
สัดส่วนการถือหุน้
: ร้อยละ 51
ทุนจดทะเบียน
: 50 ล้านบาท
จานวนหุน้
: 500,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
: หุน้ ละ 100 บาท
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6.3 คคล าง ง น่
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รบั ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991

ผูส้ อบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
ชัน้ 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซ่นั ส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2205-8222
โทรสาร 0-2654-3339

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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สการวั นที
่
การ ะการ

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

กากับ
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างเงินทุน ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนและหุน้ ดังต่อไปนี ้
รายละเอียดของทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
2,658,648,881.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

1,912,690,915.00 บาท

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
มูลค่าที่ตราไว้ (PAR)

1,912,690,915 หุน้
- หุน้
1.00 บาทต่อหุน้

7.2 หลักทรัพย์อื่นๆ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ได้อนุมตั ิให้บริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
(“GLOCON-W4”) ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 759,613,966 หน่วย โดยเศษจากการคานวณใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดทิง้ โดยมีจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรร เสนอขายได้ทงั้ สิน้ 749,612,446 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 4 มีกาหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 21
มกราคม 2562 ซึ่งเป็ นวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การใช้สทิ ธิสามารถใช้สิทธิได้ทกุ วันทาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
(รวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ) ยกเว้นการใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 12 ซึ่งเป็ นครัง้ สุดท้ายที่กาหนดให้ใช้สทิ ธิ ได้ในวันที่ 20
มกราคม 2565 และเป็ นวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 3 ปี กาหนดราคาใช้สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายหลังจากดาเนินการออกและเสนอขาย GLOCON-W4 บริษัทได้ยื่นคาร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มี
คาสั่งให้รบั หลักทรัพย์ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เริม่ ทาการซือ้ ขายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
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7.3 โครงสร้างผู้ถอื หุ้น
รายละเอี ย ดเกี่ ยวกับ โครงสร้า งผู้ถื อหุ้น ของบริษัท ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที่มี ชื่ อปรากฏตามทะเบี ย นผู้ถื อหุ้น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี ้
ราย ื่อผู้ถอื หุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริษัท ไทรทัน โ ลดิง้ จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
นางจารุณี
ชินวงศ์วรกุล
นายศุภจักร
ไตรรัตโนภาส
บริษัท บรุคเคอร์ กรุป จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายปฏิญญา เทวอักษร
CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C
CLIENT
9. นายสุกนั ย์
ทาผล
10. นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ
รวม

สั

จานวนหุ้น

า ิ
หุ้นสามั

คิดเ นร้อยละ
ของทุน าระแล้ว

ไทย
สิงคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

391,000,000
285,000,000
129,027,000
109,000,000
47,375,100
38,160,921
34,464,860

20.44
14.90
6.75
5.70
2.48
2.00
1.80

รั่งเศส

23,996,058

1.26

ไทย
ไทย

21,000,000
20,011,300
1,099,035,239

1.10
1.05
57.48

7.4 นโยบายการจ่ายเงิน ั นผล
ข้อบังคับของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) กาหนดไว้ ดังนี ้
“ข้อ 41 การจ่ายเงินปั นผลประจาปี จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 42 ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ ม
มิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลสาหรับหุน้ สามัญให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนัน้ มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้
รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้แจ้ง
เป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โ ษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อนุมตั ิหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี”
จากข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล (บริษัทจะไม่จ่ายเงินปั นผลหากยังมีขาดทุน
สะสมอยู่) โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั กาไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงิน
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รายงานประจำปี 2563
ปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กาหนดไว้ และการจ่ายเงิน
ปั นผลที่ผา่ นมาของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี ้
รอบผล ระกอบการ
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563*

เงิน ั นผล* ( ่อหุน้
-

หน่วย
-

วันจ่าย ั นผล
-

ระเ ท
-

หมายเหตุ: * อัตราเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 รอการพิจารณาอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

8. โครงสร้างการจัดการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) มีการจัดการตามผังโครงสร้างองค์กรผ่านกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ
5 ชุด ดังนี ้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
8.5 คณะกรรมการบริหาร

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำปี 2563
8.1 ค ะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษั ทมี จ านวน 9 ท่ าน เป็ นกรรมการที่ มาจากผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน คณะกรรมการบริ ษั ท
มีนางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา เป็ นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ รายนามของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
ราย ื่อ

าแหน่ง

1. นางทิพยสุดา

ถาวรามร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นางสุพร

วัธนเวคิน

รองประธานกรรมการ

3. นางสาวหลุยส์

เตชะอุบล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

4. นายอนันต์

สิรแิ สงทักษิ ณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5. นายชัยรัตน์

เบ็ญจะมโน

6. นายสมบูรณ์

กิติญาณทรัพย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7. นายเชิดศักดิ

กูเ้ กียรตินนั ท์

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

8. นายกุศล

สังขนันท์

กรรมการ

9. นายอภิรกั ษ์

โกษะโยธิน

กรรมการ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำปี 2563
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทมีรายชื่อและเงื่อนไข ดังนี ้ นายเชิดศักดิ กูเ้ กียรตินนั ท์ หรือ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือ
นางสุพร วัธนเวคิน หรือ นายกุศล สังขนันท์ หรือ นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิ น กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
สรุปการจานวนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 และร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ดังนี ้

ราย ื่อ

44

าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี
2563

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
การประชุม
ทัง้ หมด(ครัง้ )

-

4/12

-

4/12

1. นางทิพยสุดา

ถาวรามร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

2. นางสุพร

วัธนเวคิน

รองประธานกรรมการ

3. นางสาวหลุยส์

เตชะอุบล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

4. นายอนันต์

สิรแิ สงทักษิ ณ

5. นายชัยรัตน์

เบ็ญจะมโน

6. นายสมบูรณ์

กิติญาณทรัพย์

7. นายเชิดศักดิ

กูเ้ กียรตินนั ท์

8. นายกุศล

สังขนันท์

กรรมการ

-

7/12

9. นายอภิรกั ษ์

โกษะโยธิน

กรรมการ

-

1/12

10. นายชู

เ ง หวี

กรรมการ

-

-

11. นายชาน

อิง เจียน

กรรมการ

-

-

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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ประธานกรรมการตรว
จสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6/12
12/12

6/12

-

7/12

12/12

รายงานประจำปี 2563

ราย ื่อ

าแหน่ง

12. นายไชยเชษฐ์

สีวลีพนั ธ์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

13. นายกัมพล

ตติยกวี

กรรมการ

14. นายพงศ์ศกั ดิ

เอี่ยมศิรนิ พกุล

15. นายสิทธิศกั ดิ

เอกพจน์

16. นายเอกฉันท์

จันอุไรรัตน์

17. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา

กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

การเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี
2563

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
การประชุม
ทัง้ หมด(ครัง้ )

-

2/12

-

3/12
5/12

5/12

6/12

11/12

หมายเหตุ * การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมทัง้ หมด เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจาก
วันที่กรรมการได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทระหว่างปี แล้วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563
** นายชู เ ง หวี ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
*** นายชาน อิง เจียน ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
**** นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พ ษภาคม 2563
***** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2563 มีมติแต่งตัง้ ให้นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน เป็ น
กรรมการบริษัท
****** นายกัมพล ตติยกวี และ นายพงศ์ศกั ดิ เอี่ยมศิรนิ พกุล หมดวาระการเป็ นกรรมการ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีมติแต่งตัง้ นายกุศล
สังขนันท์ และ นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
******* นายสิทธิ ศักดิ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษั ท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตัง้ ให้ นางทิพยสุดา ถาวรามร และ นางสุพร วัธนเวคิน เป็ นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม
2563
******** นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พ ศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 27 พ ศจิกายน 2563 มีมติแต่งตัง้ นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน เป็ นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563
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8.2 ค ะกรรมการ รวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครัง้ โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
ราย ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายอนันต์
นายสิทธิศกั ดิ
นายเอกฉันท์
นายชัยรัตน์
นายสมบูรณ์

สิรแิ สงทักษิ ณ
เอกพจน์
จันอุไรรัตน์
เบ็ญจะมโน
กิติญาณทรัพย์

าแหน่ง

การเข้าร่วม ระ ุม /
การ ระ ุมทังหมด (ครัง) *

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

5/5
4/5
4/5
1/5
1/5

หมายเหตุ: * การเข้าร่วมประชุม การประชุมทัง้ หมด เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบระหว่างปี แล้วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563
**นายสิทธิศกั ดิ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติ แต่งตัง้ ให้นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน และนายสมบูรณ์ กิติญาณ
ทรัพย์ เป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8.3 ค ะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า อบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ซึ่งในปี
2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครัง้ โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี ้
ราย ื่อ
1. นายสิทธิศกั ดิ เอกพจน์
2. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์
3. นางทิพยสุดา ถาวรามร
4. นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์
5. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
6. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

าแหน่ง

การเข้าร่วม ระ ุม /
การ ระ ุมทังหมด (ครัง)*

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2/4
2/4
1/4
1/4
1/4
1/4

หมายเหตุ : * การเข้าร่วมประชุม การประชุมทัง้ หมด เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนระหว่างปี แล้วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2563
**นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 15 พ ษภาคม 2563
***นายสิทธิศกั ดิ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
**** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตัง้ ให้นางทิพยสุดา ถาวรามร นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน และ
นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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8.4 ค ะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรวม 4 ครัง้ โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ดังต่อไปนี ้
าแหน่ง

การเข้าร่วม ระ ุม /
การ ระ ุมทังหมด (ครัง)*

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3/3
3/3
3/3
3/3
1/3
1/3

ราย ื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเอกฉันท์
นายพงศ์ศกั ดิ
น.ส.วชิราภรณ์
นายเชิดศักดิ
นายชัยรัตน์
นายสมบูรณ์

จันอุไรรัตน์***
เอี่ยมศิรนิ พกุล**
อัจนปั ญญา
กูเ้ กียรตินนั ท์
เบ็ญจะมโน
กิติญาณทรัพย์

หมายเหตุ: * การเข้าร่วมประชุม การประชุมทัง้ หมด เป็ นการแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี แล้วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563
**นายพงศ์ศกั ดิ เอี่ยมศิรนิ พกุล หมดวาระการเป็ นกรรมการ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
*** นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
****ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตัง้ ให้ นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน และนายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.5 ค ะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี ้
ราย ื่อ
1. นางสาวหลุยส์
เตชะอุบล

าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายเชิดศักดิ

กูเ้ กียรตินนั ท์

กรรมการผูจ้ ดั การ

3. นางนัดดาวดี

สุวรรณนาคินทร์

Senior Executive Vice President (QSR)

4. นางสาวสุภทั รา

คูรตั น์

Senior Executive Vice President (Production)

5. นางสาววชิราภรณ์

อัจนปั ญญา

Chief Financial Officer

6. นายรณชิต

พงษ์บญ
ุ ทธิ

Executive Vice President กลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์

7. นายธวิน

อินทรแจ้ง

8. นายพงศ์ศกั ดิ

เอี่ยมศิรนิ พกุล

9. นายวรพงษ์

วุฒิพ กษ์

Executive Vice President กลุม่ ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และอาหารสาเร็จรูปพร้อมทาน
Executive Vice President กลุม่ ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ
กรรมการบริหาร

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

Global Consumer Public company Limited

47

รายงานประจำปี 2563
หน้าที่ของค ะกรรมการบริหาร
1. บริหารงานของบริษัท ให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมตั ิตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
3. จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ควบคุมให้มีการดาเนินการและใช้
งบประมาณตามที่ได้รบั อนุมตั ิอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารของบริษัท ไม่มีประวัติการกระทาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง ก่อนยื่นรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลแบบ 56 -1
8.6 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสาวว ิรา ร ์ อัจน ั า
ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลและให้คาแนะนาด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและที่ควรทราบเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานกับ ่ าย
จัดการให้มีการปฏิบตั ิงานตามมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (รา ละ ี ด ระวั ิ ราก น
กสารแนบ 1)
หน้าที่ความรับผิด อบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการค ะกรรมการบริษัท มีดังนี
1. ประสานงานในการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทตลอดทัง้ ปี และการประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจ าปี พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ ดูแล
ให้การประชุมเป็ นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดยบันทึกสาระสาคัญในการประชุม
ตลอดจนคาถามและข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการดาเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็ นระยะๆ
6. ให้ขอ้ มูลหรือคาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทัง้ ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบตั ิที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนในการกากับดูแลกิจการ
7. จัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจาปี ที่มีขอ้ มูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานดังกล่าวและผู้
ถือหุน้ (ส่งเฉพาะรายงานประจาปี ) ตลอดจนนักลงทุนหรือผูส้ นใจทั่วไป
8. จัดทาประวัติและทะเบียนกรรมการบริษัท ให้มีขอ้ มูลที่ถกู ต้องและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
9. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ครบถ้วน เป็ นระบบและตรวจสอบได้ง่าย
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-

หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ื อหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม
- แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1, รายงานประจาปี (56-2)
- ทะเบียนกรรมการ
- รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
10. ให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม
11. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ค่า อบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่า อบแทนของกรรมการที่เ น ัวเงิน
ในการประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2563 เมื่ อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้นมี มติ อนุมัติ ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี โดยแบ่งเป็ น ค่าบาเหน็จ และค่าเบีย้ ประชุมสาหรับ
- ตาแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี
- ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี
- กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาท/ท่าน ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาท/ท่าน ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 240,000 บาท/ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 120,000 บาท/ท่าน ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 80,000 บาท ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 40,000 บาท/ท่าน ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน
60,000 บาท ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน
30,000 บาท/ท่าน ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 20,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 80,000 บาท ปี
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริหารความเสีย่ ง 10,000 บาท/ท่าน ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 40,000 บาท/ท่าน ปี
โดยส่วนที่เหลือเห็นสมควรมอบอานาจให้ประธานกรรมการมีอานาจจัดสรรเป็ นค่าตอบแทนกรรมการตามที่เห็นสมควร ซึ่ง
ในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี ้
ราย ่อื

