
 

 
            

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน)  

 
 

วันอังคาร ที ่21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
(เร่ิมลงทะเบยีนเวลา 13.00 น.) 

 

ณ โรงแรมแกรนดเ์ซน็เตอรพ์อยท ์เทอมนิอล 21 ห้องแกรนดบ์อลรูม 

ซอยสุขุมวทิ19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงคใ์ห้ 

ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทยังคงจัดเคร่ืองดื่มและอาหารว่าง  

ไว้รับรองเฉพาะผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน 
ผู้ถอืหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะมาประชุม โปรดน าหลักฐานแสดงตน 

และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบ (กรณีมอบฉันทะ)  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในวันประชุมด้วย 
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    วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน  ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

     สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงาน

ของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code 
3. ประวตัผิูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
4. รายละเอยีดผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี 
5. ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเขา้ประชมุ 

การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง 
6. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรบัมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 
7. นยิามกรรมการอสิระของ บรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
9.  ขอ้บงัคบัของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

                               10.   แผนท่ีของสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอร์
พอยท ์เทอมินอล 21 ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

           ความเห็นของคณะกรรมการ 
       คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ท าการบันทกกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและ

ครบถว้นแลว้ พรอ้มทั้งไดท้ าการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบ SET LINK ใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซตข์อง
บริษัท (http://www.glocon.co.th) เป็นท่ีเรียบรอ้ย รายละเอียดรายงานการประชมุวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2562 
ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1     

จกงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซก่งประชุม
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ตามรายงานการประชมุท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดน้ าเสนอ 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรอง

รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ท่ีไดจ้ัดส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมนีใ้นรูปแบบ QR Code ซก่ง
ปรากฏตาม สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2  

 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจกงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จดงักล่าวไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ จกงเห็นสมควรเสนอผูถื้อ
หุน้อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผู้ถือหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมนี ้สิ่งท่ีส่งมา
ดว้ย 2 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและส ารองตาม

กฎหมายแลว้  เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการมีความเห็นว่า  
สมควรอนมุตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
   ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18.ก าหนดว่าในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนก่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหนก่งในสาม และเพื่อ
เป็นการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษัิท ระหว่างวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ถกงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มีผูเ้สนอแต่อยา่งใด 

โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ตามก าหนดวาระ ดงันี ้

1. นายพงศศ์กัดิ ์ เอี่ยมศรินิพกลุ กรรมการ 
2. นางสาววชิราภรณ ์  อจันปัญญา กรรมการ 
3. นายกมัพล ตตยิกวี กรรมการ 

คณะกรรมการซก่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สีย เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณา
เลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายกศุล   สงัขนนัท ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายกมัพล ตตยิกวี 
2. นายสมบรูณ ์ กติญิาณทรพัย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายพงศศ์กัดิ ์เอ่ียมศิรนิพกลุ 
3. นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนก่ง 

โดยขอ้มูลของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และท่ีเสนอผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
อกีวาระหนกง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นว่าจ านวนค่าตอบแทนท่ีให้กรรมการควรอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและจูงใจพอท่ีจะ

สามารถรกัษากรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีคณุภาพไวไ้ด ้รวมทัง้ควรอยู่ในระดับเดียวกบัอุตสาหกรรมและ
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย คณะกรรมการจกงพิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี โดยแบง่เป็น คา่บ าเหนจ็ และคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

 ต าแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี 

 ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี 
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 กรรมการและกรรมการอสิระ 150,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ 30,000 บาท/ท่าน/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

240,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 15,000 บาท/ทา่น/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน 120,000 บาท/ 

ท่าน/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

40,000 บาท/ท่าน/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้

ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่

เกิน 30,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 บาท/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

40,000 บาท/ท่าน/ปี 

           โดยส่วนท่ีเหลือเห็นสมควรมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจจดัสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปี
ตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนท่ีน าเสนอเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตักิ  าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

คือ บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัปี 2563 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
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1. นายนรินทร ์  จรูะมงคล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8593 หรือ 
2. นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตันช์ชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6549 หรือ 
3. นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 9919 หรือ 
4. นางสาวอมรจติ เบา้หล่อเพชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 10853 

และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท เป็นเงินจ านวน 2,350,000 บาท ทั้งนี ้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีได้จ่ายจริง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ   
โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุนี ้ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงินจากวัตถุประสงคแ์ละ
แผนการใช้เงินเพิ่มทุน จ านวน 155,522,610 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังที่ 1/2561 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(ก) วัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน ก่อน การเปลี่ยนแปลง 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 ซก่งจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ไดมี้
มติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริษัท เพื่ อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ไดแ้ก่ Asia Alpha Equity Fund 1 จ  านวน 400,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.70 บาท และจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ท าให้
บริษัทไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุนในครัง้นัน้ เป็นเงินจ านวน 280,000,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทไดชี้แ้จง
เก่ียวกบัวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุไว ้ซกง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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ล าดับ วัตถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิ จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. เพื่อขยายธุรกจิกลุ่มอาหารในปัจจบุนัของบริษัท   

 1.1 ซือ้ใหม่วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับธุรกิจโรงงาน
อาหาร/ปรับปรุงเครื่องจักร / อาหารพร้อม
รบัประทาน/อาหารแช่แข็ง 

54.5 ภายในปี 2561 

 1.2 ขยายสาขารา้นอาหาร1 210 ภายในปี 2562 

2. เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการท าธุรกิจ2 15.5 - 

รวม 280 - 

หมายเหต:ุ 1 ประกอบดว้ยตน้ทนุในส่วนของงานระบบและอปุกรณข์นาดใหญ่ประมาณ 120 ลา้นบาท และเงินทุน
หมนุเวียน 90 ลา้นบาท กลา่วคือบรษัิทมีตน้ทนุประมาณ 7 ลา้นบาทตอ่สาขา ซกง่ประกอบดว้ย 

- ตน้ทนุในสว่นของงานระบบและอปุกรณข์นาดใหญ่ประมาณ 4 ลา้นบาท ตอ่สาขา 
- เงินทนุหมนุเวียน เชน่ เงินสด สินคา้คงเหลือ เงินประกันการเชา่ต่างๆ และอ่ืนๆ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ย

