
 

 
            

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน)  

 
 

วันศุกร ์ที ่23 เมษายน 2564 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 29 มีนาคม 2564 

เรือ่ง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

     สิง่ที่สง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงาน

ของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code 
3. ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
4. รายละเอียดผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี 
5. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเขา้ประชมุ 

การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
6. รายช่ือกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 
7. นิยามกรรมการอิสระของ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9.  ขอ้บงัคบัของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

                               10.   แผนที่ของสถานที่ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์
เทอมินอล 21 ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบ
วาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

           ความเห็นของคณะกรรมการ 
       คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดท้ าการบันทกกขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและ

ครบถว้นแลว้ พรอ้มทัง้ไดท้  าการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบ SET LINK ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่ก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซตข์อง
บริษัท (http://www.glocon.co.th) เป็นที่เรียบรอ้ย รายละเอียดรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1     

จกงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซก่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ตามรายงานการประชมุที่คณะกรรมการบรษัิทไดน้ าเสนอ 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรบัรอง

รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ัดสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมนีใ้นรูปแบบ QR Code ซก่ง
ปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 2  

 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจกงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ดงักลา่วไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ จกงเห็นสมควรเสนอผูถื้อ
หุน้อนุมตัิ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมนี ้สิ่งที่สง่มา
ดว้ย 2 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีและส ารองตาม

กฎหมายแลว้  เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 มียอดขาดทนุสะสม คณะกรรมการมีความเห็นว่า  
สมควรอนมุตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
   ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18.ก าหนดวา่ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนก่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนก่งในสาม และเพื่อ
เป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษัิท ระหวา่งวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ถกงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 แตไ่มม่ีผูเ้สนอแตอ่ยา่งใด 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ตามก าหนดวาระ ดงันี ้

1. นางทิพยสดุา   ถาวรามร  ประธานกรรมการ 
2. นางสพุร วธันเวคิน  รองประธานกรรมการ 
3. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิท ตอ่อีกวาระหนกง่ ดงันี ้

1. นางทิพยสดุา   ถาวรามร  ประธานกรรมการ 
2. นางสพุร วธันเวคิน  รองประธานกรรมการ 
3. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ 

โดยขอ้มลูของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และที่เสนอผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการต่อ
อีกวาระหนกง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นว่าจ านวนค่าตอบแทนที่ให้กรรมการควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะ

สามารถรกัษากรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีคณุภาพไวไ้ด ้รวมทัง้ควรอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมและ
เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย คณะกรรมการจกงพิจารณาก าหนดผลประโยชนต์อบแทน
กรรมการเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท/ปี โดยแบง่เป็น คา่บ าเหน็จ และคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

 ต าแหนง่ประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี 

 ต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี 
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 กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ 30,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

360,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 15,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน 180,000 บาท/ 

ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

40,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้

ไมเ่กิน 60,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่

เกิน 30,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

40,000 บาท/ทา่น/ปี 

           โดยสว่นที่เหลือเห็นสมควรมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปี
ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ว่าค่าตอบแทนที่น าเสนอเป็นจ านวนที่เหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่ว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

คือ บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส าหรบัปี 2564 โดยมีรายช่ือผูส้อบ
บญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
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1. นางสาวกรทอง  เหลอืงวิไล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน 7210 หรอื 
2. ดร.เกียรตินยิม  คณุติสขุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน  4800 หรอื 
3. นายวลัลภ   วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน 6797 หรอื 
4. นายชพูงษ์   สรุชตุิกาล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน 4325 

และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจ านวน 2,750,000 บาท ทั้งนี ้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ   
โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุนี ้สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 บรษัิทขอเรียนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยบรษัิทจะเปิดใหผู้ถื้อ
หุน้ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุสามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะ
ใหบ้คุคลอื่นซกง่บรรลนุิติภาวะเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขกน้ จกงขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ น าหลกัฐานตาม สิ่งที่สง่มาดว้ย 8
มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมา พรอ้มทัง้แนบเอกสารหรือหลกัฐานตามที่ก าหนดและสง่กลบั
คืนมายงับรษัิทภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564  เพื่อจกัไดด้  าเนินการตามความประสงคข์องทา่นตอ่ไป  

 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                              
     

    (นางทิพยสดุา  ถาวรามร) 
    ประธานกรรมการ 
  โดยมติคณะกรรมการ 

                           บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อ วนัองัคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยต ์
เทอมินอล 21 ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษัทที่เขา้ร่วมประชุม  
1. นายอนนัต ์     สริแิสงทกัษิณ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการอิสระ 
2. นายสทิธิศกัดิ ์     เอกพจน ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายเอกฉนัท ์     จนัอไุรรตัน ์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ   
4. นายเชิดศกัดิ ์     กูเ้กียรตินนัท ์  ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ  

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการ   
6. นางสาวหลยุส ์เตชะอบุล  กรรมการ   
7. นายพงศศ์กัดิ ์ เอี่ยมศิรนิพกลุ  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

     และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
 
กรรมการที่ลาประชุม  

1. นายกมัพล ตติยกว ี   กรรมการ 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากผูส้อบบญัชีบรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไดแ้ก่   
1. นายธีรศกัดิ ์  ฉั่วศรสีกลุ 

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

 
 
 
 
 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
นางสาวฐานิตา  ราชกวี ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมครัง้นี ้ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน เพื่อเขา้สู่การ

ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) และได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า  
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ จ านวน 104 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้753,162,554 
หุน้ จากหุน้ทัง้หมด 1,899,050,915 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 39.6599  ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 33 

ก่อนที่จะเริม่พิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชมุ สรุปไดด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนที่ไดร้บั ณ ตอน
ลงทะเบียน 

2. วิธีการนบัคะแนนเสยีง คือ 1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง 
3. เมื่อประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดคดัคา้นหรือ

งดออก  เสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูค้ัดคา้นหรืองดออกเสียง ประธานฯ จกงจะสรุปคะแนนในวาระนัน้ๆ หากมีผูใ้ด
คดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดใหแ้ละยกมือขกน้ เพื่อให้
เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนไปบนัทกกและหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม  และ
สรุปผลใหท้ี่ประชมุทราบ 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุซกง่ผูม้อบฉนัทะมีค าสั่งระบกุารลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอืมอบฉนัทะ
เรยีบรอ้ยแลว้นัน้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจากบรษัิทจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ หลงัจากนัน้ ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

5. หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหซ้กัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง โดยเขียนขอ้ซกัถามหรือความคิดเห็นลงในกระดาษที่จดัเตรียมไวใ้ห้
และสง่มอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิท  หากทา่นผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นท่ีไมอ่ยูใ่นวาระ
การประชมุ สามารถแสดงความคิดเห็นของทา่นไดใ้นวาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 

6. และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระนัน้ พิธีกรจะเรียนเชิญกรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ทา่นออก
จากหอ้งประชมุจนกวา่การพิจารณาในวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็ และจะด าเนินการใหเ้ลอืกกรรมการไดท้ีละทา่น โดย
ท าตามขัน้ตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ 

นายอนนัต ์ สิริแสงทกัษิณ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดเ้ปิดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พรอ้มกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและขอให้ นางสาวฐานิตา   
ราชกวี เป็นผูด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
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วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษัิท ไดถ้กูจดัขกน้
เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 รายงานการประชมุดงักลา่วไดท้ าการบนัทกกขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้พรอ้มทัง้ท าการ
เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.glocon.co.th) แลว้  

 คณะกรรมการบริษัทจกงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2562 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุซกัถามหากมีขอ้สงสยัและเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บั
มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท ์ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารในแต่ละธุรกิจ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปีของบริษัท ซก่งได้จัดส่งใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้  

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุซกัถามหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 

 ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 ตามที่ประธานฯ น าเสนอ 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจกงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อที่ประชุมใหพ้ิจารณางบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซก่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนบ็ดเสร็จของบริษัทซก่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรษัิทซกง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุนีแ้ลว้ 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 

 นางสาววชิราลักษณ ์ แสงเลิศศิลปชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามวา่ สินคา้ Ready-to-eat ในรา้น
สะดวกซือ้ 7-11 มีสญัญาในระยะยาวขนาดไหน มีโอกาสที่ 7-11 จะน าสินคา้ที่บริษัทผลิตใหไ้ปผลิตเองหรอืไม่ และในสว่นนี ้
บรษัิทได ้Margin สงูกวา่ 7-11 หรอืไม ่
 นายเชิดศักดิ์ กรรมการชีแ้จงว่า ธุรกิจ 7-11 ไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถเขา้ถกงไดง้่าย หากจะน าสินคา้เขา้ไปจะตอ้งมี
การวางแผนลว่งหนา้และใชเ้วลาค่อนขา้งนาน หากสินคา้ชนิดไหนขายไม่ดีจะไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ไปอีก ในสว่นของ OEM จะมี 
Margin ที่ต  ่า เพราะทาง 7-11 คิดสว่นตา่งที่ตอ้งไดร้บัดว้ย บรษัิทจกงมีวิธีในการบรหิาร เช่น การบรหิารฝ่ายจดัซือ้ใหไ้ดว้ตัถดุิบ
ที่มีคณุภาพดี และมีราคาถกูลง หรอืการบริหารฝ่ายผลิตใหม้ีคณุภาพมากขกน้ โดยในปีที่ผ่านมา Margin ไดม้ีการปรบัขกน้ แต่
อยา่งไรก็ตามก็ยงัคงเป็นธุรกิจที่ Low Margin ซกง่ตอ้งเนน้ High Volume เพราะเมื่อน ามาค านวนแลว้ก็จะมีมลูค่าการขายและ
ท าก าไรไดส้งูขกน้  

นางสาววชิราลักษณ ์ แสงเลิศศิลปชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามวา่ ในอนาคตจะมีการผลติสนิคา้
ซกง่เป็นผลติภณัฑใ์หมใ่หก้บั 7-11 หรอืไม ่ 

นายเชิดศักดิ์ กรรมการชีแ้จงวา่ ใน 1 ปี บรษัิทจะมีสนิคา้ที่ผลติใหท้าง 7-11 ประมาณ 7-8 ชนิด โดยไดม้ีการคิด
สนิคา้ใหม่ๆ  รว่มกบัทาง 7-11 ดว้ย 

นางสาวสิริวัฒนา กลางประพันธ ์ผูถื้อหุน้รบัมอบฉนัทะจากนายประสทิธ์ิ กรโชคอนนัต ์สอบถามดงันี ้
1. ภาพรวมในไตรมาส 2 บรษัิทมองวา่จะดีกวา่ไตรมาส 1 หรอืไม ่
2. กงัวล Covid-19 จะกระทบธุรกิจหรอืไม ่จากสถานการณท์ี่มีแนวโนม้วา่จะเกิดการระบาดรอบ 2 
3. บรษัิทคาดวา่จะมีการใชเ้งินลงทนุเพิ่มอีกหรอืไม ่และใชเ้ทา่ไหร่ 
4. มีแผนธุรกิจ M&A หรอืไม ่หากมีสนใจในธุรกิจกลุม่ไหน 
5. จากการท่ี TRITN เขา้มาถือหุน้นัน้ จะมีการท าธุรกิจรว่มกนัหรอืไม่ 
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นายเชิดศักดิ์ กรรมการชีแ้จงดงันี ้
1. รายไดจ้ากไตรมาส 1 ปิดประมาณ 400 ลา้นบาท คาดวา่ในไตรมาสที่ 2 จะปิดประมาณ 500 ลา้นบาท 
2. ในเรือ่งของความกงัวลเก่ียวกบั Covid-19 นัน้ ที่ผา่นมาเราไดม้ีการเตรยีมตวัพอสมควร แตก็่มีผลกระทบบา้ง

โดยเฉพาะในธุรกิจรา้นอาหาร ในสว่นของธุรกิจอาหารแช่แข็งก็ไดร้บัผลกระทบเนื่องจากสินคา้ไม่สามารถ
สง่ออกไดเ้นื่องจากมีการปิดประเทศปลายทาง ท าใหไ้ม่สามารถเคลียรส์ินคา้ออกจากคลงัได ้ซก่งหากมีการ
ระบาดรอบ 2 ในตา่งประเทศก็ยอ่มมีผลกระทบกบับรษัิทได ้

3. จะมีการใชเ้งินลงทนุในสว่นของทรพัยส์นินอ้ย จะเห็นไดว้า่ธุรกิจ Fruity Dry จะมีทรพัยส์นินอ้ยมาก ซก่งหากมี
การลงทนุคาดวา่จะเป็นการลงทนุในโรงงานมากกว่า ซกง่ปัจจบุนัก าลงัพิจารณาอยู ่คิดวา่เงินลงทนุจะไม่เกิน 
10 % ของรายได ้เพราะเราเนน้เรือ่งการท างานเพื่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

4. ในส่วนของธุรกิจ M&A ก็มีศกกษาอยู่ แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้โดยเนน้เป็นธุรกิจอาหารที่จะมีการ
ขยาย และเป็นธุรกิจสง่ออกที่ก าลงัจะขยาย 

5. เรือ่ง TRITN เขา้มาถือหุน้นัน้ ขอชีแ้จงว่าธุรกิจของบรษัิทกบั TRITN คนละธุรกิจกนั แต ่TRITN มีขอ้ดีคือการ
เป็นธุรกิจ Holding Company จกงมีการไปลงทนุในธุรกิจที่เห็นว่าน่าจะดี การเขา้มาถือหุน้ของ TRITN ท าให้
หุน้ของบรษัิทเติบโตขกน้ อาจจะมีลงทนุรว่มกนับา้งในอนาคต 

นายภมิูชาย  แซ่จัง ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามว่า ในอนาคตบรษัิทมีโอกาสที่จะรว่มทนุกบัรา้นอาหารบารบ์ี
คิว พลาซา่ เพื่อเสรมิจดุแข็งในดา้นรา้นอาหารหรอืไม่ 

นายเชิดศักดิ์ กรรมการชีแ้จงว่า บรษัิทมองวา่ธุรกิจรา้นอาหารบารบ์ีคิว พลาซา่ ไมใ่ช่ธุรกิจที่บริษัทจะเขา้ไปรว่ม
ทนุเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ยาก 

นางสาวสิริวัฒนา กลางประพันธ ์ผูถื้อหุน้รบัมอบฉนัทะจากนายประสทิธ์ิ กรโชคอนนัต ์สอบถามดงันี ้
1. ธุรกิจผลไมอ้บแหง้มีสดัสว่นรายไดเ้ป็นในประเทศ และตา่งประเทศก่ีเปอรเ์ซ็น 
2. Covid-19 สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกสนิคา้หรอืไม่ 
3. จากความตัง้ใจที่จะขยายธุรกิจผลไมอ้บแหง้ไปยงั จีน ยุโรปตะวนัออก และตะวนัออกกลาง บริษัทคาดว่า

สดัสว่นรายไดใ้นตา่งประเทศจะเพิ่มขกน้ก่ีเปอรเ์ซ็นภายในปี 2563 
4. การลงทนุในเครือ่งจกัร คาดวา่จะลงทนุเทา่ไหร่ 