าแหน่ง

ค่า อบแทน
ี 2563 (บาท *

1. นางทิพยสุดา

ถาวรามร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

89,167

2. นางสุพร

วัธนเวคิน

รองประธานกรรมการ

52,500

3. นางสาวหลุยส์

เตชะอุบล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

125,357

4. นายอนันต์

สิรแิ สงทักษิ ณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

728,333
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รายงานประจำปี 2563
ราย ื่อ

าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ค่า อบแทน
ี 2563 (บาท *

5. นายชัยรัตน์

เบ็ญจะมโน

6. นายสมบูรณ์

กิติญาณทรัพย์

7. นายเชิดศักดิ

กูเ้ กียรตินนั ท์

8. นายกุศล

สังขนันท์

กรรมการ

111,532

9. นายอภิรกั ษ์

โกษะโยธิน

กรรมการ

12,500

10. นายชู

เ ง หวี

กรรมการ

-

11. นายชาน

อิง เจียน

กรรมการ

-

12. นายไชยเชษฐ์

สีวลีพนั ธ์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

77,500

13. นายกัมพล

ตติยกวี

กรรมการ

105,722

14. นายพงศ์ศกั ดิ

เอี่ยมศิรนิ พกุล

15. นายสิทธิศกั ดิ

เอกพจน์

16. นายเอกฉันท์

จันอุไรรัตน์

17. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา

กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รวม

165,357

141,532
300,000

188,000
257,500
312,500
297,500
2,965,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนทัง้ หมด เป็ นการแสดงจานวนเบีย้ กรรมการ และเบีย้ การประชุมแต่ละครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจาก
วันที่กรรมการได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทระหว่างปี แล้วแต่กรณี เทียบกับจานวนครัง้ ที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563
** นายชู เ ง หวี ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
*** นายชาน อิง เจียน ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
**** นายไชยเชษฐ์ สีวลีพนั ธ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พ ษภาคม 2563
***** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2563 มีมติแต่งตัง้ ให้นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน เป็ น
กรรมการบริษัท
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****** นายกัมพล ตติยกวี และ นายพงศ์ศกั ดิ เอี่ยมศิรนิ พกุล หมดวาระการเป็ นกรรมการ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีมติแต่งตัง้ นายกุศล
สังขนันท์ และ นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
******* นายสิทธิ ศักดิ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตัง้ ให้ นางทิพยสุดา ถาวรามร และ นางสุพร วัธนเวคิน เป็ นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม
2563
******** นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พ ศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 27 พ ศจิกายน 2563 มีมติแต่งตัง้ นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน เป็ นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ค่า อบแทนรวมของค ะผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้ ริหารของบริษัท ได้แก่ ผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ ัดการลงมา และผูซ้ ึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมเป็ นจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน เงินประกันสังคมและ
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ในปี 2563 เป็ นจานวน 9.22 ล้านบาท
บุคลากร ค่า อบแทนพนักงาน และ นโยบาย นการพั นาพนักงาน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) มีพนักงานทัง้ สิน้ 223 คน
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทัง้ สิน้ 69.70 ล้านบาท ซึง่ ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสารองเลียง ีพของบริษัท
บริษัทได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก “กองทุน K-Master pool fund ซึ่งจดทะเบียนแล้วตาม พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 โดยให้บ ริษั ทจัด การกองทุนเป็ น ผูจ้ ัด การกองทุน และในปี 2563 บริษั ท ได้เปลี่ยนแปลงบริษั ท จัดการกองทุน เป็ น
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด และเข้าร่วมเป็ นสมาชิก “กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ยูโอบี มาสเตอร์ฟันด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว โดยโอนย้าย
เงินลงทุนในกองทุนเดิมมาเข้ากองทุนใหม่ทงั้ หมด สาหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ใน
อัตราร้อยละ 3 หรือ ในอัตราก้าวหน้า คือ อายุงานน้อยกว่า 3 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 3, อายุงาน 3 – 7 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และ
อายุงาน ตัง้ แต่ 7 ปี ขนึ ้ ไป จ่ายในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความสมัครใจของพนักงานว่าจะเลือกการจ่ายแบบใด โดย
บริษัท จะจ่ายสมทบเข้าให้ในอัตราเดียวกัน
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจานวน 1.11 ล้านบาท และ 0.91
ล้านบาท ตามลาดับ
ระกันสุข าพและอุบั ิเห ุแบบกลุ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563 เป็ นต้นมา บริษัท ได้จดั สรรสวัสดิการประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุแบบกลุม่ เพื่อเป็ นหลักประกัน
เพิ่มเติมให้กบั พนักงานเมื่อยามเจ็บป่ วยหรือเกิดอุบตั ิเหตุ โดยแบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็ น 3 กลุม่ ตาม Level สาหรับปี สนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายเงินค่าเบีย้ ประกันสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุแบบกลุม่ ให้กบั พนักงาน จานวน 325,371 บาท
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รายงานประจำปี 2563
ค่ารักษาพยาบาลกร ีผู้ ่ วยนอก
บริษัทได้จดั สรรงบประมาณประจาปี เพื่อเป็ นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผปู้ ่ วยนอกให้กบั พนักงาน โดย
แบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็ น 3 กลุม่ ตาม Level รายละเอียดดังนี ้
- พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน (Level 1-4) เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน

5,000 บาท คน ปี

- ผูบ้ ริหารระดับกลาง (Level 5-9)

เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน

10,000 บาท คน ปี

- ผูบ้ ริหารระดับสูง (Level 10-11)

เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน

20,000 บาท คน ปี

สาหรับปี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ ายเงิ นสวัสดิ การค่ารักษาพยาบาลกรณี ผูป้ ่ วยนอกให้กับ
พนักงาน จานวน 173,918.19 บาท
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคั น ่วง 3 ี ที่ผ่านมา
- ไม่มี นโยบาย นการพั นาพนักงาน
บุคลากรถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญขององค์กรซึ่งช่วยสร้างสรรค์ผลงาน ทาให้การดาเนินงานของบริษัท พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึน้
บริษัท จึงกาหนดนโยบายให้พนักงานทุกระดับได้รบั การ ึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตัง้ แต่เข้าเป็ นพนักงานใหม่และระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน ทัง้ ทางด้านทักษะการปฏิบตั ิงาน และทักษะทางการบริหารการจัดการ เพิ่มพูนความรู ค้ วามสามารถ ความชานาญ ให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมขึน้ ทัง้ ภายในบริษัทและภายนอกบริษัท รวมถึงมี
การส่งพนักงานไปเข้ารับการ ึ กอบรมศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศด้วย
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู แ้ ละทั กษะในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
แผนการ ึ กอบรมประจาปี ซึง่ ประกอบด้วยการ ึ กอบรมพืน้ ฐาน ทักษะในการปฏิบตั ิเฉพาะงานและความรู ท้ ่วั ไปที่จาเป็ นต้องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ความรูแ้ ละทักษะด้านการบริหารจัดการ
นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจั ดประชุม ่ ายบริหารพบพนักงานขึน้ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อชีแ้ จงให้พนักงานได้รบั ทราบผลการดาเนินงาน รวมทัง้ แนวทางในการบริหารงานของ บริษัท ตลอดจนเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุ งพัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนในองค์กร
โดยภาพรวมในปี 2563 บริษัทได้จัดหลักสูตรการสัมมนาภายในบริษัท จานวน 3 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับ การสัมมนา
จานวน 93 คน และการสัมมนาภายนอกจานวน 6 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการสัมมนาจานวน 28 คน ด้วยงบประมาณการสัมมนา
รวมทัง้ สิน้ 95,200 บาท
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กากับดูแล ่ ายบริหารให้
ดาเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมต่อทุก ่ าย คณะกรรมการมีความพยายามและมุง่ มั่นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อไปใน
ระยะยาว ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบข้อกาหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคานึงถึงความเสีย่ งและแนวทางเพื่อควบคุม
ด้วย
ทัง้ นี ้ ในปี 2557 คณะกรรมการโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ได้
ปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การสารวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสารวจของ ASEAN CG Scorecard เพื่อลดความซา้ ซ้อน
ของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบตั ิจริง บริษัทจึงได้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report)
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ในหลักการปรับปรุ งใหม่นี ้ เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการให้เทียบเท่า
สากล โดยมีการจัดแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1.) สิท ิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทตระหนักดีวา่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทน
ตน และมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริษัท ที่ผา่ นมาบริษัทจึงส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
ตนมาอย่างต่อเนื่องและไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิผถู้ ือหุน้ ซึง่ บริษัทมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ปี ละ 1 ครัง้
ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณีไปหากมีความจาเป็ น
เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษซึ่งมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 บริษัท ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุขุ มุ วิท19 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี ้ การเลือกสถานที่สาหรับจัดประชุม ได้คานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผูถ้ ื อหุน้ เป็ นสาคัญ โดยมีระบบขนส่ง
สาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS, MRT ล และได้จัดเตรียมห้องประชุมที่ มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้อย่าง
เพียงพอ
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1. การส่งหนังสือและเอกสารประกอบการประชุม : เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม บริษัทได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
14 วัน หรือเป็ นไปตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
และประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.glocon.co.th ล่วงหน้า 30 วัน
ก่อนการประชุม “ในหมวดนักลงทุน หัวข้อ ข้อมูลสาหรับผูถ้ ือหุน้ ”
2. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนนแทน : ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งให้
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนีผ้ ถู้ ือหุน้ ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
3. การเสนอเรื่องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระ การเสนอชื่ อ บุค คลเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตั้งเป็ น กรรมการ และค าถาม
ล่วงหน้า : ก่อนวันประชุมบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม อีกทัง้ การเสนอวาระและ
บุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเป็ นกรรมการได้ลว่ งหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ หรือ ไปรษณียล์ งทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท เพื่อ
พิจารณาบรรจุเข้าเป็ นวาระต่อไป
4. การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการลงทะเบียน : บริษัทได้จดั ให้มีระยะเวลาในการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้องแม่นยา และเพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
อีกทัง้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถาม
ในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้ นี ้ ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในปี 2563 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จาก
ทัง้ หมด 9 ท่าน และมีผูบ้ ริหารที่เกี่ ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่ อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทัง้ จัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
5. การดาเนินการหลังการประชุม : ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จดั ทารายงานการประชุม โดยได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา
14 วัน
(2.) การ ิบั ิ ่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทถือปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ เพื่อที่จะได้รบั
การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยสร้างความมั่นใจให้กับผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการบริษัทและ ่ ายจัดการของบริษัทได้ดูแล
ให้การบริหารจัดการเป็ นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ซึง่ คณะกรรมการบริษัทได้กากับ
ดูแลให้ผูถ้ ื อหุน้ ได้รบั การปฏิบัติและได้รบั การปกป้องสิทธิ ขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้ งสิทธิ ในส่วนแบ่งปั นผลที่ชัดเจนและ
ครบถ้วน โดยได้ดาเนินการดังนี ้
1. บริษัทได้กาหนดสิทธิ ในการออกเสียงในที่ประชุม เป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ มีสิทธิเท่ากับ
หนึง่ เสียง
2. การจัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี บริษัทได้ดาเนินการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้
จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างครบถ้วน อีกทัง้ จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการในทุก
วาระ
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3. บริษัทได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค. เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถมา
เข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บคุ คลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้อานวยความสะดวกโดยให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประธาน จะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
5. การเลือกตัง้ กรรมการ บริษัทกาหนดให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทเปิ ดโอกาสให้บคุ คลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียง
สูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
6. บริษัทได้จัดทาบัตรลงคะแนนเสียง สาหรับให้ผถู้ ือหุน้ ใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผถู้ ือหุน้
ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง
7. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกัน ข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
เป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็ นความลับ โดยกาหนดให้รบั รู เ้ ฉพาะผูม้ ีสว่ น
เกี่ยวข้องเท่านัน้
(3.) การคานงถงบทบาทของผู้มีส่วน ด้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
บริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า เป็ นต้น โดยบริษัทตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็น
จากผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุก ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
1. ลูกค้า : ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมรอบ
ด้าน โดยการให้คาแนะน า แก้ปัญ หา ช่วยเหลือในการจัด หาสินค้า สร้างสรรค์บริก ารรู ปแบบใหม่ๆ รวมถึง การคิดค้นทางเ ลือกที่
หลากหลายแก่ลกู ค้า เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมาตรฐาน มีความหลากหลายของสินค้า ภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทัง้ การผลิต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
จัดส่งที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานคลังสินค้า โดยคานึงถึงต้นทุน การประหยัดพืน้ ที่จดั เก็บและเวลาที่สอดคล้องกับแผนการผลิตของ
ลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลกู ค้า
2. พนักงาน ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานจะ
ได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการทางาน
3. คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่คา้ รวมทัง้ ปฏิบัติต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่ อนไข
ทางการค้า และ หรือข้อตกลงระหว่างกัน มีการจัดซือ้ จัดจ้างที่โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม เป็ นไปตามกระบวนการและระเบียบของบริษัท
ทัง้ นีเ้ พื่อพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ย่งั ยืน
4. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิ จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก้าวขึน้ เป็ นบริษัทชั้นนาใน
อุตสาหกรรมพลาสติก ทัง้ นีก้ ็เพื่อสร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน อีกทัง้ ให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการตรวจสอบระบบการทางานของบริษัท ให้มีการควบคุมภายในที่ ดีเป็ นที่
ไว้วางใจต่อผูถ้ ือหุน้ และสามารถตรวจสอบได้
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5. เจ้าหนี : บริษัทปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลงและให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถกู ต้องรวมทัง้ มีการจ่ายชาระ
หนีต้ รงตามเวลาทุกครัง้
6. คู่แข่ง บริษัทดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ทาลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายโดยมิ
ชอบต่อคู่แข่ง ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ขอ้ มูลใดๆ ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและไม่ทาลายชื่ อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่
ปราศจากความเป็ นจริง
7. ุม นและสังคม มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยรวม มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า ควบคุมและป้องกันมลภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงมีขนั้ ตอนในการกาจัดมลภาวะอันเกิดจาก
กระบวนการผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
8. าครั บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบในทุกด้าน
(4.) การเ ิ ดเผยข้อมูลและความโ ร่ง ส
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูล
สารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงิ น และสารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ น
ดังกล่าว จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถื อปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
บริษัทมีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
2. เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
3. เว็บไซต์ของบริษัท www.glocon.co.th
4. การสื่อสารผ่านกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Business Forum, Analyst
Meeting , Opportunity Day เป็ นต้น
5. การสือ่ สารโดยตรงผ่านอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และเฟสบุคของบริษัท
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอทราบข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม ได้ที่
่ ายนักลงทุนสัมพัน แ์ ละกากับดูแลกิจการ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
283/99 อาคารโ มเพลส ออฟฟิ ศบิลดิง้ ชัน้ 20 ซอยสุขมุ วิท 55
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-5487-88
โทรสาร : 0-2712-5750
อีเมล : ir@glocon.co.th
การดูแลเรื่องการ ห้ข้อมูล าย น
บริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายใน นาข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่นอ้ งหรือพวกพ้อง และมิให้เปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกัน
ไม่ให้นาข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ
หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท นาข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็ นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
และการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
การควบคุม าย น
บริษัท จัดให้มี ระบบการควบคุมภายในที่ควบคุมทุกด้าน เพื่อกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในโดยใช้บริษัทภายนอกที่มีความชานาญเฉพาะด้านการตรวจสอบเพื่อมีความเป็ นอิสระ
สามารถถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานภายนอกจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมั่นใจได้วา่ ระบบการดาเนินงาน
ของบริษัทมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรักษาและดูแลเงินทุนของผูถ้ ือหุน้ และสินทรัพย์ของบริษัทได้
(5.) ความรับผิด อบของค ะกรรมการ
1. โครงสร้างค ะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนทัง้ หมด 9 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นผูท้ ี่มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์และ
ทักษะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการอิสระผูไ้ ม่มีสว่ น
ได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังที่ได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมี 2 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ โดย
มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อมาร่วมงาน
กับบริษัท รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถจูงใจผูม้ ีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับ บริษัทได้ ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานที่ชดั เจน โปร่งใส และเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมี ประธานคณะบริหารความเสีย่ งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสีย่ ง
ด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของบริษัทให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม
2. การกาหนดวาระกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 และถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
3. การ ระ ุมค ะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รบั รองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ ริษัทได้จดั ทารายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นปั จจุบนั ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ว่ มกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่ งต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระ
การประชุมได้ดว้ ย
4. คุ สมบั ิของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.4/2552
5. าวะผู้นาและวิสัยทั น์
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ กาหนดนโยบายวางเป้าหมายพัฒนาแผน
ธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และการเติบโตของบริษัท
6. จริย รรม ุรกิจ
คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสาคัญในการดาเนินธุ รกิจอย่างมีจริยธรรม โดยมีการให้แนวทางกับ ่ ายจัดการและ
พนักงานเพื่อทราบและเข้าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุจริต ด้วยวิถีทางที่
ถูกต้องเหมาะสม และติดตามการปฏิบตั ิงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
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7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ ม่เ นผู้บริหาร
เพื่อให้เป็ นการถ่วงดุลอานาจของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร คณะกรรมการของบริษัทจึงกาหนดให้มีคณะกรรมการ ที่เป็ นอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการที่เป็ นอิสระทัง้ 3 ท่านนีม้ ีคณ
ุ สมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
8. การรวมหรือแยก าแหน่ง
บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร โดยมีการจาแนกและกาหนดขอบเขตหน้าที่การบริหารงาน
อย่างชัดเจน และบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทาน
การบริหารงานของ ่ ายจัดการอีกด้วย
9. ความขัดแย้งทางผล ระโย น์
บริษัทตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิ ดรายการที่อาจมีการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และมีการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
10. ค่า อบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร บริษัท มีนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นรูปของเงินเดือน และเบีย้ ประชุม
11. ระบบการควบคุมและการ รวจสอบ าย น
คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็ นผูส้ อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมี ่ าย
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจาก ่ ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานการปฏิบตั ิงานใน ่ าย
ต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมการดาเนินงานด้านรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
รวมทัง้ การปฏิบตั ิตามนโยบายและให้เป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
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9.2 ค ะกรรมการ ุดย่อย
ค ะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 9 ท่าน ได้แก่
ราย ื่อ