ในการโฆษณาและค่าใชจ้่ายในการเปิดรา้น ประมาณ 3 ลา้นบาท ต่อสาขา ทัง้นี ้บริษัทไดต้ัง้
ประมาณการเงินทุนหมนุเวียนดังกล่าวโดยอา้งอิงจากประสบการณ์การท าธุรกิจรา้นอาคาร
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และผลประกอบการในปัจจบุนั 

2 จากการวิเคราะหอ์ตัราส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อสินทรพัยง์บการเงินรวม 4 ไตรมาสล่าสดุ ไดแ้ก่ 
ไตรมาส 4 ปี 2559, ไตรมาส 1 ปี 2560, ไตรมาส 2 ปี 2560, ไตรมาส 3 ปี 2560 จะอยู่ที่รอ้ยละ 31-
36 แตปั่จจบุนับรษัิทยงัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ ซกง่โดยลกัษณะของธุรกิจจ าเป็นตอ้ง
มีเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัสินคา้คงเหลือ เป็นตน้ จกงมีความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนเพ่ิมขกน้
ตามดว้ย 

ค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัเงินเพิ่มทุนตามวตัถุประสงคก์ารเพิ่มทุน จ านวน 210 ลา้นบาท รวมถกง 
วตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุดงักล่าว 

เน่ืองด้วย บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดสาขาร้านอาหารบริการด่วน  A&W ให้ครบก าหนด 100 สาขา 
ภายในปี 2564 ซกง่เริม่ด  าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2559 ทัง้นี ้ในตน้ปี 2561 บรษัิทไดเ้ปิดสาขารา้นอาหาร
ไปแลว้จ านวน 33 สาขา จกงยงัคงเหลือสาขาท่ีจะตอ้งเปิดเพิ่มอีกอย่างนอ้ย 67 สาขา ดงันัน้ บริษัท
จกงมีแผนว่าจะน าเงินเพิ่มทนุจากบุคคลในวงจ ากดัจ านวน 210 ลา้นบาทดงักล่าว ไปใชใ้นการขยาย
สาขารา้นอาหารเพิ่มเติมจ านวน 30 สาขา ซก่งสาขาท่ีจะเปิดใหม่ดงักล่าว จะเนน้พืน้ท่ีชุมชนใหญ่
และย่านธุรกิจเป็นหลัก โดยบริษัทก าลังจะลงนามในบันทกกความร่วมมือกับบริษัท เชลล์แห่ง
ประเทศไทย จ ากดั (“เชลล”์) ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2561 ภายใตบ้นัทกกความร่วมมือนี ้บรษิัทจะ
ร่วมมือกบัเชลลใ์นการเปิดสาขารา้นอาหารบริการด่วน A&W ภายในสถานีบริการน า้มันของเชลล ์
ไม่นอ้ยกว่า 10 สาขาต่อปี จนถกงปี 2566 และยังมีการเจรจาในลักษณะนีก้ับสถานีบริการน า้มัน
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อื่นๆ รวมถกงคอมมูนิตีม้อลลต์่างๆ อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ลือกท าเลและสถานท่ีแลว้จ านวน  
20 สาขา โดยอยู่ในระหว่างการเข้าท าสัญญา ท่ีเหลืออีก 10 สาขา บริษัทอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาเลือกพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 

แผนการด าเนินการเปิดสาขาร้านอาหารจ านวน 30 สาขาในปี 2561 

ระยะเวลา จ านวนสาขาที่จะเปิดบริการ 

ไตรมาสท่ี 1 1 

ไตรมาสท่ี 2 10 

ไตรมาสท่ี 3 12 

ไตรมาสท่ี 4 7 

รวม 30 

ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั บริษัทไดเ้ปิดบริการรา้นอาหารบริการด่วน A&W ไปแลว้ จ านวน 10 สาขา โดยใช้
เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 54,477,390 บาท และคงเหลือเงินเพิ่มทุนอีกจ านวน 155,522,610 
บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนท่ีได้น าส่งสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 

(ข) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

เน่ืองดว้ย บริษัทไดมี้การปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกิจใหม่ อนัเน่ืองมาจากสภาวะการแข่งขัน 
และผลประกอบการในธุรกิจรา้นอาหาร รวมทัง้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสั  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจร้านอาหาร  บริษัทจกงต้องการ
เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ เพ่ือใหก้ลุ่มบริษัทกลบัมาท าก าไรโดยเรว็ท่ีสุด 
เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

(ค) วัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิ หลัง การเปลี่ยนแปลง 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาตามขอ้ (ข) ขา้งต้น บริษัทจกงไดพ้ิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงิน 
เพิ่มทุน เพื่อใหเ้กิดประโยชนอ์นัสูงสุดต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ รวมทัง้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ
ในปัจจุบัน และรองรับแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ
สงูขกน้ โดยบริษัทมีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเดิมท่ีก าหนดไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้
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ล าดับ วัตถุประสงคแ์ละ 
แผนการใช้เงนิ (เดิม) 

วัตถุประสงคแ์ละ 
แผนการใช้เงนิ (ใหม่) 

จ านวนเงนิเพิ่มทุน
คงเหลือ 
(บาท) 

1. ขยายสาขารา้นอาหาร ขยายธุรกิจอาหาร 155,522,610 

ทั้งนี ้การน าเงินจ านวนท่ีเหลือจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใชใ้นขยายธุรกิจอาหาร จะส่งผลดีกับ
บรษัิทและผูถื้อหุน้มากกว่าการน าไปใชส้  าหรบัการขยายสาขารา้นอาหารตามแผนเดิม เน่ืองจากใน
ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจอาหารในส่วนท่ีเป็น อาหารแปรรูป และผลไม้อบแห้ง ซก่งสรา้งก าไร และ
ผลตอบแทนแก่บริษทั บรษัิทจกงตอ้งการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ เพ่ือให้
กลุม่บรษัิทกลบัมาท าก าไรโดยเรว็ท่ีสดุ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

ในการนี ้บริษัทคาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินใหม่
ดงักลา่ว ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2564 

