
 

 
            

 

 

 

 

หนังสอืเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน)  

 
 
 
 

วันศุกรท์ี่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 
ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลนอ์ิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเทา่นั้น 

 

 
 
 

 

โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
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  วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

 

เรื่อง :  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 

เรียน :  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 

1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 5 (GLOCON-W5) 

5. สรุปสาระส าคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ของบริษัท โกลบอล คอนซู

เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

6. หนังสือมอบฉันทะ ก. หนังสือมอบฉันทะ ข. พร้อมใบประจ าต่อ และหนังสือมอบฉันทะ ค. 

7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 

8. ข้อบังคับของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

9. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

11. แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ เรียกประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  

ความเป็นมา 

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการ

ประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้น าส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.glocon.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  1. 

  

 

http://www.glocon.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้

บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ต่อไป  

 การลงมต ิ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท 

เป็น 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท 

ความเป็นมา 

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ

ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน า

เงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความจ าเป็นต้องออกหุ้นไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 4 

(GLOCON-W4) ในการนี้ บริษัทจึงต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ไว้เพื่อรองรับการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น 

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 984,568,883 บาท จากเดิม 

2,658,648,881 บาท เป็น 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จ านวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เป็น 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (ข) รองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และ (ค) รองรับการปรับสิทธิของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) 

การลงมต ิ

 วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

ความเป็นมา 

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดว่า เมื่อบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้อง

ด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงขอเสนอ
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ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ 

ดังนี้  

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 3,643,217,764   บาท (สามพันหกร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,643,217,764   หุ้น (สามพันหกร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาท) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามัญ                           3,643,217,764   หุ้น (สามพันหกร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาท) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                   -ไม่มี- หุ้น ( - ) 

ความเห็นคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน  

3,643,217,764  บาท (สามพันหกร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาท) แบ่งออกเป็น 

3,643,217,764 หุ้น (สามพันหกร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง

บาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 3,643,217,764 (สามพันหกร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)” 

การลงมต ิ

 วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering: RO) จ านวน 423,932,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 

บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

ความเป็นมา 

 ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท 

เป็น 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหนึ่งใน

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้เพื่อใช้รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering: RO) ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 423,932,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 

บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 พร้อมก าหนดวันจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 4 
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มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 และวันท่ี 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันท าการบริษัท 

อีกทั้งก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ

เกินสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ ได้

จองซื้อตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จ านวน 423,932,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมี

สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และก าหนดวันจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้น

สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 และวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

ถึง 15.00 น . ในวันท าการบริษัท  และก าหนดให้ผู้ถือหุ้ น เดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้ นสามัญ เพิ่มทุน เกินสิท ธิของตนได้ 

(Oversubscription) 

การลงมต ิ

 วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 5 (GLOCON-W5) 

จ านวน 519,030,892 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ

เดิมต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ความเป็นมา 

ตามที่บริษัทมีธุรกิจหลักอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอาหาร จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก 

เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับท่ีบริษัทได้มีการลงทุนซื้อกิจการเพิ่มเติม จึงมีความจ าเป็น

ที่บริษัทจะต้องมีเงินทุนไว้ส ารองไว้เพื่อรองรับการบริหารจัดการ รวมถึงต้องมีการวางแผนการใช้เงินทั้งในระยะสั้น และระยะ

ยาว ดังนั้น การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) เพื่อน าเงินจาก

การแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิมาบริหารจัดการตามแผนท่ีวางไว้จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่บริษัทเห็นควรจะด าเนินการ ดังนั้น บริษัท

จึงได้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON -W5 และ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 จ านวน 519,030,892 

หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังจากการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นแล้วเสร็จ โดย GLOCON-W5 มีอายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.50 

บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมี

สิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) (Record Date) และมอบ

อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

กรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น  ๆ ของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การ

จัดสรร การก าหนดวันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิ GLOCON-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ การก าหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก

ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัทก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (GLOCON-W5) จ านวน 519,030,892 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ใน

อัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเสร็จ โดย GLOCON-W5 มีอายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น 

การลงมต ิ

 วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท  

ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 984,568,883 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวนไม่เกิน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้ 

ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 423,932,401 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) 

ข. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 519,030,892 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (GLOCON-W5) 

ค. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 41,605,590 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) เนื่องจากบริษัทมีการเสนอ
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ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของหุ้นบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรก

ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (XR) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถค านวณอัตราที่จะปรบัราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) ได้ในขณะนี้ โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้

สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) เมื่อ

บริษัทสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ได้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) ทราบต่อไป 

นอกจากน้ี บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการ

พิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  ทั้งนี้ 

จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอ านาจลงนามในค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อน

ผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจัดการและการยื่นค าขอ

อนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้ (ก) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จ านวน 423,932,401 หุ้น (ข) เพื่อรองรับการออกและเสนอ

ขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5) จ านวน 519,030,892 หุ้น และ (ค) เพื่อรองรับ

การปรับสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (GLOCON-W4) จ านวน 41,605,590 หุ้น 

การลงมต ิ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 

1,000 ล้านบาท 

ความเป็นมา 

บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 

ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือขยาย

กิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

การลงมต ิ

 วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และ

สถานที่ที่ก าหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดท า

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย

ก่อนเริ่มประชุมด้วย 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                              

     

    (นางทิพยสุดา  ถาวรามร) 

    ประธานกรรมการ 

     โดยมติคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน)
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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตาม

พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นางทิพยสุดา ถาวรามร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการ 

3. นายอนันต ์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายชัยรัตน ์ เบ็ญจะมโน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

5. นายสมบรูณ ์ กิตติญาณทรัพย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางสาวหลุยส ์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 

7. นายกุศล สังขนันท์ กรรมการ 

8. นายอภิรักษ ์ โกษะโยธิน กรรมการ 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสุภัทรา คูรัตน ์ รองกรรมการบริหารอาวุโส 

2. นางสาววชิราภรณ ์ อัจนปัญญา ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 

