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       วันที่ 8 เมษายน 2565 

 

เรื่อง :  ขอเชิญประชุมสามัญผู@ถือหุ@น ประจำปE 2565 

เรียน :  ทFานผู@ถือหุ@น  

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่สFงมาด@วย : 

1.  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู@ถือหุ@น ครั้งที่ 1/2564 

2. แบบแสดงข@อมูลรายงานประจำปE 56-1 (One Report) พร@อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอารMโค@ด (QR CODE) 

3. ข@อมูล ประวัติ และประสบการณMของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได@รับการเสนอชื่อกลับเข@าดำรง

ตำแหนFงใหมF 

4. คFาตอบแทนกรรมการ ประจำปE 2565 

5. คFาตอบแทนผู@สอบบัญชี ประจำปE 2565 เปรียบเทียบปE 2564 

6. หนังสือมอบฉันทะ ก. หนังสือมอบฉันทะ ข. พร@อมใบประจำตFอ และหนังสือมอบฉันทะ ค. 

7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เปmนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู@ถือหุ@น ประจำปE 2565 

8. ข@อบังคับของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู@ถือหุ@น 

9. ข@อปฏิบัติสำหรับการเข@ารFวมประชุมผู@ถือหุ@นผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

10. แบบฟอรMมลงทะเบียนสาหรับการประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-AGM) 

11. แบบฟอรMมสFงคำถามลFวงหน@าสาหรับการประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-AGM) 

 

 ด @วยคณะกรรมการบริษ ัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) (“บริษ ัท”) มีมติให @เร ียกประชุมสามัญ 

ผู@ถือหุ@น ประจำปE 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผFานการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-Meeting) 

เพื่อพิจารณาเรื่องตFาง ๆ ตามระเบียบวาระพร@อมด@วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังตFอไปนี้ 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู=ถือหุ=น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

ความเปKนมา 

ตามที่บริษัทได@จัดประชุมวิสามัญผู@ถือหุ@น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564 โดยบริษัทได@จัดทำรายงาน

การประชุมฉบับดังกลFาวแล@วเสร็จภายใน 14 วัน นับแตFวันประชุม และได@นำสFงรายงานการประชุมให@ตลาดหลักทรัพยMแหFง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยMภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได@เผยแพรFรายงานการประชุมบนเว็บไซตM

ของบริษัท (www.glocon.co.th) รวมทั้ง บริษัทได@จัดสFงสำเนารายงานการประชุมให@กับทFานผู@ถือหุ@นพร@อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สFงมาด@วย  1. 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท เห็นวFารายงานการประชุมวิสามัญผู@ถือหุ@น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได@

บันทึกโดยถูกต@องตามหลักการ และความเปmนจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให@ที่ประชุมผู@ถือหุ@นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู@

ถือหุ@น ประจำปE 2565 ตFอไป  

 การลงมต ิ

วาระนี้ต@องลงมติรับรองด@วยคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปT 2564 

 ความเปKนมา 

บริษัทได@สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปEที่ผFานมา ปรากฏตามแบบแสดงรายการข@อมูลประจำปE 2564 

(56-1 One Report) ซึ่งได@จัดสFงในรูปแบบคิวอารMโค@ด (QR CODE) ให@กับผู@ถือหุ@นเพื่อศึกษาข@อมูล และรายละเอียดตFาง ๆ 

พร@อมกับหนังสือเชิญประชุมผู@ถือหุ@นฉบับนี้เปmนที่เรียบร@อยแล@ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สFงมาด@วย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให@ที่ประชุมผู@ถือหุ@นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปEที่ผFาน

มา และแบบแสดงรายการข@อมูลประจำปE 2564 (56-1 One Report) 

 การลงมต ิ

วาระนี้ไมFต@องลงมติ เนื่องจากเปmนการรายงานให@ผู@ถือหุ@นทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปT 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

พร=อมทั้งรายงานของผู=สอบบัญช ี

ความเปKนมา 

บริษัทได@จัดสFงงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ให@กับผู@ถือหุ@นพร@อมกับแบบแสดงรายการข@อมูลประจำปE 2564 (56-1 One Report) ซึ่งงบแสดงฐานะทาง

การเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกลFาวได@ผFานการตรวจสอบจากผู@สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยทM ทู@ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จํากัด และผFานการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 และผFานการพิจารณาให@ความเห็น

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 แล@ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให@ที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผFาน

การตรวจสอบจากผู@สอบบัญชี พร@อมทั้งรายงานของผู@สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 การลงมต ิ

วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาการงดจYายเงินปZนผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปT 2564 

 ความเปKนมา 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข@อบังคับของบริษัทกำหนดวFา การจFายเงินป�นผลจะต@องได@รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู@ถือหุ@น และบริษัทจะจFายเงินป�นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได@ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุน

สะสมอยูF ห@ามมิให@จFายเงินป�นผล และไมFต@องจัดสรรกำไรเปmนทุนสำรองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 428.20 ล@านบาท และมีผลขาดทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 954.16 ล@านบาท 

ดังนั้น บริษัทจึงไมFสามารถจFายเงินป�นผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปE 2564 ให@กับผู@ถือหุ@นได@ ซึ่งเปmนไปตามข@อจำกัดของ

กฎหมาย 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให@ที่ประชุมผู@ถือหุ@นพิจารณางดจFายเงินป�นผลสำหรับผลการดำเนินงาน 

ประจำปE 2564 เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสม 

 การลงมต ิ

วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต=องออกจากตำแหนYงตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบ

กำหนดออกจากตำแหนYงตามวาระกลับเข=าดำรงตำแหนYงตYออีกวาระ 

 ความเปKนมา 

ตามข@อบังคับของบริษัท ข@อ 18. กำหนดวFาในการประชุมสามัญประจำปEทุกครั้ง กรรมการจะต@องออกจากตำแหนFง

อยFางน@อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ@าจำนวนกรรมการแบFงออกเปmนสามสFวนไมFได@ก็ให@ออกโดยจำนวนใกล@เคียงที่สุด

กับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู@ออกจากตำแหนFงไปนั้นอาจจะเลือกเข@ารับตำแหนFงอีกก็ได@  

ดังนั้น สำหรับการประชุมสามัญผู@ถือหุ@น ประจำปE 2565 มีกรรมการที่ดำรงตำแหนFงครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 

ทFาน ได@แกF 

(1) นายอนันตM  สิริแสงทักษิณ   กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

(2) นางสาวหลุยสM  เตชะอุบล   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

(3) นายนพพร  ภัทรรุจี   กรรมการ และประธานเจ@าหน@าที่บริหาร 

 

หลักเกณฑ\การสรรหาและวิธีการสรรหา  

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามคุณวุฒิ

ทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณMการทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข@องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทาง

วิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชนMตFอการประกอบกิจการ และสามารถชFวยพัฒนาบริษัทได@ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ในฐานะกรรมการบริษัท ในชFวงที่ผFานมาประกอบกัน และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได@พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่

กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยMแหFงประเทศไทย และ
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บริษัท วFาสามารถให@ความเห็นได@อยFางเปmนอิสระ รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพันธMทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหวFางบริษัท และ

กรรมการที่อาจมีผลทำให@ไมFสามารถทำหน@าที่ได@อยFางอิสระ 

ด@วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน ได@พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเปmน

ที่เรียบร@อยแล@ว เห็นวFากรรมการ จำนวน 3 ทFาน คือ (1) นายอนันตM สิริแสงทักษิณ (2) นางสาวหลุยสM เตชะอุบล และ (3) นาย

นพพร ภัทรรุจี เปmนผู@ทรงคุณวุฒิ และมีความรู@ความสามารถแตกตFางกันไป ถือวFาเปmนผู@ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเปmนผู@ที่มี

คุณสมบัติไมFต@องห@ามตามกฎหมาย โดยประวัติการศึกษา และประสบการณMทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สFงมาด@วย 3. 

ทั้งนี้ บริษัทได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปmนกรรมการในการประชุมสามัญประจำปE 2565 

ระหวFางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แล@ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได@กำหนดไว@ ไมFมีผู@ถือหุ@น

เสนอชื่อบุคคลใด ในการประชุมสามัญประจำปE 2565 นี้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข@อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน ที่ให@นำเสนอตFอที่

ประชุมผู@ถือหุ@นรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต@องออกจากตำแหนFงตามวาระ จำนวน 3 ทFาน คือ (1) นายอนันตM สิริแสง

ทกัษณิ (2) นางสาวหลุยสM เตชะอุบล และ (3) นายนพพร ภัทรรุจี และเสนอให@อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ทFาน คอื 

(1) นายอนันตM สิริแสงทักษิณ (2) นางสาวหลุยสM เตชะอุบล และ (3) นายนพพร ภัทรรุจี กลับเข@าดำรงตำแหนFงตFออีกหนึ่งวาระ 

 การลงมต ิ

 วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการ 

ลงคะแนนเสียงเปmนรายบุคคล 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคYาตอบแทนกรรมการ ประจำปT 2565 

 ความเปKนมา 

ตามข@อบังคับของบริษัท ข@อ 36 กำหนดวFา ในการกำหนดคFาตอบแทนให@แกFกรรมการ ให@เปmนไปตามมติของที่ประชุม

ผู@ถือหุ@น ด@วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน ได@พิจารณาหลักเกณฑMการกำหนดคFาตอบแทนกรรมการ เพื่อ

นำเสนอตFอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปEอนุมัติตามลำดับ โดยได@กลั่นกรองอยFางละเอียดถึง

ความเหมาะสมในหลาย ๆ ด@านประกอบกัน รวมทั้งได@เปรียบเทียบอ@างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล@ว ดังนั ้น จึงเห็นชอบให@ที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอตFอที่ประชุมผู@ถือหุ@นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคFาตอบแทนกรรมการ ประจำปE 2565 โดยมี

