
 

 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

 

วัน เวลำ และสถำนทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์

พอยต ์เทอมินอล 21 ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม  

1. นายอนนัต ์     สิรแิสงทกัษิณ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการอิสระ 

2. นายสิทธิศกัดิ ์     เอกพจน ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายเอกฉนัท ์     จนัอไุรรตัน ์  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ   

4. นายเชิดศกัดิ ์     กูเ้กียรตินนัท ์  ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ  
และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

5. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการ   
6. นางสาวหลยุส ์ เตชะอบุล  กรรมการ   
7. นายพงศศ์กัดิ ์ เอี่ยมศิรนิพกลุ  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
8. นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเส่ียง 

     และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงนิ 
 

กรรมกำรทีล่ำประชุม  

1. นายกมัพล ตติยกว ี   กรรมการ 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากผูส้อบบญัชบีรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไดแ้ก่   
1. นายธีรศกัดิ์   ฉั่วศรีสกลุ 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนจากบรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
1. คณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล    
2. คณุธนชัชญาน ์  ปิยะพิชาญพงศ ์

  



 

 

เร่ิมประชุมเวลำ 14.00 น. 

นางสาวฐานิตา  ราชกวี ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุครัง้นี ้ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุท่าน เพื่อเขา้สู่การ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า  

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ จ านวน 104 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

753,162,554 หุน้ จากหุน้ทัง้หมด 1,899,050,915 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 39.6599  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ

บรษิัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 33 

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมได้ชี ้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุ สรุปไดด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนท่ีไดร้บั ณ ตอน
ลงทะเบียน 

2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
3. เมื่อประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดคดัคา้น

หรืองดออก  เสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง ประธานฯ จึงจะสรุปคะแนนในวาระนัน้ๆ หากมี
ผูใ้ดคัดคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดใหแ้ละยกมือขึน้ 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วม
ประชมุ  และสรุปผลใหท้ี่ประชมุทราบ 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้นัน้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจากบรษิัทจะนบัคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ หลงัจากนัน้ ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

5. หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหซ้ักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยเขียนข้อซักถามหรือความคิดเห็นลงในกระดาษที่
จดัเตรียมไวใ้หแ้ละส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษิทั  หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะเสนอแนะความคิดเหน็
อื่นท่ีไม่อยู่ในวาระการประชมุ สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านไดใ้นวาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

6. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ พิธีกรจะเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระทัง้ 
3 ท่านออกจากหอ้งประชมุจนกว่าการพิจารณาในวาระนีจ้ะแลว้เสร็จ และจะด าเนินการใหเ้ลือกกรรมการ
ไดท้ีละท่าน โดยท าตามขัน้ตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ 

นายอนนัต ์ สิริแสงทกัษิณ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธำนฯ”) ไดเ้ปิด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พรอ้มกับกล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอให้ นางสาวฐานิตา   

ราชกวี เป็นผูด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระต่อไป 

  



 

 

วำระที ่1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท ไดถู้ก

จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 รายงานการประชมุดงักล่าวไดท้ าการบนัทึกขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้พรอ้ม

ทัง้ท าการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่ก าหนดตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.glocon.co.th) แลว้  

 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 

1/2562 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีขอ้สงสัยและเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่

ประชมุอนมุตัิรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

วำระที ่2   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 

 นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารในแต่ละธุรกิจ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่  

ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุซกัถามหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2562 



 

 

 ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 ตามที่ประธานฯ น าเสนอ 

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ  

  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที ่3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

ประจ ำปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมใหพ้ิจารณางบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุบ็ดเสร็จของบริษัทซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการบรษิัทซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ลว้ 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่

ประชมุอนมุตัิงบการเงินดงักล่าว 

 นำงสำววชิรำลักษณ ์ แสงเลิศศิลปชัย ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า สินคา้ Ready-to-eat ใน

รา้นสะดวกซือ้ 7-11 มีสญัญาในระยะยาวขนาดไหน มีโอกาสที่ 7-11 จะน าสินคา้ที่บรษิัทผลิตใหไ้ปผลิตเองหรือไม่ และใน