3. นายรณชิต   พงษ์บุญฤทธ์ิ ผู้บริหารกลุม่ธุรกิจบรรจภุัณฑ ์

4. นายธวิน อินทรแจ้ง ผู้บริหารกลุม่ธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารส าเร็จรูปพร้อมทาน 

5. นายปรีชา ชุณหชัชวาล ผู้บริหารกลุม่ธุรกิจร้านอาหาร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้สอบบัญชบีริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ได้แก่   

1. นายนรินทร์    จูระมงคล  

2. นางสาวเสาวลักษณ์   กิตติศรไีสว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้สอบบัญชบีริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้แก่ 

1. นายชูพงษ์    สุรชุติกาล  

2. นายภัทรส์ุนทร   ชินภูวดล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาวฐานิตา ราชกวี ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุม

สามัญผู้ถือหุ้ น ประจ าปี  2564 ของบริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์  จ ากัด  (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จ านวน 45 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 921,011,883 หุ้น 

จากหุ้นทั้งหมด 1,912,690,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.1527 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 

 

ก่อนท่ีจะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วม

ประชุม ดังน้ันในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละ

วาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการ

ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิด

โหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์

มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนที่

เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม 

zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ  

3. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า

ผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

4. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 

5. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองด

ออกเสียงหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอก

ฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ  แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใส่เครื่องหมายถูก [] ลงในช่องสี่เหลี่ยม 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงบริษัทจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้นๆ 

6. ส าหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะ

เรียบร้อยแล้วนั้นไม่ต้องลงคะแนนในเมนู E-Voting เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมรับทราบ 

7. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ  

8. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือ -

นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการ
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จดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติม 

สามารถพิมพ์ค าถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลัง หากท่านผู้ถือ

หุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ใน

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

9. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสี ยงวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น พิธีกรจะเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านออก

จากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และจะด าเนินการให้เลือกกรรมการได้ทีละท่าน โดยท า

ตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วค่ะ 

 

นางทิพยสุดา ถาวรามร ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้เปิดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและขอให้ นางสาวฐานิตา ราชกวี เป็นผู้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมดังกล่าวได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้วพร้อมทั้งท าการ

เปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.glocon.co.th) แล้ว  

 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม

อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต ิ

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 นางสาวหลุยส์  เตชะอุบล ได้มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละธุรกิจ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี  2563 ที่ ผ่ านม าต่ อที่ ป ระ ชุม  โดยมี รายละ เอี ยดป รากฎ ตามรายงานป ระจ าปี ขอ งบ ริษั ท  ซึ่ ง ได้ จั ด ส่ ง ให้ แ ก่ 

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ตามที่ประธานฯ น าเสนอ 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ  

  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้พิจารณางบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนบ็ดเสร็จของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม

อนุมัติงบการเงินดังกล่าว 

 นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามว่าโดยภาพรวมแล้วผล

ประกอบการของบริษัทยังคงขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี ตั้งแต่ในยุคของคณะผู้บริหารชุดเดิมจนมาถึงคณะผู้บริหารชุดใหม่ใน

ปัจจุบันนี้บริษัทก็ยังมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนอยู่ถึงแม้ว่าในปีหน้าหรือว่าปีนี้ดูเหมือนจะมีอัตราการเติบโตในเรื่องของรายได้ใน

หลายบริษัทแต่ว่าอัตราก าไรสุทธินี้ก็ยังต่ าจึงอยากจะถามท่านประธานว่าในปีนี้ผลประกอบการของบริษัทจะเห็นผลก าไรเป็นบวก

ได้เป็นปีแรกได้หรือไม่ 
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 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ช้ีแจงว่า บริษัทก็คิดว่าปีที่แล้วเราน่าจะก าไรได้ แต่ว่ามันก็เกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือ

เรื่อง covid ซึ่งมันไม่ได้กระทบแค่ GLOCON คนเดียวมันกระทบทั้งอุตสาหกรรมทั้งหมดเลย ในส่วนของธุรกิจของเราที่เป็นอาหาร

กับบรรจุภัณฑ์เราก็โดนผลกระทบบ้างเล็กน้อย แต่สิ่งที่เราโดนเยอะที่สุดคือร้านอาหาร ซึ่งเราโดนปิดโดนล็อคดาวน์และคนไม่

ออกมาทานข้าวข้างนอก ซึ่งเรื่องนี้เป็นอะไรที่ไม่คาดคิด หากถามว่าปีน้ีมันจะดีขึ้นหรือเปล่า เราก็ท าดีที่สุดที่เราท าได้ แต่ว่า covid 

เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ ถามว่าจะก าไรหรือไม่ภายในปีนี้เป็นค าถามที่คิดว่า ณ วันนี้กรรมการแล้วก็ผู้บริหารก็คงยังตอบให้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่า

เรารู้แล้วเราตอบได้หรือไม่ได้เพราะทุกอย่างมันข้ึนกับสถานการณ์ของทั้งประเทศและของโลกตอนนี้เรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะ 

 นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. ท าไมบริษัท ฟรุตตี้ดราย จ ากัด ถึงมียอดขายลดลงมาเรื่อยๆ และน้อยมากในไตรมาสที่ 4/2563 และมีแนวโน้มใน

อนาคตเป็นอย่างไร 

2. อยากให้ช่วยอัพเดท การเพิ่มก าลังการผลิตด าเนินการไปได้มากน้อยเท่าไหร่แล้ว 

 นางสาวสุภัททรา คูรัตน์ ช้ีแจงว่าในเรื่องของรายได้ในไตรมาสที่ 4 ที่ลดลงมาจะเป็นช่วงการระบาดของ covid-19 

ในระลอกที่ 2 ของยุโรป ซึ่งบริษัทโดนผลกระทบมาก จริงๆ บริษัทโดนผลกระทบตั้งแต่เดือนมิถุนายนในปีท่ีแล้วแล้วก็ในไตรมาส 4 

เนี่ยมันกระทบแรง ซึ่งท าให้การส่งออกเกิดผลกระทบไปด้วย ที่ในส่วนของปีนี้บริษัทวางแผนอย่างไร ก็จะเห็นว่าในไตรมาสแรกของ