นายพงศศั์กดิ์ กรรมการ ชีแ้จงดงันี ้
1. ธุรกิจผลไม่อบแหง้มีสดัส่วนรายไดท้ี่เป็นของต่างประเทศ 99% ภายในประเทศนอ้ยมาก ในอนาคตจะมีการ

พฒันาขายสินคา้ภายในประเทศมากขกน้โดยขายผ่านทาง 7-11 ซก่งคาดว่าในช่วงประมาณไตรมาส 3 จะไดว้าง
จ าหนา่ย 

2. Covid-19 สง่ผลกระทบต่อการสง่ออก เนื่องจากผูบ้รโิภคมีความตอ้งการนอ้ยลง ท าใหม้ีการระงบัการสั่งและมี
การเลื่อนการสง่ออกบา้ง และเนื่องจากมีการล็อกดาวนท์ าใหก้ารไปท าธุรกรรมในตา่งประเทศยากขกน้ จกงท าให้
ยอดขายของบรษัิทลดลงจากที่คาดการณไ์ว ้

3. ในปัจจุบนัยงัไมม่ีการสง่ออกสินคา้ไปยงัประเทศจีนแตก็่มีรายที่ก าลงัเจรจาอยูบ่า้ง โดยสนิคา้ที่ทางจีนสนใจคือ
มะม่วงอบแหง้ คาดว่าในไตรมาส 4 จะมีการส่งออกอยู่บา้ง ซก่งอาจสรา้งรายไดใ้หบ้ริษัทเพิ่มขกน้ 4-5% จาก
รายไดปั้จจุบนัที่มีอยู่ ในส่วนยุโรปตะวนัออกก็จะมี รสัเซีย ยูเครน เป็นตลาดหลกัที่สง่ออกอยู่ ส่วนตะวนัออก
กลางก็จะเป็นเปา้หมาย โดยบรษัิทก าลงัเตรยีมตวัและหาผูน้  าเขา้ เพื่อสง่ออก 
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4. สว่นเรือ่งการลงทนุในเครือ่งจกัรคาดวา่จะมีการลงทนุในไตรมาส 4 ซกง่ปัจจบุนัก าลงัอยูร่ะหวา่งเจรจา 

นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วช่ืนชม กรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีไดท้ างานจนบรษัิทมี
ผลการด าเนินการท่ีดีขกน้ และแนะน าให ้A&W เพิ่มรายการอาหาร หรอืสรา้งความเป็นเอกลกัษณข์องอาหารใหผู้บ้ริโภคไดย้ิน
ช่ือแบรนดแ์ลว้นกกถกงทนัที 

นางทิพยว์ัลย ์พูลเกษ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่ ในปี 2562 ขาดทนุจากเงินลงทนุชั่วคราวเนื่องจากน า
เงินไปลงทนุอะไร และในปี 2563 นโยบายลงทนุส าหรบัเงินกอ้นนีค้ืออะไร 

นางสาววชิราภรณ ์ กรรมการ ชีแ้จงวา่ เงินลงทนุชั่วคราวนีเ้ป็นเงินลงทนุในหลกัทรพัยซ์กง่เป็นการลงทนุในอดีต 
จนกระทัง้ในปี 2562 ทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการมองว่าการลงทนุนีไ้ม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท จกงมีการทยอยขายจน
หมด และจะน าเงินกอ้นนีไ้วใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษัิท 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถติย ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามดงันี ้
1. ในครกง่ปีหลงัธุรกิจ Packaging จะเติบโตเท่าใด หลงัจากการคลายล็อกดาวนก์ารสั่งซือ้กลอ่งจะลดลงหรือไม ่

และก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคที่ลดลงจะกระทบกบัผลการด าเนินงานหรอืไม่ 
2. ธุรกิจผลไมอ้บแหง้สง่ออกไปยงัประเทศใด ธุรกิจก าไรดีเหตใุด Vita จกงขายธุรกิจ 
3. ธุรกิจอาหาร Ready-to-Eat มีก าไรสทุธิเทา่ใด 
นายพงศศั์กดิ์ กรรมการ ชีแ้จงดงันี ้
1. ธุรกิจ Packaging ในครก่งปีหลงัมีแนวโนน้การเติบโตที่ดี มีการพัฒนาสินคา้ร่วมกันกับลูกคา้ โดยคาดว่า

รายไดจ้ะดีขกน้ประมาณ 10% ในสว่นของการขายบรรจภุณัฑป์ระเภทกลอ่งมีอตัตราสงูขกน้เนื่องจากผูบ้รโิภคมี
การสั่งซือ้อาหารผา่นทาง Delivery มากขกน้ 

2. ธุรกิจผลไมอ้บแหง้มีการสง่ออกไปยงัโซนยโุรป รสัเซีย องักฤษ เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์กรซี USA ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั 
ออสเตรเลยี เป็นตน้ ธุรกิจนีม้ีก าไรในไตรมาสแรกประมาณ 7% ซกง่คาดว่าจะปิดไตรมาส 2 ไดป้ระมาณ 10% 
เหตทุี่ Vita ขายกิจการเนื่องจากบรษัิทเดมิมีภาวะติดขดัดา้นการเงินเนื่องจากมีการหยิบยืมกนัโยงใยไปมา จกง
ขอใหท้างบรษัิทเขา้ไปช่วยซกง่จรงิๆ แลว้ไมไ่ดข้ายแตเ่ป็นการบรหิารรว่มกนั 

3. ธุรกิจอาหาร Ready-to-Eat มีก าไรสทุธิในไตรมาสแรกประมาณ 3-4% คาดวา่ในไตรมาส 2 จะอยูท่ี่ประมาณ 
5-7% 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสุท ธิหลังหักภาษี  และส ารองตามกฎหมายแล้ว   เนื่ อ งจากผลการด า เนินงานของบริษั ทประจ าปี  2562  
มียอดขาดทนุสะสม คณะกรรมการมีความเห็นวา่ สมควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดงักลา่ว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ขอ้ 18. ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนกง่ในสามของ
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จ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนก่ง
ในสาม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก าหนด
วาระ ดงันี ้

4. นายพงศศ์กัดิ ์ เอี่ยมศิรนิพกลุ กรรมการ 
5. นางสาววชิราภรณ ์  อจันปัญญา กรรมการ 
6. นายกมัพล ตติยกวี กรรมการ 

 คณะกรรมการซก่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย เห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาเลือกตัง้
บคุคลเป็นกรรมการบรษัิทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายกศุล   สงัขนนัท ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการแทน นายกมัพล ตติยกวี 
2. นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์ด ารงต าแหนง่กรรมการแทน นายพงศศ์กัดิ ์เอ่ียมศิรนิพกลุ 
3. นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนกง่ 

 โดยขอ้มูลของกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และที่เสนอผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนก่งไดจ้ัดสง่ใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการ ทัง้ 3 ท่าน มี
ความเหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิเลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนกง่  

 (ทัง้นี ้กรรมการที่จะไดร้บัการเลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ไม่ไดร้ว่มอยู่ในหอ้งประชมุจนกว่าการเลือกตัง้
จะแลว้เสรจ็ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระและมีความโปรง่ใส) 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมติเลอืกกรรมการ ทัง้ 3 ทา่น เขา้ด ารงต าแหนง่เป็นรายบคุคล โดยในระหวา่งวาระมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

มติที่ประชุม 
 ทีป่ระชุมมีมติพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ดว้ยเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทา่นแรก นายกศุล  สงัขนนัท ์
 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิเลอืกนายกศุล  สงัขนนัท ์เป็นกรรมการบรษัิทดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/
ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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ทา่นท่ีสอง นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์