าแหน่ง

1. นางทิพยสุดา

ถาวรามร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นางสุพร

วัธนเวคิน

รองประธานกรรมการ

3. นางสาวหลุยส์

เตชะอุบล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

4. นายอนันต์

สิรแิ สงทักษิ ณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5. นายชัยรัตน์

เบ็ญจะมโน

6. นายสมบูรณ์

กิติญาณทรัพย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7. นายเชิดศักดิ

กูเ้ กียรตินนั ท์

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

8. นายกุศล

สังขนันท์

กรรมการ

9. นายอภิรกั ษ์

โกษะโยธิน

กรรมการ

ขอบเข อานาจหน้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้น
แต่ในเรื่องที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การทา
รายการเกี่ยวโยงกัน และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้น ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี ้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้มีการทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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4. คณะกรรมการบริษั ทอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษั ทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจหรืออานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
บริษัทอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตาม
ขอบเขตอ านาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ง การมอบอ านาจนั้น ต้อ งไม่ มี ลัก ษณะเป็ น การมอบอ านาจที่ ท าให้
คณะกรรมการบริห ารสามารถพิ จ ารณาและอนุมัติ ร ายการที่ ต นหรือ บุค คลที่ อ าจมี ส่ว นได้เ สี ย หรือ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่ น ใดที่ ท ากับ บริษั ท หรือ บริษั ท ย่อ ย ยกเว้น เป็ น การอนุมัติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนีท้ ี่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รบั มติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่นหรือ
การซื อ้ หรือรับ โอนกิ จการของบริษั ทอื่น มาเป็ นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ห รือข้อบัง คับของบริษัท เป็ นต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซือ้ หรือขายทรัพย์สินที่สาคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนใน
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททาขึน้ หรือมีการ
เปลีย่ นแปลงจานวนการถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษัท
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ค ะกรรมการ ุด ั จจุบัน ระกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ
1. นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
2. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกาหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ใน
นโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระโดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพ ติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษัท หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีก ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือ
ตัง้ แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือ
หุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ค ะกรรมการ รวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามเข้าใจและมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีการเงิน และสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ มี
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายชื่อดังนี ้
ราย ื่อ

าแหน่ง

1. นายอนันต์

สิรแิ สงทักษิ ณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัยรัตน์

เบ็ญจะมโน

กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ

ขอบเข หน้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการ รวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษั ทและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้า ที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
• กรรมการตรวจสอบ 3 ปี
ทัง้ นี ้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
ความรับผิด อบของค ะกรรมการ รวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เป็ นของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ
ค ะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า อบแทน (Nomination and Remuneration committee)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมี 2 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย รวมถึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายชื่อดังนี ้
ราย ื่อ
1. นางทิพยสุดา ถาวรามร
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าแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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ขอบเข หน้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า อบแทน
1. กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม สาหรับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ครบถ้วน ในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาเสนอแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้
ดังต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 ปี
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 ปี
ทัง้ นี ้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
ความรับผิด อบของค ะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า อบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ในขณะที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมทุก ประการของบริษั ท ต่อ บุค คลภายนอก เป็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ คณะ
ค ะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมี 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากลั่นกรอง
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้าน
การเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
บริษัทให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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โดยมีรายชื่อดังนี ้
ราย ื่อ
1. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน

าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นายเชิดศักดิ กูเ้ กียรตินนั ท์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเข หน้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดกรอบ นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทาน
และทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรืออาจจะมากกว่านัน้ ตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บริษัทก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
2. พิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารก าหนดระดับ ความเสี่ย งที่ ย อมรับ ได้ (Risk Appetite) ของบริ ษั ท ก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
3. กากับดูแ ล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ พร้อ มทัง้ ให้ค า แนะนา และให้
ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ม่นั ใจว่ามี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ บริษัทและสามารถบริหาร
จัดการความเสีย่ งต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
4. กาหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
5. ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครือ่ งมือ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับ
ทั่วทัง้ องค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งที่สาคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึง่ อาจ
มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
7. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ ง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะบริหารความเสีย่ ง ดังต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 3 ปี
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง 3 ปี
ทัง้ นี ้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
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ความรับผิด อบของค ะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกเป็ นของคณะกรรมการบริษัททัง้
คณะ
การ กอบรมของค ะกรรมการ
บริษัทได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกากับดูแล
กิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มี ประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการ มีดงั นี ้
ราย ื่อ

ลาดับ

าแหน่ง

หลักสู ร

1

นางทิพยสุดา

ถาวรามร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

- Director Certificate Program
(DCP)
- Advanced Audit Committee
Program (AACP)

2

นางสุพร

วัธนเวคิน

รองประธานกรรมการ

3

นางสาวหลุยส์

เตชะอุบล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

4

นายอนันต์

สิรแิ สงทักษิ ณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

- Director Certificate Program
(DCP)
- Director Certificate Program
(DCP)
- Director Certificate Program
(DCP)
- Advanced Audit Committee
Program (AACP)

5

นายชัยรัตน์

เบ็ญจะมโน

6

นายสมบูรณ์

กิติญาณทรัพย์

- ไม่มี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - Director Accreditation
Program (DAP)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน - Director Certificate Program
(DCP)

7

นายเชิดศักดิ

กูเ้ กียรตินนั ท์

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

8

นายกุศล

สังขนันท์

กรรมการ

9

นายอภิรกั ษ์

โกษะโยธิน

กรรมการ

- Director Certification
Program (DCP)
- Director Certificate Program
(DCP)
- Advanced Audit Committee
Program (AACP)
- ไม่มี -
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9.3 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
ในข้อบังคับของบริษัท กาหนดไว้วา่ “คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการ
อิ สระอย่า งน้อ ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง หมด และกรรมการไม่ น ้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้ง หมดต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี ้ กาหนด ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ี
ความรูด้ า้ นบัญชีและการเงิน
กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
กรรมการบริษัท 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท จึงมีผลผูกพันกับบริษัทได้
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ พิจารณา
แต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน คราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ น ตาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้ นี ้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงทักษะที่จาเป็ นที่
ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการเป็ นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พ ศจิกายน 2559 ได้มี
มติ แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (Nomination and Remuneration committee) โดยให้มี ผ ลตั้ง แต่วัน ที่
14 พ ศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ทัง้ นีบ้ คุ คลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท ทัง้ นี ้ การเสนอรายชื่อกรรมการบริษัท ที่จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกเบือ้ งต้นให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงมีความซื่อสัตย์ทงั้ ในด้าน
ส่วนตัวและด้านการทางาน เป็ นบุคคลที่มีความสามารถครบถ้วน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ และจะนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทก่อนและเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิแล้ว จึงนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ให้บคุ คลนัน้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อย่างเป็ นทางการต่อไป
สิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตัง้ กรรมการ จะใช้วิธีการแต่งตัง้ กรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ โดยกรรมการแต่ละราย
ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึง่ หุน้ มีหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได้
โดยไม่เกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นี ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นี ้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
4. ในการประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ หมด กรรมการซึง่ ออกจากตาแหน่งแล้วที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจจะได้รบั เลือก เข้ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ก็ได้
5. นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะต้องพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ง. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทนของ
บริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการกาหนด นโยบาย
และดาเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ให้เป็ นขอบเขต อานาจของ ่ าย
จัดการ กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของบริษัท
และรายงานตรงต่อ ่ ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมตั ิในเรือ่ งที่สาคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุม่ รวมถึงกากับดูแลการบันทึกบัญชีของ
บริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อาจจะเป็ นกรรมการ หรือกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหารด้วยก็ได้
9.5 การดูแลเรื่องการ ้ข้อมูล าย น
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในเรื่องการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน โดย
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งและนาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสานักเลขานุการบริษัท ก่อนนาส่งต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการเปลีย่ นแปลงการถือครองภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุก
ไตรมาส ทัง้ นี ้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร
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รายงานประจำปี 2563
ระดับสูง และผูเ้ กี่ยวข้อง ทาธุรกรรมซือ้ ขาย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งเป็ นประกาศให้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้ ขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.6 ค่า อบแทนผู้สอบบั