ปีนี้รายได้เริ่มกลับมา เพราะถึงแม้จะมีเรื่องของ covid-19 ระลอก 3 ในบางซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่เราส่งออกไปจ าหน่ายคือ USA 

และยุโรปซึ่งมีได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนไปแล้วซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ดี เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 1 จะเห็นรายได้กลับคืน

มา และคาดว่าจะดีขึ้นในไตรมาส 2 ซึ่งบริษัทคุยกับลูกค้าสม่ าเสมอ ลูกค้าได้บอกว่าความต้องการของผู้ซื้อเขาไม่มีปัญหาเลยมีคน

ซื้อตลอด ประเด็นที่เป็นปัญหามากกว่าคือในเรื่องของการส่งออกซึ่งคาดว่าในปีนี้จะเติบโตทุกไตรมาสด้วยการที่เรามีตลาดอยู่แล้ว

และจะขยายออกไปอีกเรื่อยๆ 

 นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่องแผนการขยายสาขาร้านอาหาร A&W และ

เรื่องการน าเมนู plant based food มาจ าหน่ายในร้านอาหาร 

 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ช้ีแจงว่ายังไงบริษัทก็จะขยายสาขาของ A&W โดยแผนการของเราจะไม่เปิดเป็นร้านใหญ่ๆ 

แล้วเนื่องจากใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการเปิดสาขา ซึ่งเราก็จะเปิดออกมาเป็นในลักษณะ food truck หรือว่าลักษณะ pop up 

store มากกว่าเพื่อที่จะให้บริการผู้บริโภคได้เข้าถึง A&W มากขึ้น 

 ในส่วนของ plant based food วันนี้เราก าลังพัฒนาสูตรของเบอร์เกอร์ที่เป็น plant based คาดว่าจะออกจ าหน่าย

ให้ลูกค้าของร้าน A&W ก่อนมิถุนายนน้ี 

 นายชรินทร์ ไชยศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามผู้บริหารเรื่องแนวทางการเพิ่มยอดขายกลุ่มอาหาร และ

ความมั่นใจในการไปถึงเป้าหมาย 

 นายธวิน อินทรแจ้ง ช้ีแจงว่าแนวทางการเพิ่มยอดขายนี้บริษัทมีการขยายฐานลูกค้านะครับ วันน้ีทุกๆ ช่องทางทุกมิติ

ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร หรือว่าโรงงานที่เป็นผู้ผลิตต่อเอง รวมถึงร้านสะดวกซื้อ ตอนนี้ทุกลูกค้าทุกท่านเร ามี

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นตลอดแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ตามก็ยังคงมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอยู่นะครับ แล้วก็อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าธุรกิจ

อาหารของเราสามารถเติบโตได้ตามเป้าท่ีตั้งไว้ครับ 
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี ้

 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไร

สุ ท ธิ ห ลั งหั ก ภ าษี  แ ล ะ ส า รอ งต าม ก ฎ ห ม าย แ ล้ ว   เนื่ อ งจ าก ผ ล ก า รด า เนิ น งาน ข อ งบ ริ ษั ท ป ระ จ าปี  2563  

มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม

อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดังกล่าว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 



 

14 

 

 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน

กรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก าหนดวาระ ดังนี้ 

1. นางทิพยสุดา   ถาวรามร  ประธานกรรมการ 

2. นางสุพร วัธนเวคิน  รองประธานกรรมการ 

3. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคล

เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ 

1. นางทิพยสุดา   ถาวรามร  ประธานกรรมการ 

2. นางสุพร วัธนเวคิน  รองประธานกรรมการ 

3. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ 

 โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และที่เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

หนึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน มีความ

เหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

 (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ร่วมอยู่ในห้องประชุมจนกว่าการเลือกตั้งจะ

แล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระและมีความโปร่งใส) 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  
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 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ

เลือกกรรมการ ท้ัง 3 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคล โดยในระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ด้วยเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่านแรก นางทิพยสุดา ถาวรามร 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนางทิพยสุดา ถาวรามร เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ท่านที่สอง นางสุพร วัธนเวคิน 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนางสุพร วัธนเวคิน เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับ

มอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
ท่านที่สาม นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน  

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายชัยรัตน์  เบ็ญจะมโน เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นว่าจ านวนค่าตอบแทนที่ให้กรรมการควรอยู่ในระดับที่

เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพไว้ได้ รวมทั้งควรอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย คณะกรรมการจึงพิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน

กรรมการเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท/ป ีโดยแบ่งเป็น ค่าบ าเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี ้

• ต าแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี 

• ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี 

• กรรมการและกรรมการอสิระ 150,000 บาท/ท่าน/ปี 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาท/ท่าน/ครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี  

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 180,000 บาท/ท่าน/ปี 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้งท่ีเข้ารว่มประชุม ท้ังนี้ไมเ่กิน 80,000 บาท/ปี  

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ไม่เกิน 40,000 บาท/ท่าน/ปี  

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ไม่เกิน 

60,000 บาท/ป ี

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 

30,000 บาท/ท่าน/ปี 

• ค่าเบี้ ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครั้งที่ เข้าร่วมประชุม ทั้ งนี้ ไม่ เกิน  

80,000 บาท/ป ี

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ไม่เกิน40,000 บาท/ 

ท่าน/ปี  
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 โดยส่วนที่เหลือเห็นสมควรมอบอ านาจให้ประธานกรรมการมีอ านาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีตามที่

เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนที่น าเสนอเป็นจ านวนที่ เหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชุม  

ผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ดังกล่าว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 

  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

  ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 

2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวกรทอง  เหลืองวิไล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 หรือ 

2. ดร.เกียรตินิยม  คุณตสิุข   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4800 หรือ 

3. นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ 

4. นายชูพงษ์  สุรชุติกาล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 

 และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทเป็นเงินจ านวน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ตามที่ได้จ่ายจริง  
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 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ดังกล่าว  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่ 

 

 นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าเรื่องของการที่บริษัทถูก

กล่าวโทษจาก ก.ล.ต.แล้วก็ต้องเสียค่าปรับในการกระท าความผิดของผู้บริหารชุดก่อน 23 ล้านบาท จะขออนุญาตสอบถาม

ประเด็นนี้กับท่านกรรมการคือนอกจากเรื่องของที่ท่านคณะกรรมการชุดก่อน ก็คือคุณสุรพงษ์ได้กระท าการที่เรียกว่าปั่นหุ้นของ 

KIAT ท าให้บริษัทต้องช าระค่าปรับติดร่างแหไปด้วย อีกทั้งยังมีเรื่องของคุณสุรพงษ์ในปี 2560 ก็มีการถูกกล่าวโทษว่าใช้ข้อมูล

ภายในนะครับซื้อขายหุ้นของ NPP แล้วก็ถูกกล่าวโทษปรับอีกสิบกว่าล้านบาท เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์มันมันบ่งบอกถึงว่า

บริษัทน่าจะมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถท่ีจะปกป้องในเรื่องการกระท าอันไม่เหมาะสมของผู้บริหารได้ และเมื่อ

ลงไปดูในรายละเอียดแล้วก็พบว่าประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ยุคเดิมจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นท่านอนันต์ ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบอยู่ ท าให้เราไม่แน่ใจว่าระบบของบริษัท ระบบตรวจสอบภายในแล้วก็บทบาทของกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารท าความผิดในลักษณะที่ผิดธรรมาภิบาลแบบน้ียังมีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่า และเหตุการณ์แบบน้ีมันจะ

เกิดขึ้นอีกไหม จึงอยากจะเรียนถามเป็นข้อท่ี 1 ถึงระบบของการตรวจสอบภายใน บทบาทของประธานกรรมการตรวจสอบ อยาก

ให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่อยว่าปัญหาจุดอ่อนข้อนี้มันจะได้รับการแก้ไข ข้อท่ี 2 อยากจะเรียนถามถึงผลกระทบที่บริษัท
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ต้องมารับใช้หนี้ของที่เกิดขึ้นจากการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. 23 ล้าน โดยการกระท าความผิดของคุณสุรพงษ์ ถ้าว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่

ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ แล้วบริษัทก็บอกว่าก าลังจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับ จึงอยากจะถามว่าบริษัทจะมีความจริงจังใน

การด าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณสุรพงษ์ให้มาชดเชยค่าเสียหายที่ก่อให้กับบริษัท อย่างน้อยบริษัทก็ถือเป็นวาระ

เร่งด่วนหรือไม่พอจะก าหนดเป็น time line คร่าวๆ ว่าบริษัทจะด าเนินการเรื่องนี้ภายในเมื่อไหร่ 

 นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ ช้ีแจงว่า บริษัทยังคงมีระบบการตรวจสอบของเรามีมาตรฐานที่ดีที่เราได้ท าเอาไว้ คิดว่า

ยังไม่มีอะไรเสียหาย ซึ่งส าหรับเรื่องที่ทางบริษัทถูกมาตรการลงโทษทางแพ่งซึ่งท าให้ท าให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่งเป็น

จ านวนเงิน 23 ล้านบาท โดย ก.ล.ต.กล่าวหาว่าบริษัทได้ปั่นหุ้นของ KIAT เท่าที่จ าได้ในขณะนั้นบริษัทมีเงินที่จะเข้ามาลงทุน

เกี่ยวกับเงินลงทุนในการท าธุรกิจอยู่มาก และยังมีเงินส่วนหนึ่งที่ยังไม่จ าเป็นต้องไปใช้ในการลงทุนดังนั้น ทางฝ่ายบริหารก็เสนอมา

ว่าจะน าเงินจ านวนไม่เกิน 100 ล้านบาท ไปท าการลงทุนช่ัวคราวซึ่งก็คือเอาไปลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งขณะนั้นคณะกรรมการของ

บริษัทก็อนุมัติให้ท าการลงทุนได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทแล้วก็ให้นโยบายว่าให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์คือไม่ได้มี

นโยบายของบริษัทท่ีต้องการที่จะไปท าให้มีก าไรเพื่อเข้าบริษัทหรือการปั่นหุ้น และในการตรวจสอบเรื่องการด าเนินงานของบริษัท

ได้ใช้ในการตรวจสอบภายใน และทางผู้สอบบัญชีก็ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับรายการพวกนี้อย่างละเอียด ซึ่งในขณะนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามี

การปั่นหุ้นอะไรเลยเพราะว่านอกจากจะมีหุ้นของ KIAT แล้วเราก็ยังมีหุ้นของบริษัทอื่นอยู่ด้วยเหมือนกัน โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่

ช่วงปี 2557 ในขณะนั้นเราเห็นว่ามีการซื้อขายกันปกติแล้วทางผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่ามีก าไรจากการลงทุนช่ัวคราวนี้เป็น

จ านวนเท่าไหร่ ซึ่งคณะกรรมการเองในปีต่อๆ มาก็ไม่ค่อยสบายใจ เนื่องจากว่าการที่จะไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นไม่ใช่เป็น

ธุรกิจของบริษัท เราก็อยากจะให้ลดการลงทุนช่ัวคราวก็คือให้พยายามให้ปิดเรื่องของการซื้อขายหุ้น แต่ว่าการที่ปิดการซื้อขายหุ้น

โดยสิ้นเชิงขณะนั้นมันก็ยังไม่สามารถท าได้เลย เพราะว่าหุ้นบางตัวมันก็ยังไม่ได้ราคาก็ยังถือมาตลอดจนกระทั่งในช่วง 2-3 ปีหลังก็

เห็นว่าบริษัทจะหยุดท าการซื้อขายหุ้น แล้วก็พยายามจะเคลียร์ออกให้หมด เมื่อปีที่ผ่านมานี้ก็เราก็สามารถที่จะเคลียร์หุ้นไปทั้ง

หมดแล้ว และบริษัทก็มีนโยบายว่าคือจะไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์อีกต่อไป ซึ่งก็เป็นนโยบายของบริษัทแล้วก็เป็นนโยบายของ