ส่วนนีบ้รษิัทได ้Margin สงูกว่า 7-11 หรือไม่ 

 นำยเชิดศักดิ ์กรรมกำรชีแ้จงว่า ธุรกิจ 7-11 ไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถเขา้ถึงไดง้่าย หากจะน าสินคา้เขา้ไปจะตอ้ง

มีการวางแผนล่วงหนา้และใชเ้วลาค่อนขา้งนาน หากสินคา้ชนิดไหนขายไม่ดีจะไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ไปอีก ในส่วนของ OEM 

จะมี Margin ที่ต  ่า เพราะทาง 7-11 คิดส่วนต่างที่ตอ้งไดร้บัดว้ย บรษิัทจึงมีวิธีในการบรหิาร เช่น การบรหิารฝ่ายจดัซือ้ใหไ้ด้

วตัถุดิบที่มีคุณภาพดี และมีราคาถูกลง หรือการบริหารฝ่ายผลิตใหม้ีคุณภาพมากขึน้ โดยในปีที่ผ่านมา Margin ไดม้ีการ

ปรบัขึน้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเป็นธุรกิจที่ Low Margin ซึ่งตอ้งเนน้ High Volume เพราะเมื่อน ามาค านวนแลว้ก็จะมี

มลูค่าการขายและท าก าไรไดส้งูขึน้  

นำงสำววชิรำลักษณ ์ แสงเลิศศิลปชัย ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า ในอนาคตจะมีการผลิต

สินคา้ซึ่งเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บั 7-11 หรือไม่  

นำยเชิดศักดิ์ กรรมกำรชีแ้จงว่า ใน 1 ปี บริษัทจะมีสินคา้ที่ผลิตใหท้าง 7-11 ประมาณ 7-8 ชนิด โดยไดม้ี

การคิดสินคา้ใหม่ๆ รว่มกบัทาง 7-11 ดว้ย 

นำงสำวสิริวัฒนำ กลำงประพันธ ์ผูถื้อหุน้รบัมอบฉนัทะจากนายประสิทธ์ิ กรโชคอนนัต ์สอบถามดงันี ้

1. ภาพรวมในไตรมาส 2 บรษิัทมองว่าจะดีกว่าไตรมาส 1 หรือไม่ 



 

 

2. กงัวล Covid-19 จะกระทบธุรกิจหรือไม่ จากสถานการณท์ี่มีแนวโนม้ว่าจะเกิดการระบาดรอบ 2 
3. บรษิัทคาดว่าจะมีการใชเ้งินลงทนุเพิ่มอีกหรือไม่ และใชเ้ท่าไหร่ 
4. มีแผนธุรกิจ M&A หรือไม่ หากมีสนใจในธุรกิจกลุ่มไหน 
5. จากการท่ี TRITN เขา้มาถือหุน้นัน้ จะมีการท าธุรกิจรว่มกนัหรือไม่ 

 
นำยเชิดศักดิ ์กรรมกำรชีแ้จงดงันี ้

1. รายไดจ้ากไตรมาส 1 ปิดประมาณ 400 ลา้นบาท คาดว่าในไตรมาสที่ 2 จะปิดประมาณ 500 ลา้นบาท 
2. ในเรื่องของความกงัวลเก่ียวกบั Covid-19 นัน้ ที่ผ่านมาเราไดม้ีการเตรียมตวัพอสมควร แต่ก็มีผลกระทบ

บา้งโดยเฉพาะในธุรกิจรา้นอาหาร ในส่วนของธุรกิจอาหารแช่แข็งก็ไดร้บัผลกระทบเนื่องจากสินคา้ไม่
สามารถส่งออกไดเ้นื่องจากมีการปิดประเทศปลายทาง ท าใหไ้ม่สามารถเคลียรสิ์นคา้ออกจากคลงัได ้ซึ่ง
หากมีการระบาดรอบ 2 ในต่างประเทศก็ย่อมมีผลกระทบกบับรษิัทได ้

3. จะมีการใชเ้งินลงทุนในส่วนของทรพัยสิ์นนอ้ย จะเห็นไดว้่าธุรกิจ Fruity Dry จะมีทรพัยสิ์นนอ้ยมาก ซึ่ง
หากมีการลงทุนคาดว่าจะเป็นการลงทุนในโรงงานมากกว่า ซึ่งปัจจบุนัก าลงัพิจารณาอยู่ คิดว่าเงินลงทนุ
จะไม่เกิน 10 % ของรายได ้เพราะเราเนน้เรื่องการท างานเพื่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