ี

ในปี 2563 บริษั ท ได้แ ต่ง ตั้ง บริษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริษั ท ย่อ ย โดยบริษั ท ได้จ่ า ย
ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจานวน 2.55 ล้านบาท และบริษัทย่อยจานวน 6.54 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่าใช้จ่า ยอื่นๆ
ตามที่ได้จ่ายจริง
9.7 การ ิบั ิ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นเรื่องอื่นๆ
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งและตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพ ติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และ
ความถูกต้องชอบธรรม ทัง้ นี ้ ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็ นหนึง่ ในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็ นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย แต่เนื่องจากบริษัทอยูร่ ะหว่างการขยายกิจการจึงยังไม่มีความ
พร้อมที่จะยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบตั ิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ได้ ทาให้ตอ้ งขยายระยะเวลาในการขอรับรองออกไปจนกว่าการขยายกิ จการและการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจะ
สมบูรณ์
10. ความรับผิด อบ ่อสังคม
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) www.glocon.co.th หน้านักลงทุน หัวข้อ
“ข้อมูลสาหรับผูถ้ ือหุน้ ”
11. การควบคุม าย นและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ชุดปั จจุบนั ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็ นผูส้ อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมี
่ ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจาก ่ ายบริหารรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานการปฏิบตั ิงานใน
่ ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายในอย่างสม่าเสมอ มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
ทันเวลา รวมทัง้ การปฏิบตั ิตามนโยบายและให้เป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดาเนิน
ธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทยึดถือหลักการบริหารจัดการองค์กรบนพืน้ ฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ น
รากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท
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องค์กรและส าพแวดล้อม
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีทศั นคติที่ดีทางานร่วมกันอย่างเป็ นทีม การบริหารจัดการเป็ นไปตามแนวทางของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและเอือ้ ต่อการควบคุมภายใน ให้ความสาคัญต่อการมีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สจุ ริต และดารงไว้ซงึ่ การควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิ ผล ส่วนโครงสร้างองค์กร มีการมอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานมีจานวนเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบตั ิ นโยบายและการปฏิบตั ิงานด้านบุคลากรเหมาะสม และสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงาน สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัทโดย
ภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีสว่ นทาให้การควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผล
ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งองค์กร มีการประเมินปั จจัยความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรที่
จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิ จของบริษัท เพื่อวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึน้ ในแต่ละ
กระบวนการทางธุรกิ จ พร้อมทัง้ กาหนดแผนงานการบริหารความเสี่ย งเพื่อการบริห ารจัดการในภาพรวมองค์กรให้อยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์
การควบคุมการ ิบั ิงานของ ่ ายบริหาร
บริษัทมีการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึง่ จะทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้ตระหนักถึงความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึน้ และเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานมากขึน้ เพื่อสามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
ด้านการบริหาร บริษัทกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสื่อ
ความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทัง้ มีการวางแผนการ
ดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากาลัง นอกจากนีไ้ ด้มีการกาหนดกระบวนการ
ทางาน และมีการติดตามผลเพื่อให้บคุ ลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กาหนด
ด้านการบัญชี-การเงิน บริษัทมีการกาหนดระเบียบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับ
จ่ายเงิน เงิน ากธนาคาร และเงินสารองค่าใช้จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่าเสมอ
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษัทได้จดั ทาระเบียบและข้อกาหนดว่าด้วยการจัดซือ้ เพื่อนาไปปฏิบตั ิในการจัดซือ้
จัดจ้างไว้อย่างชัดเจน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู ค้ วามสามารถตามที่
กาหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรแต่ล ะส่วนงาน กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบการให้ขอ้ มูลและการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ระบบสารสนเท และการสื่อสารข้อมูล
บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงาน การรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน การปฏิบตั ิตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดาเนินกิจกรรมขององค์กร รวมถึงจัดให้มีขอ้ มูลที่สาคัญในเรื่องต่างๆ
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เพื่อให้ผบู้ ริหารใช้ประกอบการตัดสิน ใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่
ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
ระบบการ ิด าม
บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และหากพบข้อที่ควรปรับปรุง ก็ได้
มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ หรือวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนัน้
ได้รบั การแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททัง้ 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็ นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบตั ิที่ชดั เจนเพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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12. รายการระหว่างกัน
รายการบั ีกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึน้ กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลและบริษัทเหล่านีเ้ กี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุน้ และ หรือ
กรรมการร่วมกัน ดังนัน้ งบการเงินนีจ้ ึงแสดงผลของรายการเหล่านีต้ ามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึง่ บางกรณีอาจใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากรายการกับบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ความสัมพันธ์

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท คูล ดิสทริบวิ ชั่น (ประเทศไทย) จากัด

จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสานักงาน

ผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทย่อย

ซือ้ มาขายไป

บริษัท โกลดิลอคส์ เบค ชอป จากัด
บริษัท ฟูด้ แลนด์ซปุ เปอร์มาร์เก็ต จากัด

ผลิตและจาหน่ายขนมเค้ก ขนมปั ง
ขายสินค้า

บริษัท กาญจน์คอร์น จากัด
บริษัท ไทย โคคอน ฟูด้ จากัด

ผลิตและจาหน่ายผลไม้กระปอง
ผลิตและจาหน่ายนา้ ผลไม้บรรจุภาชนะปิ ดผนึก

บริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใน บริษัท
ย่อย
กรรมการร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่วมกันใน
บริษัทย่อย
กรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย
กรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
นโยบายการกาหนดราคา
ขายสินค้าและบริการ
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2563

2562

5,505,956

7,743,034

419,327,820
-

378,997,358
-

5,505,956

7,743,034

419,327,820

378,997,358

16,382,242

-

631,520
-

946,000
-

16,382,242

-

631,520

946,000

ร้อยละ 2.50 - 6.78 ต่อปี

-

-

6,488,051

17,056,700

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

2,400,000

1,200,000

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

2,418,190

1,210,285

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม

รวม
ซือ้ สินค้า
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม

รวม

2563

2562

ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย
ค่าบริหารจัดการ
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
นโยบายการกาหนดราคา

2563

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2562

2563

2562

29,513,600
457,156

16,815,333
1,294,483

20,513,600
457,156

13,815,333
461,150

29,970,756

18,109,816

20,970,756

14,276,483

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี ้

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ารค้า
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ลูกหนีก้ ารค้าแยกอายุลกู หนีไ้ ด้ดงั นี ้
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

553,983
553,983

920,343
920,343

203,846,490
203,846,490

206,019,377
206,019,377

210,765

251,667

116,152,247

113,105,049

343,218
553,983

428,113
240,563
920,343

87,694,243
203,846,490

92,914,328
206,019,377

-

-

498,873

51,043,706

-

-

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

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

ลูกหนีอ้ ื่น
บริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ – บริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ
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ในระหว่างปี รายการเคลือ่ นไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษัทย่อยที่มีสาระสาคัญ มีดงั นี ้
(หน่วย : บาท)

บริษัทย่อย

2562

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่มขึน้
ลดลง

316,632,494

106,365,779 (253,392,905)

2563
169,605,368

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย เป็ นเงินให้กยู้ ืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.50 - 6.78 ต่อปี และมีกาหนด
ชาระคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

เจ้าหนีก้ ารค้า
บริษัทเกี่ยวข้องกัน

-

-

-

390,764

-

512,379

189,440

3,964,949

1,099,523

631,616

เจ้าหนีอ้ ื่น
บริษัทย่อย

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,932,023
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สา วะการนทีิ ่ ะ

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

การ า ิ า
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ส่วนที่ 3 านะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคั
ตารางแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
บริษัท โกลบอล คอน ูเมอร์ จากัด (มหา น) และบริษัทย่อย
งบแสดง านะทางการเงิน
งบการเงินรวม

รายการ
31 ันวาคม 2563

31 ันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเ พาะของบริษัท

31 ันวาคม 2561 31 ันวาคม 2563 31 ันวาคม 2562 31 ันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ – ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ – บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนีอ้ ่ืน – สุทธิ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ่ืน – เงินลงทุนชั่วคราว
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษัทย่อย
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
เงินมัดจาค่าซือ้ สินทรัพย์
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิทธิการเช่าและอาคาร
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

99,827,812
3,511,000
223,353,808
553,983
245,410,070
11,370,908
56,065,256
934,846
641,027,683

244,887,854
9,225,448
182,905,828
920,343
154,298,698
9,435,465
35,772,068
1,607,894
639,053,598

309,292,025 53,202,546 181,177,295
3,130,000
55,732,270
9,225,448
171,261,897
9,322,184
8,800,919
921,339 203,846,490 206,019,377
498,873 51,043,706
1,390,993
134,707,697 51,823,581 42,272,667
- 123,285,922 285,087,673
15,599,881
729,693
8,448,971
38,931,408
9,029,681
7,693,599
3,918,687
731,756,197 454,868,970 799,769,655

3,295,067 693,642,195
6,005,435
4,613,386
4,968,337
6,005,435
42,168,162
- 42,168,162
435,188,313 491,674,871 513,385,020 280,225,770
128,241,732
- 9,240,713
118,354,594 129,440,825 147,073,593
737,032
62,112,333
66,033,107
5,580,907
10,736,334
1,288,001
103,486,906
59,283,973
59,283,973
15,530,543
16,220,203
10,945,802
371,500
854,556,592 774,081,925 806,272,900 1,032,390,807
1,495,584,275 1,413,135,523 1,538,029,097 1,487,259,777

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

265,482,263
55,732,270
14,327,063
173,178,965
43,634,861
1,390,993
49,559,736
265,994,809
15,529,885
8,478,247
893,309,092
246,469,855
4,968,337
315,834,706
609,548
389,000
568,271,446
1,461,580,538
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งบการเงินรวม

รายการ
31 ันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า – ผูค้ า้ ทั่วไป
เจ้าหนีก้ ารค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนีอ้ ่ืน – บริษัทย่อย
เจ้าหนีเ้ งินลงทุน
เจ้าหนีค้ า่ ซือ้ สินทรัพย์
หนีส้ นิ ระยะยาวส่วนที่ถงกาหนดชาระภายในหน่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
- ภาระผูกพันผลประ ยชน์พนักงาน
เงินปั นผลค้างจ่าย
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ ที่ถือไว้สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสิน ม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว – สุทธิ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า – สุทธิ
ภาระผูกพันผลประ ยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีสิน ม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้ – หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 2,658,648,881 หุน้
(วันที่ 31 ธันวาคม 2562: 2,658,648,881 หุน้ )
หุน้ ที่ออกและเรียกชาระเตมมูลค่าแล้ว1,912,690,915 หุน้
(วันที่ 31 ธันวาคม 2562: 1,899,034,915 หุน้ )
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร ขาดทุน) สะสม
– จัดสรรเพื่อสารองตามก หมาย
– ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
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31 ันวาคม 2562

108,455,299
128,885,903
690,606

91,450,622
100,274,170
1,082,516

11,911,615
20,721,106
4,717,989
10,720,269
2,024,902
81,835,549
6,143,396
376,106,634
8,816,091
52,904,201
15,766,956
28,538,563
9,698,733
115,724,544
491,831,178

งบการเงินเ พาะของบริษัท
31 ันวาคม 2561 31 ันวาคม 2563 31 ันวาคม 2562 31 ันวาคม 2561

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

40,000,000
60,167,015
512,379
690,606

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

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

3,688,578
2,569,389
3,333,333
10,720,269
383,449
84,097,114
6,199,322
303,798,762

26,902,348
3,527,565
2,063,139
3,586,504
10,720,269 10,720,269 10,720,269
87,654,250 14,362,217 17,695,198
40,185,849
385,822,789 132,102,129 120,028,848

3,001,325
10,720,269
23,328,668
113,320,361

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
5,046,203
18,579,003
2,765,529
6,717,125
38,630,035
6,428,469 10,201,751
11,714,359
76,772,132 14,240,201 16,918,876
462,594,921 146,342,330 136,947,724

6,262,748
10,856,495
17,119,243
130,439,604

2,658,648,881 2,658,648,881 2,658,648,881 2,658,648,881 2,658,648,881

2,658,648,881

1,912,690,915 1,899,034,915 1,899,034,915 1,912,690,915 1,899,034,915
(24,802,415) (17,974,415) (17,974,415) (24,802,415) (17,974,415)

1,899,034,915
(17,974,415)

(876,232,208) (816,482,643) (756,750,327) (546,971,053)
(8,255,916)
(8,255,916) (11,888,348)
1,003,400,376 1,056,321,941 1,112,421,825 1,340,917,447
352,721 (25,061,139) (36,987,649)
1,003,753,097 1,031,260,802 1,075,434,176 1,340,917,447
1,495,584,275 1,413,135,523 1,538,029,097 1,487,259,777

(549,919,566)
1,331,140,934
1,331,140,934
1,461,580,538

(532,441,297)
1,348,619,203
1,348,619,203
1,485,566,927

รายงานประจำปี 2563
บริษัท โกลบอล คอน ูเมอร์ จากัด (มหา น) และบริษัทย่อย
หน่วย : บาท)

งบกา รขาดทุนและกา รขาดทุนเบดเสรจอื่น
รายการ
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รวมราย ด้
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รวม ้นทุน
กา ร(ขาดทุน)ขัน ้น
รายได้อ่ืน
กา รก่อนค่า ้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
ขาดทุนก่อน ้นทุนทางการเงินและ าษีเงิน ด้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อน าษีเงิน ด้
ผลประ ยชน์ทางภาษี เงินได้ ค่าใช้จ่าย)
ขาดทุนของการดาเนินงาน ่อเนื่อง
กาไร ขาดทุน) ของการดาเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสาหรับ ี
กา ร (ขาดทุน) เบดเสรจอืน่ สาหรับ ี

งบการเงินรวม
2563
609,961,212
933,878,265
1,543,839,477
(492,299,448)
(752,891,998)
(1,245,191,446)
298,648,031
16,414,550
315,062,581
(170,880,430)
(188,810,812)
(220,949)
(44,849,610)
(10,464,115)
(55,313,725)
(2,422,586)
(57,736,311)
114,232
(57,622,079)

2562

งบการเงินเ พาะของบริษัท
2561

2563

592,718,046 629,509,687
579,077,107
1,171,795,153
(500,062,227)
(405,729,077)
(905,791,304)
266,003,849
27,532,130
293,535,979
(191,985,906)
(157,563,110)
(15,680,656)
(2,417,290)
(74,110,983)
(7,514,322)
(81,625,305)
12,270,547
(69,354,758)
20,932,218
(48,422,540)

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)

2562

2561

471,952,369

432,032,030

422,225,663

471,952,369
(397,784,408)
(397,784,408)
74,167,961
12,528,970
86,696,931
(1,975,579)
(99,702,836)
(220,949)
(15,202,433)
(2,405,380)
(17,607,813)
3,773,282
(13,834,531)
(13,834,531)

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
(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)

กาไร ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัย

– สุทธิจากภาษี
(ขาดทุน เบดเสรจรวมสาหรับ ี
การแบ่ง ั น ขาดทุน สาหรับ ี
ส่วนที่เปนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ง ั นกา ร ขาดทุน เบดเสรจรวมสาหรับ ี
ส่วนที่เปนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กา ร (ขาดทุน) ่อหุ้นขันพืน าน
ขาดทุน บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเ ลี่ยถ่วงนา้ หนัก หุน้ )
กา ร ขาดทุน ่อหุ้น รับลด
ขาดทุน บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเ ลี่ยถ่วงนา้ หนัก หุน้ )

4,249,166
2,645,730
(57,622,079) (44,173,374) (276,305,384) (13,834,531)

1,820,486
578,536
17,478,269 (314,023,038)