วงเงินจำนวนไมFเกิน 5,500,000 บาท ซึ่งเปmนวงเงินเดียวกับที่ได@รับอนุมัติจากที่ประชุมผู@ถือหุ@นในปEที่ผFานมา รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สFงมาด@วย 4 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข@อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทนที่ให@นำเสนอให@ที่

ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการกำหนดคFาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปE 2565 
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 การลงมต ิ

วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงไมFน@อยกวFาสองในสามของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตYงตั้งผู=สอบบัญชีของบริษัท พร=อมกำหนดคYาตอบแทน ประจำปT 2565 

 ความเปKนมา 

บริษัทได@เป�ดโอกาสให@สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแหFงเสนอคFาสอบบัญชี ประจำปE 2565 เพื่อให@คณะกรรมการ

ตรวจสอบได@พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข@ามาทำหน@าที่เปmนผู@สอบบัญชีของบริษัท ด@วยคณะกรรมการตรวจสอบได@

พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด@านประกอบกัน เห็นวFา นายชูพงษM สุรชุติกาล ใบอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือนางสาวกรทอง 

เหลืองวิไล ใบอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทยM ใบอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข 

ใบอนุญาตเลขที่ 4800 แหFงบริษัท ดีลอยทM ทู@ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เปmนผู@ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงนFาเชื่อถือ และมีความรู@

ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราคFาตอบแทนที่ผู@ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตรา

คFาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งในปE 2564 ที่ผFานมานั้น บริษัท ดีลอยทM ทู@ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ได@ปฏิบัติหน@าที่อยFางดีมา

โดยตลอด จึงเปmนผู@ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได@รับการแตFงตั้งเปmนผู@ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปE 2565 พร@อมกับกำหนด

คFาตอบแทนของบริษัท จำนวน 3,100,000 บาท และรวมคFาตอบแทนของบริษัทยFอย ประจำปE 2565 จำนวน 6,160,000 

บาท รวมคFาตอบแทนของบริษัท และบริษัทยFอย ประจำปE 2565 จำนวน 9,260,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สFงมา

ด@วย 5 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข@อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให@นำเสนอให@ที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการ

แตFงตั้งให@ นายชูพงษM สุรชุติกาล ใบอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ใบอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 

นายวัลลภ วิไลวรวิทยM ใบอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ใบอนุญาตเลขที่ 4800 แหFงบริษัท ดีลอยทM 

ทู@ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เปmนผู@สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยFอย โดยให@ผู@สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปmนผู@ทำการตรวจสอบ

บัญชี และแสดงความเห็นตFองบการเงินของบริษัท และบริษัทยFอยได@ พร@อมกำหนดคFาตอบแทนของบริษัท และบริษัทยFอย 

รวมเปmนเงินจำนวน 9,260,000 บาท ทั้งนี้ ผู @สอบบัญชีดังกลFาวไมFมีความสัมพันธMหรือมีสFวนได@เสียกับบริษัท บริษัทยFอย 

ผู@บริหาร ผู@ถือหุ@นรายใหญF หรือผู@ที่เกี่ยวข@องกับบุคคลดังกลFาว 

 การลงมต ิ

วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ=ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญทFานผู@ถือหุ@นทุกทFานเข@ารFวมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด@วยตนเอง ณ วัน เดือน ปE และ

สถานที่ที่กำหนดข@างต@น หากทFานผู@ถือหุ@นประสงคMจะแตFงตั้งบุคคลอื่นเข@ารFวมประชุม และออกเสียงแทนทFาน โปรดจัดทำ

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได@สFงมาพร@อมกันนี้ และมอบให@แกFประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย

กFอนเริ่มประชุมด@วย 
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            ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นางสาวหลุยสM เตชะอุบล, นายนพพร ภัทรรุจี) 

                  กรรมการผู@มีอำนาจ 

 

หมายเหต ุ:  

1. เพื่อความสะดวกในการเข@ารFวมประชุม ผู@ถือหุ@นหรือผู@รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนลFวงหน@าได@ระหวFางวันที่ 11 

เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยปฏิบัติตามสิ่งที่สFงมาด@วย 9-10. 

2. ผู@ถือหุ@นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู@ถือหุ@น ประจำปE 2565 และเอกสารประกอบในเว็บไซตMของบริษัทได@ที่ 

www.glocon.co.th ตั้งแตFวันที่ 8 เมษายน 2564 เปmนต@นไป 

 

สำเนาเรียน :  นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด  

ตลาดหลักทรัพยMแหFงประเทศไทย  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM 
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สิ่งที่สYงมาด=วย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู=ถือหุ=น ครั้งที่ 1/2564 

ของ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร\ จำกัด (มหาชน) 

 

เวลา และสถานที ่

การประชุมวิสามัญผู @ถือหุ @น ครั ้งที ่ 1/2564 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) เมื ่อวันที ่ 26 

พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. จัดประชุม ณ ห@องประชุมใหญFของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐMมนูธรรม 19 ถนน

ประดิษฐMมนูธรรม แขวงลาดพร@าว เขตลาดพร@าว กรุงเทพมมหานคร 10230 โดยเปmนการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสM 

 

กรรมการที่เข=ารYวมประชุม 

1. นางทิพยสุดา ถาวรามร   ประธานกรรมการ 

2. นางสุพร  วัธนเวคิน   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวหลุยสM เตชะอุบล   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

4. นายอนันตM สิริแสงทักษิณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายชัยรัตนM เบ็ญจะมโน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

6. นายกุศล  สังขนันทM   กรรมการ  

7. นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร  กรรมการ 

8. นายนพพร ภัทรรุจี    กรรมการ และประธานเจ@าหน@าที่บริหาร 

 

กรรมการที่เข=ารYวมประชุมผYานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส\ 

1. นายสมบูรณM กิติญาณทรัพยM  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 

ผู=สอบบัญชีของบริษัท ที่เข=ารYวมประชุมผYานทางออนไลน\ 

1. นายชูพงษM  สุรชุติกาล    บริษัท ดีลอยทM ทู@ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

2. นายภัทรMสุนทร ชินภูวดล   บริษัท ดีลอยทM ทู@ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

 

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่ที่เข=ารYวมประชุมผYานทางออนไลน\ 

1. นายประเสริฐพงศM  บูลภักดิ์     บริษัท หลวงเทพนรินทรM จำกัด 

2. นายฐากร  ทวีศร ี   บริษัท ลีเกิ้ล เกตเวยM จำกัด 

 

ผู=เข=ารYวมประชุม 

1. นายธรากร จันทรMเกิด   ผู@ดำเนินการประชุม และผู@บันทึกการประชุม 
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เริ่มการประชุม  

 ผู@ดำเนินการประชุม แจ@งตFอที่ประชุมวFา ในนามบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) ขอต@อนรับเข@าสูFการ

ประชุมวิสามัญผู@ถือหุ@น ครั้งที่ 1/2564 บัดนี้ มีผู@ถือหุ@นที่เข@ารFวมประชุมด@วยตนเอง จำนวน 4 ราย และเข@ารFวมประชุมโดยการ

รับมอบฉันทะ รวม 47 ราย รวมทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุ@นได@ 849,428,630 หุ@น จากจำนวนหุ@นทั้งหมด 2,119,662,003 

หุ@น หรือคิดเปmนร@อยละ 40.0810% ของจำนวนหุ@นที่จำหนFายได@แล@วทั้งหมดของบริษัท ครบเปmนองคMประชุมซึ่งตามข@อบังคับข@อ

ที่ 33 ของบริษัทซึ่งกำหนดวFา จะต@องมีผู@ถือหุ@นและผู@รับมอบฉันทะจากผู@ถือหุ@นเข@าประชุมรวมกันไมFน@อยกวFา 25 คน และต@อง

มีหุ@นนับรวมกันได@ไมFน@อยกวFาหนึ่งในสามของจำนวนหุ@นที่จำหนFายได@แล@วทั้งหมด จึงจะครบเปmนองคMประชุม  

ผู@ดำเนินการประชุม ได@ชี้แจงเพิ่มเติมให@ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑMของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามตFอ

ที่ประชุมวFา คณะกรรมการบริษัทได@หารือ และกำหนดหลักเกณฑMการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามตFอที่ประชุม โดย

คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เพื่อไมFให@เสียเวลาในการประชุม และงFายตFอการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เปmนการประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM จึงไมFมีการพิมพMบัตรลงคะแนนให@กับ

ผู@เข@ารFวมประชุม ดังนั้นในการลงคะแนนเสียง ขอให@ทFานผู@ถือหุ@นไปที่แถบหน@าตFาง E-Voting เพื่อทำการ

ลงคะแนนในแตFละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล@ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีก

ครั้งนึงวFา ยืนยันการลงคะแนนหรือไมF ให@กดตกลงเพื่อเปmนการยืนยันการลงคะแนน 

2. กรณีที่ผู@ถือหุ@นต@องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได@ด@วยการกดเลือกคะแนนใหมFอีกครั้ง หากวาระได@ถูก

ป�ดโหวตไปแล@ว ผู@ถือหุ@นจะไมFสามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได@ สำหรับผู@เข@ารFวมประชุมผFาน

อุปกรณMมือถือหรือ Tablet ขอให@ทFานสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการ

ลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อทFานลงคะแนนเสร็จเรียบร@อยแล@ว ขอให@ทFานกลับมายังหน@าตFาง E – meeting 

ที่โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมตFอ  

3. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู@ที ่ลงคะแนนผFาน E-Voting และผู@ที ่ลงคะแนน

ลFวงหน@าผFานเอกสารมอบฉันทะ 

4. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ@นเทFากับ 1 เสียง 

5. เมื่อประธานแจ@งให@ผู@ถือหุ@นลงมติในแตFละวาระ ประธานจะเรียนถามในทุกๆ วาระวFาจะมีผู@ใดคัดค@าน หรืองด

