
 

 
  

นายชยัรตัน์ เบญ็จะมโน 71 

นายอนนัต์ สริแิสงทกัษณิ 70 42 สุทธสิารวนิิจฉยั 

พญาไท กทม. 10400 สามเสนใน 

บางชนั คลองสามวา กทม
. 

79/352 ปัญญาอนิทรา  

10510 

นายสมบรูณ์ กติญิาณทรพัย ์ 63 
คลองตนัเหนอื วฒันา กทม. 

52/23 สุขมุวทิ 11 (ไชยยศ) 

10110 

 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
                                            เขยีนที.่.......................................................................... 

    วนัที.่..................เดอืน.......................... พ.ศ. ................ 

 

ขา้พเจา้....................................................................................สญัชาต.ิ.................อยู่บา้นเลขที.่....................ถนน.....................................

ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์... .........................

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................... ...หุน้ และออกเสยีง

ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................................เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสยีงไดเ้ท่ากบั........................................เสยีง 

ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ตามรายละเอยีดดา้นล่างนี้) 

 ชื่อ....................................................... .............อายุ..............ปี  อยู่บา้นเลขที.่........................ถนน.........................................

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณยี.์.........................หรอื 

 ชื่อ.................................................... .................อายุ..............ปี  อยู่บา้นเลขที.่........................ถนน.........................................

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณยี.์.........................หรอื 

 ชื่อ................................................. ....................อายุ..............ปี  อยู่บา้นเลขที.่........................ถนน.........................................

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณยี.์.........................หรอื 

 ชือ่...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บา้นเลขที.่........................ถนน.........................................

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณยี.์.........................หรอื 

 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2564 ในวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการจดัประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานทีอ่ื่นดว้ย 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนและลงมตแิทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ประชุมเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564  

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

 

วาระที ่2. พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 984,568,883 บาท จากเดมิ 2,658,648,881 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
ใหม ่จ านวน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 984,568,883 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 



 

 
  

วาระที ่3. พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั 

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering: RO) จ านวน 
423,932,401 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอขายหุน้ละ 0.90 บาท ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้
สามญัใหม ่

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (GLOCON-W5) จ านวน 
519,030,892 หน่วย ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูค่า ในอตัราส่วน 6 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 ใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ 

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

 

วาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 984,568,883 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ  1 บาท  

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 
 

วาระที ่7. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุน้กู ้โดยมวีงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท  

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 
 

วาระที ่8. พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

    (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ

ไมใ่ช่การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี

สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ

ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงชือ่...............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

 

ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

 

หมายเหต ุ 

(ก) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

(ข) ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันี้ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพยีงบางส่วน หรอืน้อยกว่าจ านวนที่

ระบุไวไ้ด ้

(ค) ในกรณีทีม่วีาระการพจิารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                    

(E-Meeting) หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 
 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

     (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย                    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย                    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย                    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย                    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

ลงชือ่...........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

  ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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