(58,709,584) (59,732,316) (280,900,848) (13,834,531)
1,087,505 11,309,776
1,949,734
-

15,657,783 (314,601,574)
-

(57,622,079) (48,422,540) (278,951,114) (13,834,531)

15,657,783 (314,601,574)

(58,709,584) (56,099,884) (278,255,118) (13,834,531)
1,087,505 11,926,510
1,949,734
(57,622,079) (44,173,374) (276,305,384) (13,834,531)

17,478,269 (314,023,038)
17,478,269 (314,023,038)

(0.031)
(0.031)
(0.183)
(0.007)
0.008
(0.205)
1,902,181,407 1,899,046,838 1,538,250,357 1,902,181,407 1,899,046,838 1,538,250,357
(0.027)
(0.026)
(0.183)
(0.006)
0.007
(0.205)
2,143,448,862 2,322,381,458 1,538,250,357 2,143,448,862 2,322,381,458 1,538,250,357
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วันที่ 31 ันวาคม 2563
1,912,690,915

-

กาไร ขาดทุน) เบดเสรจอื่นสาหรับปี

ยอดคงเหลือ

-

ขาดทุนสาหรับปี

13,656,000

1,899,034,915
-

วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลัง รับ รุ ง

-

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มข้น

เพิ่มทุนระหว่างปี

ยอดคงเหลือ

ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เปนครัง้ แรก

1,899,034,915

-

กาไร ขาดทุน) เบดเสรจอื่นสาหรับปี

วันที่ 1 มกราคม 2563 - ามทีเ่ คยรายงาน ว้

-

ขาดทุนสาหรับปี

ยอดคงเหลือ

-

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

1,899,034,915

-

เพิ่มทุนระหว่างปี – ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

วันที่ 31 ันวาคม 2562

-

เพิ่มทุนระหว่างปี

ยอดคงเหลือ

-

1,899,034,915

ลดขาดทุนสะสม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่ อกและ
าระแล้ว

(24,802,415)

-

-

-

(6,828,000)

(17,974,415)

-

(17,974,415)

(17,974,415)

-

-

-

-

-

-

(17,974,415)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

จัดสรรเพือ่
สารอง าม
ก หมาย

กา ร ขาดทุน สะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(876,232,208)

-

(58,709,584)

-

-

(817,522,624)

(1,039,981)

(816,482,643)

(816,482,643)

-

(59,732,316)

-

-

-

-

(756,750,327)

ยัง ม่ ด้จัดสรร

(8,255,916)

-

-

-

-

(8,255,916)

-

(8,255,916)

(8,255,916)

3,632,432

-

-

-

-

-

(11,888,348)

ส่วนเกิน(ส่วน า่ )ทุน
จากการเ ลีย่ นแ ลง
สัดส่วน นบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท

บริษัท โกลบอล คอน ูเมอร์ จากัด (มหา น) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเ ลี่ยนแ ลงส่วนของผู้ถอื หุน้

1,003,400,376

-

(58,709,584)

-

6,828,000

1,055,281,960

(1,039,981)

1,056,321,941

1,056,321,941

3,632,432

(59,732,316)

-

-

-

-

1,112,421,825

รวมส่วนของ
ผู้ถอื หุ้นของบริษัท

352,721

-

1,087,505

24,326,355

-

(25,061,139)

-

(25,061,139)

(25,061,139)

616,734

11,309,776

-

-

-

-

(36,987,649)

ส่วน ด้เสียที่ ม่มี
อานาจควบคุม

องค์ ระกอบอืน่ ของส่วนผู้ถอื หุ้น

1,003,753,097

-

(57,622,079)

24,326,355

6,828,000

1,030,220,821

(1,039,981)

1,031,260,802

1,031,260,802

4,249,166

(48,422,540)

-

-

-

-

1,075,434,176

รวม

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำปี 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 - ามทีเ่ คยรายงาน ว้

วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลัง รับ รุ ง

เพิ่มทุนระหว่างปี
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร ขาดทุน) เบดเสรจอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ วันที่ 31 ันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ

ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เปนครัง้ แรก

ยอดคงเหลือ

เพิ่มทุนระหว่างปี
กาไรสาหรับปี
กาไร ขาดทุน) เบดเสรจอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ วันที่ 31 ันวาคม 2562

งบการเงินเ พาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ วันที่ 1 มกราคม 2562

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

1,912,690,915

(17,974,415)

13,656,000
-

1,899,034,915

(17,974,415)
-

(17,974,415)

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

(17,974,415)
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

1,899,034,915
-

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่ อกและ
าระแล้ว

จัดสรรเพื่อ
สารอง าม
ก หมาย

-

-

-

-

-

กา ร ขาดทุน สะสม

บริษัท โกลบอล คอน เู มอร์ จากัด (มหา น) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเ ลี่ยนแ ลงส่วนของผู้ถอื หุน้

(546,971,053)

(13,834,531)

(533,136,522)
-

(532,441,297)
(695,225)

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

(549,919,566)
-

ยัง ม่ ด้จัดสรร

1,340,917,447

6,828,000
(13,834,531)

1,347,923,978

1,348,619,203
(695,225)

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

1,331,140,934

รวม

(หน่วย : บาท

รายงานประจำปี 2563
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รายงานประจำปี 2563
บริษัท บริษัท โกลบอล คอน เู มอร์ จากัด (มหา น) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการ รับ รุงกระทบขาดทุนก่อน าษีเงิน ด้เ นเงินสด
สุท ิ ด้มาจาก ้ น กิจกรรมดาเนินงานสุท ิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน กาไร)ที่ยงั ไม่เกิดข้นของเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน กาไร)ที่เกิดข้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปันผลรับ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าเผื่อ อนกลับค่าเผื่อ)สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้า
ลดลง
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเผื่อ อนกลับค่าเผื่อ)หนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อเงินให้กยู้ ืมกับบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรจากส่วนลดค่าเช่า
กลับรายการเจ้าหนี ้
ตัดจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสาหรับผลประ ยชน์พนักงาน
ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
เงินสด ้ นการดาเนินงานก่อนการเ ลี่ยนแ ลง
นสินทรัพย์และหนีสินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขน):
ลูกหนีก้ ารค้า – ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนีก้ ารค้า – บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น – บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีสินดาเนินงานเพิ่มขน (ลดลง):
เจ้าหนีก้ ารค้า – ผูค้ า้ ทั่วไป
เจ้าหนีก้ ารค้า – บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีอ้ ื่น – บริษัทย่อย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประ ยชน์พนักงาน
เงินสด ด้มาจาก ้ น การดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุท ิ ้ นกิจกรรมดาเนินงาน
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2563

งบการเงินรวม
2562

2561

2563

งบการเงินเ พาะของบริษัท
2562
2561

(55,199,493)

(60,693,087) (280,407,116)

(17,607,813)

106,487,815
(32,410,860)
32,631,809
1,835,030

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)

26,137,597
(32,410,860)
32,631,809
41,770,000
701,061

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)

87,024
(250,500)
12,424,699
11,350,151
1,234,741
(1,646,668)
(554,342)
3,646,406
(207,030)
10,464,115

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

(240,000)
6,405,775
8,881,853
1,105,037
(6,642,104)
2,405,380

(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

89,892,897

43,159,697

(57,198,735)

63,137,735

35,968,128

(18,714,597)

(11,221,190) (1,424,826)
996
(205,762)
(20,637,200) (48,190,349)
5,858,422
5,914,540
3,163,604 (8,187,729)
(4,156,626)
8,371,809

1,465,735
2,172,887
50,544,833
(10,251,975)
7,719,278
(10,259,359)
1,020,800

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

(41,944,480)
366,360
(92,946,402)
(1,935,443)
(19,288,487)
742,363
28,611,733
(3,197,493)
1,792,924
(3,883,018)
(41,789,046)
(10,218,500)
(1,480,786)
(53,488,332)

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)

9,845,340
(390,764)
322,939
(4,212,981)
(670,131)
110,444,337
(2,325,379)
(318,139)
107,800,819

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง
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หน่วย : บาท)

15,003,039 (312,760,138)

17,851,883 (26,519,156)
390,764
(198,356) (1,623,161)
(5,633,470) 10,988,049
- (1,549,912)
25,861,050 (54,720,538)
(2,458,339) (3,451,433)
(227,437)
(26,972)
23,175,274 (58,198,943)
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รายงานประจำปี 2563
บริษัท โกลบอล คอน ูเมอร์ จากัด (มหา น) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ่อ
งบการเงินรวม

รายการ
2563

หน่วย : บาท)
งบการเงินเ พาะของบริษัท

2562

2561

2563

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกันเพิ่มข้น

(3,511,000)

-

-

(3,130,000)

-

-

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

32,217,159
1,396,228
339,799
(49,498,056)
276,603
774,094
(26,450,000)
(40,944,173)

85,128,425
(85,407,010)
584,781
668,641
(110,217,209)
20,483
(6,125,000)
(115,346,889)

9,004,499
21,416,728
234,128,612
(66,224,112)
(39,390,854)
(74,000,000)
(329,770,000)
(247,965,127)

32,217,159
10,061,243
102,300,000
(102,182,494)
339,799
(17,232,390)
233,646
(126,942,340)
(101,205,377)

85,128,425
(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)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคารเพิ่มข้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และดอกบีย้ ค้างจ่ายจากบุคคลและบริษัท
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
จ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่าซือ้ กลับคืน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
จ่ายชาระคืนเงินกูบ้ ริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินสดสุท ิ ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

17,004,677
(4,513,339)
(17,341,683)
6,844,454
12,000,000
6,828,000
24,326,355
45,148,464

(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

(1,482,895)
6,844,454
6,828,000
12,189,559

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขน(ลดลง) - สุท ิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วัน ้น ี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันสิน ี

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

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

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

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

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

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

690,606
79,325,876

1,082,516
-

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

690,606
8,592,237

711,502
-

1,390,993
138,971
-

ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รับดอกเบีย้
รับชาระเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
จ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
รับเงินปันผล
ซือ้ สินทรัพย์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จ่ายเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
ซือ้ เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการซือ้ บริษัทย่อย
จ่ายเงินเจ้าหนีค้ ่าซือ้ เงินลงทุน
เงินสดสุท ิ ด้มาจากกิจกรรมลงทุน

รายการที่ ม่กระทบกระแสเงินสด
ลูกหนีค้ ่าขายเงินลงทุน
เจ้าหนีเ้ งินลงทุน
เจ้าหนีค้ ่าซือ้ สินทรัพย์ – ผูค้ า้ ทั่วไป
รับรูส้ ินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
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รายงานประจำปี 2563
อั ราส่วนทางการเงิน
บริษัท บริษัท โกลบอล คอน เู มอร์ จากัด (มหา น) และบริษัทย่อย
ารางสรุ อั ราส่วนทางการเงิน
อั ราส่วนทางการเงิน
อั ราส่วนส าพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว Quick Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด Cash Flows Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้ Account Receivable Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาการเกบหนี ้ Collecting Day) (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ Inventory Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาการขายสินค้า (Selling Day) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ Account Payable Turnover)(เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ Payment Period) (วัน)
วงจรเงินสด Cash Cycle) (วัน)
อั ราส่วนแสดงความสามารถ นการหากา ร Profitability Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้น Gross Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน Operating Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ Net Profit Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ Return On Equity)(%)
อั ราส่วนแสดง ระสิท ิ าพ นการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset) (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร Return on Fix Asset) (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม Total Asset Turnover) (เท่า)
อั ราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ Debt to Equity Ratio)(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ Interest Coverage Ratio) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล Dividend Payment Rate) (%)
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2563
(เ พาะบริษัท

31 ันวาคม
2563

2562

2561

3.44
3.05
0.82
2.07
174.12
7.53
47.78
7.16
50.31
171.59

1.70
1.05
(0.14)
6.87
52.43
5.88
61.25
10.87
33.13
80.56

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

15.72
(3.22)
(2.86)
(0.01)

19.34
(2.91)
(3.69)
(0.06)

22.70
(6.12)
(4.04)
(0.05)

19.61
(20.98)
(23.52)
(0.29)

(0.93)
4.16
0.33

(3.96)
9.16
1.07

(3.28)
9.33
0.81

(19.65)
(30.04)
0.84

0.11
(6.32)
-

0.49
(4.29)
-

0.37
(9.54)
-

0.43
(22.63)
-

รายงานประจำปี 2563
14. การวิเคราะห์และคาอ ิบายของ ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
งบกา รขาดทุน
กลุม่ บริษัท GLOCON ได้แบ่งส่วนการดาเนินงานเปน 6 ส่วนงานหลัก ได้แก่
1) ผลิตและจัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั พ์ ลาสติก
2) ผลิตและจัดจาหน่ายขวด PET
3) บริการให้เช่าพืน้ ที่
4) ร้านอาหาร
5) ผลิตและจาหน่ายอาหาร และอาหารทะเลแปรรูปแช่แขง
6) ผลิตและจัดจาหน่ายผลไม้อบแห้ง
ซ่งมีการประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ดยพิจารณาจากรายได้และกาไรขัน้ ต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมิน
กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานของทัง้ กลุม่ ดยใช้เกณ เ์ ดียวกับงบการเงิน ดยมีรายละเอียดของผลประกอบการปี 2563 ตาม
งบกาไรขาดทุนของแต่ละส่วนงาน ดังนี ้
าพรวมของผลการดาเนินงาน ามงบกา รขาดทุน ี 2563 จาแนก ามส่วนงาน
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ จ ากการขาย
และการบริการ
หั ก : ต้น ทุ น ขายและ
บริการ
กาไร ขาดทุน)ขัน้ ต้น

1)

ผลิ และจัด
จาหน่ายผล ม้
อบแห้ง

118.29

ผลิ และจัด
จาหน่ายอาหาร
และอาหารทะเล
แ ่แขง
459.79

22.32

47.95

2.39

70.34

ผลิ และขาย
บรรจุ ั ์
พลาส ิก

ผลิ และ
ขายขวด
PET

บริการ ห้
เ ่าพืนที่

ร้านอาหาร

520.19

48.94

24.71

420.21

44.34

99.98

4.60

ส่วนงานผลิ และจัดจาหน่ายบรรจุ ั

อื่น ๆ

การ ัด
รายการบั ี
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

355.79

16.13

-

1,543.84

392.93

310.01

11.14

(3.71)