ออกเสียงหรือไมF ถ@าไมFมีผู@คัดค@านหรืองดออกเสียง ประธาน จะสรุปวาระนั้นๆ วFาผู@ถือหุ@นทุกทFานมีมติเปmนเอก

ฉันทM อนุมัติตามที่ประธานสนอ  แตFถ@ามีผู@ใดคัดค@านหรือประสงคMจะงดออกเสียง ประธานจะขอให@ผู@ถือหุ@นที่

ประสงคMจะคัดค@านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใสFเครื่องหมายถูก [P] ลงในชFองสี่เหลี่ยม 

สำหรับผู@ถือหุ@นที่ไมFคัดค@านหรือไมFงดออกเสียงบริษัทจะถือวFาอนุมัติในวาระนั้นๆ 

6. สำหรับผู@รับมอบฉันทะให@เข@ารFวมประชุม ซึ่งผู@มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบ

ฉันทะเรียบร@อยแล@วนั้นไมFต@องลงคะแนนในเมนู E-Voting เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียด

ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานจะแจ@งผลการลงคะแนนในแตFละวาระให@ที่ประชุมรับทราบ 
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7. หากทFานผู@ถือหุ@นทFานใดประสงคMจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให@ซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นที่เกี่ยวข@องกับวาระนั้น ๆ กรณีที่ทFานผู@ถือหุ@นที่ประสงคMจะถามคำถามด@วยวิธีการพิมพMข@อความ สามารถ

ทำได@ ดังนี้ 

ก. ให@ทFานไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพMข@อความ 

ข. กดปุ�ม Enter เพื่อสFงข@อความเข@ามายังระบบ 

กรณีที่ทFานผู@ถือหุ@นประสงคMจะสอบถามด@วยการสนทนา สามารถทำได@ ดังนี้ 

ก. ให@ทFานไปที่เมนู Participant ทางด@านลFาง และกดปุ�มยกมือขึ้น (Raise Hand)  

ข. เมื่อพิธีกรขานชื่อของทFาน เจ@าหน@าที่จะดำเนินการเป�ดไมคMให@ทFานสอบถาม ทFานจะต@องกด Unmute 

และเป�ดไมคMในอุปกรณMของทFาน กรณีที่ผู@ถือหุ@นไมFสามารถพูดผFานไมคMได@ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอ

ความกรุณาพิมพMคำถามของทFานมาทางชFองทาง Chat แทน เพื่อที่ผู@ดำเนินการจะได@ทำการอFานคำถาม

ให@กับที่ประชุมแทนทFาน 

ในการถามคำถามแตFละครั้งทั้งผFานการพิมพMข@อความ หรือผFานการสนทนา ขอความกรุณาให@ผู @ถือหุ@นแจ@งชื่อ-

นามสกุล พร@อมระบุวFาทFานมาด@วยตนเองหรือเปmนผู@รับมอบฉันทะกFอนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชนMในการจดบันทึกการ

ประชุมให@ถูกต@องครบถ@วน บริษัทเป�ดโอกาสให@ผู@เข@ารFวมประชุมสFงคำถามในแตFละวาระ กรณีที่ไมFมีผู@เข@ารFวมประชุม สอบถาม

เข@ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมตFอ หากผู@ถือหุ@นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพMคำถามเข@ามาผFานชFองทาง 

Chat เจ@าหน@าที่จะทำการอFานคำถามของทFานในภายหลัง หากทFานผู@ถือหุ@นประสงคMที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไมFอยูFใน

วาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของทFานได@ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธาน แจ@งตFอที่ประชุมวFา ในนามประธานกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) ขอต@อนรับทFานผู@

ถือหุ@นทุกทFานเข@ารFวมประชุมวิสามัญผู@ถือหุ@น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งขณะนี้ได@มีผู@เข@ารFวมประชุมทั้งด@วยตนเองและโดยการรับมอบ

ฉันทะ ครบเปmนองคMประชุมตามที่ผู@ดำเนินกาประชุมได@แจ@งให@ทุกทFานทราบแล@ว ขณะนี้ได@เวลาอันสมควร จึงขอเป�ดประชุม

ตั้งแตFบัดนี้เปmนต@นไป และขอให@ผู@ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตFอไป 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู=ถือหุ=น ประจำปT 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

ประธาน ได@มอบหมายให@ผู@ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@ผู@ถือหุ@นทราบ 

 ผู@ดำเนินการประชุม ได@แจ@งตFอที่ประชุมวFา ตามที่บริษัทได@จัดสFงสำเนารายงานการประชุมสามัญผู@ถือหุ@นประจำปE 

2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ให@แกFผู@ถือหุ@นทราบลFวงหน@าพร@อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สFงมาด@วย 

1. ซึ่งบริษัทได@สFงให@กับผู@ถือหุ@นได@ศึกษาลFวงหน@าแล@วนั้น อีกทั้ง บริษัทได@จัดสFงสำเนารายงานการประชุมสามัญผู@ถือหุ@นดังกลFาว

ให@แกFตลาดหลักทรัพยMแหFงประเทศไทยภายใน 14 วันนับแตFวันประชุมสามัญผู@ถือหุ@นตามที่กฎหมายกำหนดแล@ว และทั้งได@

เผยแพรFข@อมูลในเว็บไซตMของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล@ว เห็นวFา รายงานการประชุมสามัญผู@ถือหุ@นประจำปE 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2564 ได@มีการบันทึกรายงานการประชุมไว@อยFางถูกต@องตามมติของที่ประชุมแล@ว จึงขอเสนอให@ที่ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู@ถือหุ@นประจำปE 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
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 ทั้งนี้ วาระนี้ต@องลงมติรับรองด@วยคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นซักถามและแสดงข@อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข@อง โดยในวาระนี้ไมFมีผู@ถือหุ@นซักถาม

หรือแสดงข@อคิดเห็นเพิ่มเติม  

ประธานจึงเสนอขอให@ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู@ถือหุ@น ประจำปE 2564 เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2564 ตามสำเนาที่สFงให@แกFผู@ถือหุ@นพร@อมกับหนังสือเชิญประชุม 

 

มติ ที่ประชุมได=พิจารณาแล=วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู=ถือหุ=น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด=วย

คะแนนเสียงเอกฉันท\ ดังนี้  

 

เห็นด@วย จำนวน 849,582,430 เสียง คิดเปmนร@อยละ 100 

ไมFเห็นด@วย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 16 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

หมายเหตุ : จากจำนวน 849,582,446 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท 

เปKน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ=นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984,568,883 หุ=น มูลคYาที่ตราไว=หุ=นละ 1.00 บาท 

ประธาน ได@มอบหมายให@ผู@ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@ผู@ถือหุ@นทราบ 

 ผู@ดำเนินการประชุม ได@แจ@งตFอที่ประชุมวFา ตามที่บริษัทมีความประสงคMที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 

984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เปmน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ @นสามัญเพิ ่มทุนจำนวน 

984,568,883 หุ@น มูลคFาที่ตราไว@หุ@นละ 1.00 บาท ไว@เพื่อรองรับการเสนอขายให@กับผู@ถือหุ@นเดิมตามสัดสFวนการถือหุ@น และไว@

เพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุFนที่ 5 (GLOCON-W5) ให@กับผู@ถือหุ@นเดิม 

และไว@เพื่อรองรับการปรับสิทธิให@กับผู@ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุFนที่ 4 (GLOCON-W4) นั้น 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล@ว เห็นสมควรให@นำเสนอตFอที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จำนวน 984,568,883 บาท จากเดิม 2,658,648,881 บาท เปmน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ@นสามัญเพิ่มทุน

จำนวน 984,568,883 หุ@น มูลคFาที่ตราไว@หุ@นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอข@างต@น 

ทั้งนี้ วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงไมFน@อยกวFาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู@ถือหุ@นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นซักถามและแสดงข@อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข@อง  

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษMสิทธิ์ สมาคมสFงเสริมผู@ลงทุนไทย สอบถามตFอที่ประชุม ดังนี้  

1. ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินที่ได@รับระบุวFาจะไปลงทุนในกิจการลูกชิ้นทิพยM เปmนจำนวนเงินลงทุนไมFเกิน 590 ล@าน

บาท จึงขอสอบถามความเชื่อมั่นในการลงทุนครั้งนี้วFามีการวิเคราะหMอนาคตธุรกิจนี้ไว@อยFางไร และระยะเวลา

ในการคุ@มทุนจะใช@ระยะเวลากี่ปE ถึงจะเริ่มมีกำไร 
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2. หากเกิดกรณีที่ไมFสามารถระดมทุนได@ตามเป¡าหมาย บริษัทมีแหลFงเงินทุนที่จะเข@ามาสนับสนุนการลงทุน

เพิ่มเติมหรือไมF  

3. นอกเหนือจากการลงทุนในกิจการลูกชิ้นทิพยMแล@ว บริษัทจะมีการเข@าไปลงทุนในโครงการใดอีกหรือไมF  

ประธาน ได@มอบหมายให@ นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ@าหน@าที่บริหาร เปmนผู@ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@กับผู@ถือ

หุ@นรับทราบ 

นายนพพร ภัทรรุจี แจ@งตFอที่ประชุมวFา ขออนุญาตตอบข@อซักถามในประเด็นแรก การเข@าไปลงทุนในกิจการลูกชิ้น

ทิพยMในครั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจและเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะนำธุรกิจลูกชิ้นทิพยMเข@ามาพัฒนาตFอยอดและเสริมศักยภาพธุรกิจ

ของบริษัทที่มีอยูFเดิมให@มีความแข็งแกรFงมากยิ่งขึ้น จากการคำนวณผลตอบแทนในการลงทุนแล@ว พบวFาการลงทุนนี้จะมี