กรรมการชุดนี้ เพื่อต่อไปจะไม่มีเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาด และการที่ซื้อขายหุ้นในขณะนั้นคือทางกรรมการเองก็ไม่สามารถท่ี

จะทราบได้ว่าเป็นการขาดทุนหรือก าไร เพราะว่าเราให้นโยบายไปแล้ว ซึ่งอ านาจในการที่จะซื้อขายหุ้นนั้นก็เป็นอ านาจของคุณสุ

รพงษ์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการในขณะนั้น การรายงานต่างๆ เราก็เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากๆ จนกระทั่งเราได้

รับทราบพร้อมกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดปัจจุบันก็มีความกังวลใจแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าท าไมเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ จึงขอ

เรียนให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าระบบการตรวจสอบของบริษัทยังคงมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน และบริษัทจะระมัดระวัง

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก 

 นายกุศล สังขนันท์ ช้ีแจงว่าหลังจากที่บริษัทได้ไปจ่ายค่าปรับแล้ว ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะ

สอบสวนเรื่องการกระท าที่ผ่านมา ว่ามีผู้ใดผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการกระท าการใดที่ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย ซึ่งจริงๆ ก็จะมี

การเริ่มประชุมกันแล้ว แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงขึ้นมาของ covid-19 ก็คงจะต้องดูไปสักระยะหนึ่งว่า

การรุนแรงของการระบาดเป็นยังไง ซึ่งคณะกรรมการคิดว่าจะท าการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกินประมาณ 90 วัน เพื่อสรุป

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทว่าจะด าเนินมีการด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ใดบ้างและก็แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 
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 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันน้ี และ

ขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุกๆ ท่าน ทั้งนี้บริษัทจะน าข้อเสนอแนะของทุกท่ านไปปรับปรุงการ

บริหารให้ดียิ่งข้ึนต่อไป  

ปิดประชุม เมื่อเวลา 15:40 น. 

 

 

 

  

(นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา) 

เลขานุการบริษัท                    

  

  
 

  (นางทิพยสุดา ถาวรามร) 

ประธานในท่ีประชุม 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ครั้งที่ 

10/2564 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้

 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  984,568,883 บาท จากเดิม 

2,658,648,881 บาท เป็น 3,643,217,764  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การใช้เงินทุน 

หุ้นสามญั 984,568,883 1.00 984,568,883  

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

❑  แบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) 

หุ้นสามญั - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Right Offering: RO) 

423,932,401 5:1 0.90 4 – 7 และ 10 

มกราคม 2565 ตั้งแต่

เวลา 9.00 น. ถึง 

15.00 น. ในวันท าการ

บริษัท 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ 2.1 

เพื่ อ รอ งรับ การ ใช้สิ ท ธิ ต าม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ส ามั ญ ข อ งบ ริ ษั ท ค รั้ งที่  5 

519,030,892 6:1 

 

ไม่คิดมูลคา่ - โปรดพิจารณา

หมายเหตุ 2.2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 
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จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(ไม่เกิน) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

(GLOCON-W5)  

เพื่ อรองรับการปรับสิทธิของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ส ามั ญ ขอ งบ ริ ษั ท  ค รั้ งที่  4 

(GLOCON-W4)  

41,605,590 - - - โปรดพิจารณา

หมายเหตุ 2.3 

 

2.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 423,932,401 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering: RO) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และ

ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และก าหนดวันจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง

วันท่ี 4 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 7 มกราคม 2565 และวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 

น. ในวันท าการบริษัท และก าหนดผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเกินสิทธิของตนได้ 

(Oversubscription) โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อ

เกินสิทธิก็ต่อเมื่อ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้ว

เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิ บริษัทจะ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1.1. กรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อ

เกินสิทธิของตน บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ

ของตนและช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วทั้งหมดทุกราย ตามจ านวนหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง

ผู้ถือหุ้นเดิมได้แสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตน 

2.1.2. กรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ

ของตน บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตน

แต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ

ของตนแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิม

ที่จองซื้อเกินสิทธิของตนมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ซึ่งจ านวนหุ้นที่จะได้รับการ

จัดสรรดังกล่าวจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ท้ังนี้ บริษัท

จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตนด้วยวิธีการนี้จน

ครบถ้วน จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร  

2.1.3. กรณีที่บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตนจนครบถ้วนแล้ว 

หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น 
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คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัด

หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามวิธีการดังกล่าวต่อไป 

2.1.4. กรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิข้างต้นส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตนราย

ใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบครองกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว  

2.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 519,030,892 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้นแล้วเสร็จ โดย GLOCON-W5 มีอายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น 

2.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 41,605,590 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) เนื่องจากบริษัทมีการเสนอ

ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน

แรกที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

(XR) ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถค านวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) ได้ในขณะนี้ โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการ

ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) 

เมื่อบริษัทสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ได้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) ทราบต่อไป 

2.4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด 

และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าว ทั้งนี้ 

จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอ านาจลงนามในค าขออนุญาต

ต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

รวมถึงการจัดการและการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่

เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (GLOCON-W5) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด 
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ วิธีการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2564 

 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 

4.1. การขออนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 

4.2. การด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ

แล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ 

4.3. การด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

5.1. เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการใช้เป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง 

จ ากัด และ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด โดยมีวงเงินไม่เกิน จ านวน 590 ล้านบาท และคาดว่าบริษัท

สามารถบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้ ในช่วงไตรมาส 1/2565 ซึ่งวงเงินดังกล่าวบริษัทคาด

ว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) 

5.2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัท โดยมีวงเงินไม่เกิน 300-400 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวเป็น

เงินท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5  

5.3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยมีวงเงินไม่เกิน 100-170 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าว

เป็นเงินท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5  

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัทจะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และมีความสม่ าเสมอของกระแสเงินสด และเพิ่มความสามารถในการท าก าไร โดย

ไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดีขึ้นในอนาคต  

 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีโอกาสได้รับเงินปันผล เนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงและมีความสม่ าเสมอของกระแสเงิน