1,245.19

66.86

45.78

4.99

3.71

298.65

พ์ ลาส ิก

เ รียบเทียบราย ด้สว่ นงานผลิ และขายบรรจุ ั

พ์ ลาส ิก ี 2563 และ ี 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ
หัก: ต้นทุนขายและบริการ
กาไร ขาดทุน)ขัน้ ต้น

2563
520.19
420.21
99.98

2562
507.87
422.50
85.37

เพิ่มขน(ลดลง)
12.32
(2.29)
14.61

ส่วนงานผลิตและขายบรรจุภณ
ั พ์ ลาสติกยัง คงเปนส่วนงานหลักของกลุม่ บริษัท GLOCON ดยรายได้จากการขายและ
การบริการของปี 2563 เพิ่มข้นจากปี 2562 จานวน 12.32 ล้านบาท ซ่งเกิดจากการทีก่ ลุม่ บรรจภัณ อ์ าหาร ได้รบั ความนิยมเพิ่มข้น
นอกจากนี ้ GLOCON ยังได้คานงถงผลกระทบในเชิงนิเว น์จากกระบวนการการย่อยสลายของบรรจุภณ
ั ท์ ี่กลุม่ บริษัท
GLOCON ได้ผลิตข้น ดยยังคงมุ่งมั่นที่จ ะสนับสนุน การค้นคว้า และพั นานวัตกรรมการย่อยสลายของพลาสติก ซ่ง ปั จจุบัน
GLOCON มีการผลิตภาชนะที่มีสว่ นผสมของ Biodegradable หรือพลาสติกที่ยอ่ ยสลายได้ในทางชีวภาพ ไว้เปนอีกทางเลือกหน่ง

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

Global Consumer Public company Limited

85

รายงานประจำปี 2563
ให้กบั ลูกค้า แม้วา่ จะมีตน้ ทุนที่สงู กว่าเดิม แต่กมีผปู้ ระกอบการจานวนมากให้ความสนใจ กาไรขัน้ ต้นจากการขายของส่วนงานผลิต
และจัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั พ์ ลาสติกจงอยูท่ ี่ 99.98 ล้านบาท เพิ่มข้นจากปี ก่อน 14.61 ล้านบาท
2)

ส่วนงานผลิ และขายขวด PET
เ รียบเทียบราย ด้สว่ นงานผลิ และขายขวด PET ี 2563 และ ี 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ
หัก: ต้นทุนขายและบริการ
กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้น

2563
48.94
44.34
4.60

2562
52.88
50.97
1.91

เพิ่มขน(ลดลง)
(3.94)
(6.63)
2.69

รายได้จากส่วนงานผลิตและขายขวด PET ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จานวน 3.94 ล้านบาท บริษัทเลือกใช้กลยุทธ์
เลือกลูกค้าที่มีกาไรขัน้ ต้นสูงและลดการขายไปยังกลุม่ ลูกค้าที่ให้กาไรขัน้ ต้นต่า จงทาให้ยอดขายขวด PET ลดลง ส่วนงานผลิตและ
ขายขวด PET จงมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 4.60 ล้านบาท เพิ่มข้นจากปี ก่อน 2.69 ล้านบาท \
3)

ส่วนงานบริการ ห้เ ่าพืนที่
เ รียบเทียบราย ด้สว่ นงานบริการ ห้เ ่าพืนที่ ี 2563 และ ี 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ
หัก: ต้นทุนขายและบริการ
กาไร ขาดทุน)ขัน้ ต้น

2563
24.71
22.32
2.39

2562
29.43
27.25
2.18

เพิ่มขน(ลดลง)
(4.72)
(4.93)
0.21

รายได้จากส่วนงานบริการให้เช่าพืน้ ที่ “เดอะ บรี อ้ มอลล์” เปนการลงทุน ดยบริษัท ไทยเ ลคซิเบิลแพค จากัด ซ่งเปน
บริษัทย่อยที่ GLOCON ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 56.69 และมีการรับรู ร้ ายได้ในไตรมาส 3 ปี พ 2559 ดยมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่
นู ย์การค้าที่ บริษัทได้ปรับปรุ งพืน้ ที่เพื่อให้มีรา้ นค้าที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมต่าง ในวันหยุด เพื่อดงดูดลูกค้าให้มาจับจ่าย
มากข้น อย่างไรกตามด้วยผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ควิด -19 ส่งผลกระทบ ดยตรงต่อธุรกิจจงทาให้รายได้ลดลง
แต่ดว้ ยการจัดการบริหารต้นทุนต่าง อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้น เพิ่มข้น 0.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน
4)

ส่วนงานร้านอาหาร
เ รียบเทียบราย ด้สว่ นงานร้านอาหาร ี 2563 และ ี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ
หัก: ต้นทุนขายและบริการ
กาไร ขาดทุน)ขัน้ ต้น
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2563
118.29
47.95
70.34

2562
190.70
75.67
115.03

เพิ่มขน(ลดลง)
(72.41)
(27.72)
(44.69)

รายงานประจำปี 2563
รายได้จากการขายและการบริการลดลงจานวน 72.41 ล้านบาท ซ่งปี 2563 มีรายได้ 118.29 ล้านบาท เนื่องด้วยสภาวะ
การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารสูงและด้วยผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ควิด-19 ทัง้ นีร้ า้ นอาหาร A&W มีรายได้จานวน
98.0 ล้านบาท ลดลงจานวน 53.2 ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ 35.2 ซ่งเปนผลกระทบมาจากการใช้น ยบายลดจานวนสาขาที่
ขาดทุน ซ่งจะทาให้ธุรกิจขาดทุนลดลง ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การขยายสาขา ดยเน้นการขยายสาขาขนาดเลก
ในร้านสะดวกซือ้ รายใหญ่ หรื ออยู่ใกล้กับร้านสะดวกซือ้ ที่อยู่ในย่านชุมชนที่มีความหนาแน่น และใกล้กับสถาน กษาซ่งเปน
กลุม่ เป้าหมายหลัก ดยได้เปิ ดสาขาแรกในเดือน ธ ค 2562 และมีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติมในปี 2563 ร้านคิทเช่น พลัส มีรายได้
จานวน 17.8 ล้านบาท ลดลงจานวน 18 1 ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ 50.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัส ควิด-19 ส่งผลให้หา้ ง ม ปร ซ่งไม่ได้ถกู จัดให้เปน Supermarket จะต้องปิ ดตัวตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
5) ส่วนงานผลิ และจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแ ่แขง
เ รียบเทียบราย ด้สว่ นงานผลิ และจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแ ่แขง ี 2563 และ ี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ
หัก: ต้นทุนขายและบริการ
กาไร ขาดทุน)ขัน้ ต้น

2563
459.79
392.93
66.86

เพิ่มขน(ลดลง)
71.41
62.58
8.83

2562
388.38
330.35
58.03

ส่วนงานผลิตและจัดจาหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แขงมีรายได้เพิ่มข้นจานวน 71.41 ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ
18.4 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ดยมีผลมาจากการการขายสินค้าอาหารแช่แขงพร้อมทานให้กบั ร้านสะดวกซือ้ รายใหญ่ ที่เพิ่มมากข้น
และการขายสินค้ากุง้ แช่แขงให้กบั ลูกค้ารายใหญ่ในประเท เพิ่มข้นหลายราย และการส่งออกปลานา้ จืดที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงข้น ส่งผล
ให้ยอดขาย ปี 2563 เพิ่มสูงข้นมาก
6) ส่วนงานผลิ และจัดจาหน่ายผล ม้อบแห้ง
เ รียบเทียบราย ด้สว่ นงานผลิ และจัดจาหน่ายผล ม้อบแห้ง ี 2563 และ ี 2562
2563
รายได้จากการขายและการบริการ
หัก: ต้นทุนขายและบริการ
กาไร ขาดทุน)ขัน้ ต้น

3

เพิ่มขน(ลดลง)

2562
-

3

รายได้รวมจากการขายเท่ากับจานวน 355.79 ล้านบาท เพิ่มข้นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากในระหว่างงวด
บริษัทได้มีการซือ้ ธุรกิจผลไม้อบแห้ง จงทาให้มีการรับรูร้ ายได้ในส่วนงานนีท้ ี่เพิ่มข้นมา
ราย ด้อ่นื ค่า ้จ่าย และ ้นทุนทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

กาไร ขาดทุน)ขัน้ ต้น
รายได้อื่น

2563
298.65
16.41

2562
266.00
27.53

เพิ่มขน(ลดลง)
32.65
(11.12)
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รายงานประจำปี 2563
กาไร ขาดทุน)จากเงินลงทุนชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร ขาดทุน)ของการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้

(0.22)
359.69
10.46
0.11
(55.31)

(15.68)
349.55
(2.42)
7.51
20.93
(81.63)

15.46
10.14
2.42
2.95
(20.82)
26.32

กาไรขัน้ ต้นเพิ่มข้น 32.65 ล้านบาท ในภาพรวมยอดขายการกิจการเติบ ตข้น ดยเ พาะส่วนงานผลิตและขายบรรจุภณ
ั ์
พลาสติก มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้น ในส่วนธุรกิจอาหารแปรรู ป ได้มีการจัดการควบคุมกระบวนการ
ผลิตใหม่ในทุกขัน้ ตอน เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ์ รวมทัง้ การสูญเสียในการผลิตให้นอ้ ยที่สดุ ซ่งทาให้มีกาไรขัน้ ต้น
เพิ่มข้น ดยเปนไปตามแผน Turnaround ของกลุม่ บริษัท และในระหว่างงวด บริษัทได้มีการซือ้ ธุรกิจผลไม้อบแห้ง
รายได้อื่นลดลงจานวน 11.12 ล้านบาท ดยสาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ควิด -19 ทา
ให้รายได้แ รนไชส์รา้ นอาหารคิทเช่น พลัสลดลง
ขาดทุนจากเงิ นลงทุนชั่วคราว สาหรับปี พ

2563 บริษัทมีขาดทุนจานวน 0.22 ล้านบาท ในขณะที่ปี พ

2562 มี

ขาดทุนจานวน 15.68 ล้านบาท ดยในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ทาการขายเงิ นลงทุนชั่วคราวออกทัง้ หมด ตาม
น ยบายของบริษัทที่เคยให้ไว้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มข้นจานวน

ล้านบาท ซ่งมีสาเหตุมาจากขาดทุนตัง้ สารองสาหรับการย้าย รงงาน

อาหารแช่แขง และตัง้ สารองสาหรับการปิ ดสาขาของร้านอาหารคิทเช่น พลัส ที่ไม่สามารถทากาไรได้ จงทาให้ขาดทุน
สาหรับปี เพิ่มข้น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าลดลงจานวน 2.42 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้ซือ้ หุน้ เพิ่มเติมในบริษัท สยาม
เกตเวย์ จากัด จากผูถ้ ือหุน้ อื่น จนทาให้สดั ส่วนเพิ่มข้นจากร้อยละ 49 เปน 100 และทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเปนบริษัท
ย่อย ดยปั จจุบนั ได้ถกู เปลีย่ นชื่อเปน บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มข้นจานวน 2.95 ล้านบาท ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อย ได้จดั หาเงิน ดยการขายและเช่ากับคืน
เครือ่ งจักร และบริษัทย่อยบางแห่งได้รบั เงินกูจ้ ากสถานการณ์ ควิด-19
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รายงานประจำปี 2563
งบแสดง านะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์

31 ค 2563

31 ค 2562

เพิ่มขน(ลดลง)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่ถือไว้สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินมัดจาค่าซือ้ สินทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิการเช่าและอาคาร
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

641.03
99.83
3.51
223.91
245.41
11.37
56.07
0.93
854.55
6.00
42.17
435.19
128.24
118.35
103.49
5.58
15.53
1,495.58

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

1.98
(145.06)
3.51
(9.23)
40.09
91.11
1.94
20.3
(0.68)
80.46
1.38
42.17
(56.49)
128.24
(11.09)
(62.11)
44.21
(5.16)
(0.69)
82.44

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท GLOCON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 1,495.58 ล้านบาท เพิ่มข้นจากปี ก่อนจานวน
82.44 ล้านบาท การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดงั นี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 145.06 ล้านบาท ซ่งเปนผลมาจากการลงทุนขยายธุรกิจของกลุม่ บริษัท
เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจานวน 9.23 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ทาการขายเงินลงทุนชั่วคราวออก
ทัง้ หมด ตามน ยบายของบริษัทที่เคยให้ไว้
ลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มข้นจานวน 40.09 ล้านบาท เนื่องจากมียอดขายเพิ่มข้น และในระหว่างปี บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจผลไม้
อบแห้ง
สินค้าคงเหลือเพิ่มข้นจานวน 91.11 ล้านบาท เนื่องจากมียอดขายเพิ่มข้น และในระหว่างปี บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจ
ผลไม้อบแห้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจานวน 56.49 ล้านบาท เนื่องจากมีการคิดค่าเสื่อมราคา และส่วนหน่งเกิดจากการจัด
ประเภทใหม่ไปอยูท่ ี่สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับที่ 16

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

Global Consumer Public company Limited

89

รายงานประจำปี 2563
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เพิ่มข้นจานวน 128.24 ล้านบาท เนื่องจากผลของการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับ
ที่ 16 เปนครัง้ แรก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลงจานวน 11.09 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิ การเช่าและอาคารลดลงจานวน 62.11 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทใหม่ไปอยู่ที่สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับที่ 16
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีลดลง จานวน 5.16 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดจาหน่าย
(หน่วย: ล้านบาท)

หนีสิน

31 ค 2563

หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีค้ า่ ซือ้ สินทรัพย์
หนีส้ นิ ระยะยาวที่ถงกาหนดชาระภายในหน่งปี
ภาระผูกพันผลประ ยชน์พนักงานที่ชาระภายในหน่งปี
เงินปั นผลค้างจ่าย
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ ที่ถือไว้สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิก
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ระยะยาว
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันสาหรับผลประ ยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีสิน

376.11
108.46
128.89
0.69
32.63
4.72
10.72
2.02
81.84
6.14
115.72
61.72
28.54
15.77
9.69
491.83