 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิเลอืกนายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์เป็นกรรมการบรษัิทดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

ทา่นท่ีสาม นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา 
 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนมุตัิเลือกนางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญาเป็นกรรมการบริษัทดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่าคณะกรรมการเห็นวา่จ านวนคา่ตอบแทนที่ใหก้รรมการควรอยูใ่นระดบัที่
เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถและมีคุณภาพไวไ้ด ้รวมทัง้ควรอยู่ในระดั บ
เดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย คณะกรรมการจกงพิจารณาก าหนด
ผลประโยชนต์อบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท/ปี โดยแบง่เป็น คา่บ าเหน็จ และคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

 ต าแหนง่ประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี 

 ต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี 

 กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ 30,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

240,000 บาท/ปี 

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

ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

40,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้

ไมเ่กิน 60,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่

เกิน 30,000 บาท/ทา่น/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

80,000 บาท/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 บาท/ทา่น/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้มเ่กิน  

40,000 บาท/ทา่น/ปี 

           โดยสว่นท่ีเหลอืเห็นสมควรมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจจดัสรรเป็นคา่ตอบแทนกรรมการรายปีตามที่
เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนที่น าเสนอเป็นจ านวนที่เหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่ว  

  ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 ดงักลา่ว  
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ตอ่ที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
และอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัปี 2563 ดงัมี
รายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายนรนิทร ์  จรูะมงคล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน 8593 หรอื 
2. นางสาวกญัญาณฐั  ศรรีตันช์ชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน 6549 หรอื 
3. นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน 9919 หรอื 
4. นางสาวอมรจิต เบา้หลอ่เพชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบยีน 10853 

 และอนมุตัิก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษัิทเป็นเงินจ านวน 2,350,000 บาท ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ตามที่ไดจ้่ายจรงิ  

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดงักลา่ว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิจากวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้
เงนิเพิ่มทุน จ านวน 155,522,610 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ซ่ึง
จัดประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2561 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน ก่อน การเปลี่ยนแปลง 

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่  1/2561 ซก่งจัดประชุมเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2561 ไดม้ีมติ
อนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษัิท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไดแ้ก่ 
Asia Alpha Equity Fund 1 จ านวน 400,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขาย
หุน้ละ 0.70 บาท และจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ท าใหบ้รษัิทไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุ
ในครัง้นัน้ เป็นเงินจ านวน 280,000,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทไดชี้แ้จงเก่ียวกบัวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใช้
เงินเพิ่มทนุไว ้ซกง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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หมายเหตุ: 1 ประกอบดว้ยตน้ทนุในสว่นของงานระบบและอปุกรณข์นาดใหญ่ประมาณ 120 ลา้น
บาท และเงินทุนหมนุเวียน 90 ลา้นบาท กลา่วคือบริษัทมีตน้ทนุประมาณ 7 ลา้นบาทต่อสาขา ซก่ง
ประกอบดว้ย 

- ตน้ทนุในสว่นของงานระบบและอปุกรณข์นาดใหญ่ประมาณ 4 ลา้นบาท ตอ่สาขา 
- เงินทุนหมุนเวียน เช่น เงินสด สินคา้คงเหลือ เงินประกันการเช่าต่างๆ และอื่นๆ 

รวมทัง้คา่ใชจ้่ายในการโฆษณาและคา่ใชจ้า่ยในการเปิดรา้น ประมาณ 3 ลา้นบาท 
ต่อสาขา ทัง้นี ้บริษัทไดต้ัง้ประมาณการเงินทนุหมนุเวียนดงักลา่วโดยอา้งอิงจาก
ประสบการณก์ารท าธุรกิจรา้นอาคารตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และผลประกอบการใน
ปัจจบุนั 

2 จากการวิเคราะหอ์ตัราสว่นสนิทรพัยห์มุนเวียนต่อสนิทรพัยง์บการเงินรวม 4 ไตรมาส
ลา่สดุ ไดแ้ก่ ไตรมาส 4 ปี 2559, ไตรมาส 1 ปี 2560, ไตรมาส 2 ปี 2560, ไตรมาส 3 ปี 
2560 จะอยูท่ี่รอ้ยละ 31-36 แตปั่จจบุนับรษัิทยงัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติด
ลบ ซก่งโดยลกัษณะของธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีเงินทนุหมนุเวียนส าหรับสินคา้คงเหลือ เป็น
ตน้ จกงมีความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนเพิ่มขกน้ตามดว้ย 

ค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จ านวน 210 ล้านบาท รวมถกง 
วตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุดงักลา่ว 

เนื่องดว้ย บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขารา้นอาหารบริการด่วน A&W ใหค้รบก าหนด 100 สาขา ภายในปี 
2564 ซกง่เริม่ด  าเนินการมาตัง้แตปี่ 2559 ทัง้นี ้ในตน้ปี 2561 บริษัทไดเ้ปิดสาขารา้นอาหารไปแลว้จ านวน 
33 สาขา จกงยงัคงเหลือสาขาที่จะตอ้งเปิดเพิ่มอีกอย่างนอ้ย 67 สาขา ดงันัน้ บริษัทจกงมีแผนว่าจะน าเงิน
เพิ่มทุนจากบคุคลในวงจ ากดัจ านวน 210 ลา้นบาทดงักลา่ว ไปใชใ้นการขยายสาขารา้นอาหารเพิ่มเติม

ล าดับ วัตถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิ จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. เพื่อขยายธุรกิจกลุม่อาหารในปัจจบุนัของบรษัิท   

 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 - 
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จ านวน 30 สาขา ซกง่สาขาที่จะเปิดใหมด่งักลา่ว จะเนน้พืน้ท่ีชมุชนใหญ่และยา่นธุรกิจเป็นหลกั โดยบรษัิท
ก าลงัจะลงนามในบันทกกความร่วมมือกับบริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด  (“เชลล”์) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ภายใตบ้ันทกกความร่วมมือนี ้บริษัทจะร่วมมือกับเชลลใ์นการเปิดสาขารา้นอาหาร
บรกิารด่วน A&W ภายในสถานีบรกิารน า้มนัของเชลล ์ไม่นอ้ยกว่า 10 สาขาต่อปี จนถกงปี 2566 และยงัมี
การเจรจาในลกัษณะนีก้บัสถานีบริการน า้มนัอื่นๆ รวมถกงคอมมนูิตีม้อลลต์า่งๆ อีกดว้ย นอกจากนี ้บรษัิท
ไดเ้ลอืกท าเลและสถานที่แลว้จ านวน 20 สาขา โดยอยูใ่นระหวา่งการเขา้ท าสญัญา ท่ีเหลืออีก 10 สาขา 
บรษัิทอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาเลอืกพืน้ท่ีที่เหมาะสม 

แผนการด าเนินการเปิดสาขาร้านอาหารจ านวน 30 สาขาในปี 2561 

ระยะเวลา จ านวนสาขาที่จะเปิดบริการ 

ไตรมาสที่ 1 1 

ไตรมาสที่ 2 10 

ไตรมาสที่ 3 12 

ไตรมาสที่ 4 7 

รวม 30 

ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บรษัิทไดเ้ปิดบรกิารรา้นอาหารบรกิารดว่น A&W ไปแลว้ จ านวน 10 สาขา โดยใชเ้งินเพิ่ม
ทุนดังกล่าวจ านวน 54,477,390 บาท และคงเหลือเงินเพิ่มทุนอีกจ านวน 155,522,610 บาท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทนุท่ีไดน้ าสง่สารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 30 
มกราคม 2563 