4. ในส่วนของธุรกิจ M&A ก็มีศึกษาอยู่ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้โดยเนน้เป็นธุรกิจอาหารที่จะมี
การขยาย และเป็นธุรกิจส่งออกที่ก าลงัจะขยาย 

5. เรื่อง TRITN เขา้มาถือหุน้นัน้ ขอชีแ้จงว่าธุรกิจของบรษิัทกบั TRITN คนละธุรกิจกนั แต่ TRITN มีขอ้ดีคือ
การเป็นธุรกิจ Holding Company จึงมีการไปลงทนุในธุรกิจที่เห็นว่าน่าจะดี การเขา้มาถือหุน้ของ TRITN 
ท าใหหุ้น้ของบรษิัทเติบโตขึน้ อาจจะมีลงทนุรว่มกนับา้งในอนาคต 

นำยภูมิชำย  แซ่จัง ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามว่า ในอนาคตบริษัทมีโอกาสที่จะร่วมทุนกับรา้นอาหาร

บารบ์ีคิว พลาซ่า เพื่อเสรมิจดุแข็งในดา้นรา้นอาหารหรือไม่ 

นำยเชิดศักดิ ์กรรมกำรชีแ้จงว่า บรษิัทมองว่าธุรกิจรา้นอาหารบารบ์ีคิว พลาซ่า ไม่ใช่ธุรกิจที่บรษิัทจะเขา้ไป

รว่มทนุเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ยาก 

นำงสำวสิริวัฒนำ กลำงประพันธ ์ผูถื้อหุน้รบัมอบฉนัทะจากนายประสิทธ์ิ กรโชคอนนัต ์สอบถามดงันี ้

1. ธุรกิจผลไมอ้บแหง้มีสดัส่วนรายไดเ้ป็นในประเทศ และต่างประเทศก่ีเปอรเ์ซ็น 
2. Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้หรือไม่ 
3. จากความตัง้ใจที่จะขยายธุรกิจผลไมอ้บแหง้ไปยงั จีน ยโุรปตะวนัออก และตะวนัออกกลาง บรษิัทคาดว่า

สดัส่วนรายไดใ้นต่างประเทศจะเพิ่มขึน้ก่ีเปอรเ์ซ็นภายในปี 2563 
4. การลงทนุในเครื่องจกัร คาดว่าจะลงทนุเท่าไหร่ 

นำยพงศศั์กดิ ์กรรมกำร ชีแ้จงดงันี ้

1. ธุรกิจผลไม่อบแหง้มีสดัส่วนรายไดท้ี่เป็นของต่างประเทศ 99% ภายในประเทศนอ้ยมาก ในอนาคตจะมีการ
พฒันาขายสินคา้ภายในประเทศมากขึน้โดยขายผ่านทาง 7-11 ซึ่งคาดว่าในช่วงประมาณไตรมาส 3 จะได้
วางจ าหน่าย 



 

 

2. Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออก เนื่องจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการนอ้ยลง ท าใหม้ีการระงบัการสั่ง
และมีการเลื่อนการส่งออกบา้ง และเนื่องจากมีการล็อกดาวนท์ าใหก้ารไปท าธุรกรรมในต่างประเทศยากขึน้ 
จึงท าใหย้อดขายของบรษิัทลดลงจากที่คาดการณไ์ว ้

3. ในปัจจบุนัยงัไม่มีการส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศจีนแต่ก็มีรายที่ก าลงัเจรจาอยูบ่า้ง โดยสินคา้ที่ทางจีนสนใจ
คือมะม่วงอบแหง้ คาดว่าในไตรมาส 4 จะมีการส่งออกอยู่บา้ง ซึ่งอาจสรา้งรายไดใ้หบ้ริษัทเพิ่มขึน้ 4-5% 
จากรายไดปั้จจุบันที่มีอยู่ ในส่วนยุโรปตะวันออกก็จะมี รัสเซีย ยูเครน เป็นตลาดหลักที่ส่งออกอยู่ ส่วน
ตะวนัออกกลางก็จะเป็นเป้าหมาย โดยบรษิัทก าลงัเตรียมตวัและหาผูน้  าเขา้ เพื่อส่งออก 