ผลตอบแทนในการลงทุน ประมาณ 11.2 % ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจนี้จึงมีความนFาสนใจเปmนอยFางมาก โดยบริษัทได@ประมาณ

การจุดคุ@มทุนไว@ ประมาณ 9.4 ปE และคาดวFาในปE 2574 บริษัทจะกลับมามีกำไรจากการลงทุนในกิจการลูกชิ้นทิพยMนี ้

ประเด็นที่สอง กรณีหากบริษัทระดมทุนไมFสำเร็จ บริษัทมีแผนที่จะหาแหลFงเงินทุนสำรองไว@แล@ว โดยบริษัทยังมี

เงินทุนที่บริษัทคาดวFาจะได@รับจากการใช@สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 ในชFวงปลายเดือนมกราคม 2565 

ซึ่งบริษัทคาดวFาจะได@รับเงินจากการใช@สิทธิแปลงสภาพดังกลFาวประมาณ 260 ล@านบาท และบริษัทยังมีเงินสดจากการดำเนิน

ธุรกิจอีกประมาณ 100 ล@านบาท รวมถึงบริษัทมีแผนจะออกตราสารหนี้ประเภทหุ@นกู@อีกประมาณ 500 ล@านบาท ดังนั้น บริษัท

มั่นใจวFาจากเม็ดเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได@รับนFาจะเพียงพอที่จะมีเงินไปลงทุนซื้อกิจการลูกชิ้นทิพยMได@ตามเป¡าหมาย 

ประเด็นสุดท@าย นอกจากโครงการลงทุนในกิจการลูกชิ้นทิพยMแล@ว บริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อีกด@วย แตF

ตอนนี้พยามจะให@ความสนใจในการลงทุนในกิจการลูกชิ้นทิพยMให@เสร็จสิ้นเสียกFอน  

ประธาน แจ@งตFอที่ประชุมวFา เมื่อไมFมีผู @ถือหุ@นทFานใดสอบถามตFอที่ประชุมเพิ่มเติมอีก จึงขอเสนอให@ที่ประชุม

พิจารณาเพื่อลงมติในวาระนี้ ตFอไป  

 

มติ ที่ประชุมได=พิจารณาแล=วอนุมัติให=เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 984,568,883 บาท จากเดิม 

2,658,648,881 บาท เปKน 3,643,217,764 บาท โดยการออกหุ=นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984,568,883 หุ=น มูลคYาที่ตราไว=

หุ=นละ 1.00 บาท ด=วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท\ ดังนี้  

 

เห็นด@วย จำนวน 849,582,430 เสียง คิดเปmนร@อยละ 100 

ไมFเห็นด@วย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 16 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

หมายเหตุ : จากจำนวน 849,582,446 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก=ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห\สนธิของบริษัทข=อ 4 เพื่อให=สอดคล=องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

ประธาน ได@มอบหมายให@ผู@ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@ผู@ถือหุ@นทราบ 
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 ผู@ดำเนินการประชุม ได@แจ@งตFอที่ประชุมวFา ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดวFา เมื่อ

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต@องดำเนินการแก@ไขหนังสือบริคณหMสนธิข@อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให@สอดคล@องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนใหมF ดังนั้น บริษัทจึงต@องแก@ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหMสนธิของบริษัท ข@อ 4. เปmนดังนี้ 

“ข@อ 4 ทุนจดทะเบียน 3,643,217,764   บาท (สามพันหกร@อยสี่สิบสามสองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันเจ็ดร@อยหกสิบสี่บาท) 

 แบFงออกเปmน 3,643,217,764   หุ@น (สามพันหกร@อยสี่สิบสามสองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันเจ็ดร@อยหกสิบสี่หุ@น) 

 มูลคFาหุ@นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปmน 

 หุ@นสามัญ                           3,643,217,764   หุ@น (สามพันหกร@อยสี่สิบสามสองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันเจ็ดร@อยหกสิบสี่หุ@น) 

 หุ@นบุริมสิทธิ                                   -ไมFม-ี หุ@น ( - ) 

 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล@ว เห็นควรให@นำเสนอตFอที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการแก@ไขหนังสือบริคณหMสนธิข@อ 

4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให@สอดคล@องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหมF ตามรายละเอียดข@างต@น 

ทั้งนี้ วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงไมFน@อยกวFาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู@ถือหุ@นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นซักถามและแสดงข@อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข@อง โดยในวาระนี้ไมFมีผู@ถือหุ@นซักถาม

หรือแสดงข@อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอขอให@ที่ประชุมพิจารณาการแก@ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหMสนธิของบริษัทข@อ 4 เพื่อให@สอดคล@องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

มติ ที่ประชุมได=พิจารณาแล=วอนุมัติให=แก=ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห\สนธิของบริษัทข=อ 4 เพื่อให=สอดคล=องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใหมY เปKนดังนี้ “ข=อ 4 ทุนจดทะเบียน 3,643,217,764 บาท (สามพันหกร=อยสี่สิบสาม

สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร=อยหกสิบสี่บาท) แบYงออกเปKน 3,643,217,764 หุ=น (สามพันหกร=อยสี่สิบสามสองแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร=อยหกสิบสี่หุ=น) มูลคYาหุ=นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปKน หุ=นสามัญ 3,643,217,764 หุ=น (สาม

พันหกร=อยสี่สิบสามสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร=อยหกสิบสี่หุ=น) หุ=นบุริมสิทธิ -ไมYมี-”ด=วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท\ ดังนี้  

 

เห็นด@วย จำนวน 849,582,430 เสียง คิดเปmนร@อยละ 100 

ไมFเห็นด@วย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 16 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

หมายเหตุ : จากจำนวน 849,582,446 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ=นสามัญเพิ่มทุนให=กับผู=ถือหุ=นเดิมตามสัดสYวนการถือหุ=น (Right 

Offering: RO) จำนวน 423,932,401 หุ=น มูลคYาหุ=นที่ตราไว=หุ=นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ=นละ 0.90 บาท ใน

อัตราสYวน 5 หุ=นสามัญเดิม ตYอ 1 หุ=นสามัญใหมY 

ประธาน ได@มอบหมายให@ผู@ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@ผู@ถือหุ@นทราบ 

 ผู@ดำเนินการประชุม ได@แจ@งตFอที่ประชุมวFา สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ที่ประชุมได@มีมติอนุมัติให@เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

จำนวน 984,568,883 บาท โดยการออกหุ@นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984,568,883 หุ@น มูลคFาที่ตราไว@หุ@นละ 1.00 บาท ซึ่งหนึ่ง

ในวัตถุประสงคMของการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลFาว มีไว@เพื่อใช@รองรับการออกและเสนอขายหุ@นสามัญเพิ่มทุนให@แกFผู@ถือหุ@นเดิม

ตามสัดสFวนการถือหุ@น (Right Offering: RO) โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได@รับจากการเพิ่มทุนบางสFวนไปลงทุนซื้อธุรกิจ

โรงงานลูกชิ้นทิพยM และเปmนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการด@วย ดังนั้น บริษัทจึงต@องออกและเสนอขายหุ@นสามัญเพิ่มทุนให@กับผู@ถือ

หุ@นเดิม จำนวน 423,932,401 หุ@น มูลคFาหุ@นที่ตราไว@หุ@นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ@นละ 0.90 บาท ในอัตราสFวน 5 หุ@น

สามัญเดิม ตFอ 1 หุ@นสามัญใหมF และ กำหนดรายชื่อผู@ถือหุ@นที่มีสิทธิได@รับการจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 

8 ธันวาคม 2564 พร@อมกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินคFาหุ@นสามัญเพิ่มทุนในระหวFางวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 

มกราคม 2565 และวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแตFเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการบริษัท อีกทั้งกำหนดให@ผู@ถือหุ@น

เดิมสามารถมีสิทธิจองซื้อหุ@นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได@ (Oversubscription) โดยที่ผู@ถือหุ@นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตน

จะได@รับการจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิก็ตFอเมื่อมีหุ@นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให@แกFผู@ถือหุ@นเดิมที่ได@

จองซื้อตามสิทธิครบถ@วนแล@วเทFานั้น  

 ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ@นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให@แกFผู@ถือหุ@นเดิมที่ได@จองซื้อตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ@นสามัญ

เพิ่มทุนที่เหลือดังกลFาวให@แกFผู@ถือหุ@นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สFงมาด@วย 3. ซึ่งบริษัทได@สFง

ให@กับผู@ถือหุ@นได@ศึกษาลFวงหน@าแล@ว 

 นอกจากนี้ เสนอขอมอบอำนาจให@คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเปmนผู@มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑM 

เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการออกและเสนอขายหุ@นสามัญเพิ่มทุนดังกลFาว ได@ทุกประการตามที่เห็นสมควรและ

ภายใต@ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข@องอื่น และการแตFงตั้งผู@รับมอบ

อำนาจชFวง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเปmนและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ@นสามัญเพิ่มทุนดังกลFาว  

 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล@ว เห็นควรให@นำเสนอตFอที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ@นสามัญ

เพิ่มทุนให@กับผู@ถือหุ@นเดิมตามสัดสFวนการถือหุ@น ตามรายละเอียดข@างต@น 

ทั้งนี้ วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงไมFน@อยกวFาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู@ถือหุ@นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นซักถามและแสดงข@อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข@อง โดยในวาระนี้ไมFมีผู@ถือหุ@นซักถาม

หรือแสดงข@อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธาน จึงเสนอขอให@ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ@นสามัญเพิ่มทุนให@กับผู@ถือหุ@นเดิมตามสัดสFวนการ

ถือหุ@น (Right Offering: RO) ตามที่เสนอ 
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มติ ที่ประชุมได=พิจารณาแล=วอนุมัติให=ออกและเสนอขายหุ=นสามัญเพิ่มทุนให=กับผู=ถือหุ=นเดิมตามสัดสYวนการถือ