(ข) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

เนื่องดว้ย บรษัิทไดม้ีการปรบัเปลี่ยนแผนการด าเนินธุรกิจใหม ่อนัเนื่องมาจากสภาวะการแขง่ขนั และผล
ประกอบการในธุรกิจรา้นอาหาร รวมทัง้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) สง่ผลกระทบอยา่งมากกบัธุรกิจรา้นอาหาร บรษัิทจกงตอ้งการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคแ์ละ
แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ เพื่อใหก้ลุม่บรษัิทกลบัมาท าก าไรโดยเรว็ที่สดุ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

(ค) วัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิ หลัง การเปลี่ยนแปลง 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาตามข้อ (ข) ข้างต้น บริษัทจกงได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงิน  
เพิ่มทุน เพื่อใหเ้กิดประโยชนอ์ันสูงสดุต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ รวมทัง้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแผนธุรกิจใน
ปัจจุบนั และรองรบัแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสงูขกน้ โดย
บรษัิทมีความประสงคท์ี่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเดิมที่ก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี  ้
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ทัง้นี ้การน าเงินจ านวนท่ีเหลอืจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใชใ้นขยายธุรกิจอาหาร จะสง่ผลดีกบับรษัิทและ
ผูถื้อหุน้มากกว่าการน าไปใชส้  าหรบัการขยายสาขารา้นอาหารตามแผนเดิม เนื่องจากในปัจจบุนับรษัิทมี
ธุรกิจอาหารในสว่นที่เป็น อาหารแปรรูป และผลไมอ้บแหง้ ซกง่สรา้งก าไรและผลตอบแทนแก่บริษัท บรษัิท
จกงตอ้งการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ เพื่อใหก้ลุม่บริษัทกลบัมาท าก าไรโดยเร็ว
ที่สดุ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

ในการนี ้บริษัทคาดว่าจะใชเ้งินเพิ่มทนุเพื่อด าเนินการตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินใหม่ดงักลา่ว 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2564 

(ง) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแ์ละแผนการใช้เงนิ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาถกงแนวทางการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุแลว้ 
เห็นว่าวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุเดิมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามที่กลา่วมา
นัน้อาจไม่สอดคลอ้งกับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั เนื่องจากสภาวะการแข่งขนัและผล
ประกอบการในธุรกิจรา้นอาหาร กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) จกงท าใหบ้รษัิทไมส่ามารถน าเงินจ านวนดงักลา่วไปใชใ้นการขยายสาขารา้นอาหารได ้
ซกง่ดว้ยเหตผุลและความจ าเป็นดงักลา่ว บรษัิทจกงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าเงินจ านวนดงักลา่วไปใชเ้พื่อ
ขยายธุรกิจอาหารซก่งแตกตา่งจากที่เคยไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ไว ้ดงันัน้ วิธีการท่ีดีที่สดุที่มิใหเ้งินเพิ่มทนุ
ต้องสูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่า และส่งผลดีกับบริษัทและผู้ถือหุ้นที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ่มทุน เพื่อใหบ้ริษัทสามารถน าเงินเพิ่มทุนไปใชก้ารอย่างอื่นไดต้าม
ความจ าเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตอ่ไป 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซกัถามหากมีขอ้สงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จกงขอใหท้ี่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนที่ได้รบัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ดงักลา่ว  

 นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒ ิผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่ การขยายธุรกิจนัน้จะท าอะไรบา้ง 
 นายเชิดศักดิ์ กรรมการชีแ้จงวา่ จะเป็นการเนน้ทางดา้นการขยายธุรกิจอาหารแช่แข็งเพื่อผลิตและสง่ออกโดย
การหาตลาดสง่ออกเพิ่ม และอีกสว่นคือธุรกิจผลไมอ้บแหง้ซก่งเดิมมีอยูแ่ลว้แต่อาจเป็นการขยายธุรกิจผลไมอ้บแหง้อีกประเภท
หนกง่เพิ่มขกน้ หรอือาจเป็นธุรกิจการเกษตรเพื่อการสง่ออกซกง่ใชเ้งินทนุคอ่นขา้งสงู 

ล าดับ วัตถุประสงคแ์ละ 
แผนการใช้เงนิ (เดิม) 

วัตถุประสงคแ์ละ 
แผนการใช้เงนิ (ใหม่) 

จ านวนเงนิเพิ่มทุน
คงเหลือ 
(บาท) 

1. ขยายสาขารา้นอาหาร ขยายธุรกิจอาหาร 155,522,610 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการซกัถามในเรือ่งอื่นใดหรอืไม่ 

 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามดงันี ้
1. เขา้ 7-11 แลว้จะสามารถเขา้ Family Mart ไดห้รอืไม ่

2. สง่ออกผลไมอ้บแหง้แลว้มี Import สนิคา้กลบัเขา้มาขายในประเทศหรอืไม่ 
3. จะเริม่จ่ายเงินปันผลไดเ้มื่อใด ตอ้งลดทนุหรือเพิ่มทนุหรือไม ่ออก Warrant ไดห้รอืไม ่ปัจจุบนัมีขาดทนุสะสม

เทา่ใด 

4. ลกัษณะ สถานท่ีตัง้ และวิธีการผลติผลไมอ้บแหง้เป็นอยา่งไร 
 

นายเชิดศักดิ์ กรรมการชีแ้จง ดงันี ้ 
1. สนิคา้ของบรษัิทสามารถไปที่ใดก็ไดไ้ม่ไดม้ีขอ้จ ากดัเพียงแต่หา้มใชแ้บรนดเ์ดียวกนั ซก่งปัจจุบนัก าลงัศกกษาที่

จะสง่ออกไปยงั Family Mart ของประเทศญ่ีปุ่ น 

2. ปัจจุบนัยงัไม่มีการ มี Import สินคา้กลบัเขา้มาขายในประเทศ แต่มีบริษัทย่อยช่ือบริษัท โกลคอน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผูน้  าเขา้สนิคา้ตา่งๆ มาขายใน 7-11 โดยปัจจบุนัมีอยู ่3-4 รายการ 

3. บรษัิทสามารถออก Warrant ได ้มีการค านวนแลว้ จะเริม่ปันผลเมื่อใดยงัไม่สามารถตอบไดเ้นื่องจากปัจจบุนั
มียอดขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 800 ลา้นบาท การลา้งขาดทุนสะสมจะต้องเติบโตปีละ 40-50% ก็จะ
สามารถลา้งขาดทนุสะสมได ้
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4. กระบวนการผลติของผลไมอ้บแหง้เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม  
 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นอีก ประธานฯ จกงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ ที่กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามารว่มประชมุในวนันี ้
และขอขอบคณุในความรว่มมือและการใหค้วามสนบัสนนุของทกุๆ ทา่น ทัง้นีบ้ริษัทจะน าขอ้เสนอแนะของทกุท่านไปปรบัปรุง
การบรหิารใหด้ียิ่งขกน้ตอ่ไป  

 
ปิดประชุม เม่ือเวลา 15:50 น. 
 