4. ส่วนเรื่องการลงทนุในเครื่องจกัรคาดว่าจะมีการลงทนุในไตรมาส 4 ซึ่งปัจจบุนัก าลงัอยู่ระหว่างเจรจา 

นำงสำวอชิดำ ยงเมธำวุฒิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวชื่นชม กรรมการและผูบ้ริหาร ที่ไดท้  างานจน

บริษัทมีผลการด าเนินการที่ดีขึน้ และแนะน าให ้A&W เพิ่มรายการอาหาร หรือสรา้งความเป็นเอกลักษณข์องอาหารให้

ผูบ้รโิภคไดย้ินชื่อแบรนดแ์ลว้นึกถึงทนัที 

นำงทิพยว์ัลย ์พูลเกษ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามว่า ในปี 2562 ขาดทุนจากเงินลงทนุชั่วคราวเนื่องจาก

น าเงินไปลงทนุอะไร และในปี 2563 นโยบายลงทนุส าหรบัเงินกอ้นนีค้ืออะไร 

นำงสำววชิรำภรณ ์ กรรมกำร ชีแ้จงว่า เงินลงทนุชั่วคราวนีเ้ป็นเงินลงทุนในหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นการลงทนุใน

อดีต จนกระทัง้ในปี 2562 ทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการมองว่าการลงทุนนีไ้ม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท จึงมีการทยอย

ขายจนหมด และจะน าเงินกอ้นนีไ้วใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท 

นำยศักดำ ตั้งศักดิส์ถิตย ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามดงันี ้

1. ในครึ่งปีหลังธุรกิจ Packaging จะเติบโตเท่าใด หลังจากการคลายล็อกดาวนก์ารสั่งซือ้กล่องจะลดลง
หรือไม่ และก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคที่ลดลงจะกระทบกบัผลการด าเนินงานหรือไม่ 

2. ธุรกิจผลไมอ้บแหง้ส่งออกไปยงัประเทศใด ธุรกิจก าไรดีเหตใุด Vita จึงขายธุรกิจ 
3. ธุรกิจอาหาร Ready-to-Eat มีก าไรสทุธิเท่าใด 
นำยพงศศั์กดิ ์กรรมกำร ชีแ้จงดงันี ้

1. ธุรกิจ Packaging ในครึ่งปีหลงัมีแนวโนน้การเติบโตที่ดี มีการพฒันาสินคา้ร่วมกันกับลกูคา้ โดยคาดว่า
รายไดจ้ะดีขึน้ประมาณ 10% ในส่วนของการขายบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องมีอัตตราสูงขึน้เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคมีการสั่งซือ้อาหารผ่านทาง Delivery มากขึน้ 

2. ธุรกิจผลไมอ้บแหง้มีการส่งออกไปยังโซนยุโรป รสัเซีย อังกฤษ เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์กรีซ USA ญ่ีปุ่ น 
ไตห้วัน ออสเตรเลีย เป็นตน้ ธุรกิจนีม้ีก าไรในไตรมาสแรกประมาณ 7% ซึ่งคาดว่าจะปิดไตรมาส 2 ได้
ประมาณ 10% เหตุที่ Vita ขายกิจการเนื่องจากบริษัทเดิมมีภาวะติดขดัดา้นการเงินเนื่องจากมีการหยิบ
ยืมกนัโยงใยไปมา จึงขอใหท้างบรษิัทเขา้ไปช่วยซึ่งจรงิๆ แลว้ไม่ไดข้ายแต่เป็นการบรหิารรว่มกนั 

3. ธุรกิจอาหาร Ready-to-Eat มีก าไรสุทธิในไตรมาสแรกประมาณ 3-4% คาดว่าในไตรมาส 2 จะอยู่ที่
ประมาณ 5-7% 
 

  



 

 

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 

ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้ว  เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  

มียอดขาดทนุสะสม คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่

ประชมุอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดงักล่าว  

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

 

 

วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 ผู้ด  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน

หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวน

ใกลท้ี่สดุกับส่วนหน่ึงในสาม โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการ

ของบรษิัทตามก าหนดวาระ ดงันี ้

1. นายพงศศ์กัดิ์ เอี่ยมศิรนิพกลุ กรรมการ 
2. นางสาววชิราภรณ ์  อจันปัญญา กรรมการ 
3. นายกมัพล ตติยกวี กรรมการ 

 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาเลือกตัง้

บคุคลเป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายกศุล   สงัขนนัท ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายกมัพล ตติยกวี 
2. นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายพงศศ์กัดิ์ เอ่ียมศิรนิพกลุ 
3. นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

 โดยขอ้มลูของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และที่เสนอผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก

วาระหนึ่งไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการ ทัง้ 3 ท่าน 

มีความเหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิเลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัท

อีกวาระหนึ่ง  

 (ทั้งนี ้กรรมการที่จะไดร้ับการเลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งทั้ง  3 ท่าน ไม่ไดร้่วมอยู่ในห้องประชุมจนกว่าการ

เลือกตัง้จะแลว้เสรจ็ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ย่างอิสระและมีความโปรง่ใส) 

  



 

 

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่

ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทัง้ 3 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคล โดยในระหว่างวาระมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ย

ตนเอง  

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ดว้ยเสียงขา้งมาก

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ท่านแรก นายกศุล  สงัขนนัท ์

 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิเลือกนายกศุล  สงัขนนัท ์เป็นกรรมการบริษัทดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

ท่านที่สอง นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์

 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิเลือกนายสมบูรณ ์ กิติญาณทรพัย ์เป็นกรรมการบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

 

 

ท่านที่สาม นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนางสาววชิราภรณ์  อัจนปัญญาเป็นกรรมการบริษัทดว้ยคะแนนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นว่าจ านวนค่าตอบแทนที่ใหก้รรมการควรอยู่ใน

ระดบัที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถและมีคุณภาพไวไ้ด ้รวมทัง้ควรอยู่ใน

ระดบัเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ ไดร้บัมอบหมาย คณะกรรมการจึงพิจารณาก าหนด

ผลประโยชนต์อบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น ค่าบ าเหน็จ และค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้

• ต าแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี 

• ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี 

• กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาท/ท่าน/ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ 30,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

240,000 บาท/ปี 



 

 

• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน 120,000 บาท/ 

ท่าน/ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

40,000 บาท/ทา่น/ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นีไ้ม่เกิน 60,000 บาท/ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นีไ้ม่เกิน 30,000 บาท/ท่าน/ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรหิารความเส่ียง 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

40,000 บาท/ทา่น/ปี 

           โดยส่วนที่เหลือเห็นสมควรมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจจดัสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ว่าค่าตอบแทนที่น าเสนอเป็นจ านวนที่เหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชมุ  

ผูถื้อหุน้อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่

ประชมุอนมุตัิค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ดงักล่าว  

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ 

  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมด

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

  ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บั

มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

 

 

วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

 ผู้ด  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้

พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ส าหรบัปี 

2563 ดงัมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้

1. นายนรนิทร ์  จรูะมงคล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8593 หรือ 
2. นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรตันช์ชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6549 หรือ 
3. นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 9919 หรือ 
4. นางสาวอมรจติ เบา้หล่อเพชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 10853 

 และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทเป็นเงินจ านวน 2,350,000 บาท ทั้งนี ้ ไม่รวม

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่ไดจ้่ายจรงิ  

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่

ประชมุอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดงักล่าว  

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

 

 

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนกำรใช้เงินจำกวัตถุประสงค์และ

แผนกำรใช้เงินเพิ่มทุน จ ำนวน 155,522,610 บำท ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังที ่1/2561 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันที ่16 มีนำคม 2561 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิ

การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทนุท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(ก) วัตถุประสงคแ์ละแผนกำรใช้เงนิเพิ่มทุน ก่อน กำรเปลี่ยนแปลง 

สืบเนื่องจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งจดัประชมุเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2561 ไดม้ีมติ
อนุมัติการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement) 
ไดแ้ก่ Asia Alpha Equity Fund 1 จ านวน 400,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีราคา
เสนอขายหุน้ละ 0.70 บาท และจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ท าใหบ้รษิัทไดร้บัเงนิจาก
การเพิ่มทุนในครัง้นั้น เป็นเงินจ านวน 280,000,000 บาท ทั้งนี ้บริษัทไดช้ีแ้จงเก่ียวกับวัตถุประสงค์
และแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุไว ้ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