หุ=น (Right Offering: RO) จำนวน 423,932,401 หุ=น มูลคYาหุ=นที่ตราไว=หุ=นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ=นละ 0.90 

บาท ในอัตราสYวน 5 หุ=นสามัญเดิม ตYอ 1 หุ=นสามัญใหมY ด=วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท\ ดังนี้  

 

เห็นด@วย จำนวน 849,582,430 เสียง คิดเปmนร@อยละ 100 

ไมFเห็นด@วย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 16 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

หมายเหตุ : จากจำนวน 849,582,446 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ=นสามญัของบรษิทั ครัง้ที ่5 (GLOCON-W5) 

จำนวน 519,030,892 หนYวย ให=กับผู=ถือหุ=นเดิมตามสัดสYวนการถือหุ=น โดยไมYคิดมูลคYา ในอัตราสYวน 6 หุ=นสามัญเดิมตYอ 

1 ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ประธาน ได@มอบหมายให@ผู@ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@ผู@ถือหุ@นทราบ 

ผู@ดำเนินการประชุม ได@แจ@งตFอที่ประชุมวFา สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ที่ประชุมได@มีมติอนุมัติให@เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

จำนวน 984,568,883 บาท โดยการออกหุ@นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984,568,883 หุ@น มูลคFาที่ตราไว@หุ@นละ 1.00 บาท ซึ่งหนึ่ง

ในวัตถุประสงคMของการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลFาว มีไว@เพื่อออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญของบริษัท 

ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) เนื่องจากป�จจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจอยูFในหมวดอุตสาหกรรมอาหารเปmนหลัก จึงมีความจำเปmนต@องใช@

เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากเพื่อให@เกิดสภาพคลFองในการดำเนินธุรกิจอยFางตFอเนื่อง และพร@อมที่จะนำเงินที่ได@รับจากการใช@

สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 เพื่อไปใช@สำหรับการลงทุนในกิจการอื่น ๆ  

ดังนั ้น การออกและเสนอขาย GLOCON-W5 จึงเปmนวิธีการหนึ่งที ่เหมาะสม บริษัทจึงต@องออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 จำนวน 519,030,892 หนFวย เพื่อจัดสรรให@แกFผู@ถือหุ@นเดิม ในอัตราสFวน 6 หุ@นสามัญ ตFอ 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนFวย ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ@นสามัญเพิ่มทุนให@แกFผู@ถือหุ@นเดิมตามสัดสFวนการถือหุ@นแล@ว

เสร็จ ทั้งนี้ GLOCON-W5 จะมีอายุ 2 ปE โดยมีราคาใช@สิทธิ 1.50 บาทตFอหุ@น และผู@ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช@สิทธิตาม

ใบสำคัญการแสดงสิทธิได@ทุกวันทำการสุดท@ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแตFละปEปฏิทินตลอด

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  

ในกรณีที่วันกำหนดการใช@สิทธิครั้งสุดท@ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพยMแหFงประเทศไทยให@เลื่อนวัน

กำหนดกำหนดใช@สิทธิครั้งสุดท@ายดังกลFาวเปmนวันทำการสุดท@ายกFอนหน@าวันใช@สิทธ ิรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สFงมาด@วย 4. 

ซึ่งบริษัทได@สFงให@กับผู@ถือหุ@นได@ศึกษาลFวงหน@าแล@ว 

อนึ่ง ในเอกสารตามสิ่งที่สFงมาด@วย 4. ที่บริษัทได@สFงให@กับผู@ถือหุ@นได@ศึกษาลFวงหน@านั้น ได@กำหนดวันกำหนดการใช@

สิทธิ คือ วันทำการสุดท@ายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม ไว@ เปmนการระบุที ่ไมFถูกต@อง จึงขออนุญาตแก@ไขเปmน วัน

กำหนดการใช@สิทธิ คือ วันทำการสุดท@ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยข@อความอื่นให@คงเดิม 
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นอกจากนี้ เสนอขอมอบอำนาจให@คณะกรรมการบริษัทเปmนผู@มีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู@ถือหุ@นที่มี

สิทธิได@รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) (Record Date) และมอบ

อำนาจให@คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

กรรมการบริหารมอบหมายเปmนผู@มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑM เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 ได@ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต@ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร 

การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ การกำหนดราคา และ/หรือ อัตราการใช@สิทธิของใบสำคัญ

แสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และสFงมอบเอกสารและสัญญาตFาง ๆ ที่เกี ่ยวข@อง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ 

GLOCON-W5 และหุ@นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช@สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 เข@าจดทะเบียนเปmน

หลักทรัพยMจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยMฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตตFอหนFวยงานที่เกี่ยวข@องอื่น และการแตFงตั้งผู@รับ

มอบอำนาจชFวง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเปmนและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได@

ทุกประการ  

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล@ว เห็นสมควรให@นำเสนอตFอที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิ GLOCON-W5 ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กลFาวมาข@างต@น 

ทั้งนี้ วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงไมFน@อยกวFาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู@ถือหุ@นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นซักถามและแสดงข@อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข@อง โดยในวาระนี้ไมFมีผู@ถือหุ@นซักถาม

หรือแสดงข@อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธาน จึงเสนอขอให@ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญของ

บริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) 

 

มติ ที่ประชุมได=พิจารณาแล=วอนุมัติให=ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ=นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 

5 (GLOCON-W5) จำนวน 519,030,892 หนYวย ให=กับผู=ถือหุ=นเดิมตามสัดสYวนการถือหุ=น โดยไมYคิดมูลคYา ในอัตราสYวน 

6 หุ=นสามัญเดิมตYอ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธ ิด=วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท\ ดังนี้  

 

เห็นด@วย จำนวน 849,484,330 เสียง คิดเปmนร@อยละ 99.9885 

ไมFเห็นด@วย จำนวน 16 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 98,100 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0.0115 

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

หมายเหตุ : จากจำนวน 849,582,446 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ=นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 984,568,883 หุ=น มูลคYาหุ=นที่ตราไว=หุ=นละ 1 

บาท 

ประธาน ได@มอบหมายให@ผู@ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@ผู@ถือหุ@นทราบ 

ผู@ดำเนินการประชุม ได@แจ@งตFอที่ประชุมวFา สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ที่ประชุมได@มีมติอนุมัติให@เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

จำนวน 984,568,883 บาท ด@วยการออกหุ@นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984,568,883 หุ@น มูลคFาที่ตราไว@หุ@นละ 1.00 บาท นั้น โดย

บริษัทต@องจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนดังกลFาวไว@เปmนดังนี ้

ก. จัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 423,932,401 หุ@น ให@กับผู@ถือหุ@นเดิมตามสัดสFวนการถือหุ@น (Right 

Offering: RO) 

ข. จัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 519,030,892 หุ@น เพื่อรองรับการใช@สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ@นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) 

ค. จัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,605,590 หุ@น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ@นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) ตามข@อกำหนดวFาด@วยสิทธิและหน@าที่ของผู@ออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิและผู@ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) เนื่องจาก

บริษัทมีการเสนอขายหุ@นที่ออกใหมFในราคาที่ต่ำกวFาร@อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง 

ราคาถัวเฉลี่ยถFวงน้ำหนักของหุ@นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยMแหFงประเทศไทยย@อนหลัง 15 วันทำ

การติดตFอกันกFอนวันแรกที่ผู@ถือหุ@นของบริษัทจะไมFได@สิทธิในการจองซื้อหุ@นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให@แกFผู@

ถือหุ@นเดิมตามสัดสFวน (XR) อยFางไรก็ตาม บริษัทยังไมFสามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาการใช@สิทธิ

และอัตราการใช@สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) ได@

ในขณะนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช@สิทธิและอัตราการใช@สิทธิใหมFของใบสำคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ@นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) เมื่อบริษัทสามารถคำนวณราคาการใช@สิทธิและอัตรา

การใช@สิทธิใหมFได@ ซึ่งบริษัทจะแจ@งให@ผู@ถือหุ@นและผู@ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญของบริษัท 

ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) ทราบตFอไป 

 นอกจากนี้ เสนอมอบอำนาจให@คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได@รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร เปmนผู@มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก@ไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข@องกับการจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนดังกลFาว ทั้งนี้ จะต@องอยูFภายใต@บังคับของหลักเกณฑMและ

กฎหมายที่เกี่ยวข@อง ตลอดจนให@มีอำนาจลงนามในคำขออนุญาตตFาง ๆ คำขอผFอนผันตFาง ๆ (ถ@ามี) และหลักฐานที่จำเปmนที่

เกี่ยวข@องกับการจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนดังกลFาว รวมถึงการจัดการ และการยื่นคำขออนุญาตตFาง ๆ คำขอผFอนผันตFาง ๆ (ถ@า

มี) และหลักฐานที่จำเปmนที่เกี่ยวข@องตFอหนFวยงานราชการ หรือหนFวยงานที่เกี่ยวข@อง และการนำหุ@นสามัญเพิ่มทุนรวมถึง

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ@นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) เข@าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยMแหFงประเทศไทย 

และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเปmน และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนดังกลFาวทั้งหมด 

 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล@ว เห็นสมควรให@นำเสนอตFอที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุน 

ตามรายละเอียดดังกลFาวข@างต@น 

ทั้งนี้ วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ประธาน ได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นซักถามและแสดงข@อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข@อง โดยในวาระนี้ไมFมีผู@ถือหุ@นซักถาม

หรือแสดงข@อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธาน จึงเสนอขอให@ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ@นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 984,568,883 หุ@น 

มูลคFาหุ@นที่ตราไว@หุ@นละ 1 บาท ตามที่เสนอ 

 