 

 

(นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา) 
เลขานกุารบรษัิท                    

 

   

 (นายอนนัต ์ สริแิสงทกัษิณ) 
ประธานในที่ประชมุ 
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ประวัติของกรรมการที่เสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ชื่อ/นามสกุล: นางทิพยสดุา  ถาวรามร      
สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 60 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- Master of Business Administration (with distinction)  

Wharton School, University of Pennsylvania 
- Bachelor of Arts in Mathematics (magna cum laude) Harvard University 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- Director Certification Program (DCP) 2552 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 2563 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง:กรรมการ ซก่งผ่านการพิจารณาอย่างระมดัระวงัจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดร้ว่มกัน
พิจารณาคณุสมบตัิในดา้นตา่งๆ ทัง้ความเหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิประสบการณ ์ความเช่ียวชาญหลากหลายวชิาชีพ มีวิสยัทศัน ์
เป็นผูม้ีคณุธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีไมด่า่งพรอ้ยในช่วงที่ผา่นมา 

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 

1. ประธานกรรมการบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 4 แหง่ 

1. กรรมการ บรษัิท เคสปา จ ากดั 
2. กรรมการ บรษัิท กณุฑล 1927 จ ากดั 
3. กรรมการ บรษัิท ลซูิดา้ คอนซลัติง้ จ ากดั 
4. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษัิท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จ ากดั 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท:  3  

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง:     -ไมม่ี- 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด:  มีความเป็นอิสระ  
ข้อพิพาททางกฎหมาย:    -ไมม่ี- 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังแรก:    1 พฤศจิกายน 2563 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังหลังสุด:    1 พฤศจิกายน 2563 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท:   - ปี 
 
 
 

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
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ประวัติของกรรมการที่เสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
ชื่อ/นามสกุล: นางสพุร  วธันเวคิน      
สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 57 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- Director Certification Program (DCP) 2543 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ ซกง่ผา่นการพิจารณาอยา่งระมดัระวงั 
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิในดา้นตา่งๆ ทัง้ความเหมาะสมดา้นคุณวฒุิ ประสบการณ ์ความ
เช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยัทศัน ์เป็นผูม้ีคณุธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีไมด่า่งพรอ้ยในช่วงที่ผา่นมา 

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 2 แหง่ 
1. รองประธานกรรมการบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ บรษัิท อิออน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 2 แหง่ 
1. กรรมการ  บรษัิท อิออน อินชวัรนัส ์เซอรว์ิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. กรรมการ  บรษัิท อลัตรา้เวลท ์กรุป๊ จ ากดั 
 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท:  3  

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง:     -ไมม่ี- 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด:  ไมม่ีความเป็นอิสระ  
ข้อพิพาททางกฎหมาย:    -ไมม่ี- 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังแรก:    1 พฤศจิกายน 2563 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังหลังสุด:    1 พฤศจิกายน 2563 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท:   - ปี 
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ประวัติของกรรมการที่เสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
ชื่อ/นามสกุล: นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน     
สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 71 ปี 
ประวัติการศึกษา  

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- เนติบณัฑิตไทย 
- พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑิต ทางรฐัประศาสนศาสตร ์(สาขาบรหิารงานยตุิธรรม) 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- ไมม่ี 
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ 
บริษัททีเ่ป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
1. กรรมการอิสระ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขันทางธุรกิจ 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท:  7  

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง:     -ไมม่ี- 
ความเป็นอิสระตามเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด:  มีความเป็นอิสระ  
ข้อพิพาททางกฎหมาย:    -ไมม่ี- 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังแรก:    18 มิถนุายน 2563 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังหลังสุด:    18 มิถนุายน 2563 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัท:   - ปี 
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รายละเอียดผู้สอบบัญชีและคา่สอบบัญช ี
 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36  
ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดผูส้อบประจ าปี 2564 ซกง่ผา่นการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 ตามรายช่ือดงันี ้
 

รายนาม*   เลขที่ใบอนญุาต จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือสอบบญัชีใหก้บับรษัิท** 
1. นางสาวกรทอง เหลอืงวิไล 7210 - 
2. ดร.เกียรตินยิม คณุติสขุ 4800 - 
3. นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ 6797 - 
4. นายชพูงษ ์ สรุชตุิกาล 4325 - 

 
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 รวมทัง้สนิ 2,750,000 บาท    
 ค่าธรรมเนียมบริการ (บาท) 

 ปี 2564 ปี 2563*** เปลี่ยนแปลง 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,350,000 1,150,000 200,000 
2. คา่สอบทานงบการเงิน 1,400,000 1,200,000 200,000 
รวมค่าสอบบัญช ี 2,750,000 2,350,000 400,000 
หมายเหตุ : *ผูส้อบบญัชีบรษัิท และผูส้อบบญัชีบรษัิทย่อย สงักัดส  านักงานสอบบญัชีเดียวกัน ซกง่คณะกรรมการดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงิน
ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
 ** นบัระยะเวลาในการเคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิท ยอ้นหลงั 7 ปี 
 *** ผูส้อบบญัชีบรษัิท ในปี 2563 คือบรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  

 
 ทัง้นี ้บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด ไมไ่ดเ้ป็นผูส้อบบญัชีที่ถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 20 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50  
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 23 เมษายน 2564  

ก. การมอบฉันทะ 
บริษัทไดจ้ดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่า

จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท (ตามรายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด) ใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทั่วไป สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.หรอืในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ได ้ 

1. การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
• ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้
• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 
• ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะ

เขา้ประชมุ 
 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
• ผูม้อบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบรษัิทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี ้

(1) นายอนนัต ์ สริแิสงทกัษิณ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
(2) นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
(3) นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

• ในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัททัง้  
3 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการอิสระท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมได้ กรรมการอิสระท่านที่เขา้ประชุมจะไดเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะเพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทนท่านได ้

• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะส่งใหเ้ลขานุการบริษัท
ก่อนวนัประชมุ 
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ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรบัลงทะเบียน  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอรพ์อยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแนบ 

ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 
 
1.   ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหซ้กง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และ
ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมซก่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และ

ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2.   ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 
 2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซก่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซกง่เป็นผูเ้ขา้ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซกง่เป็นผูถื้อหุน้ 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมซก่งไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซก่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  โดย
ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซก่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซกง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลซก่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูแ้ทนนิติบคุคลซกง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผูถื้อหุน้ซกง่มิไดม้ีสญัชาติไทยหรอืเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขกน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
 ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมกบัผูถื้อหุน้หรอืผูเ้ขา้ประชมุซกง่มิไดม้ีสญัชาติไทยหรอืซกง่เป็น

นิติบคุคลที่จดัตัง้ขกน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ภายใตข้อ้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้
         (ก)  หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือ
โดยเจา้หนา้ที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได  ้ทัง้นี ้จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล
และเง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 
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         (ข) เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย  และใหผู้แ้ทนนิติ
บคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
ประธานที่ประชุมจะแจง้วิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเขา้สูว่าระ

การประชมุ 
1. การออกเสยีงลงคะแนน 

1.1 ใหน้บัหนกง่หุน้เป็นหนกง่เสยีง 
1.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุวา่มผีูถื้อหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืงดออก

เสยีง โปรดยกมือขกน้ 
(ก) หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดยกมอืคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทกกการลงมติคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง

ในบตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่น  าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที่คดัคา้น
หรืองดออกเสยีงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไมไ่ดย้กมือในท่ีประชมุมีมติใหอ้นมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอใหท้ี่
ประชมุพิจารณาลงมติ 

(ข) หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสยีง ถือวา่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หอ้นมุตัิตามที่
ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แตก่รณีที่ผูถื้อหุน้ไดท้ าเครือ่งหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไวแ้ลว้ว่าประสงคจ์ะ
ลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสยีงประการใด ซกง่บริษัทไดบ้นัทกกคะแนนเสียงที่คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมติใน
แตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้ 

 
1.3 ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บรษัิทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกกรวบรวมไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก  และน าคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมกับ
การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วขา้งตน้ 
 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
2.1  การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม  และของผูถื้อ

