ที่ TRITN-SET 023/2563
วันที่ 23 กันยายน 2563
เรื่อง
เรียน

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ทราบว่า ตามที่ บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) ผ่านระบบ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อวันที่ 18, 19, 20 , 25, 31 มีนาคม 2563, วันที่ 21, 22 พฤษภาคม 2563, วันที่
11 และ 12 มิถุนายน 2563 ตามลำดับนั้น ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน GLOCON จำนวนทั้งสิ้น 380,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.01 ของทุนชำระแล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุน จำนวน 208,356,981.48 บาท เป็นการลงทุนเข้าซื้อ
หุ้นในราคาตลาด มีราคาถัวเฉลี่ย 0.55 บาทต่อหุ้น เดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้
เผื่อขายนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON เป็นการลงทุนระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท
ได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการของ GLOCON ผ่านการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดของ GLOCON ซึ่งจะทำให้ GLOCON มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็น
ต้นไป
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON ดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกรรม การได้มา
ซึ ่ ง หุ ้ น สามั ญ ของ GLOCON เข้ า ข่ า ยเป็ น รายการได้ ม าซึ ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 10.33 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์การคำนวณที่ 1 คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนำขนาดรายการดังกล่าวมาคำนวณรวมกับมูลค่าของ
การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ14.62 ซึ่งเป็น
ขนาดรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ดังนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON ดังกล่าว ส่งผลให้
GLOCON มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

รายละเอียดการเข้าทำรายการ
รายการ
รายละเอียด
วันที่ทำรายการ
§ 18 มีนาคม 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 1)
§ 19 มีนาคม 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 2)
§ 20 มีนาคม 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 3)
§ 25 มีนาคม 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 4)
§ 31 มีนาคม 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 5)
§ 21 พฤษภาคม 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 6)
§ 22 พฤษภาคม 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 7)
§ 11 มิถุนายน 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 8)
§ 12 มิถุนายน 2563 วันที่เข้าซื้อหุ้น (ครั้งที่ 9)
§ 23 กันยายน 2563 วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุน
ผู้ซื้อ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย
ผู้ถือหุ้นของ GLOCON
ลักษณะการทำรายการ บริษ ัท เข้า ลงทุน โดยการซื้อ หุ้น สามัญ จากผู้ถ ือ หุ้น ของ GLOCON ผ่า นระบบการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 380,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20.01 ของทุนชำระแล้ว
รายละเอียดทรัพย์ สินทีไ1 ด้ มาทีส1 ่ งผลให้ เป็ นบริษทั ย่ อย

ชื่อบริษัท
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON)
ธุรกิจของ GLOCON แบ่งออกเป็นหลัก ๆ ดังนี้
1. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ ออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ คือ บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่มีการส่งให้ลูกค้ารายใหญ่ที่มีรายได้ในประเทศ บรรจุภัณฑ์ขวด
พีอีที และบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง การผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ป แช่ แ ข็ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารกึ ่ ง สำเร็ จ รู ป พร้ อ มรั บ ประทาน เพื่ อ
จำหน่ายภายในประเทศให้กับเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ และต่างประเทศ
3. ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารบริการด่วน เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) มี
24 สาขาทั่วประเทศ และร้านอาหารคิทเช่นพลัส มี 52 สาขาทั่วประเทศ ในศูนย์การค้า
โฮมโปร
4. ธุรกิจผลไม้อบแห้ง การผลิต และจำหน่ายผลไม้อบแห้งเพื่อส่งออก เกือบร้อยละ 100
ในตลาดขนาดใหญ่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป และเริ่มขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชีย และ
ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ เช่น มะม่วงอบแห้ง มะละกออบแห้ง เป็นต้น
5. ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่
การดำเนิน ธุร กิจ ศูน ย์ก ารค้า ภายใต้ช ื่อ The Bio Mall ตั้ง อยู่ร ิม ถนนบรมราชชนนี
ระหว่างแยกไปพุทธมณฑลสาย 4
2,658,648,881 บาท
1,899,050,915 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ
1,899,050,915 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท
คณะกรรมการ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
(ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)
1. นายอนันต์
สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยรัตน์
เบ็ญจะมโน
กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
4. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายเชิดศักดิ์
กู้เกียรตินันท์
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
กรรมการ
8. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา
กรรมการ
9. นายกุศล
สังขนันท์
กรรมการ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับ
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)
(ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 1. บมจ.ไทรทัน โอลดิ้ง
380,000,000
20.01
2. Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd
285,000,000
15.01
3. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
129,537,000
6.82
4. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
50,000,000
2.63
5. บริษัท ไทรเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
44,371,176
2.34
ที่ตั้ง
283/99 อาคารโฮมเพลสออฟฟิตบิลดิ้งชั้น 20 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการดําเนินงานสํ าหรับหกเดือน สิ4นสุ ดวันที8 30 มิถุนายน 2563 ของ GLOCON
หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้จากการขายและบริ การ-บรรจุภณั ฑ์และอื7น ๆ
รายได้จากการขายอาหารและเครื7 องดื7ม
รวม
กําไรขัAนต้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนชัว7 คราว
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด/สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที7เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สําหรับงวด/สําหรับปี

