
 

    1 

 

ที� GLOCON.029/2563 

        วนัที� 21 กรกฎาคม 2563   

  

เรื�อง  แจง้มตทีิ�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ดว้ยบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 ใน

วนัองัคารที� 21 กรกฎาคม 2563 บรษิทัฯ จงึขอแจง้มตขิองที�ประชมุดงักล่าว ดงันี� 

 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2562  
  ด้วยคะแนนเสียงดงันี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,162,577 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -              เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 งดออกเสียง     จาํนวน        - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,162,577 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี�   

 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจาํปี สิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562  

ด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,165,576 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -              เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 งดออกเสียง     จาํนวน        - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,165,576 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี�   

 
วาระที� 4  พจิารณาอนุมัตงิดจา่ยเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 

  ด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,165,576 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -              เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 งดออกเสียง     จาํนวน        - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,165,576 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี�   
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วาระที� 5  พจิารณาอนุมัตเิลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี� 
 5.1 นายกุศล สังขนันท ์กรรมการ 
 ด้วยคะแนนเสียงดงันี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,165,576 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -             เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 งดออกเสียง     จาํนวน         - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,165,576 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงในวาระนี�   

 

 5.2 นายสมบูรณ ์กิตญิาณทรัพย ์กรรมการ  
 ด้วยคะแนนเสียงดงันี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,165,576 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -             เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 งดออกเสียง     จาํนวน         - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,165,576 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงในวาระนี�   

 

 5.3 นางสาววชิราภรณ ์อัจนปัญญา กรรมการ 
 ด้วยคะแนนเสียงดงันี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,165,576 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -             เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 งดออกเสียง     จาํนวน         - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,165,576  เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงในวาระนี�   

 
วาระที� 6  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดย

แบ่งเป็น ค่าบาํเหน็จ และค่าเบี�ยประชุมสาํหรับ 

 ตาํแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี 

 ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี 

 กรรมการและกรรมการอสิระ 150,000 บาท/ท่าน/ปี 

 คา่เบี �ยประชมุประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั�งที�เขา้รว่มประชุม ทั�งนี�ไม่เกนิ 240,000 บาท/ปี 

 คา่เบี �ยประชมุกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั�งที�เขา้ร่วมประชมุ ทั�งนี�ไม่เกนิ 120,000 บาท/ท่าน/ปี 

 ค่าเบี �ยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั�งที�เขา้รว่มประชุม ทั�งนี �ไม่เกิน 80,000 บาท/ปี 

 ค่าเบี �ยประชมุกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/ครั�งที�เขา้ร่วมประชมุ ทั�งนี �ไม่เกิน 40,000 บาท/ท่าน/ปี 
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 คา่เบี �ยประชมุประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครั�งที�เขา้รว่มประชมุ ทั�งนี �

ไม่เกนิ 60,000 บาท/ปี 

 คา่เบี �ยประชมุกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/ครั�งที�เขา้ร่วมประชมุ ทั�งนี �ไม่

เกนิ 30,000 บาท/ท่าน/ปี 

 คา่เบี �ยประชมุประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 20,000 บาท/ครั�งที�เขา้รว่มประชมุ ทั�งนี �ไม่เกนิ  

80,000 บาท/ปี 

 คา่เบี �ยประชมุกรรมการบริหารความเสี�ยง 10,000 บาท/ท่าน/ครั�งที�เขา้ร่วมประชมุ ทั�งนี �ไม่เกิน  

40,000 บาท/ท่าน/ปี 

 โดยสว่นที�เหลือเห็นสมควรมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการมีอาํนาจจดัสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ตามที�เห็นสมควร  

 

 ด้วยคะแนนเสียงดงันี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,165,578 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -             เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 งดออกเสียง     จาํนวน         - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,165,578 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงในวาระนี�   

   

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัตค่ิาสอบบัญชี 

สาํหรับปี 2563 โดยมีรายชื�อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี� 

1. นายนรนิทร ์  จรูะมงคล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8593 หรือ 

2. นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตันช์ชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ 

3. นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 9919 หรือ 

4. นางสาวอมรจติ เบา้หล่อเพชร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 10853 

 และอนมุตัิกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นเงินจาํนวน 2,350,000 บาท ทั�งนี � ไม่รวมคา่ใชจ่้าย

อื�นๆ ตามที�ไดจ่้ายจริง 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,165,780 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -             เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 งดออกเสียง     จาํนวน         - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,165,780 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงในวาระนี�   
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วาระที� 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี�ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงินจากวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้
เงินเพิ�มทุน จาํนวน 155,522,610 บาท ตามที�ได้รับอนุมัตจิากที�ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2561 ซึ�ง
จดัประชุมเมื�อวันที� 16 มีนาคม 2561 

  ด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

 เหน็ดว้ย จาํนวน   753,181,308 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน        -             เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 งดออกเสียง     จาํนวน         - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   - 

 บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   จากจาํนวน 753,181,308 เสียงทั�งหมดที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงในวาระนี�   

 

 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ  

 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      

                                     

             (นายเชิดศกัดิ�  กูเ้กียรตินนัท)์ 

                                                                                                    ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