(ง) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาถกงแนวทางการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่ม
ทนุแลว้ เห็นว่าวัตถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนเดิมตามท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ตามท่ีกล่าวมานัน้อาจไม่สอดคลอ้งกับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั เน่ืองจากสภาวะ
การแข่งขันและผลประกอบการในธุรกิจรา้นอาหาร กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จกงท าใหบ้ริษัทไม่สามารถน าเงินจ านวนดงักล่าวไป
ใชใ้นการขยายสาขารา้นอาหารได ้ซกง่ดว้ยเหตผุลและความจ าเป็นดงักล่าว บริษัทจกงมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งน าเงินจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือขยายธุรกิจอาหารซก่งแตกต่างจากท่ีเคยไดร้บัอนุมัติจากผู้
ถือหุน้ไว ้ดงันัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสดุท่ีมิใหเ้งินเพิ่มทนุตอ้งสูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่า และส่งผลดีกบั
บริษัทและผูถื้อหุน้ท่ีสุด คือ การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทุน เพื่อใหบ้ริษัท
สามารถน าเงินเพิ่มทุนไปใช้การอย่างอ่ืนไดต้ามความจ าเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวต่อไป 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 บริษัทขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบรษัิทจะเปิดใหผู้ถื้อ
หุน้ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุสามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะ
ใหบุ้คคลอ่ืนซกง่บรรลนุิติภาวะเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขกน้ จกงขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ น าหลกัฐานตาม สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8
มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา พรอ้มทัง้แนบเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีก าหนดและส่งกลบั
คืนมายงับรษิทัภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563  เพื่อจกัไดด้  าเนินการตามความประสงคข์องทา่นต่อไป  

 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                              
     

    (นายอนนัต ์ สริิแสงทกัษิณ) 
    ประธานกรรมการ 
  โดยมติคณะกรรมการ 

                           บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท เอ็นพีพจีี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2562 

---------------------------------------------------------- 
 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือ วันศุกรท่ี์ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์ 
เทอมินอล 21 ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษัทที่เขา้ร่วมประชุม  
1. คณุอนนัต ์ สริแิสงทกัษิณ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 
2. คณุเอกฉนัท ์ จนัอไุรรตัน ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
3. คณุเชิดศกัดิ ์ กูเ้กียรตินนัท ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คณุพงศศ์กัดิ ์ เอี่ยมศิรินพกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คณุวชิราภรณ ์ อจันปัญญา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และ CFO  
6. คณุไชยเชษฐ์ สีวลีพนัธ ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
กรรมการที่ลาประชุม  

1. นายสิทธิศกัดิ ์ เอกพจน ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการอสิระ  และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายช ูเฮง  หวี กรรมการ 
3. นายชาน องิ เจียน กรรมการ 

 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนจากส านกังานกฎหมาย เค แอนด ์พารท์เนอรส์ 

4. นายกณวรรธน ์ อรญั 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
นางสาวฐานิตา ราชกวี ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมครัง้นี ้ได้กล่าวต้อนรบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน เพ่ือเขา้สู่การ

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ของบรษัิท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มีผู้
ถือหุน้เขา้ร่วมประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ จ  านวน 140 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้677,747,449 หุน้ 
จากหุน้ทัง้หมด 1,899,050,915  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.6887  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 33 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 
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กอ่นท่ีจะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุ สรุปไดด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได ้ในบัตรลงคะแนนท่ีได้รบั ณ ตอน
ลงทะเบียน 

2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เทา่กบั 1 เสียง 
3. เม่ือประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดคดัคา้นหรือ

งดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูค้ัดคา้นหรืองดออกเสียง ประธานฯ จกงจะสรุปคะแนนในวาระนั้นๆ หากมีผู้ ใด
คัดคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดใหแ้ละยกมือขกน้ เพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนไปบนัทกกและหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหท่ี้ประชมุทราบ 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุซก่งผูม้อบฉนัทะมีค าสั่งระบกุารลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะ
เรียบรอ้ยแลว้นัน้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามรายละเอียดท่ีระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ หลงัจากนัน้ ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

5. หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหแ้จง้ช่ือ นามสกุล และซกัถามได้
ตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านใดประสงคท่ี์จะเสนอความคิดเห็นอื่นใดท่ีไม่ไดอ้ยู่ในวาระการประชุม สามารถ
แสดงความคดิเห็นไดใ้นวาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

นายอนนัต ์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดเ้ปิดการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 พรอ้มกบักล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุ และขอให ้นางสาวฐานิตา  ราชกวี เป็น
ผูด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระต่อไป 

 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ของบริษัท ไดถ้กูจดัขกน้
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 รายงานการประชมุดงักล่าวไดท้ าการบนัทกกขอ้มูลไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้พรอ้มทัง้ท าการ
เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.nppg.co.th) แลว้  

 คณะกรรมการบริษัทจกงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2562 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยัและเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท่ี้ประชุม
อนมุตัริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บั
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหพ้ิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบริษัท และการ
เปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบรษัิท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชมุซกัถามหากมีขอ้สงสยั และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท่ี้ประชุม
อนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัท และการเปล่ียนแปลงช่ือย่อหลักทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนช่ือ
บรษัิท 

  รายการ เดมิ ใหม่ 

ชือ่บริษัทภาษาไทย บริษัท เอน็พีพีจี (ประเทศไทย)  
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ชือ่บริษัทภาษา 
อังกฤษ 

NPPG (Thailand) 
Public Company Limited 

Global Consumer   
Public Company Limited 

ตราประทบั 

 

 

ชือ่ย่อหลักทรัพย ์ NPPG GLOCON 
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 นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถกงความเป็นมาของตราประทับของบริษัทว่า
แสดงถกงอะไร หมายความว่าอยา่งไร 
 นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าตราประทบัของบริษัทไดมี้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบมาร่วมออกแบบ โดยมีลกัษณะคลา้ยรูปโลกซกง่ทางทีมออกแบบไม่ไดต้อ้งการใหก้ลมเกินไป จกง
ขยับออกเล็กนอ้ยท าใหดู้มีลักษณะคล้ายเลข 1 ไทย (๑) ซก่งถือว่าเลข 1 ไทย (๑) นั้นเป็นเลขมงคล  มีความหมายในการท่ี
บรษัิทจะกา้วเขา้ไปสู่การเป็นผูน้  าทางธุรกจิ 