สด และการที่บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดีขึ้นในอนาคตจะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีโอกาสเพิ่มขึ้นท าให้ผู้ถือ

หุ้นของบริษัทมโีอกาสได้ผลก าไรจากการที่ราคาหุ้นของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้น 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-ไม่มี- 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 15 ตุลาคม 2564 

2. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 

(Record Date) 

1 พฤศจิกายน 2564 

3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 26 พฤศจิกายน 2564 

4. จดทะเบียนมติเพิม่ทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษัท

กับกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นมมีติอนุมัต ิ

5. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) 8 ธันวาคม 2564 

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4 -7 และ 10 มกราคม 2565 

7. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุด

ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุน 

8. น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ............................................................................................. 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายกุศล สังขนันท์) 

กรรมการผูม้ีอ านาจ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 

ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 984,568,883 

บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เป็น 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และ (ค) รองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทจะท าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตาม

เงื่อนไขการจัดสรรดังต่อไปนี้ 

1.1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 423,932,401 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และในราคาเสนอขายหุ้นละ 

0.90 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และก าหนดวันจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง

วันท่ี 4 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 7 มกราคม 2565 และวันท่ี 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 

น. ในวันท าการบริษัท  

1.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 519,030,892 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญต่อใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้นแล้วเสร็จ โดย GLOCON-W5 มีอายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น 

1.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 41,605,590 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) เนื่องจากบริษัทมีการเสนอ

ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน

แรกที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

(XR) ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถค านวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) ได้ในขณะนี้ โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
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ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) 

เมื่อบริษัทสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ได้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) ทราบต่อไป 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีความคล่องตัวในการด าเนินการ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา  และมีมติอนุมัติมอบ

อ านาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน

กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอ านาจลงนามในค า

ขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการ

จัดการและการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด 

 

2. วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และแผนการใช้เงินทุน  

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้ง

ที่ 5 (GLOCON-W5) ทั้งจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 1,160 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนท่ีจะน าเงินที่ได้รับจาก

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ วัตถุประสงค ์
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

1. เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการใช้เป็นเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญ

ของ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด และ บริษัท 

พงษ-์ศรา ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 

ไม่เกิน 590 ภายในไตรมาส 1/2565 

2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัท 300 - 400 ภายในปี 2565 

3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 100 -170 - 

 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังต่อไปนี้ 

3.1. ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

Control Dilution =  

  =  
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  = ร้อยละ 16.67 

 

3.2. ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution =  

  =  

  = ร้อยละ 4.48 

 โดย ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

  =  

  =   

  = 1.1757 บาท ต่อหุ้น 

 *หมายเหตุ:  

 ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ครั้งนี้ 

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตาม

รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น รวมถึงเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

ครั้งท่ี 5 (GLOCON-W5) และการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (GLOCON-W4) 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจาก

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565 ทั้งนี้ หากบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อ

หุ้นสามัญของ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด และ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด เรียบร้อยแล้ว บริษัท

จะน าเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ดังนั้น แผนการใช้

เงินดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูง  

ส าหรับเงินที่ได้รับการจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-

W5) บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป 
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4.3  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และโครงการที่จะ

ด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ

หุ้น และ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 

(GLOCON-W5) ในครั้งนี้มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งหมด เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมา

ในข้อ 2 ข้างต้น บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมทุนเพื่อรองรับแผนด าเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจ านวน บริษัทจะ

สามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 381.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนการใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 

ข้างต้น ภายในไตรมาส 1/2565  

นอกจากนี้ ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (GLOCON-W5) หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 

5 (GLOCON-W5) เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 778.55 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้บริษัทมี

เงินทุนสามารถน าไปขยายกิจการได้ และมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการที่เพียงพอ 

4.4  ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ

หุ้น และ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 

(GLOCON-W5) ในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถน าเงิน

ที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสร้างรายได้ที่

มั่นคงให้แก่บริษัทและก่อให้เกิดความสม่ าเสมอของกระแสเงินสดและเพิ่มความสามารถในการท าก าไร โดยไม่กระทบต่อ

สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดีขึ้นในอนาคต 

 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน  

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการ

หรือละเว้นการกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่า

สินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรยีกร้องได้ และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถ้ือหุ้นแจ้ง ผู้

ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี้ หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการต้องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
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หุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียก

คืนประโยชน์ดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ............................................................... 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล) 

ประธานกรรมการบริหาร 
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รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (GLOCON-W5) 

ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 
 

ประเภทของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

("บริษัท") ครั้งท่ี 5 ("ใบส าคัญแสดงสิทธิ" หรือ "GLOCON-W5") 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออก : ไม่เกิน 519,030,892 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า) 

อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

จ าน วน หุ้ น ที่ อ อ ก เพื่ อ รอ งรั บ

ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

: ไม่เกิน 519,030,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

24.49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมี

มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญ

แสดงสิทธิครั้งนี้ และเมื่อรวมกับจ านวนหุ้นคงเหลือที่บริษัทได้ออกและเสนอขายเพื่อ

รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จ านวน 528,985,358 หุ้น เป็นจ านวนหุ้นที่

บริษัทได้ออกไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว ทั้งสิ้น จ านวน 1,048,016,250 หุ้น 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.44 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ 

วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งน้ี 

วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นแล้วเสร็จ  

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับ

อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 1.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาและก าหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญการแสดงสิทธิได้ทุกวันท าการ

สุดท้ายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันก าหนดก าหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวัน

ท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก

การใช้สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของ

หุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพทั้ง

จ านวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการใช้สิทธิแปลง

สภาพทั้งจ านวนเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม 

ดังต่อไปนี้ 

1) ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้น จะมีประมาณร้อยละ 

30.79 โดยมีสูตรการค านวณดังนี้  

Control Dilution =  

=  

= 30.79% 

2) ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้น จะมีประมาณร้อยละ 0.02 โดยมี

สูตรการค านวณดังนี้ 

Price Dilution =  

=  

= 0.02% 

โดย ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:  