 มติ ที่ประชุมได=พิจารณาแล=วอนุมัติให=จัดสรรหุ=นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 984,568,883 หุ=น มูลคYาหุ=นที่

ตราไว=หุ=นละ 1 บาท เปKนดังนี้ (ก) จัดสรรหุ=นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 423,932,401 หุ=น ให=กับผู=ถือหุ=นเดิมตามสัดสYวนการ

ถือหุ=น (Right Offering: RO) (ข) จัดสรรหุ=นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 519,030,892 หุ=น เพื่อรองรับการใช=สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ=นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และ (ค) จัดสรรหุ=นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,605,590 

หุ=น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ=นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) ด=วยคะแนน

เสียงเปKนเอกฉันท\ ดังนี้  

 

เห็นด@วย จำนวน 849,582,430 เสียง คิดเปmนร@อยละ 100 

ไมFเห็นด@วย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 16 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

หมายเหตุ : จากจำนวน 849,582,446 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ=นกู= โดยมีวงเงินไมYเกิน 1,000 ล=านบาท 

ประธาน ได@มอบหมายให@ผู@ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@ผู@ถือหุ@นทราบ 

ผู@ดำเนินการประชุม ได@แจ@งตFอที่ประชุมวFา ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ@นกู@วงเงิน

ไมFเกิน 1,000 ล@านบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงคMในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ@นกู@เพื่อจะนำเงินที่ได@รับจาก

การออกและเสนอขายไปสำหรับใช@ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช@เปmนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงคMอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สFงมา

ด@วย 5. ซึ่งบริษัทได@สFงให@กับผู@ถือหุ@นได@ศึกษาลFวงหน@าแล@ว 

 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล@ว เห็นสมควรให@นำเสนอตFอที่ประชุมผู@ถือหุ@นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสาร

หนี้ประเภทหุ@นกู@วงเงินไมFเกิน 1,000 ล@านบาท ตามรายละเอียดดังกลFาวข@างต@น 

ทั้งนี้ วาระนี้ต@องลงมติอนุมัติด@วยคะแนนเสียงไมFน@อยกวFาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู@ถือหุ@นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ได@เป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นซักถามและแสดงข@อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข@อง โดยในวาระนี้ไมFมีผู@ถือหุ@นซักถาม

หรือแสดงข@อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธาน จึงเสนอขอให@ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ@นกู@ โดยมีวงเงินไมFเกิน 

1,000 ล@านบาท  
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 มติ ที่ประชุมได=พิจารณาแล=วอนุมัติให=ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ=นกู= โดยมีวงเงินไมYเกิน 1,000 

ล=านบาท ด=วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท\ ดังนี้  

 

เห็นด@วย จำนวน 849,582,430 เสียง คิดเปmนร@อยละ 100 

ไมFเห็นด@วย จำนวน 16 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเปmนร@อยละ 0 

หมายเหตุ : จากจำนวน 849,582,446 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ=ามี) 

 ประธาน แจ@งตFอที่ประชุมวFา ขณะนี้วาระตFาง ๆ ตามที่ระบุไว@ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู@ถือหุ@น ครั้งที่ 1/2564 

ได@รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู@ถือหุ@นครบถ@วนแล@ว ไม@ทราบวFามีผู@ถือหุ@นทFานใดมีข@อเสนอแนะ ข@อซักถาม หรือจะเสนอเรื่อง

อื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไมF  

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษMสิทธิ์ สมาคมสFงเสริมผู@ลงทุนไทย สอบถามตFอที่ประชุม ดังนี้  

1. การเป�ดประเทศที่เกิดขึ้น และมีแนวโน@มจะเป�ดประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปEหน@า เพื่อให@เกิดการฟ¦§นตัวของ

เศรษฐกิจ บริษัทนFาจะได@รับประโยชนMด@วย จึงอยากทราบวFาได@มีการเตรียมการทางธุรกิจไว@ในปEหน@าอยFางไรบ@าง

เพื่อที่จะทำให@บริษัทสามารถกลับมาจFายเงินป�นผลตFอผู@ถือหุ@นได@  

2. ตำแหนFง CFO มีความสำคัญ อีกทั้ง CFO ทFานดังกลFาวยังเปmนกรรมการบริหารความเสี่ยงด@วย จึงอยากทราบ

เหตุผลในการลาออกที่เกิดขึ้น  

3. ขอทราบเหตุผลในการด@อยคFาเงินลงทุนในบริษัทยFอยเพิ่มเติม 251 ล@านบาท และจะมีผลกระทบตFอการ

ดำเนินงานของบริษัท หรือไมFอยFางไร 

ประธาน ได@มอบหมายให@ นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ@าหน@าที่บริหาร เปmนผู@ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให@กับผู@ถือ

หุ@นรับทราบ 

นายนพพร ภัทรรุจี แจ@งตFอที่ประชุมวFา ขออนุญาตตอบข@อซักถามในประเด็นแรก การเป�ดประเทศที่เกิดขึ้นนั้น ถือวFา

เปmนทิศทางที่ดีตFอบริษัทเปmนอยFางมาก เพราะในชFวงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธุรกิจของบริษัทได@รับ

ผลกระทบโดยตรง ดังนั้น เมื่อเกิดการเป�ดประเทศอีกครั้ง บริษัทได@เตรียมความพร@อมในหลายด@าน ทั้งด@านกำลังการผลิตที่จะ

เพิ่มขึ้นในแตFละหนFวยธุรกิจของกลุFมบริษัท หรือแม@กระทั่งการย@ายที่ตั้งโรงงานใหมFเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและ

บริหารต@นทุนให@มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจลูกชิ้นทิพยMก็เปmนหนึ่งในแผนการที่บริษัทได@เตรียมการไว@ 

และคาดวFาการลงทุนเข@าซื้อกิจการในลูกชิ้นทิพยMจะแล@วเสร็จและบริษัทสามารถรับรู@รายได@ในชFวงต@นปEหน@า ซึ่งนFาจะเปmนชFวง

เดียวกันกับการเป�ดประเทศอยFางเต็มรูปแบบอีกครั้ง ดังนั้น ฝ�ายบริหารเชื่อมั่นวFาแนวโน@มการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปEหน@า

จะมีทิศทางที่ดีขึ้นอยFางแนFนอน 
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ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับ CFO นั้น โดยเหตุผลในการลาออก คือ CFO ทFานนั้นมีความจำเปmนเนื่องจากต@องลาออกไป

เพื่อดูแลธุรกิจของตวัทFานเอง จึงไมFสะดวกที่จะเปmน CFO ของบริษัทตFอไป  

ประเด็นที่สาม การตั้งด@อยคFาในเงินลงทุนในบริษัทยFอยนั้น เกิดขึ้นจากการตั้งด@อยคFาในธุรกิจ A&W ซึ่งที่ผFานมา

ธุรกิจดังกลFาวไมFสามารถสร@างผลการดำเนินงานได@ตามเป¡าหมาย สาเหตุสำคัญที่กระทบตFอธุรกิจ A&W มาจากการถูกสั่งป�ด 

เนื่องจากการแพรFระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) แตFอยFางไรก็ตาม การตั้งด@อยคFาดังกลFาวเปmนการตั้งด@อยคFาในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ จึงไมFกระทบตFองบการเงินรวมของบริษัทอยFางมีนัยสำคัญ  

ประธาน สอบถามตFอที่ประชุมวFา มีผู@ถือหุ@นทFานใดมีข@อสงสัย หรือข@อเสนอแนะจะสอบถามตFอที่ประชุมเพิ่มเติมอีก

หรือไมF หากไมFมีผู@ถือหุ@นทFานใดจะสอบถามแล@ว ในนามของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) ต@องขอขอบคุณทFานผู@

ถือหุ@นทุกทFานที่ได@สละเวลามารFวมการประชุมในวันนี้ และจะนำข@อเสนอแนะตFาง ๆ ที่มีประโยชนMไปพิจารณาดำเนินการอยFาง

รอบคอบ และขอป�ดการประชุมวิสามัญผู@ถือหุ@น ครั้งที่ 1/2564 แตFเพียงเทFานี ้

 

ป�ดประชุมเวลา 15.20 น. 

 

 

       ลงชื่อ 

          (นางทิพยสุดา ถาวรามร) 

        ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม 

        บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) 

 

 

         ลงชื่อ 

         (นายธรากร จันทรMเกิด) 

         ผู@ดำเนินการประชุม/ผู@บันทึกการประชุม 
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สิ่งที่สYงมาด=วย 3 

 

ข=อมูล ประวัติ และประสบการณ\ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 

และได=รับการเสนอชื่อกลับเข=าดำรงตำแหนYงใหมY 

 
 

ชื่อ/นามสกุล:  นายอนันตM  สิริแสงทักษิณ  

ดำรงตำแหนYง:  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

สัญชาติ: ไทย อายุ:  70 ปE 

ประวัติการศึกษา: 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณMมหาวิทยาลัย, 

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

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

ประวัติการอบรม:  

- Director Certificate Program (DCP) รุFน 73/2006 

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

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู@บริหารระดับสูง รุFนที่ 13 

บริษัทที่เปKนกรรมการ/ผู=บริหารในปZจจุบัน: 

� กิจการที่เปmนบริษัทจดทะเบียน  จำนวน 5 แหFง 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน)  

2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท วิลลFา คุณาลัย จำกัด (มหาชน) 

3. กรรมการ บริษัท ไอรFา แคปป�ตอล จำกัด (มหาชน) 

4. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 

5. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เชียงใหมFริมดอย จำกัด (มหาชน) 

� กิจการที่ไมFใชFบริษัทจดทะเบียน   

- ไมFมีการดำรงตำแหนFง 

• กิจการที่อาจทำให@เกิดความขัดแย@งทางผลประโยชนMหรือมีสภาพเปmนการแขFงขันทางธุรกิจ 

- ไมFมีการดำรงตำแหนFง 

จำนวนหุ=นที่ถือครอง: ไมFม ี

การมี/ไมYมีสYวนได=เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี ้: ไมFม ี
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ข=อมูล ประวัติ และประสบการณ\ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 