 นายอนุ  ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าค าว่า Global Consumer หมายถกง การส่งออก
ในระดบัโลกหรือเฉพาะในเอเชีย หรือหมายถกงความหลากหลายทางธุรกิจ  ส่วนค าว่า Consumer อยากทราบว่าในภายภาค
หนา้หากบรษัิทจะไม่ท าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั Consumer แลว้ ค าว่า Consumer จะเป็นการปิดกัน้การประกอบธุรกิจประเภทอื่น
หรือไม่ 
 นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าไดม้องธรุกิจหลายๆ อย่าง
ของบริษัท สามารถส่งออกไปทั่วโลกได ้โดยเฉพาะธุรกิจรา้นอาหารซก่งหากมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นร้านอาหารท่ีมีความน่าเช่ือถือ
และเป็นท่ีนิยมก็สามารถไปยงัประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คียงได ้ส่วนธุรกิจท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตตอ่เน่ือง คือธุรกิจอาหารแชแ่ข็ง 
ก็จะสามารถเริ่มตน้จากการไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นใกลเ้คียงก่อน  ซก่ง Bread Talk ท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ก็มีความสนใจท่ีจะ
น าผลิตภัณฑข์องบริษัทส่งออกไปยังทวีปเอเชีย โดยในขณะนีท้าง Bread Talk ไดใ้หที้มของบริษัท ท าการผลิตไสข้นมปังซก่ง
ตอนนีอ้ยู่ในระหว่างขั้นตอนในการทดลองสูตรต่างๆ ในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑก์็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศบา้งแลว้ 
เพราะลกูคา้ท่ีใชบ้รรจภุณัฑข์องบรษิัทก็มีสินคา้ท่ีน าสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ 

 นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าเหตุใดช่ือย่อหลกัทรพัยข์องบริษัทจกงมี 6 
ตวั ซกง่ท าใหเ้กดิผลกระทบในการคียซ์ือ้ขายค่อนขา้งชา้ ท าไมถกงไม่ เปล่ียนช่ือย่อหลกัทรพัยข์องบรษัิท  เป็น GCON 
 นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าเรื่องช่ือย่อของบรษิัทท่ีไม่
เป็น GCON เน่ืองจากมีบริษัทอ่ืนท่ีมีช่ือย่อคลา้ยกนัคือ DCON ซกง่อาจท าใหเ้กิดความสบัสนไดแ้ละทางบริษัทไดมี้การปรกกษา
กบัทางตลาดหลกัทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัท และการเปล่ียนแปลงช่ือย่อ

หลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 1. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหอ้นุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 1. ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงช่ือบรษิทั โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

ขอ้ 1  ช่ือบรษัิท “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)”  

 และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า “Global Consumer Public Company Limited” 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยัและเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท่ี้ประชุม
อนมุตักิารแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 1. ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท 

นายกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า เน่ืองในโอกาสท่ีบรษัิทไดเ้ปล่ียนแปลง
ช่ือบรษัิท จะมีโอกาสท่ีจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้เขา้เย่ียมชมโรงงานหรือไม่ 

นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ ชีแ้จงว่าใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อกบัทาง
เลขานกุารบรษัิทไดเ้ลย หากครบตามจ านวนแลว้ก็จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้เขา้เย่ียมชมโรงงาน 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 1. ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือ

บรษัิท ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 48 (ตราประทับของ

บริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท 
ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหอ้นมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 1. และขอ้ 2. (ช่ือบรษัิท) และขอ้ 48 

(ตราประทบัของบริษัท) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบรษัิท ดงันี ้

 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รียกว่า ขอ้บงัคบัของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 ขอ้ 2.  ค าวา่ “บรษัิท” ในขอ้บงัคบันี ้หมายถกง บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 ขอ้ 48. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวนี้ ้

 

 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยัและเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จก งขอใหท่ี้ประชุม
อนุมัติแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 1. และขอ้ 2. (ช่ือบริษัท) และขอ้ 48 (ตราประทับของบริษัท) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงช่ือและตราประทบัของบรษัิท 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 1. และขอ้ 2. (ช่ือบรษัิท) และขอ้ 48 (ตราประทบัของ
บริษัท) เพ่ือใหส้อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

 นายอนุ  ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และขอใหช่้วย
ชีแ้จงเรื่องของ Bread Talk วา่เราจะเตบิโตไปพรอ้มกบั Bread Talk อย่างไรไดบ้า้ง 
 นายอนันต ์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่าเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนัน้ ขกน้อยู่กบัผลประกอบการ
ของบรษัิทซกง่ฝ่ายบริหารของบรษัิทไดพ้ยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท่ีจะบริหารบรษัิทใหมี้ผลก าไร 
 นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าการท่ี Bread Talk เขา้มา
ถือหุน้ 15% ของบริษัท ท าใหบ้รษัิทมีผลบวกขกน้ เช่นการท าบรรจุภัณฑข์อง Bread Talk ในทวีปเอเชียถือว่ามีจ านวนเยอะซก่ง
ทาง Bread Talk ก็ไดส้่งทีมมาเจรจาว่ามีบรรจุภัณฑไ์หนท่ีบริษัทสามารถผลิตใหไ้ดแ้ละราคาใกลเ้คียงกบั ท่ีทาง Bread Talk 
ใชอ้ยู่  หากมีทาง Bread Talk ก็ยินดีท่ีจะใหบ้ริษัทเป็นผูผ้ลิตให ้และอย่างท่ีแจง้แลว้ว่า ในส่วนของธุรกิจอาหาร ทาง Bread 
Talk ก็ไดเ้สนอใหบ้ริษัทท าไสข้นมปัง ซก่งปัจจบุนัก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการทดลองสูตร และอีกอย่างท่ีทาง Bread Talk เสนอมา
คือการน าอาหาร ready to eat ของบรษัิทสง่ออกไปยงัประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซีย ซกง่บรษัิทกจ็ะไดอ้าศยัในการเตบิโตต่อไป 

 นายสถาพร  ผังนิรันดร ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองไดข้อเสนอใหท้างบรษัิทท าการลา้งขาดทนุสะสม ใน AGM 
ปีหนา้เพ่ือจะไดน้ าเงินปันผลมาจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ได้ และเท่าท่ีทราบมาว่ารา้นอาหาร A&W มีเง่ือนไขในการขยายสาขาแต่
ปัจจบุนัเรามีการปิดสาขาลงจะเกดิปัญหาในเรื่องของเง่ือนไขสญัญาหรือไม่ 
 นายพงศศั์กดิ์  เอี่ยมศิรินพกุล กรรมการ ชีแ้จงว่าปัจจบุนับริษทัไดมี้การปิดสาขารา้นอาหาร A&W และไดมี้การ
ปรบัปรุงระบบการบริหารใหม่ซก่งภายในสิน้ปีนีจ้ะมีการเปิดรา้น A&W ใหม่ซก่งเรียกว่า A&W Express ซก่งทางบรษิัทไดร้ว่มมือ
กบัรา้นสะดวกซือ้รายใหญ่ โดยปัจจบุนัก าลงัอยู่ในช่วงการด าเนินการอยูซ่ก่งคาดว่าในไตรมาสสดุทา้ยจะมีการทดลองเปิดสาขา
ใหม่ 2-3 รา้นโดยจะเนน้พืน้ท่ีใกลม้หาวิทยาลยั สถานศกกษา และส านกังาน 