หุน้ที่มอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่บริษัทบนัทกกไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุมที่ออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสยีง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท้ี่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2.2 ประธานฯ จะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนน
ในแตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 

 
 
 
 
 



 

    30 
 

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นายอนนัต ์ สริแิสงทกัษิณ  
ด ารงต าแหน่ง:  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
สัญชาติ: ไทย อายุ:  70 ปี 
ประวัติการศึกษา: 
- บญัชีบณัฑิต 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 

- สถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 13 

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 6 แหง่ 

1. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)  

2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บรษัิท วิลลา่ คณุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

3. กรรมการ บรษัิท ไอรา่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษัิท ยบูิส (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

5. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษัิท เอเชีย กรนี เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 

6. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษัิท เชียงใหมร่มิดอย จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง: ไมม่ี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
มีสว่นไดเ้สยีในวาระท่ี 6 
 
 

 
 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  
ด ารงต าแหน่ง:  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 71 ปี 
ประวัติการศึกษา  

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- เนติบณัฑิตไทย 
- พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑิต ทางรฐัประศาสนศาสตร ์(สาขาบรหิารงานยตุิธรรม) 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- ไมม่ี 
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 

1. กรรมการอิสระ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง: ไมม่ี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
มีสว่นไดเ้สยีในวาระท่ี 6 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 
ชื่อ/นามสกุล: นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์
ด ารงต าแหน่ง: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ     
สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 63 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- Master of Comparative Laws, The University of Iowa, USA  
- นิติศาสตรบณัฑิต 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  

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 
 กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 

1. กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ บรษัิท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน จ านวน 3 แหง่ 

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

 กิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง: ไมม่ี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
มีสว่นไดเ้สยีในวาระท่ี 6 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท* 
นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถกง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคลอ้งตาม

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คือ  
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

รว่ม     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย  

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถกงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกกษาของสว่นราชการซกง่เป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท  

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา   คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บั
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

โดยความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนก่ง รวมถกงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถกงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซกง่เป็นผลใหบ้รษัิท 
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนก่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนุญาตหรือตัง้แต่
ยี่สิบลา้นบาทขกน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขกน้ในระหว่างหนก่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชีซก่งมีผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

(6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซก่งรวมถกงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกกษากฎหมาย หรอืที่ปรกกษา
ทางการเงิน ซกง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ เป็นกรรมการอิสระ  

สิง่ที่สง่มาดว้ย 7 
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(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขกน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้  ซกง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนก่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซก่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

(9)      ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
* นิยามกรรมการอิสระของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) ใชต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่
ไดก้ าหนดไว ้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที่_____________________________________ 

วนัท่ี______เดือน____________________ปี________ 

(1)ขา้พเจา้_________________________________________สญัชาติ_____________________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี_______________ถนน___________________________ต าบล/แขวง___________________________ 
อ าเภอ /เขต____________________________จังหวัด_________________________________________________
รหสัไปรษณีย_์___________________________________________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม_________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั________________เสยีง ดงันี ้
หุน้สามญั______________________________หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั________________________เสยีง 
หุน้บรุมิสทิธิ______________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________________เสยีง 

(3)ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดกาเครื่องหมายหนา้ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะเพียงช่ือเดียว และสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระได)้ 

 (1) นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ  กรรมการอิสระ      อาย ุ 70 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 42 ถนน สทุธิสารวินิจฉยั ต าบล/แขวง สามเสนใน อ าเภอ/เขต พญาไท   
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  หรือ 

 (2) นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ อาย ุ 71 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 79/352     ถนน ปัญญาอินทรา   ต าบล/แขวง บางชนั อ าเภอ/เขต คลองสามวา 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  หรือ 

 (3) นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์  กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 52/23   ซอยสขุมุวิท 11 (ไชยยศ) ถนน   -     ต  าบล/แขวง คลองเตยเหนือ อ าเภอ/เขต วฒันา 
จงัหวดั_กรุงเทพมหานคร  หรือ 

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

คนหนกง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่  23 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 
หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพกงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

สิง่ที่สง่มาดว้ย 8 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย                        ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย               งดออกเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

   (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย                              ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

    (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
- เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 เห็นดว้ย                              ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
- เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้

1. ชื่อกรรมการ        นางทิพยสุดา  ถาวรามร
 เห็นดว้ย          ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

2. ชื่อกรรมการ        นางสุพร  วัธนเวคิน
 เห็นดว้ย              ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

3. ชื่อกรรมการ        นายชัยรัตน ์ เบ็ญจะมโน

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย                              ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

   (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

   (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุ ไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี  ้ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

      (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถกงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
  (_________________________________________) 

ลงช่ือ_____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (________________________________________) 

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม

ไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ





38 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์
เทอมินอล 21 หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  หรอืที่จะพกงเลือ่นไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
 (_________________________________________) 

ลงช่ือ_____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (________________________________________) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้
คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

เขียนที่___________________________________ 

วนัท่ี_______เดือน__________________ปี________ 
(1)ขา้พเจา้___________________________________________________________________________________ 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่______________ถนน_______________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
อ าเภอ/เขต____________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั__________________________________________ 
ซกง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________เสยีง ดงันี ้

หุน้สามญั______________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสยีง 
หุน้บรุมิสทิธิ____________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสยีง 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดกาเครือ่งหมายหนา้ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะเพียงช่ือเดียว และสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระได)้ 

 (1) นายอนนัต ์สิริแสงทกัษิณ  กรรมการอิสระ      อาย ุ 70 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 42 ถนน สทุธิสารวินิจฉยั ต าบล/แขวง สามเสนใน อ าเภอ/เขต พญาไท   
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  หรือ 

 (2) นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ อาย ุ 71 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 79/352     ถนน ปัญญาอินทรา   ต าบล/แขวง บางชนั อ าเภอ/เขต คลองสามวา 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  หรือ 

 (3) นายสมบรูณ ์ กิติญาณทรพัย ์  กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 52/23   ซอยสขุมุวิท 11 (ไชยยศ) ถนน   -     ต  าบล/แขวง คลองเตยเหนือ อ าเภอ/เขต วฒันา 
จงัหวดั_กรุงเทพมหานคร  หรือ 

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

คนหนกง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่  23 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 
หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพกงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 (3)ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี  ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ   

  หุน้สามญั________________หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้_____________________เสยีง 

  หุน้บรุมิสทิธิ______________หุน้และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้______________________เสยีง 
 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด________________________________________เสยีง 

 (4)ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย                        ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย               งดออกเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

   (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย                              ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

    (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
- เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 เห็นดว้ย                              ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
- เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการบางราย ดงันี ้

1. ชื่อกรรมการ        นางทิพยสุดา  ถาวรามร
 เห็นดว้ย              ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

2. ชื่อกรรมการ        นางสุพร  วัธนเวคิน
 เห็นดว้ย              ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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3. ชื่อกรรมการ        นายชัยรัตน ์ เบ็ญจะมโน

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย                              ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

   (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อ
วา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น  รวมถกงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
      (_________________________________________) 

ลงช่ือ_____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (________________________________________) 
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หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ
     แทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม

ไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 ณ โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์
เทอมินอล 21 หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  หรอืที่จะพกงเลือ่นไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

------------------------------------------ 
วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี_____ เรือ่ง ______________________________________________________________________________ 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

ลงช่ือ_______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
  (_________________________________________) 

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

 