ล ำดับ วัตถุประสงคแ์ละแผนกำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1. เพื่อขยายธุรกิจกลุ่มอาหารในปัจจบุนัของบรษิัท   

 1.1 ซื ้อใหม่วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับธุรกิจโรงงาน
อาหาร/ปรับปรุงเครื่องจักร / อาหารพร้อม
รบัประทาน/อาหารแช่แข็ง 

54.5 ภายในปี 2561 

 1.2 ขยายสาขารา้นอาหาร1 210 ภายในปี 2562 

2. เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการท าธุรกิจ2 15.5 - 



 

 

 

หมายเหตุ: 1 ประกอบดว้ยตน้ทุนในส่วนของงานระบบและอุปกรณข์นาดใหญ่ประมาณ 120 
ลา้นบาท และเงินทุนหมนุเวียน 90 ลา้นบาท กล่าวคือบริษัทมีตน้ทุนประมาณ 7 ลา้นบาทต่อ
สาขา ซึ่งประกอบดว้ย 

- ตน้ทุนในส่วนของงานระบบและอุปกรณข์นาดใหญ่ประมาณ 4 ลา้นบาท ต่อ
สาขา 

- เงินทนุหมนุเวียน เช่น เงินสด สินคา้คงเหลือ เงินประกนัการเช่าต่างๆ และอื่นๆ 
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและค่าใชจ้่ายในการเปิดรา้น ประมาณ 3 ลา้น
บาท ต่อสาขา ทั้งนี ้บริษัทไดต้ัง้ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวโดย
อา้งอิงจากประสบการณก์ารท าธุรกิจรา้นอาคารตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และผล
ประกอบการในปัจจบุนั 

2 จากการวิเคราะหอ์ตัราส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อสินทรพัยง์บการเงินรวม 4 ไตร

มาสล่าสดุ ไดแ้ก่ ไตรมาส 4 ปี 2559, ไตรมาส 1 ปี 2560, ไตรมาส 2 ปี 2560, ไตร

มาส 3 ปี 2560 จะอยู่ที่รอ้ยละ 31-36 แต่ปัจจุบนับริษัทยงัมีกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงานติดลบ ซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีเงินทุนหมนุเวียนส าหรบั

สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ จึงมีความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ตามดว้ย 

ค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุน จ านวน 210 ลา้นบาท รวมถึง 
วตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุดงักล่าว 

เนื่องดว้ย บรษิัทมีแผนที่จะเปิดสาขารา้นอาหารบรกิารดว่น A&W ใหค้รบก าหนด 100 สาขา ภายในปี 
2564 ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2559 ทั้งนี ้ในตน้ปี 2561 บริษัทไดเ้ปิดสาขารา้นอาหารไปแลว้
จ านวน 33 สาขา จึงยงัคงเหลือสาขาที่จะตอ้งเปิดเพิ่มอีกอย่างนอ้ย 67 สาขา ดงันัน้ บริษัทจึงมีแผน
ว่าจะน าเงินเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจ ากัดจ านวน  210 ลา้นบาทดังกล่าว ไปใช้ในการขยายสาขา
รา้นอาหารเพิ่มเติมจ านวน 30 สาขา ซึ่งสาขาที่จะเปิดใหม่ดงักล่าว จะเนน้พืน้ที่ชุมชนใหญ่และย่าน
ธุรกิจเป็นหลกั โดยบรษิัทก าลงัจะลงนามในบนัทึกความรว่มมือกบับรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
(“เชลล”์) ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2561 ภายใตบ้นัทึกความร่วมมือนี ้บริษัทจะรว่มมือกบัเชลลใ์นการ
เปิดสาขารา้นอาหารบรกิารด่วน A&W ภายในสถานีบรกิารน า้มนัของเชลล ์ไม่นอ้ยกว่า 10 สาขาต่อปี 
จนถึงปี 2566 และยงัมีการเจรจาในลกัษณะนีก้บัสถานีบรกิารน า้มนัอื่นๆ รวมถึงคอมมนูิตีม้อลลต์า่งๆ 
อีกดว้ย นอกจากนี ้บรษิัทไดเ้ลือกท าเลและสถานท่ีแลว้จ านวน 20 สาขา โดยอยู่ในระหว่างการเขา้ท า
สญัญา ท่ีเหลืออีก 10 สาขา บรษิัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกพืน้ท่ีที่เหมาะสม 