 นายสถาพร  ผังนิรันดร ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่าในการเปิดรา้นอาหารนัน้ในแต่ละรา้นจะมีการ
เสียคา่เช่า ซกง่รา้นไม่ไดเ้ปิด 24 ชั่วโมงท าใหร้า้นเสียค่าเช่าในช่วงเวลาท่ีรา้นไม่ไดเ้ปิด อยากทราบว่าบรษิัทมีแนวโนม้ในการเปิด
ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ และมีแนวโนม้ท่ีจะขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 
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 นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าขอบคุณในแนวความคิด
ในการเสนอ แต่ขอเรียนแจ้งว่าธุรกิจร้านอาหารเช่น A&W นั้นจะเน้นในการขายอาหารในช่วงเช้าและกลางวันมากกว่า 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงเชา้นัน้อาหารเชา้ของ A&W ถือเป็นจุดแข็งของรา้นซก่งถือว่าท าไดดี้มาก และในส่วนของรา้นอาหารคิ
ทเช่น พลัส ส่วนใหญ่จะเนน้ขายช่วงกลางวันถกงช่วงเย็น ซก่งไม่สามารถขายตลอด 24 ชั่วโมงไดเ้น่ืองจากไดเ้ช่าสถานท่ีในโฮ
มโปรและบรษัิทไม่มีนโยบายในการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

 นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่าเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 
บริษัทไดจ้ดัตั้งบริษัทย่อยช่ือบริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล จ ากัด ซก่งเป็นธุรกิจรูปแบบเครือข่ายจกงอยากใหป้ระธานช่วยชีแ้จง
เพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจนีว้่าจะสง่ผลดีอย่างไรกบับริษัท และธุรกิจของบรษัิทในปัจจบุนัมีการแข่งขนัสงู บริษัทมีแนวโนม้อยา่งไร
ในการบรหิารและคิดว่าจะมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
 นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่าบริษัท ดิ แองเจิล้ โกลบอล 
จ ากดั จะเป็นบรษัิทท่ีเขา้สู่ Consumer Market  ซกง่เป็นธรุกจิของผลติภณัฑป์ระเภท Health and Care  ซกง่ตอนนีเ้พิ่งเริม่ตน้อยู่
ระหว่างการจดทะเบียนกบัส านักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ตอ้งใชเ้วลาสกัพักจกงจะเริ่มเปิดตัว ซก่งบริษัทเห็นว่าแนวโนม้ตลาดใน
ธุรกิจนีเ้ป็นไปไดดี้มีการซือ้ขายผ่านออนไลน ์Direct Sale ซก่งเป็นธุรกิจท่ี High Volume High Margin  จกงขอใชเ้วลาสัก 2-3 
ไตรมาสจกงจะเห็นถกงความเปล่ียนแปลง 

 นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษส์ิทธิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย สอบถามว่าเน่ืองจากไดมี้การส่งออกอาหาร 
แช่แข็งไปยนัแถบตะวนัออกกลาง บรษัิทไดมี้การค านกงถกงเรื่องอาหารฮาลาลหรือไม่ 
 นายพงศศั์กดิ์  เอี่ยมศิรินพกุล กรรมการ ชีแ้จงว่าโรงงานอาหารแช่งแข็งของบริษัทไดร้บัการรบัรองจากฮาลา
ลเรียบรอ้ยแลว้ 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จกงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมในวนันี ้
และขอขอบคุณในความร่วมมือและการใหค้วามสนบัสนุนของทกุๆ ท่าน ทัง้นีบ้ริษัทจะน าขอ้เสนอแนะของทกุท่านไปปรบัปรุง
การบรหิารใหดี้ย่ิงขกน้ต่อไป  

ปิดประชุม เม่ือเวลา 15:20 น. 
                     

 
 

 

(นายชิตพล  วิเศษโชติกลุ) 
เลขานกุารบรษัิท                    

 

  

 (นายอนนัต ์ สริิแสงทกัษิณ) 
ประธานในท่ีประชมุ 
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ประวัติของกรรมการที่เสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
ชื่อ/นามสกุล: นายกศุล สงัขนนัท ์    
สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 60 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- นติศิาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  
- นติศิาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 26/2546  
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 1/2552 
- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
- หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 20/2561,  
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ ซก่งผ่านการพิจารณาอย่างระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดร้่วมกัน
พิจารณาคณุสมบตัิในดา้นตา่งๆ ทัง้ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยัทศัน ์
เป็นผูมี้คณุธรรม และมีประวตักิารท างานท่ีไม่ดา่งพรอ้ยในช่วงท่ีผ่านมา 
บริษัททีเ่ป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กจิการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  จ านวน 4 แห่ง 

1. ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บรษัิท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
4. กรรมการ บรษัิท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง 
1. กรรมการ บรษัิท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล ไทยแลนด ์จ ากดั 
2. ผูช่้วยอธิการบดีดา้นกฎหมาย และการบรกิารวิชาการ / ผูด้แูลหลกัสตูรบณัฑิตศกกษา  

คณะนติิศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 
 กจิการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจ 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท:  -  
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง:     -ไม่มี- 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด:  ไม่มีความเป็นอสิระ  
ข้อพิพาททางกฎหมาย:    -ไม่มี- 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังแรก:    - 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังหลังสุด:    - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท:   - 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ   3 ปี 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 
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ประวัติของกรรมการที่เสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

ชื่อ/นามสกุล: นายสมบรูณ ์ กติญิาณทรพัย ์     
สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 62 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- Master of Comparative Laws, The University of Iowa, USA  
- นติศิาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 130 / 2559  
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุน่ท่ี 18 / 2560  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 259 / 2561  
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ ซก่งผ่านการพิจารณาอย่างระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดร้่วมกัน
พิจารณาคณุสมบตัิในดา้นตา่งๆ ทัง้ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยัทศัน ์
เป็นผูมี้คณุธรรม และมีประวตักิารท างานท่ีไม่ดา่งพรอ้ยในช่วงท่ีผ่านมา 
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กจิการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 

1. กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบ บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  กจิการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 

1. กรรมการ บรษัิท สมบรูณ ์แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั  
2. กรรมการ บรษัิท แอดโวเคท โฮลดิง้ จ  ากดั  
3. กรรมการ Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.  

 กจิการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจ 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท:  -  
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง:     -ไม่มี- 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด:  ไม่มีความเป็นอสิระ  
ข้อพิพาททางกฎหมาย:    -ไม่มี- 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังแรก:    - 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังหลังสุด:    - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท:   - 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ   3 ปี 
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ประวัติของกรรมการที่เสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นางสาววชิราภรณ ์อจันปัญญา     
สัญชาติ:  ไทย อาย:ุ  35 ปี 
ประวัติการศึกษา 
- ปรญิญาตรี สาขาวิชาบญัชี  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสูตร Director Certification Program - DCP รุน่ท่ี 243/2017 
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการซกง่ผา่นการพจิารณาอย่างระมดัระวงั 
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิในดา้นต่างๆ ทัง้ความ 
เหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยัทศัน ์ 
เป็นผูมี้คณุธรรม และมีประวตักิารท างานท่ีไม่ดา่งพรอ้ยในช่วงท่ีผ่านมา  
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน 
 กจิการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 

1.  กรรมการและ รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี และการเงิน 
บริษัท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 กจิการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 9 แห่ง 
1. กรรมการ บริษัท เดอะ บรีโอ ้มอลล ์จ ากดั 
2. กรรมการ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ากดั 
3. กรรมการ บริษัท คิทเช่น พลสั แฟรนไชส ์จ ากดั 
4. กรรมการ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อนิคอรป์อเรชั่น จ ากดั 
5. กรรมการ บริษัท พรอ้มแพค จ ากดั 
6. กรรมการ บริษัท นปิปอน แพ็ค เทรดดิง้ จ  ากดั 
7. กรรมการ บริษัท ด ิแองเจิล้ โกลบอล จ ากดั 
8. กรรมการ บริษัท โกลคอน อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
9. กรรมการ บริษัท ฟรุตตีด้ราย จ ากดั 

  กจิการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจ 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท:  7/7 ครัง้ 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง:     -ไม่มี- 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด:  ไม่มีความเป็นอสิระ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย:    -ไม่มี- 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังแรก:    23 ธนัวาคม 2559 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังหลังสุด:    21 เมษายน 2560 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท:   3 ปี  
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ   3 ปี 
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รายละเอียดผู้สอบบัญชีและคา่สอบบัญช ี
 

 บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เติบโตและประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการ โดยมีบุคลากรในระดบัมืออาชีพ
กว่า 150 คน พรอ้มใหบ้รกิารอย่างมีคณุภาพแกล่กูคา้ในกว่า 130 ประเทศ 
 บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด พรอ้มใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบบัญชี ใหค้  าแนะน าทางธุรกิจ ใหค้  าปรกกษาดา้น
ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ การเงิน บริการสรรหาบุคลากรระดับผูบ้ริหาร ใหค้ าปรกกษาดา้นการฟ้ืนฟูกิจการ และการ
ปฏิรูปองคก์ร บริการ outsource ตลอดจนการใหค้  าปรกกษาดา้นภาษี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้จากหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36  
ท่ีก  าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2563 ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดผูส้อบประจ าปี 2563 ซกง่ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 ตามรายช่ือดงันี ้
 

รายนาม    เลขท่ีใบอนญุาต จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือสอบบญัชีใหก้บับรษัิท* 
1. นายนรนิทร ์   จรูะมงคล 8593 - 
2. น.ส.กญัญาณฐั  ศรีรตันช์ชัวาลย ์ 6549 - 
3. น.ส.ศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์  9919 - 
4. น.ส.อมรจติ เบา้หลอ่เพชร 10853 - 
 
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน 2,350,000 บาท    
 ค่าธรรมเนียมบริการ (บาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,150,000 1,210,000 - 60,000 
2. คา่สอบทานงบการเงิน 1,200,000 1,050,000 150,000 
รวมค่าสอบบัญช ี 2,350,000 2,260,000 90,000 
หมายเหตุ : ผูส้อบบญัชีบรษัิท และผูส้อบบญัชีบรษัิทยอ่ย สงักัดส  านกังานสอบบญัชีเดียวกนั ซกง่คณะกรรมการดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินได้
ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

 
 ทัง้นี ้บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีบริษัทไม่มีความสัมพนัธห์รือส่วน
ไดเ้สียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี
อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด ไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีท่ีถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 20 แตไ่ม่เกนิรอ้ยละ 50  
หมายเหตุ : * นบัระยะเวลาในการเคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิท ยอ้นหลงั 7 ปี 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

ก. การมอบฉันทะ 
บริษัทไดจ้ดัส่งแบบหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่า

จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการอสิระท่ีบริษัทก าหนด) ใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทั่วไป สามารถใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข.หรือในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้สามารถเลือกใช้หนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ได ้ 

1. การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
• ผู้มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 
• ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะจะ

เขา้ประชมุ 
 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
• ผูม้อบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการอสิระของบริษทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ตามรายละเอยีดดงันี ้

(1) นายอนนัต ์ สริแิสงทกัษิณ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
(2) นายสทิธิศกัดิ ์ เอกพจน ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
(3) นายเอกฉนัท ์ จนัอไุรรตัน ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

• ในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัททั้ง  
3 ท่าน เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการอิสระท่านใดไม่สามารถเขา้ประชมุได้ กรรมการอสิระท่านท่ีเขา้ประชุมจะไดเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะเพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทนท่านได ้

• ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะส่งใหเ้ลขานุการบริษัท
กอ่นวนัประชมุ 
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ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรบัลงทะเบียน  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอรพ์อยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแนบ 

ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 
 
1.   ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้กง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และ
ยงัไม่หมดอาย ุเชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซก่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ขา้งตน้ และ

ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2.   ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
 2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซก่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนติบิุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนซกง่เป็นผูเ้ขา้ประชมุมีอ  านาจกระท าการแทนนติบิุคคลซกง่เป็นผูถื้อหุน้ 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซก่งไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซก่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  โดย
ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซก่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซกง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลซกง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูแ้ทนนิตบิุคคลซก่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผูถื้อหุน้ซกง่มิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขกน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
 ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชมุซกง่มิไดมี้สญัชาติไทยหรือซกง่เป็น