ขอ้ 30  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษัิท 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนก่งหรือหลายคนซก่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลใน
การท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 
45 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจาก ผูถื้อหุน้  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซก่งเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซก่ง
มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท  

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระ เบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  
3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  สถานที่ในการประชุมอาจก าหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้ 

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ แตจ่ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธาน
กรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่
นอ้ยกวา่กก่งหนกง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จกง
จะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้หนกง่ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซกง่เขา้มารว่มประชุม
ไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้

สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 



 

    45 
 

การประชมุผูถื้อหุน้มิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้
ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ทกุคราวใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้ว้ยเหตใุดก็ตาม ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ช่นกนั ใหผู้ถื้อหุน้ซกง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนกง่เป็นประธานที่ประชมุเฉพาะครัง้นัน้ 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้ 1 หุน้มีเสียง 1 เสียงและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซก่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขกน้อีกเสยีงหนกง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซกง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการ กบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ

แบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

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

อนาคต 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

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

(4) เลอืกตัง้กรรมการขกน้ใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี  

(7) พิจารณากิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอมติที่ประชุมใหญ่รวมทัง้กิจการที่กฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุใหญ่ดว้ย 
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แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด ์
เซ็นเตอรพ์อยท ์เทอมินอล 21 หอ้งแกรนดบ์อลรูม ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
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แนวปฏิบัตสิ ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2564 
เน่ืองด้วยกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

ตามที่มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ บริษัทมี
ความห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
พนกังานผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งทกุท่าน และบริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการเฝ้า
ระวงั และปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อยา่งเขม้งวด จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1.1. ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือบคุคลใกลชิ้ดที่อยู่ในกลุม่เสี่ยง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านพืน้ที่ หรือสถานที่เสี่ยง

ตอ่การติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสขุ หรอืที่ราชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลา
นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชมุ หรอืมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้มีอาการไอ และหายใจล าบาก และหรือ
อาการที่อาจสงสยัว่าจะติดเชือ้ไวรสั COVID -19 บริษัทขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุม
โรค โดยงดการเขา้รว่มประชมุ และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทน 

1.2. ส าหรบัผูท้ี่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุตวัยตนเอง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะที่ได้
จดัสง่ใหก้บัทา่นผูถื้อหุน้ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตบ์รษัิท พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ และสง่
มาภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ใหห้นว่ยงาน 

 

ส านกัเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 283/99 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิลดิง้ ชัน้ท่ี20 ซอยสขุมุวิท55  
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 (โทร 02 712 5487) 
 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษัทไดจ้นถึงวนัที่ 20 เมษายน 2564 โปรดดูรายละเอียดตาม
ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

3. กรณีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ บรษัิทมีมาตรการดงันี ้
3.1 กำรตั้งจุดคัดกรอง 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะไดร้บัการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีพบผูม้ีความเสี่ยง (อุณหภูมิ
รา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไปโดยประมาณ) และหรอื ผูเ้ขา้รว่มประชมุหรอืบคุคลใกลชิ้ดมีการเดินทาง 
หรือผ่านในพืน้ที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID -19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรือที่
ราชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และ/หรือ มีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัท
ขอสงวนสิทธิในการเขา้ไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ดี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือ
กรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได ้

ทัง้นี ้เพื่อลดความเสีย่งในการเขา้รว่มประชมุ บรษัิทขอความรว่มมือ ดงันี ้
- ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ผ่านการคดักรองตอ้งติดสติกเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่

ในบรเิวณหรอืสถานท่ีจดัประชมุ 



 

 

- กรุณาลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างสม ่าเสมอตามสมควร ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดเตรียม
เจลแอลกอฮอลส์  าหรบัลา้งมือไวบ้รกิารทา่นผูถื้อหุน้ตามจดุตา่ง ๆ บรเิวณสถานท่ีประชมุแลว้ 

- หากระหวา่งการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หายใจเหน่ือยหอบ
และหรือมีอาการที่อาจสงสยัว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 โปรดออกจาก
บรเิวณหรอืสถานท่ีจดัประชมุโดยทนัที 

- ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสยัว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 
กรุณาแจง้พนกังานเจา้หนา้ที่ของบรษัิททนัที 

3.2 กำรเตรียมสถำนที่จัดประชุม และกำรลงทะเบียน 
บรษัิทก าหนดมาตรการเพื่อลดความแออดัในพืน้ท่ีการจดัประชมุ ดงันี ้
- ท าความสะอาด ในสถานที่ประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ขอความร่วมมือ

ผูเ้ขา้รว่มประชุมปฏิบตัิตนในการรกัษาสขุอนามยัส่วนบุคคล ตามขอ้แนะน าของกรมควบคุม
โรค โดยการลา้งมือใหส้ะอาดอยู่เสมอ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสมัผัส-การใช้ภาชนะสิ่งของ
รว่มกบัผูอ้ื่น และโปรดเวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคล 

- เวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน 
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social 

Distancing) บริษัทจึงจัดใหม้ีมาตรการลดความแออดัในสถานที่ประชุม โดยการจัดที่นั่งใน
สถานที่ประชุมใหเ้วน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1.5 เมตร ซึ่งสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมได้
ประมำณ 80 ที่น่ัง เม่ือที่น่ังเต็มแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรกเข้ำพื้นที่กำรประชุม
เพิ่มเติมได้ บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนองมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริษัทแทนกำรเข้ำร่วมประชุม 

- ลดการถามตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม โดยผูถื้อหุน้ที่
ประสงคจ์ะสอบถาม บริษัทจะจดัตรียมกระดาษเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขียนค าถามและส่งมอบใหแ้ก่
เจา้หนาที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในสถานที่ประชุม โดยบริษัทจะตอบค าถาม
ต่างๆ ในวนัประชุมเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ และเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในภายหลงั ทัง้นีเ้พื่อกระชบัเวลาในการ
ประชุม (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19
บริษัทขอความร่วมมือใหผู้้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าแทนการส่งค าถามในวันประชุมตาม
ช่องทางตา่ง ๆ รายละเอียดปรากฎตามขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เป็นสถานการณท์ี่อยู่ในข่ายเฝ้า
ระวงัเป็นพิเศษ บรษัิทอาจปรบัเปลี่ยนการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของรฐัที่อาจจะไดม้ีการ
ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิในการแจง้ปรบัเปลีย่นมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง และขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุม บริษัทขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ 

 

 



 

 

ข้ันตอนกำรส่งค ำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และหรือส่งค าถาม
เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่ง
ความเห็น และ/หรอืค าถามมายงับรษัิทไดต้ามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ซึง่มีความเห็น และหรอืค าถาม กรุณาใหข้อ้มลูของทา่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
- ช่ือ ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสาร และอีเมล (ถา้มี) ท่ีบรษัิทสามารถตดิตอ่ได ้

- ความเห็น และหรือค าถามที่ประสงคจ์ะสอบถาม พรอ้มดว้ยเอกสาร และขอ้มูลประกอบ 
(ถา้มี) 
 

2. ช่องทางในการสง่ความเห็น และ/หรอืค าถาม 

- Fax :02 712 5750 
- อีเมล ์: ir@glocon.co.th 
- Line ID : ir_glocon 

 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรบัความเห็น และ/หรอืค าถาม 

บรษัิทเรยีนเชิญใหผู้ถื้อหุน้สง่ความเห็น และ/หรอืค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ไดต้ัง้แตบ่ดันี ้
ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2564 
 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมความเห็น และ/หรือค าถาม และส่งใหป้ระธานกรรมการหรือ
กรรมการบรหิารที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและตอบค าถามดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ตอ่ไป 
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