แผนกำรด ำเนินกำรเปิดสำขำร้ำนอำหำรจ ำนวน 30 สำขำในปี 2561 

ระยะเวลำ จ ำนวนสำขำทีจ่ะเปิดบริกำร 

ไตรมาสที่ 1 1 

ไตรมาสที่ 2 10 

รวม 280 - 



 

 

ไตรมาสที่ 3 12 

ไตรมาสที่ 4 7 

รวม 30 

ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บรษิัทไดเ้ปิดบรกิารรา้นอาหารบรกิารด่วน A&W ไปแลว้ จ านวน 10 สาขา โดยใชเ้งิน
เพิ่มทนุดงักล่าวจ านวน 54,477,390 บาท และคงเหลือเงินเพิ่มทนุอีกจ านวน 155,522,610 บาท โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนที่ไดน้ าส่งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ เมื่อ
วนัท่ี 30 มกราคม 2563 

(ข) สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนกำรใช้เงนิเพิ่มทุน 

เนื่องดว้ย บรษิัทไดม้ีการปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกิจใหม่ อนัเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขนั และ
ผลประกอบการในธุรกิจรา้นอาหาร รวมทัง้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทจึงต้องการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทุน เพื่อใหก้ลุ่มบริษัทกลบัมาท าก าไรโดยเร็วที่สดุ เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้ 

(ค) วัตถุประสงคแ์ละแผนกำรใช้เงนิ หลัง กำรเปลี่ยนแปลง 

ดว้ยเหตุผลที่กล่าวมาตามข้อ (ข) ข้างตน้ บริษัทจึงไดพ้ิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงิน  
เพิ่มทุน เพื่อใหเ้กิดประโยชนอ์นัสงูสดุต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ รวมทัง้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจใน
ปัจจุบัน และรองรบัแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสงูขึน้ 
โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเดิมที่ ก าหนดไว้ 
ดงัต่อไปนี ้

ทัง้นี ้การน าเงินจ านวนที่เหลือจากการเพิ่มทนุดงักล่าวไปใชใ้นขยายธุรกิจอาหาร จะส่งผลดีกบับริษัท
และผูถื้อหุน้มากกว่าการน าไปใชส้ าหรบัการขยายสาขารา้นอาหารตามแผนเดิม เนื่องจากในปัจจบุนั
บริษัทมีธุรกิจอาหารในส่วนที่เป็น อาหารแปรรูป และผลไมอ้บแหง้ ซึ่งสรา้งก าไรและผลตอบแทนแก่
บริษัท บริษัทจึงตอ้งการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงินเพิ่มทุน เพื่อให้กลุ่มบริษัท
กลบัมาท าก าไรโดยเรว็ที่สดุ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

ในการนี ้บริษัทคาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงินใหม่
ดงักล่าว ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2564 

ล ำดับ วัตถุประสงคแ์ละ 
แผนกำรใช้เงนิ (เดิม) 

วัตถุประสงคแ์ละ 
แผนกำรใช้เงนิ (ใหม)่ 

จ ำนวนเงนิเพิ่มทนุ
คงเหลือ 
(บำท) 

1. ขยายสาขารา้นอาหาร ขยายธุรกิจอาหาร 155,522,610 



 

 

(ง) ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนกำรใช้เงนิ 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาถึงแนวทางการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ
แลว้ เห็นว่าวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนเดิมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามที่
กล่าวมานั้นอาจไม่สอดคลอ้งกับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะการ
แข่งขันและผลประกอบการในธุรกิจรา้นอาหาร กอปรกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้บริษัทไม่สามารถน าเงินจ านวนดังกล่าวไปใชใ้นการ
ขยายสาขารา้นอาหารได ้ซึ่งดว้ยเหตผุลและความจ าเป็นดงักล่าว บรษิัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน า
เงินจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อขยายธุรกิจอาหารซึ่งแตกต่างจากที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ไว ้ดงันัน้ 
วิธีการท่ีดีที่สดุที่มิใหเ้งินเพิ่มทนุตอ้งสญูเสียโอกาสในการเพิ่มมลูค่า และส่งผลดีกบับรษิัทและผูถื้อหุน้
ที่สดุ คือ การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิเพิ่มทนุ เพื่อใหบ้รษิัทสามารถน าเงินเพิม่ทนุ
ไปใชก้ารอย่างอื่นไดต้ามความจ าเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาวต่อไป 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่

ประชุมอนุมตัิการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) ดงักล่าว  

 นำงสำวอชิดำ ยงเมธำวุฒิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามว่า การขยายธุรกิจนัน้จะท าอะไรบา้ง 

 นำยเชิดศักดิ์ กรรมกำรชีแ้จงว่า จะเป็นการเนน้ทางดา้นการขยายธุรกิจอาหารแช่แข็งเพื่อผลิตและส่งออก

โดยการหาตลาดส่งออกเพิ่ม และอีกส่วนคือธุรกิจผลไมอ้บแหง้ซึ่งเดิมมีอยู่แลว้แต่อาจเป็นการขยายธุรกิจผลไมอ้บแหง้อีก

ประเภทหนึ่งเพิ่มขึน้ หรืออาจเป็นธุรกิจการเกษตรเพื่อการส่งออกซึ่งใชเ้งินทนุค่อนขา้งสงู 

จ ำนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทนุท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ

ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

 

 

วำระที ่9  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

 นำยกิตติยศ อำภำเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามดงันี ้

1. เขา้ 7-11 แลว้จะสามารถเขา้ Family Mart ไดห้รือไม่ 
2. ส่งออกผลไมอ้บแหง้แลว้มี Import สินคา้กลบัเขา้มาขายในประเทศหรือไม่ 
3. จะเริ่มจ่ายเงินปันผลไดเ้มื่อใด ตอ้งลดทุนหรือเพิ่มทุนหรือไม่ ออก Warrant ไดห้รือไม่ ปัจจุบนัมีขาดทุน

สะสมเท่าใด 

4. ลกัษณะ สถานท่ีตัง้ และวิธีการผลิตผลไมอ้บแหง้เป็นอย่างไร 
 

นำยเชิดศักดิ ์กรรมกำรชีแ้จง ดงันี ้ 

1. สินคา้ของบริษัทสามารถไปที่ใดก็ไดไ้ม่ไดม้ีข้อจ ากัดเพียงแต่ห้ามใชแ้บรนดเ์ดียวกัน ซึ่งปัจจุบันก าลัง
ศกึษาที่จะส่งออกไปยงั Family Mart ของประเทศญ่ีปุ่ น 

2. ปัจจุบันยังไม่มีการ มี Import สินค้ากลับเข้ามาขายในประเทศ แต่มีบริษัทย่อยชื่อบริษัท โกลคอน 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูน้  าเขา้สินคา้ต่างๆ มาขายใน 7-11 โดยปัจจบุนัมีอยู่ 3-4 รายการ 

3. บริษัทสามารถออก Warrant ได ้มีการค านวนแลว้ จะเริ่มปันผลเมื่อใดยังไม่สามารถตอบไดเ้นื่องจาก
ปัจจบุนัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ประมาณ 800 ลา้นบาท การลา้งขาดทนุสะสมจะตอ้งเติบโตปีละ 40-50% 
ก็จะสามารถลา้งขาดทนุสะสมได ้

4. กระบวนการผลิตของผลไมอ้บแหง้เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม 
 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ที่กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมใน

วนันี ้และขอขอบคณุในความรว่มมือและการใหค้วามสนบัสนนุของทกุๆ ท่าน ทัง้นีบ้รษิัทจะน าขอ้เสนอแนะของทกุท่านไป

ปรบัปรุงการบรหิารใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป  

  



 

 

ปิดประชุม เม่ือเวลำ 15:50 น. 

 

 

 

(นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา) 
เลขานกุารบรษิัท                    

 

 
 

 (นายอนนัต ์ สิรแิสงทกัษิณ) 
ประธานในที่ประชมุ 

   

 

 