นติบิคุคลท่ีจดัตัง้ขกน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ภายใตข้อ้บงัคบัดงัต่อไปนี ้
         (ก)  หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือ
โดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล
และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ  านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 



 

    24 
 

         (ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มด้วย  และใหผู้แ้ทนนิติ
บคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
ประธานท่ีประชมุจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบก่อนเขา้สู่วาระ

การประชมุ 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

1.1 ใหน้บัหนกง่หุน้เป็นหนก่งเสียง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขกน้ 
(ก) หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทกกการลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียง

ในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชมุ  และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้น
หรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติใหอ้นมุัติตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้
ประชมุพจิารณาลงมต ิ

(ข) หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคัดคา้น หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉันทใ์หอ้นมุตัิตามท่ี
ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ าเครื่องหมายในหนงัสือมอบฉันทะไวแ้ลว้ว่าประสงคจ์ะ
ลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงประการใด ซกง่บริษัทไดบ้นัทกกคะแนนเสียงท่ีคดัคา้นหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมติใน
แต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

 
1.3 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกกรวบรวมไวล้่วงหนา้ในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และน าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกับ
การออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวขา้งตน้ 
 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
2.1  การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม และของผูถื้อ

หุน้ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีบริษัทบนัทกกไวล่้วงหนา้ในขณะท่ีผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุมท่ีออกเสียงไม่
เหน็ดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท่ี้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2.2 ประธานฯ จะประกาศใหท่ี้ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนน
ในแตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นายอนนัต ์ สริแิสงทกัษิณ  
ด ารงต าแหน่ง:  ประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
สัญชาติ: ไทย อายุ:  69 ปี 
ประวัติการศึกษา: 
- บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 
- MBA (Accounting), Eastern New Mexico University, U.S.A. 
- Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม:  
- Director Certificate Program (DCP) รุน่ 73/2006 
-  Advanced Audit Committee Program(AACP) รุน่ท่ี 22/2016 

- วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 2546 (วปอ. 2546) 
- สถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 13 
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ 
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กจิการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  จ านวน 6 แห่ง 

1. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)  

2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บริษัท วิลล่า คณุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

3. กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษัท ยูบสิ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

5. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 

6. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษัท เชียงใหม่รมิดอย จ ากดั (มหาชน) 
 กจิการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน   

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 กจิการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจ 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถอื  
ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
มีสว่นไดเ้สียในวาระท่ี 6 
 
 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นายสทิธิศกัดิ ์  เอกพจน ์  
ด ารงต าแหน่ง:  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
สัญชาติ: ไทย อายุ:  66 ปี 
ประวัติการศึกษา: 
-    ปรญิญาโท ส่ือโทรทศัน ์Worcester State College, U.S.A  
-    ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์Worcester State College, U.S.A. 
ประวัติการอบรม:  
-    Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 97/2012 
-     Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 22/2016 
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ 
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กจิการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

บริษัท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน)   
 กจิการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน   
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 กจิการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจ 
-  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถอื  
ไม่มี 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
มีสว่นไดเ้สียในวาระท่ี 6 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นายเอกฉนัท ์ จนัอไุรรตัน ์  
ด ารงต าแหน่ง:   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
สัญชาติ:  ไทย อายุ:  54 ปี    
ประวัติการศึกษา:  
-     MBA. Marketing, University of Central Oklahoma, U.S.A 
-     BA. Journalism and Mass Communication, Thammasat University 
ประวัติการอบรม: 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 97/2012 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 22/2016 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 226/2016 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ 
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กจิการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

บริษัท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน)   
 กจิการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 
- กรรมการ บริษัท สยามแม็ทคอนส ์จ ากดั 
 กจิการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจ 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถอื  
ไม่มี 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
มีสว่นไดเ้สียในวาระท่ี 6 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท* 
นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถกง บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คือ  
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถกงกรณีท่ีกรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกกษาของส่วนราชการซกง่เป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา   คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท หรือบรษัิทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของบรษัิท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันท่ีไดร้ับ
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

โดยความสมัพันธท์างธุรกิจตามวรรคหนก่ง รวมถกงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ยื้ม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถกงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซกง่เป็นผลใหบ้รษัิท 
หรือคู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนก่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่
ย่ีสิบลา้นบาทขกน้ไป แลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขกน้ในระหว่างหนก่งปีก่อนวันท่ีมีความสมัพันธท์างธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซกง่มีผูส้อบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษัิท สงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซกง่รวมถกงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกกษากฎหมาย หรือท่ีปรกกษา
ทางการเงิน ซกง่ไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ เป็นกรรมการอสิระ  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 
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(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขกน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้  ซกง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกกษาท่ีรบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนก่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซก่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักจิการของบริษัท หรือบรษัิทยอ่ย  

(9)      ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
* นิยามกรรมการอสิระของบรษิัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ใชต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี
ไดก้ าหนดไว ้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
            
       เขียนท่ี_____________________________________ 
            
       วนัท่ี______เดือน____________________ปี________ 
 
 (1)ขา้พเจา้_________________________________________สญัชาต_ิ____________________________ 
อยู่บา้นเลขท่ี_______________ถนน___________________________ต าบล/แขวง___________________________ 
อ าเภอ/เขต____________________________จังหวัด_________________________________________________
รหสัไปรษณีย_์___________________________________________ 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิทั โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม_________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________เสียง ดงันี ้
หุน้สามญั______________________________หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั________________________เสียง 
หุน้บรุมิสทิธิ______________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________เสียง 
 (3)ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดกาเครื่องหมายหนา้ช่ือผูร้บัมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว และสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระได)้ 

  (1) นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ  กรรมการอิสระ      อาย ุ 69 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 42 ถนน สทุธิสารวินิจฉยั ต าบล/แขวง สามเสนใน อ าเภอ/เขต พญาไท   
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10400  หรือ 

 (2) นายสิทธิศกัดิ ์เอกพจน ์     กรรมการอิสระ       อาย ุ 66 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 5/1 ซ.ประดิพทัธ ์2     ถนน ประดิพทัธ์ิ   ต าบล/แขวง สามเสนใน อ าเภอ/เขต พญาไท 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10400  หรือ 

  (3) นายเอกฉนัท ์จนัอไุรรตัน ์   กรรมการอิสระ อาย ุ54 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 207/104   หมูท่ี่ 9 ถนน   -     ต าบล/แขวง บางกระสอ อ าเภอ/เขต เมืองนนทบรุี   
จงัหวดั_นนทบรุี  รหสัไปรษณีย ์11000   

  (4) อื่นๆ (ระบ)ุ................................................................................................................. ........ 
 .................................................................................................................................................... 