ไตรมาส
2/2563
298.53
493.58
792.11
153.47
(12.31)
(0.22)
(12.53)
(17.68)

ไตรมาส
ปี 2562
2/2562
288.87 592.70
290.07 579.10
578.94 1,171.80
131.36 226.00
(23.16) (32.70)
(4.77) (15.70)
(27.93) (48.40)
(28.41) (59.70)

ปี 2561
629.50
533.10
1,162.60
228.00
(203.80)
(75.20)
(297.00)
(280.90)

ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทนั้น บริษัทยังดำรงไว้ซึ่งนโยบายการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดิม โดยมุ่งเน้นการ
กระจายการลงทุนระยะสั้น และระยะยาว โดยพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่ดี มีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ธุรกิจที่กำลังมีผลประกอบการที่ดีขึ้น (Turnaround) รวมถึงธุรกิจที่
สามารถเสริมสร้างให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เดิมเติบโตมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

ดังนั้น ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจหลัก แบ่งออกเป็น 3
กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. กลุ่ม ธุรกิจ รับเหมาก่อ สร้าง ดำเนิน ธุรกิจโดยบริษ ัท ไทรทัน เอ็น จิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหาชน) รับเหมางานประเภทก่อสร้างวางทางน้ำมัน ท่อก๊าซ คลังน้ำมัน และงานวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
และบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด รับเหมางานประเภทก่อสร้างวางระบบอาณัติสญ
ั ญาณ ระบบไฟฟ้าใน
การเดินรถไฟ การออกแบบและบํารุ งรักษาเครื7 องจักรกลที7เกี7ยวข้องกับงานรถไฟทุกประเภท
2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด ผ่านการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ
บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด มีกำลังการผลิต 3 เมกกะวัตต์ และบริษัท โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จำกัด มีกำลังการผลิต 4.9 เมกกะวัตต์
3. กลุ่มธุรกิจอาหารและบรรจุภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่ม
ธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน มีลักษณะการดำเนินธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนใน GLOCON
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนใน GLOCON จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทจะมีฐานรายได้ที่มั่นคง และแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น โดยเข้าสู่ธุรกิจตลาด
ผู้บริโภค (Consumer) และตลาดส่งออก (Global) รวมถึงมีความต่อเนื่องของรายได้ในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมารายได้หลักของ
บริษัทส่วนใหญ่มาจากงานรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ และรายได้จากธุรกิจพลังงานที่กำลังจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของ
ธุรกิจ ประกอบช่วงเวลานี้สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และชะลอตัวอย่างมาก เกิดปัญหารอบด้าน ทั้งสงครามการค้า และปัญหา
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท
ฉะนั้น การตัดสินใจเข้าไปลงทุนใน GLOCON ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการกระจายความเสี่ยงและการสร้างฐาน
รายได้ระยะยาวแล้ว การลงทุนก็ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมาก อีกทั้ง การที่บริษัทได้มาซึ่งอำนาจการควบคุมกิจการโดยผ่านการ
แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของ GLOCON ทำให้ GLOCON กลายเป็นบริษัทย่อย
ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่เติบโตมากยิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา GLOCON มีผล
ขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าสถานการณ์ในช่วงไตรมาส 2/2563 จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 แต่ผลการดำเนินงานของ GLOCON กลับดีขึ้นว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบกับในช่วงไตรมาส
1/2563 GLOCON ได้เข้าซื้อธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจผลไม้อบแห้งและเริ่มรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภายหลังจากการเข้าซื้อ
ธุรกิจดังกล่าวแล้ว GLOCON มีแผนปรับช่องทางการส่งออกจากเดิมเน้นการส่งออกในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็น
หลัก เป็นขยายการส่งออกในภูมิภาคพื้นเอเชีย และรวมถึงการเริ่มวางจำหน่ายสินค้าภายในประเทศอีกด้วย ดังนั้น จึงทำให้
บริษัทเชื่อมั่นว่า GLOCON มีโอกาสจะกลับมากำไรได้ในอนาคต และเมื่อ GLOCON มีกำไร บริษัทก็จะสามารถรับรู้ผลกำไร
ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