31 ค 2562 เพิ่มขน(ลดลง)
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

72.31
17.01
28.61
(0.39)
26.37
1.39
1.64
(2.26)
(0.06)
37.65
43.97
(5.85)
(2.25)
1.78
109.96

หนีส้ นิ รวมของกลุม่ บริษัท GLOCON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 491.83 ล้านบาท เพิ่มข้นจากปี ก่อนจานวน 109.96
ล้านบาท ซ่งการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญมีดงั นี ้
หนีส้ นิ ระยะยาวที่ถงกาหนดชาระภายในหน่งปี และหนีส้ นิ ระยะยาวเพิ่มข้น เนื่องจาก ในระหว่างปี บริษัทและบริษั ทย่อย ได้
จัดหาเงิน ดยการขายและเช่ากับคืนเครือ่ งจักร และบริษัทย่อยบางแห่งได้รบั เงินกูจ้ ากสถานการณ์ ควิด -19 อีกทัง้ จากผล
ของการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับที่ 16 เปนครัง้ แรกทาให้บริษัทต้องรับรู ห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าเพิ่ม
เข้ามาในงบการเงิน
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รายงานประจำปี 2563
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถอื หุ้น

31 ค 2563

31 ค 2562

เพิ่มขน(ลดลง)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
สารองตามก หมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสียที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุม

1,003.40
1,912.69
(24.80)
(876.23)
(8.26)
0.35

1,056.32
1,899.03
(17.97)
(816.48)
(8.26)
(25.06)

(52.92)
13.66
(6.83)
(59.75)
25.41

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ 2563 มีจานวน 1,003.40 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 52.92 ล้าน
บาท ตามผลประกอบการในปี 2563
ความสามารถ นการบริหารทรัพย์สิน
กลุม่ บริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลกู ค้า 30-60 วัน ข้นอยูก่ บั ยอดสั่งซือ้ และระยะเวลาการติดต่อ ทุกสิน้ เดือนจะมีการจัดทาการ
วิเคราะห์อายุลกู หนีเ้ พื่อใช้เปนข้อมูลในการติดตาม บริษัทมีน ยบายในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ดยพิจารณาจาก
ยอดที่เกินกาหนดชาระ ซ่งถ้าเกินกาหนดชาระมากกว่า 1 ปี จะตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ 100% และถ้าเกินกาหนดชาระ 6
เดือนถง 1 ปี จะติดตามทวงถามตามขัน้ ตอนของก หมาย อย่างไรกตามจะมีการพิจารณาลูกหนีเ้ ปนราย ควบคู่กนั ไป
ด้วย ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ 2563 ที่แสดงในงบการเงินถือว่ามีความเพียงพอแล้ว
สินค้าของบริษัทเปนบรรจุภณ
ั พ์ ลาสติกและขวดพีอีที บริษัทมีการพิจารณาสินค้าคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวช้ารวมทัง้
สินค้าเสียหาย จากนัน้ จะทาการพิจารณาค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มสภาพหรือล้าสมัย ดยกลุม่ บริษัทได้ตีราคาสินค้าคงเหลือตาม
ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดต่า กว่า บริษัทบันทกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าลดลงในงบการเงินรวมแล้ว ค่าเผื่อที่แสดงในงบการเงินถือว่ามีความเพียงพอแล้ว
ส าพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ในระหว่างปี 2563 สภาพคล่องของบริษัท ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากบริษัทได้ทาการขยายธุรกิจ ดยการลงทุนในธุรกิจ
ผลไม้อบแห้ง และมีอตั ราหนีส้ นิ ต่อทุนเพิ่มข้นจากปี ก่อนเนื่องจากในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อย ได้จดั หาเงิน ดยการขายและเช่า
กับคืนเครือ่ งจักร และบริษัทย่อยบางแห่งได้รบั เงินกูจ้ ากสถานการณ์ ควิด -19 อีกทัง้ จากผลของการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน บับที่ 16 เปนครัง้ แรกทาให้บริษัทต้องรับรู ห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าเพิ่มเข้ามาในงบการเงิน ในปั จจุบนั บริษัทสามารถ
บริหารจัดการทัง้ กลุม่ ธุรกิจผลิตและขายบรรจุภณ
ั พ์ ลาสติก ขวดพีอีที และกลุม่ ธุรกิจอาหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากข้น และยัง
มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดาเนินธุรกิจ
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การประกอบธุรกิจ
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ส

60
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2. นางสุพร วัธนเวคิน
- รองประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

1. นางทิพยสุดา ถาวรามร
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

- Master of Business Administration (with
distinction)
- Wharton School, University of
Pennsylvania
- Bachelor of Arts in Mathematics (magna
cum laude) Harvard University
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP)
2552
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) 2563
- ปริญญา ทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณ ิตพั
นบริหาร าสตร์
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP)
2543

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
-ไม่มี-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์ จากัด มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2543 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

หน้า 90

บริ ษั ท ก ลบ อล ค อน ซู เ ม อ ร์
จากัด มหาชน)
มูลนิธิอิออนประเท ไทย
บริษัท อัลตร้าเวลท์ กรุป จากัด
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส
ประเท ไทย) จากัด
บริษั ท อิอ อน ธนสิน ทรัพ ย์ ไทย

บริ ษั ท ก ลบ อล ค อน ซู เ ม อ ร์
จากัด มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและ บริ ษั ท ก ลบ อล ค อน ซู เ ม อ ร์
กาหนดค่าตอบแทน
จากัด มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ และ
บริษัท คลเวอร์ เพาเวอร์ จากัด
กรรมการอิสระ
รองเลขาธิการ
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

2562 –ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

- 2562

– ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

Global Consumer Public company Limited

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

93

94

69

39

4. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )

3. นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

Global Consumer Public company Limited

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

2558 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

2560 – 2563

2560 – ปั จจุบนั

2562 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

ตาแหน่ง

หน้า 91

บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด
มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท รุตตีด้ ราย จากัด
บริษัท นิปปอน แพค เทรดดิง้
จากัด

บริ ษั ท วิ ล ล่ า คุ ณ าลั ย จ ากั ด
มหาชน)
บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี
จากัด มหาชน)
บ ริ ษั ท ยู บิ ส เอ เชี ย ) จ ากั ด
มหาชน)

แลนด์) จากัด มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2562 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง

- ปริญญา ท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน
สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจ นิ ทร์แห่ง
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีพาณิชย าสตร์ดา้ นการเงินและ
ระบบสารสนเท เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย
นิวเซาธ์เวลส์ ประเท ออสเตรเลีย

- บัญชีบณ
ั ิต จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
- MBA (Accounting), Eastern New Mexico
University, U.S.A.
- Cert. International Tax Program, Harvard
University, U.S.A.
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certificate Program (DCP)
รุน่ 73/2006
- Advanced Audit Committee
Program(AACP) รุน่ ที่ 22/2016
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ 2546
(วปอ 2546)
- สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตร
ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 13

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

รายงานประจำปี 2563

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP)
53/2005

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และประธาน

2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง

2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

Global Consumer Public company Limited
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บริษัท ดิ แองเจิล้ กลบอล จากัด
บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท คิทเช่น พลัส แ รนไชส์
จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์
ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ไทยเ ลคซิเบิลแพค จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
บริษัท เดอะ บรี อ้ มอลล์ จากัด
บริษัท พร้อมแพค จากัด
บริษัท รงไ า้ หนองรี จากัด
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จากัด
กรรมการ บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์
จากัด
บริษัท ไทรทัน เอนจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษั ท ไทรทั น ลดิ ้ ง จ ากั ด

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

5. นายเชิด กั ดิ กูเ้ กียรตินนั ท์
- กรรมการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

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

2563 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง

67 - ปริญญาตรี เกียรตินิยม เ รษฐ าสตร์บณ
ั ิต
สาขาบัญชีและการเงิน
ลอนดอนสคูลออ อิ ค นมิคส์ และ ปลิติ
คอลไซน์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (1975)
- ปริญญา ท วิทยา าสตร์มหาบัณ ิต สาขา
วิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอสตัน (1976)
ประเท อังก ษ
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program DCP รุน่ ที่ 74/2549

อายุ
(ปี )

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
(มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

หน้า 93

บริษัท รุตตีด้ ราย จากัด
บริษัท นิปปอน แพค เทรดดิง้
จากัด
กรรมการ
บริษัท ดิ แองเจิล้ กลบอล จากัด
กรรมการ
บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บ ริ ษั ท ก ลบ อล ค อน ซู เ ม อ ร์
กรรมการผูจ้ ดั การ
จากัด มหาชน)
บริษัท คิทเช่น พลัส แ รนไชส์
กรรมการ
จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์
กรรมการ
ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ไทยเ ลคซิเบิลแพค จากัด
กรรมการ
บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
กรรมการ
บริษัท เดอะ บรี อ้ มอลล์ จากัด
กรรมการ
บริษัท พร้อมแพค จากัด
กรรมการ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ษั ท ไทรทั น ลดิ ้ ง จ ากั ด

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริหาร

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

6. นายชัยรัตน์ เบญจะม น
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

ั ติ มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
71 - นิติ าสตร์บณ
- เนติบณ
ั ิตไทย
- พั นบริหาร าสตร์มหาบัณ ติ ทางรัฐ
ประ าสน าสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม)
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

2563 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั

2557 – 2558
2554 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

2559 – 2561

2561 – ปั จจุบนั

2561 – 2563

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

มหาชน)
บ ริ ษั ท ก ลบ อล ค อนซู เ ม อ ร์
จากัด มหาชน)
บริ ษั ท ก ลบ อล ค อน ซู เ ม อ ร์
กรรมการ
จากัด มหาชน)
บริ ษั ท ไทย ู้ ด ส์ กรุ ป จ ากั ด
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ป ิบตั กิ าร มหาชน)
บริษัท ซีทีเอช จากัด มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรเี ทล จากัด มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
ความเสีย่ ง
จากัด มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
กรรมการสรรหาและกาหนด บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
ค่าตอบแทน
จากัด มหาชน)

บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563
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-ไม่มี-

-ไม่มี-

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ

2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2563– ปั จจุบนั
2563– ปั จจุบนั
2563– ปั จจุบนั
2563– ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2563 – ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

ตาแหน่ง

หน้า 95

บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
จากัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท เดอะ มาสเตอร์เรียล
เอสเตท จากัด
บริษัท วาวแ คเตอร์ จากัด
มหาชน)
บริษัท อเชี่ยน คอมเมิรช จากัด

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง

61 - นิติ าสตรมหาบัณ ติ สาขาก หมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัย รีปทุม
- เนติบณ
ั ิตไทย
- นิติ าสตรบัณ ติ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 26/2546
- หลักสูตร Advance Audit Committee

8. นายกุ ล สังขนันท์
- กรรมการ

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

63 - Master of Comparative Laws, The
University of Iowa, USA
- นิติ าสตรบัณ ติ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 130 / 2559
- หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI)
- รุน่ ที่ 18 / 2560
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 259 / 2561

อายุ
(ปี )

7. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
-ไม่มี-ไม่มี-

รายงานประจำปี 2563

9. นายอภิรกั ษ์ กษะ ยธิน
- กรรมการ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

Program (AACP) รุน่ ที่ 1/2552
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
- หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) รุน่ ที่ 20/2561

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

– ปั จจุบนั

2563– ปั จจุบนั

2562– ปั จจุบนั

2562– ปั จจุบนั

2562– ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง

59 - ปริญญา ิลป าสตรดุษ ีบณ
ั ติ กิตติม กั ดิ
ด้านรัฐประ าสน าสตร์ สาขาการพั นาการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยเกษมบัณ ิต
- ประกา นียบัตรชัน้ สูงทางการบริหาร AMP General Management) มหาวิทยาลัย าร์
วาร์ด ประเท สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา ท - พั นบริหาร าสตรมหาบัณ ิต
ทางบริหารธุรกิจ การบริหารการตลาด)
- ปริญญาตรี - วิทยา าสตรบัณ ติ
วิทยา าสตร์และเทค น ลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

อายุ
(ปี )

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

หน้า 96

มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
ตรวจสอบ ประธานกรรมการ จากัด มหาชน)
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัท เ ล้ ปส์ดอด์จอินเตอร์เนชั่น
ตรวจสอบ
แนล ไทยแลนด์) จากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท แมกซ์เมทัล คอร์ปอเรชั่น
จากัด มหาชน)
กรรมการ
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วี ดู้ ส์ (ประเท ไทย)
จากัด

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา
- เลขานุการบริษัท
- รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

36

อายุ
(ปี )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
กรรมการ

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

กรรมการ
เลขานุการบริษัท

ตาแหน่ง

หน้า 97

บริษัท รุตตีด้ ราย จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท นิปปอน แพค เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ดิ แองเจิล้ กลบอล จากัด
บริษัท เดอะ บรี อ้ มอลล์ จากัด
บริษัท พร้อมแพค จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง

- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program DCP รุน่ ที่ 243/2017

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 148 / 2561

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

รายงานประจำปี 2563

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
(%)
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

2559

2559 – 2563

2560

2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

ผูค้ วบคุมฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง

ปอเรชั่น จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
บริษัท คิทเช่น พลัส แ รนไชส์
จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์
ปอเรชั่น จากัด

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

Global Consumer Public company Limited

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

39

อายุ
(ปี )

Global Consumer Public company Limited

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง

หน้า 99

บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท รุตตีด้ ราย จากัด
บริษัท นิปปอน แพค เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ดิ แองเจิล้ กลบอล จากัด
บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท คิทเช่น พลัส แ รนไชส์
จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์
ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ไทยเ ลคซิเบิลแพค จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
บริษัท เดอะ บรี อ้ มอลล์ จากัด
บริษัท พร้อมแพค จากัด
บริษัท รงไ า้ หนองรี จากัด

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง

- ปริญญา ท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน
สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจ นิ ทร์แห่ง
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีพาณิชย าสตร์ดา้ นการเงินและ
ระบบสารสนเท เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย
นิวเซาธ์เวลส์ ประเท ออสเตรเลีย
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP)
53/2005