 =  

 = 

 = 1.2307 บาทต่อหุ้น 

*หมายเหตุ:  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์



 

    33 

 

แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญ

การแสดงสิทธิครั้งน้ี 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

หุ้นที่ค านวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคา

ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้

ในข้อก าหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย

ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

หรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีค านวณตาม

วิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดง

สิทธินั้น และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ 

ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิด้อย

ไปกว่าเดิม 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัทหรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการ

พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการ

เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ  

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการ 

1. ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการ

ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการ

เสนอขาย วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุด

ของการใช้สิทธิ  
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2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค า

ขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. ด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิ

และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

4. เฉพาะการก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) (Record 

Date) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเท่านั้นเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการ

ใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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สรุปสาระส าคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งน้ี จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

เป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาด  

 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

วัตถุประสงค์ เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ/

หรือขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี้ 

หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 

ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือ

หุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  มีวันก าหนดไถ่ถอน หรือไม่มีวันก าหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว 

สกุลเงิน  เงินบาท 

มูลค่ารวมของหุ้นกู ้ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถ

ออก และเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการ

ไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจ านวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่

บริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

อัตราดอกเบี้ย ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ

หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ ใน

แต่ละคราว 

อาย ุ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ โดยสามารถก าหนดให้มี

การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมี

การเลิกบริษัท (perpetual) 

การเสนอขาย 1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/

หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)  

2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 
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ประเภท สถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่าง

คราวกันตามประกาศ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/

หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวงกฎระเบียบและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ 

ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อน

ก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว  

อ านาจก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ  เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่

คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ 

ดังนี ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ช่ือ อัตรา ดอกเบี้ย 

อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันหรือเป็น

คราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จ านวนใดจ านวนหนึ่งครบก าหนดก็สามารถออกและเสนอ

ขายใหม่ได้ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย 

และจัดสรร  

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ 

สถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ 

และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ

ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร  

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท าลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ

ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่

เกี่ยวข้อง หรือจ าเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

                                                                                                     เขียนที่............................................................................. 

วันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. ...................... 

 

ข้าพเจ้า....................................................................สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขที่.......... ..............ถนน......................................................... ต าบล/

แขวง..............................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์....................... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน 

โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม................................ .....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

..................................................................................เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ........................................เสียง 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ................................................................อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์....................... 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น        

ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู้มอบฉันทะ 

(.......................................................................) 

 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

(........................................................................) 

 

หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

       เขียนที่................................................................................................ 

วันที่...................เดือน...................................... พ.ศ. ......................... 

 

ข้าพเจ้า....................................................................................สัญชาติ..................อยู่บ้าน เลขที่.....................ถนน.....................................ต าบล/

แขวง.................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม... ............................................ ...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

....................................................................เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ........................................เสียง 

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้) 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์....................... 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  

         (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2.   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ จ านวน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

                           (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จ านวน 

423,932,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 

หุ้นสามัญใหม่ 

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จ านวน 

519,030,892 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบส าคัญแสดง

สิทธิ  

        (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท  

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ โดยมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

        (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

 

 



 

    40 

 

 

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้มอบฉันทะ 

(..........................................................................) 

 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

(...........................................................................) 

 

 

หมายเหตุ  

(ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจ านวนที่

ระบุไว้ได้ 

(ค) ในกรณีที่มีวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 ในวันที่  26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
 

วาระที่................... เร่ือง................................................................................................................................... 

     (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

วาระที่................... เร่ือง................................................................................................................................... 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

วาระที่................... เร่ือง................................................................................................................................... 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

วาระที่................... เร่ือง................................................................................................................................... 

 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู้มอบฉันทะ 

  (...........................................................................) 

 

  ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

  (...........................................................................) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

           เขยีนที่................................................................................................ 

วันที่...................เดือน...................................... พ.ศ. ......................... 

 

ข้าพเจ้า....................................................................................สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขที่............ .........ถนน.....................................ต าบล/

แขวง.................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม............................................... ...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

....................................................................เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ........................................เสียง 

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้) 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ 

 ชื่อ....................................................... .........อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................ต าบล/

แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์....................... 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  

1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

     มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

     มอบฉันทะบางส่วนคือ       หุ้นสามัญ............................หุ้น  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง 

 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  

         (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
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วาระที่ 2.   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ จ านวน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

                           (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จ านวน 

423,932,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 

หุ้นสามัญใหม่ 

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จ านวน 

519,030,892 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบส าคัญแสดง

สิทธิ  

        (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 984,568,883 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท  

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ โดยมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  

       (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
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วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

        (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

 

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้มอบฉันทะ 

(..........................................................................) 

 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

(...........................................................................) 

 

 

หมายเหตุ  

(ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้  โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจ านวนที่

ระบุไว้ได้ 

(ค) ในกรณีที่มีวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

    45 

 

 

 

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นป คร้ังที่ 1/2564 

 

ชื่อ/นามสกุล:  นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ  

ด ารงต าแหน่ง:  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

สัญชาติ: ไทย อายุ:  70 ปี 

ประวัติการศึกษา: 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

- MBA (Accounting), Eastern New Mexico University, U.S.A. 

- Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A. 

ประวัติการอบรม:  

- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 73/2006 

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

- สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 13 

บริษัทท่ีเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ านวน 6 แห่ง 

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

2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ ากัด (มหาชน) 

3. กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 

5. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากัด (มหาชน) 

6. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เชียงใหมร่ิมดอย จ ากัด (มหาชน) 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

• กิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ : ไม่มี 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นป คร้ังที่ 1/2564 

 

ชื่อ/นามสกุล:  นายชัยรัตน์  เบ็ญจะมโน  

ด ารงต าแหน่ง:  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   

สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 71 ปี 

ประวัติการศึกษา  

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย 

- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาบริหารงานยุติธรรม) 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- ไม่มี 

บริษัทท่ีเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 

1. กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

• กิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ : ไม่มี 
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นป คร้ังที่ 1/2564 

 

ชื่อ/นามสกุล: นายสมบูรณ์  กิติญาณทรัพย์ 

ด ารงต าแหน่ง: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      

สัญชาติ: ไทย อายุ: 63 ปี 

ประวัติการศึกษา  

- Master of Comparative Laws, The University of Iowa, USA  

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 130 / 2559  

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุ่นที่ 18 / 2560  

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259 / 2561  

บริษัทท่ีเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน: 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 

1. กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 

1. กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด  

2. กรรมการ บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จ ากัด  

3. กรรมการ Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.  

• กิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ : ไม่มี 
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ข้อบังคับบริษัทของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ในหมวดเร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 30.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประ ชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร  

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือ

กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้

เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่

วันท่ีได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้

ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม

วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น

ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด

ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท  

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  สถานที่ในการประชุมอาจก าหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของ

บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้  

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน

กรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. 
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ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ใน

ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน

เสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ

แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 36. กิจการอันท่ีที่ประชุมสามัญประจ าปี จะพึงกระท ามีดังน้ี 

(1) คณะกรรมการเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีและร่วมเสนอค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในอนาคต 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผล ก าไร จัดสรรเงินทุนส ารอง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดสรรให้เป็นบ าเหน็จกรรมการด้วย 

(4) เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  

(7) พิจารณากิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอมติที่ประชุมใหญ่รวมทั้งกิจการที่กฎหมาย

ก าหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมใหญ่ด้วย 
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หมวดที่ 7 การเพ่ิมทุนและลดทุน 

 

ข้อ 46. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจ านวนท่ีผู้ถือ

หุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้วหรือจะเสนอขายตอ่ประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางสว่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น 

ข้อ 47. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ าลง หรือลด

จ านวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได้หรือท่ียังมิได้น าออกจ าหน่ายก็ได้ 
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ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท

ภายใน วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วม

ประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  

 

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 

2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ QR Code  

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ 

ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 10.) โดยขอให้ท่าน

ระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ -สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ

หลักฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น

นิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบ

ต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

• ช่องทาง E-Mail  :   glocon@ojconsultinggroup.com 

• ช่องทางไปรษณีย์ :  บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเวปไซต์หรือ QR Code 

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่ 

Scan QR Code เข้าไปท่ี Link 

 

https://glocon.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1. เลขท่ีบัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ 

2. ช่ือ (ไม่ต้องระบุค าน าหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 

3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล) 

4. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)  

6. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

7. กด “ยืนยัน”  

3. ตรวจสอบช่ือผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

2. Email เพื่อรับ Link ส าหรับเข้าร่วมประชุม 

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม 

i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM 

ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

5. กด “ถัดไป” 

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น 

1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เวปไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)  
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1.2 ถ่ายรูปบัตรประจ าตัวประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจ าตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.4 กด “ถัดไป” 

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

1.6 กด “เสร็จสิ้น” 

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย) 

b. ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) 

c. แนบไฟล์ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ 

d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

e. กด “ถัดไป” 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

5. กด “เสร็จสิ้น” 

 

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ท่ีกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

กด “เสร็จสิ้น 

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 หรือ

จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
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กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปล

ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)   

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ  

E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อน

วันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว

ภายในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ต

บ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้ 

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us

.zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา

ประชุมเท่าน้ัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็น

ด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ทีจ่ัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป

แบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอ่ืน

เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสาร

แนบที่ 6.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท 

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ทางอีเมล์     :   glocon@ojconsultinggroup.com 

• ทางไปรษณีย์ :  บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว          

  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาใน

หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสี ยง เพียง

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี

อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ทางอีเมล์ : legal@glocon.co.th 

• ทางไปรษณีย:์ เลขานุการบริษัท 

บริษัท โกลบอล คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะ

พิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

• อีเมล์ : legal@glocon.co.th 

• โทรศัพท์ : 02-5535000 ต่อ 333 

• ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท โกลบอล คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและ

นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถาม

ทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนา

เสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วม

ประชุม) 

 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการ

บริษัทเพ่ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตน

อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail 

ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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วันท่ี......................เดือน.........................พ.ศ....................... 

                                                                                    Date               Month               Year 
 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง............................................... 
I/We,                                                Identification Card/Passport number 
สัญชาติ........................บ้านเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง..................................... 
Nationality            Residing at No.          Road                                Sub district 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
District                                          Province                                 Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Global Consumer Public Company Limited 
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ........................................................................................ หุ้น 
Holding the total amount of                                                    shares 

                                     ลงช่ือ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of Global Consumer Public Company Limited 

 

 

                            d          y 

                         ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  
                    I would like to participate the E-AGM for Extraordianry General Meeting No.1/2021 
 f                                เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 
                                  Proxy to                                                                         attend the meeting. 
                 (3)  ข้อมูลในการจดัส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g                    อีเมล…………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
 E-Mail                Please fil in the blank. 
      พ                       โทรศัทพ์มือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number              Please fil in the blank. 
                 (4)  จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 9. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
                        Please submit the required document per an attachment 9. by November 19, 2021 
                 (5)  เมื่อได้รับการยนืยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงคก์ารเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวันประชุมผูถ้ือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ ส าหรับการเข้าร่วมประชุม 
                     Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting 
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ขั้นตอนการส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และหรือส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือ

หุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น และ/หรือค าถามมายังบริษัทได้ตาม

ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมีความเห็น และหรือค าถาม กรุณาให้ข้อมลูของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้ 

- ความเห็น และหรือค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี) 

 

2. ช่องทางในการส่งความเห็น และ/หรือค าถาม 

- อีเมล์ : ir@glocon.co.th 

- Line ID : ir_glocon 

 

 

 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือค าถาม 

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 

 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือค าถาม และส่งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบค าถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. 

mailto:ir@glocon.co.th
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แบบฟอร์มค าถามและข้อเสนอแนะ 

 

ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................................................... 

 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

 รับมอบฉันทะจาก........................................................................................................................ 

 

ค าถามหรือข้อเสนอแนะในวาระที่....................................................... 

 

ค าถามหรือข้อเสนอแนะ 
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