 
คนหนก่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21  
หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพกงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 8 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

  (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                        ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

     วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
  ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย           ไม่เหน็ดว้ย               งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

          (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                              ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

                (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  - เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 เหน็ดว้ย                              ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  - เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
1. ชื่อกรรมการ        นายกุศล สังขนันท ์

 เหน็ดว้ย                               ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

2. ชื่อกรรมการ        นายสมบูรณ ์กิติญาณทรัพย ์
 เหน็ดว้ย                               ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 
3. ชื่อกรรมการ        นางสาววชิราภรณ ์ อัจนปัญญา 

 เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                              ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงินจากวัตถุประสงคแ์ละ
แผนการใช้เงินเพิ่มทุน จ านวน 155,522,610 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2561 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2561) 

     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  

   (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

      (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้้างตน้ รวมถกงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
          กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
             (_________________________________________) 
 

ลงช่ือ_____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
            (________________________________________) 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิ 

ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์
เทอมินอล 21 หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพกงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 

ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
            (_________________________________________) 
 

ลงช่ือ_____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
            (________________________________________) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

            
       เขียนท่ี___________________________________ 
            
       วนัท่ี_______เดือน__________________ปี________ 
 (1)ขา้พเจา้___________________________________________________________________________________ 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี______________ถนน_______________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
อ าเภอ/เขต____________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั__________________________________________ 
ซกง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั______________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสียง 
 หุน้บรุมิสทิธิ____________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________________เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดกาเครื่องหมายหนา้ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะเพียงช่ือเดียว และสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระได)้ 

  (1) นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ  กรรมการอิสระ      อาย ุ 69 ปี 
อยู่บา้นเลขที่ 42 ถนน สทุธิสารวินิจฉยั ต าบล/แขวง สามเสนใน อ าเภอ/เขต พญาไท   
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10400  หรือ 
 (2) นายสิทธิศกัดิ ์เอกพจน ์     กรรมการอิสระ       อาย ุ 66 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 5/1 ซ.ประดิพทัธ ์2     ถนน ประดิพทัธ์ิ   ต าบล/แขวง สามเสนใน อ าเภอ/เขต พญาไท 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10400  หรือ 

  (3) นายเอกฉนัท ์จนัอไุรรตัน ์   กรรมการอิสระ อาย ุ54 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 207/104   หมูท่ี่ 9 ถนน   -     ต าบล/แขวง บางกระสอ อ าเภอ/เขต เมืองนนทบรุี   
จงัหวดั_นนทบรุี  รหสัไปรษณีย ์11000   

  (4) อื่นๆ (ระบ)ุ................................................................................................................. ........ 
 .................................................................................................................................................... 

 
คนหนก่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21  
หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพกงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

 
 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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  (3)ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ    

        หุน้สามญั________________หุน้ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________________เสียง 

        หุน้บรุมิสทิธิ______________หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้______________________เสียง 
       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด________________________________________เสียง 

              (4)ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

  (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                        ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

     วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
  ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย           ไม่เหน็ดว้ย               งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

          (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                              ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

                (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  - เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 เหน็ดว้ย                              ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  - เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้
1. ชื่อกรรมการ        นายกุศล สังขนันท ์

 เหน็ดว้ย                               ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

2. ชื่อกรรมการ        นายสมบูรณ ์กิติญาณทรัพย ์
 เหน็ดว้ย                               ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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3. ชื่อกรรมการ        นางสาววชิราภรณ ์ อัจนปัญญา 
 เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                              ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงินจากวัตถุประสงคแ์ละ
แผนการใช้เงินเพิ่มทุน จ านวน 155,522,610 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2561 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2561 

     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย      ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อ
ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
  (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถกงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ี
เหน็สมควร 
  กิจการใดท่ีผู้รบัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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     ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
           (_________________________________________) 
            
     ลงช่ือ_____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          (________________________________________) 
 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
     แทน 

     (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธรุกจิคสัโตเดียน (Custodian) 
       3.   ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียง 
             ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  4.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  5.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิ 
 ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 ณ โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์
เทอมินอล 21 หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพกงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

------------------------------------------ 
วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี_____ เรื่อง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 

ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
             (_________________________________________) 
 

 ลงช่ือ_____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (________________________________________) 
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ข้อบังคับบริษัทของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ในหมวดเร่ืองการประชุมผู้ถอืหุ้น 
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

ขอ้ 30  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษัิท 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชมุวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุ้นคนหนก่งหรือหลายคนซก่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลใน
การท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 
45 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจาก ผูถื้อหุน้  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซก่งเขา้ช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ  านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผู้ถือหุ้นซก่ง
มารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษิัท  

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วัน  สถานท่ีในการประชุมอาจก าหนดเป็นสถานท่ีอื่นนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็น
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงกไ็ด ้  

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีมอบฉันทะให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธาน
กรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุกอ่นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่
นอ้ยกวา่กก่งหนก่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จกง
จะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้หนก่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซกง่เขา้มารว่มประชุม
ไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้
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การประชมุผูถื้อหุน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนักอ่นประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราวใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดด้้วยเหตุใดก็ตาม ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ช่นกนั ใหผู้ถื้อหุน้ซก่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนก่งเป็นประธานท่ีประชมุเฉพาะครัง้นั้น 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้ 1 หุน้มีเสียง 1 เสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซก่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขกน้อีกเสียงหนก่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซก่งมาประชุมและ
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้กบุ่คคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ

แบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลกิบรษัิท 

ขอ้ 36. กจิการอนัท่ีท่ีประชมุสามญัประจ าปี จะพกงกระท ามีดงันี ้
(1) คณะกรรมการเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีและร่วมเสนอค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินกิจการใน

อนาคต 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินปันผล ก าไร จดัสรรเงินทนุส ารอง (ถา้มี) รวมทัง้จดัสรรใหเ้ป็นบ าเหน็จกรรมการดว้ย 

(4) เลือกตัง้กรรมการขกน้ใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  

(7) พิจารณากิจการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอมติท่ีประชุมใหญ่รวมทั้งกิจการท่ีกฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจากท่ีประชมุใหญ่ดว้ย 
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แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด ์
เซน็เตอรพ์อยท ์เทอมินอล 21 หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
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