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผูบ้ ริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารของ บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์ จากัด มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้

รายงานประจำปี 2563

2. นายเชิด กั ดิ กูเ้ กียรตินนั ท์
- กรรมการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

67 - ปริญญาตรี เกียรตินิยม เ รษฐ าสตร์บณ
ั ิต
สาขาบัญชีและการเงิน
ลอนดอนสคูลออ อิ ค นมิคส์ และ ปลิติ
คอลไซน์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (1975)
- ปริญญา ท วิทยา าสตร์มหาบัณ ิต สาขา
วิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอสตัน (1976)
ประเท อังก ษ
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program DCP รุน่ ที่ 74/2549

อายุ
(ปี )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผูบ้ ริหาร

ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง

2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จากัด
กรรมการ บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์
จากัด
บริษัท ไทรทัน เอนจีเนียริง่ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษั ท ไทรทั น ลดิ ้ ง จ ากั ด
(มหาชน)
บริษัท รุตตีด้ ราย จากัด
บริษัท นิปปอน แพค เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ดิ แองเจิล้ กลบอล จากัด
บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริ ษั ท กลบอล คอนซู เ ม อร์
จากัด มหาชน)
บริษัท คิทเช่น พลัส แ รนไชส์
จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

Global Consumer Public company Limited

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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Global Consumer Public company Limited

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

3. นายวรพงษ์ วุ ิพ กษ์
- กรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

– ปั จจุบนั

2557 – 2558
2554 – ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั

2559 – 2561

2561 – ปั จจุบนั

2561 – 2563

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

ช่วงเวลา

.............................................................................................รับรองความถูกต้อง

48 - ปริญญา ท MBA (Finance & International
Business) University of ST. Thomas
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณ ิต การเงินการ
ธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
- ปริญญาตรี นิติ าสตร์บณ
ั ิต

อายุ
(ปี )

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผูบ้ ริหาร

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

หน้า 101

ปอเรชั่น จากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยเ ลคซิเบิลแพค จากัด
กรรมการ
บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
กรรมการ
บริษัท เดอะ บรี อ้ มอลล์ จากัด
กรรมการ
บริษัท พร้อมแพค จากัด
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ษั ท ไทรทั น ลดิ ้ ง จ ากั ด
มหาชน)
บริหาร
บริ ษั ท กลบอล คอนซู เ ม อร์
ประธานกรรมการบริหาร
จากัด มหาชน)
บริ ษั ท กลบอล คอนซู เ ม อร์
กรรมการ
จากัด มหาชน)
บริษัท ไทย ดู้ ส์ กรุป จากัด
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ป ิบตั กิ าร มหาชน)
บริษัท ซีทีเอช จากัด มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรเี ทล จากัด มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริ ษั ท กลบอล คอนซู เ ม อร์
จากัด มหาชน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสาย บริ ษั ท ไทรทั น ลดิ ้ ง จ ากั ด
มหาชน)
การเงิน

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

อายุ
(ปี )

มหาวิทยาลัยสุ ขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Strategic CFO รุน่ 4 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

4. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปั ญญา 36 - ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
- เลขานุการบริษัท
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- หลักสูตร Director Certification Program และการเงิน
DCP รุน่ ที่ 243/2017
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผูบ้ ริหาร

กรรมการ
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
กรรมการ

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

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

บริษัท รุตตีด้ ราย จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท นิปปอน แพค เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ดิ แองเจิล้ กลบอล จากัด
บริษัท เดอะ บรี อ้ มอลล์ จากัด
บริษัท พร้อมแพค จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์
ปอเรชั่น จากัด

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสาย บริษั ท พลาสติ ค และหี บ ห่อ ไทย
การเงิน
จากัด มหาชน)

ตาแหน่ง

2563 – ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั

– 2563

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

Global Consumer Public company Limited

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

56 - Master of Business Administration
UNIVERSITY OF KENTUCKY
- ปริญญาตรี สาขาเ รษฐ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

6. นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์
- Senior Executive Vice
President (QSR)

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

53 - Bachelor of Arts (International Relations)
Ohio University
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

5. นางสาวสุภทั รา คูรตั น์
- Senior Executive Vice
President (Production)

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผูบ้ ริหาร

2559 – 2561

2561 – 2563

– 2560
– ปั จจุบนั

– 2563

– ปั จจุบนั

2559

2559 – 2563

2560

2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

ผูค้ วบคุมฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
Senior Executive Vice
President (Production)
Global Commercial
Innovation Director
กรรมการผูจ้ ดั การ
Senior Executive Vice
President (QSR)
Senior Vice President of
Operations
กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง

หน้า 103

บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
บริษัท คิทเช่น พลัส แ รนไชส์
จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์
ปอเรชั่น จากัด
บริ ษั ท กลบ อล คอน ซู เ ม อร์
จากัด มหาชน)
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จากัด
มหาชน)
บริษัท ธีร ์ ลดิง้ จากัด
บริ ษั ท กลบ อล คอน ซู เ ม อร์
จากัด มหาชน)
บริษัท เซนทรัลแ มิลมี่ าร์ท
จากัด
บริษัท เชสเตอร์ ดู้ จากัด

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

7. นายพง ์ กั ดิ เอี่ยม ิรนิ พกุล
- Executive Vice President
กลุม่ ธุรกิจผลไม้อบแห้ง และกลุม่
ธุรกิจอื่น

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

43 - ปริญญาตรี สาขารัฐ าสน าสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Director Certification Program DCP รุน่ ที่ 245/2017

อายุ
(ปี )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผูบ้ ริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2562 – 2563
2562 – 2563
2561 – 2563
2561 – 2563

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ผลิตและการตลาด
กรรมการ
กรรมการ

2560 – 2563
2560 – 2563
2560 – 2563

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2561 – 2563
2561 – 2563

2562 – 2563

Executive Vice President
กลุม่ ธุรกิจผลไม้อบแห้ง และ
กลุม่ ธุรกิจอื่น
กรรมการ

ตาแหน่ง

2563 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลา

บริษัท นิปปอน แพค เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ดิ แองเจิล้ กลบอล จากัด
บริษัท กลคอน อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท คิทเช่น พลัส แ รนไชส์
จากัด
บริษัท เอนพีพี ดู้ อินคอร์
ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ไทยเ ลคซิเบิลแพค จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
บริษัท เดอะ บรี อ้ มอลล์ จากัด

บริ ษั ท กลบอล คอนซู เ ม อร์
จากัด มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563
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58 - ปริญญาตรี - นิเท าสตร์ สาขาการ ษณา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญา ท - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถาบันพั นบริหาร าสตร์ NIDA)
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

9. นายรณชิต พงษ์บญ
ุ ทธิ
- Executive Vice President
กลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ์

คุณวุ ิทางการ กษา ประวัตกิ ารอบรม

46 - ปริญญา ท บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตร าสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณ ิต การเงิน และ
การธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ไม่มี

อายุ
(ปี )

8. นายธวิน อินทรแจ้ง
- Executive Vice President
กลุม่ ธุรกิจอาหารแช่แขงและ
อาหารสาเรจรูปพร้อมทาน

ชื่อ – สกุล/
ตาแหน่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผูบ้ ริหาร

- 2563

– ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั
2556-2561

– ปั จจุบนั
– ปั จจุบนั

Executive Vice President
กลุม่ ธุรกิจบรรจุภณ
ั ์
ผูจ้ ดั การทั่วไป

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ผลิต
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด
กรรมการ
Executive Vice President
กลุม่ ธุรกิจอาหารแช่แขงและ
อาหารสาเรจรูปพร้อมทาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

2558 – 2563
2558 – 2563
2557 – 2558

กรรมการ

ตาแหน่ง

2559 – 2563

ช่วงเวลา

บริษัท เอนพีพี ดู้ เซอร์วิส จากัด
บริษัท สยามยูเนี่ยน รเซ่น ู้ดส์
จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)

บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท พร้อมแพค จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)
บริษัท รุตตีด้ ราย จากัด
บริษัท กลบอล คอนซูเมอร์
จากัด มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน บริษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

นางทิพยสุดา
นางสุพร
น.ส.หลุยส์
นายอนันต์
นายชัยรัตน์
นายสมบูรณ์
นายเชิดศักดิ์
นายกุศล
นายอภิรกั ษ์
น.ส.วชิราภรณ์
นางนัดดาวดี
น.ส.สุภทั รา
นายรณชิต
นายธวิน
นายพงศ์ศกั ดิ์
นายวรพงษ์
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

บริษัทย่อย
NPPF KP TAG

D = ผูบ้ ริหาร

D

B

B

B

D

B

B

B

B

TFP NPPFS FD

C = กรรมการบริหาร

บริษัท
GLOCON
A
B
BC
B
B
B
BC
B
B
CD
CD
CD
CD
C
C
C

B = กรรมการ

ถาวรามร
วัธนเวคิน
เตชะอุบล
สิรแิ สงทักษิ ณ
เบ็ญจะมโน
กิติญาณทรัพย์
กูเ้ กียรตินนั ท์
สังขนันท์
โกษะโยธิน
อัจนปั ญญา
สุวรรณนาคินทร์
คูรตั น์
พงษ์บญ
ุ ฤทธิ์
อินทรแจ้ง
เอี่ยมศิรนิ พกุล
วุฒิพฤกษ์

รายชื่อกรรมการ/ผูบ้ ริหาร

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการบริษัท

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับ าแหน ขอ กรรมการและผู้บริหาร นบริษัทยอย

B

B

B

GCI

B

B

B

PP

B

B

B

TBM

TBM = บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จากัด

PP = บริษัท พร้อมแพค จากัด

GCI = บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

TAG = บริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จากัด

KP = บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จากัด

NPPF = บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น จากัด

FD = บริษัท ฟรุตตีด้ ราย จากัด

NPPFS = บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จากัด

TFP = บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จากัด

GLOCON = บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

่อยอบริษัท

รายงานประจำปี 2563
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รายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน :
เพื่ อให้การด าเนิ นงานของบริษั ท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)ภายใต้หลัก การกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดี เป็ นไปโดย
สอดคล้องกับ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ให้มีการกาหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้มีการปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)ได้พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เอแอล ออดิท จากัด โดยมีนางสาว
โชติกา โยควิบลู ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน ตัง้ แต่ปี 2562 โดยมีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง
ดังนี ้

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA no: 8868)
ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย
หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
งบประมาณเพื่อการวางแผนและทากาไร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎหมายบัญชีและภาษี ทเี่ กี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
TFRS ทุกฉบับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Corporate Finance สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กฎหมาย Transfer Pricing ธรรมนิติ
ทัง้ นี ้ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระและมีความโปร่งใสในการดาเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กาหนดให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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รายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 5 อ่น
รายงานของ ะกรร การตรวจสอบ
รายงานการกากับดูแลกิจการของ ะกรร การตรวจสอบ ประจาปี 2563
บริษัท กลบอล อน ูเ อร จากัด ( หา น)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษั ท โกลบอล คอนซู เมอร์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิ สระ ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3 ท่า น
ประกอบด้วย นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยรัตน์ บ็ญจะมโน และนายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายชิตพล วิเศษโชติกลุ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทและตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นให้
บริษัทมีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุ ปได้ดงั นี ้
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยได้มีการหารือร่วมกับ ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี ้
1.

วา เหนเกี่ยวกับ วา กู ต้อง รบ ว้ นเปนที่เ อ่ อ ด้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการได้สอบถามและรับ ั งคาชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีในเรื่องความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตาม
มาตรฐานที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการและกฎหมายทางบัญชีที่รบั รองและเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน อีกทัง้ ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่
เพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

2.

วา เหนเกี่ยวกับ วา เ ียง อของระบบ วบ ภายในของบริษัท
บริษัทมีการควบคุมระบบต่าง ผ่านการปฏิบตั ิตามระบบสากลที่ บริษัทได้การรับรอง เช่น ISO9001 HACCP จากตัวชีว้ ดั (KPI)
ของผูบ้ ริหารและแผนก อย่างไรก็ตามในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท เอแอล ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผู้
ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทาการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานระบบการปฏิบตั ิการของบริษัทให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วนงานและมีการให้คาแนะนาและติดตามประเด็นคงค้างอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสทาให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบข้อมูลอย่างสมบรูณแ์ ละครบถ้วน
จากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูส้ อบบัญชี และ ผูต้ รวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ จะเป็ นความเสีย่ งที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานประจำปี 2563
3.

วา เหนเกี่ยวกับการปฏิบัติตา ก ห ายวาด้วยหลักทรั ยและตลาดหลักทรั ยข้อกาหนดของตลาดหลักทรั ย หรอ
ก ห ายที่เกี่ยวข้องกับ รกิจของบริษัท
บริษั ทได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของบริษัทและข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กบั บุคคลภายนอก ทัง้ นี ้
ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด และข้อผูกพันดังกล่าว

4.

วา เหนเกี่ยวกับ วา เห าะส ของ ้สู อบบั ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563 และได้
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมตั ิที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นหนึ่งในบริ ษัทสอบบัญชีที่ได้รบั การยอมรับอย่างสูงทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ รวมถึง
ผูส้ อบบัญชีที่ทาหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัทเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความซื่อสัตย์ และความเที่ยงตรง

5. จานวนการประ
ะกรร การตรวจสอบและการเข้ารว ประ ของกรร การตรวจสอบแตละทาน
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด 5 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้
6.

วา เหนหรอข้อสังเกต ดยรว ที่ ะกรร การตรวจสอบ ด้รับจากการปฏิบัติหน้าทีต่ า ก บัตร (Charter)
โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ท และมี ความเห็ นว่า บริษั ท มีรายงานข้อมูลทางการเงิ น และการดาเนิน งานอย่างถูกต้อ ง มีก าร
ตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อกาหนดและข้อผูกพันต่าง มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมี
การปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุ ง
ระบบการปฏิบตั ิงานให้มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้ และเหมาะสมกับสภาพโดยรวมของบริษัทที่เติบโตขึน้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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