และได=รับการเสนอชื่อกลับเข=าดำรงตำแหนYงใหมY 

 
 

ชื่อ/นามสกุล:  นางสาวหลุยส+ เตชะอุบล 

ดำรงตำแหน6ง:  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

สัญชาติ: ไทย อายุ: 41 ป> 

ประวัติการศึกษา: 

- ปริญญาโท  

ดBานการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจศศินทร+แหHงจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตร ี

พาณิชยศาสตร+ดBานการเงินและระบบสารสนเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาธ+เวลส+ ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัติการอบรม:  

- Director Certification Program (DCP) 53/2005  

บริษัทที่เปEนกรรมการ/ผูHบริหารในปJจจุบัน: 

� กิจการที่เปcนบริษัทจดทะเบียน  จำนวน 2 แหHง 

1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร+ จำกัด (มหาชน) 

2. กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจBาหนBาที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  

� กิจการที่ไมHใชHบริษัทจดทะเบียน   

1 บริษัท โกลคอน อินเตอร+เนชั่นแนล จำกัด 10 บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด+ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  

2 บริษัท คิทเชHน พลัส แฟรนไชส+ จำกัด 11 บริษัท ไทรทัน พาวเวอร+ จำกัด  

3 บริษัท เอ็นพีพี ฟูnด อินคอร+ปอเรชั่น จำกัด 12 บริษัท ไทรทัน รีซอร+สเซส จำกัด  

4 บริษัท ฟรุBตตี้ ดราย จำกัด 13 บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเมBนท+ จำกัด 

5 บริษัท เอ็นพีพี ฟูnด เซอร+วิส จำกัด 14 บริษัท ลูเซนท+ เอนเนอร+จ ีจำกัด  

6 บริษัท พรBอมแพค จำกัด 15 บริษัท ทรานส+ ไทย เรลเวย+ จำกัด 

7 บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด 16 บริษัท โรงไฟฟnา หนองร ีจำกัด  

8 บริษัท พงษ+-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด  17 บริษัท อัครวัฒน+ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด 

9 บริษัท พงษ+-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 18 บริษัท ฟรุตตี้ บลิส จำกัด 

 

• กิจการที่อาจทำใหBเกิดความขัดแยBงทางผลประโยชน+หรือมีสภาพเปcนการแขHงขันทางธุรกิจ 

- ไมHมีการดำรงตำแหนHง  

จำนวนหุHนที่ถือครอง: 36,000,000 หุBน  

การมี/ไม6มีส6วนไดHเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไมHมี 
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ข=อมูล ประวัติ และประสบการณ\ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 

และได=รับการเสนอชื่อกลับเข=าดำรงตำแหนYงใหมY 

 
 

ชื่อ/นามสกุล:  นายนพพร ภัทรรุจ ี

ดำรงตำแหน6ง:  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจBาหนBาที่บริหาร 

สัญชาติ: ไทย  

อายุ: 54 ป> 

ประวัติการศึกษา: 

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร+การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณทหารลาดกระบัง  

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ประวัติการอบรม: 

 ไมHมี  

บริษัทที่เปEนกรรมการ/ผูHบริหารในปJจจุบัน: 

� กิจการที่เปcนบริษัทจดทะเบียน  จำนวน 1 แหHง 

1. กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจBาหนBาที่บริหาร  บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร+ จำกัด (มหาชน) 

� กิจการที่ไมHใชHบริษัทจดทะเบียน   

1. บริษัท โกลคอน อินเตอร+เนชั่นแนล จำกัด 

2. บริษัท คิทเชHน พลัส แฟรนไชส+ จำกัด 

3. บริษัท เอ็นพีพี ฟูnด อินคอร+ปอเรชั่น จำกัด 

4. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด 

5. บริษัท เอ็นพีพี ฟูnด เซอร+วิส จำกัด 

6. บริษัท พรBอมแพค จำกัด 

7. บริษัท ฟรุตตี้ ดราย จำกัด 

8. บริษัท ฟรุตตี้ บลิส จำกัด 

9. บริษัท พงษ+-ศรา ดิสทรบิิวชั่น จำกัด  

• กิจการที่อาจทำใหBเกิดความขัดแยBงทางผลประโยชน+หรือมีสภาพเปcนการแขHงขันทางธุรกิจ 

- ไมHมีการดำรงตำแหนHง  

จำนวนหุHนที่ถือครอง: ไมHมี  

การมี/ไม6มีส6วนไดHเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไมHมี 

 

 

 

สิ่งที่สYงมาด=วย 4 
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คYาตอบแทนกรรมการ ประจำปT  2565  

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธM 2565 ได@มีมติอนุมัติให@นำเสนอตFอที่

ประชุมสามัญผู@ถือหุ@น ประจำปE 2565 เพื่อพิจารณาการกำหนดคFาตอบแทนของกรรมการ ประจำปE 2565 โดยมีวงเงินไมFเกิน 

5,500,000 บาท มีรายละเอียดดังตFอไปนี้ 

 

(ก) คYาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 
คFาตอบแทนรายปE (บาท) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) 

ประธานกรรมการ 250,000 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 - 

กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 15,000 

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจIายเฉพาะกรรมการที่เขMารIวมประชุมเทIานั้น 

 

(ข) คYาตอบแทนคณะกรรมการชุดยYอย  

(คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคYาตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 

 
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) 

ประธานกรรมการ 20,000 

กรรมการและกรรมการอิสระ 10,000 

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจIายเฉพาะกรรมการที่เขMารIวมประชุมเทIานั้น 

 

(ค) คYาตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ 

กรรมการทั้งคณะ มอบหมายให@ประธานกรรมการบริหารจัดสรรบำเหน็จ จากเงินคFาตอบแทนที่คงเหลืออยูF ณ 

วันสิ้นปEให@กับกรรมการแตFละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ได@

ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคFาตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล@ว คFาตอบแทนรวมไมFเกิน 

5,500,000 บาท 

 

 

 

 สิ่งที่สYงมาด=วย 5 
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คYาตอบแทนผู=สอบบัญชี ประจำปT  2565 เปรียบเทียบ ประจำปT 2564 

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธM 2565 ได@มีมติอนุมัติให@นำเสนอตFอที่

ประชุมสามัญผู@ถือหุ@น ประจำปE 2565 เพื่อพิจารณาคFาตอบแทนของผู@สอบบัญชี ประจำปE 2565 เปmนเงิน จำนวน 9,260,000 

บาท มีรายละเอียดดังตFอไปนี้ 

 

 

รายชื่อบริษัท 
งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุYมบริษัท 

 

คYาบริการ

รายปT 

 

รวมคYา

สอบบัญชี  

ปT 2565 

 

เปรียบเทียบคYา

สอบบัญช ี

ปT 2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) 

(เพิ่มเติม) ตรวจสอบรายการเข@าซื้อกิจการ 

450,000 

300,000 

450,000 450,000 1,750,000 3,100,000 

300,000 

3,100,000 

- 

บริษัทยFอย 226,000 227,000 227,000 5,180,000 5,860,000 5,900,000 

รวมเปKนเงิน 9,260,000 9,000,000 

 

รายชื่อผู=สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยYอย ดังนี้  

(1) นายชูพงษM   สุรชุติกาล  ใบอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ 

(2) นางสาวกรทอง  เหลืองวิไล  ใบอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 

(3) นายวัลลภ   วิไลวรวิทยM  ใบอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ  

(4) ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข   ใบอนุญาตเลขที่ 4800 

 

หมายเหต ุ:  

1. บริษัท ฟรุตตี้ บลิส จำกัด, บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โกลบอล อินเตอรSเนชั่นแนล จำกัด ในปT 

2565 จะเสนอใหMวIาจMางผูMตรวจสอบบัญชีที่เปXน local Firm โดยมีวงเงินไมIเกิน 300,000 บาท 

2. ในระหวIางปT 2565 กลุIมบริษัทมีบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2 แหIง คือ บริษัท พงษS-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ

บริษัท พงษS-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด 
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สิ่งที่สYงมาด=วย 6 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 

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

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

 

ข1าพเจ1า............................................................สัญชาติ..................อยู:บ1านเลขที่........................ถนน................................................. 

ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณียI....................... เปJนผู1ถือหุ1น

ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรI จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ1นจำนวนทั้งสิ้นรวม..............................................................................หุ1น และออก

เสียงลงคะแนนได1เท:ากับ.....................................................................เสียง ดังนี ้

 

หุ1นสามัญ............................................หุ1น ออกเสียงได1เท:ากับ........................................เสียง 

 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปV  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................

หรือ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปV  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................

หรือ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปV  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI....................... 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปJนผู1แทนของข1าพเจ1าเพื่อเข1าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข1าพเจ1าในการประชุมสามัญผู1ถือหุ1น        

ประจำปV 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ:านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลนIอิเล็กทรอนิกสI (E-Meeting) หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด1วย 

 

กิจการใดที่ผู1รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให1ถือเสมือนว:าข1าพเจ1าได1กระทำเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู1มอบฉันทะ 

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

 

ลงชื่อ.......................................................................ผู1รับมอบฉันทะ 

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

 

หมายเหต ุ:  ผู1ถือหุ1นที่มอบฉันทะต1องมอบฉันทะให1ผู1รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปJนผู1เข1าประชุมและ 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

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

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

 

ข1าพเจ1า....................................................................................สัญชาติ..................อยู:บ1านเลขที่.....................ถนน.....................................

ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณียI............................เปJนผู1ถือ

หุ1นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรI จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ1นจำนวนทั้งสิ้นรวม..................................................หุ1น และออกเสียงลงคะแนนได1

เท:ากับ....................................................................เสียง ดังนี ้

 

หุ1นสามัญ............................................หุ1น ออกเสียงได1เท:ากับ........................................เสียง 

 

ขอมอบฉันทะให1 (สามารถมอบฉันทะให1กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดด1านล:างนี)้ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปX  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................หรือ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปX  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................หรือ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปX  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................หรือ 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปJนผู1แทนของข1าพเจ1าเพื่อเข1าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข1าพเจ1าในการประชุมสามัญผู1ถือหุ1น 

ประจำปX 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ:านสื่ออิเล็กทรอนิกสI (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่นด1วย 

 

ข1าพเจ1าขอมอบฉันทะให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข1าพเจ1าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

� (ก) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

� (ข) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู1ถือหุ1น ครั้งที ่1/2564 ประชุมเมื่อวันที ่26 พฤศจิกายน 2564  

    �     (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �     (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

  � เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปX 2564 

                      �     (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      �     (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

  � เห็นด1วย   � ไม:เหน็ด1วย     � งดออกเสียง 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปX 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร1อมทั้ง 

  รายงานของผู1สอบบัญช ี

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ:ายเงินปlนผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปX 2564 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5.   พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต1องออกจากตำแหน:งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก 

    จากตำแหน:งตามวาระกลับเข1าดำรงตำแหน:งต:ออีกวาระ 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� แต:งตั้งกรรมการทั้งชุด 

      � เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

� แต:งตั้งกรรมการเปJนรายบุคคล  

5.1 ชื่อกรรมการ นายอนันตI สิริแสงทักษิณ 

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

       5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวหลุยสI เตชะอุบล 

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

       5.3 ชื่อกรรมการ นายนพพร ภัทรรุจ ี

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค:าตอบแทนกรรมการ ประจำปX 2565 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต:งตั้งผู1สอบบัญชีของบริษัท พร1อมกำหนดค:าตอบแทน ประจำปX 2565 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 
 

วาระที ่8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ1ามี) 

    �    (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �    (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 
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การลงคะแนนเสียงของผู1รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม:เปJนไปตามที่ระบุไว1ในหนังสือมอบฉันทะให1ถือว:าการลงคะแนนเสียงนั้นไม:ถูกต1อง

และไม:ใช:การลงคะแนนเสียงของข1าพเจ1าในฐานะผู1ถือหุ1น 

ในกรณีที่ข1าพเจ1าไม:ได1ระบุความประสงคIในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว1หรือระบุไว1ไม:ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว1ข1างต1น รวมถึงกรณีที่มีการแก1ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข1อเท็จจริงประการใด ให1ผู1รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู1รับมอบฉันทะได1กระทำไปในการประชุม เว1นแต:กรณีที่ผู1รับมอบฉันทะไม:ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข1าพเจ1าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะให1ถือเสมือนว:าข1าพเจ1าได1กระทำเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ...............................................................................ผู1มอบฉันทะ 

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

 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู1รับมอบฉันทะ 

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

 

 

หมายเหต ุ  

(ก) ผู1ถือหุ1นที่มอบฉันทะจะต1องมอบฉันทะให1ผู1รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปJนผู1เข1าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม:สามารถแบ:งแยกจำนวน

หุ1นให1ผู1รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได1 

(ข) ผู1ถือหุ1นจะต1องมอบฉันทะเท:ากับจำนวนหุ1นที่ระบุไว1ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม:สามารถมอบฉันทะเพียงบางส:วน หรือน1อยกว:า

จำนวนที่ระบุไว1ได1 

(ค) ในกรณีที่มีวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว:าที่ระบุไว1ข1างต1น ผู1มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได1ในใบประจำต:อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะตามแนบ 
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ใบประจำตYอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปKนผู=ถือหุ=นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร\ จำกัด (มหาชน) 

 

 การประชุมสามัญผู1ถือหุ 1น ประจำปX 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ:านสื่ออิเล็กทรอนิกสI                    

(E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด1วย 

 
 

วาระที่................... เรื่อง................................................................................................................................... 

    � (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

�เห็นด1วย                   � ไม:เห็นด1วย  � งดออกเสียง 

 

วาระที่................... เรื่อง................................................................................................................................... 

� (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

� (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

�เห็นด1วย                   � ไม:เห็นด1วย  � งดออกเสียง 

 

วาระที่................... เรื่อง................................................................................................................................... 

� (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

� (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

�เห็นด1วย                   � ไม:เห็นด1วย  � งดออกเสียง 

 

วาระที่................... เรื่อง................................................................................................................................... 

� (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

� (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

�เห็นด1วย                   � ไม:เห็นด1วย  � งดออกเสียง 

 

 

ข1าพเจ1าขอรับรองว:า รายการในใบประจำต:อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต1องบริบูรณIและเปJนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู1มอบฉันทะ 

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

 

  ลงชื่อ...........................................................................ผู1รับมอบฉันทะ 

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

 

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

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

 

ข1าพเจ1า....................................................................................สัญชาติ..................อยู:บ1านเลขที่.....................ถนน.....................................

ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณียI............................เปJนผู1ถือ

หุ1นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรI จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ1นจำนวนทั้งสิ้นรวม..................................................หุ1น และออกเสียงลงคะแนนได1

เท:ากับ....................................................................เสียง ดังนี ้

 

หุ1นสามัญ............................................หุ1น ออกเสียงได1เท:ากับ........................................เสียง 

 

ขอมอบฉันทะให1 (สามารถมอบฉันทะให1กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดด1านล:างนี)้ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปX  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................หรือ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปX  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................หรือ 

� ชื่อ................................................................อายุ..............ปX  อยู:บ1านเลขที่.........................ถนน.............................................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณียI.......................หรือ 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปJนผู1แทนของข1าพเจ1าเพื่อเข1าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข1าพเจ1าในการประชุมสามัญผู1ถือหุ1น 

ประจำปX 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ:านสื่ออิเล็กทรอนิกสI (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่นด1วย 

 

ข1าพเจ1าขอมอบฉันทะให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข1าพเจ1าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

� (ก) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

� (ข) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู1ถือหุ1น ครั้งที ่1/2564 ประชุมเมื่อวันที ่26 พฤศจิกายน 2564  

    �     (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �     (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

  � เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปX 2564 

                      �     (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      �     (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

  � เห็นด1วย   � ไม:เหน็ด1วย     � งดออกเสียง 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปX 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร1อมทั้ง 

  รายงานของผู1สอบบัญช ี

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ:ายเงินปlนผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปX 2564 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5.   พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต1องออกจากตำแหน:งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก 

    จากตำแหน:งตามวาระกลับเข1าดำรงตำแหน:งต:ออีกวาระ 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� แต:งตั้งกรรมการทั้งชุด 

      � เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

� แต:งตั้งกรรมการเปJนรายบุคคล  

5.1 ชื่อกรรมการ นายอนันตI สิริแสงทักษิณ 

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

       5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวหลุยสI เตชะอุบล 

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

       5.3 ชื่อกรรมการ นายนพพร ภัทรรุจ ี

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค:าตอบแทนกรรมการ ประจำปX 2565 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต:งตั้งผู1สอบบัญชีของบริษัท พร1อมกำหนดค:าตอบแทน ประจำปX 2565 

    �   (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �   (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 
 

วาระที ่8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ1ามี) 

    �    (1) ให1ผู1รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  �    (2) ให1ผู1รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข1าพเจ1า ดังนี ้

� เห็นด1วย   � ไม:เห็นด1วย     � งดออกเสียง 
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การลงคะแนนเสียงของผู1รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม:เปJนไปตามที่ระบุไว1ในหนังสือมอบฉันทะให1ถือว:าการลงคะแนนเสียงนั้นไม:ถูกต1อง

และไม:ใช:การลงคะแนนเสียงของข1าพเจ1าในฐานะผู1ถือหุ1น 

ในกรณีที่ข1าพเจ1าไม:ได1ระบุความประสงคIในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว1หรือระบุไว1ไม:ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว1ข1างต1น รวมถึงกรณีที่มีการแก1ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข1อเท็จจริงประการใด ให1ผู1รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข1าพเจ1าได1ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 

กิจการใดที่ผู1รับมอบฉันทะได1กระทำไปในการประชุม เว1นแต:กรณีที่ผู1รับมอบฉันทะไม:ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข1าพเจ1าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะให1ถือเสมือนว:าข1าพเจ1าได1กระทำเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ...............................................................................ผู1มอบฉันทะ 

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

 

 

ลงชื่อ...........................................................................ผู1รับมอบฉันทะ 

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

 

 

หมายเหต ุ  

(ก) ผู1ถือหุ1นที่มอบฉันทะจะต1องมอบฉันทะให1ผู1รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปJนผู1เข1าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม:สามารถแบ:งแยกจำนวน

หุ1นให1ผู1รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได1 

(ข) ผู1ถือหุ1นจะต1องมอบฉันทะเท:ากับจำนวนหุ1นที่ระบุไว1ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม:สามารถมอบฉันทะเพียงบางส:วน หรือน1อยกว:า

จำนวนที่ระบุไว1ได1 

(ค) ในกรณีที่มีวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว:าที่ระบุไว1ข1างต1น ผู1มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได1ในใบประจำต:อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะตามแนบ 
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สิ่งที่สYงมาด=วย 7 

 

รายชื่อกรรมการอิสระที่เปKนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู=ถือหุ=น ประจำปT 2565 

 
 

ชื่อ/นามสกุล:  นายอนันตM  สิริแสงทักษิณ  

ดำรงตำแหนYง:  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

สัญชาติ: ไทย อายุ:  70 ปE 

ประวัติการศึกษา: 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณMมหาวิทยาลัย, 

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

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

ประวัติการอบรม:  

- Director Certificate Program (DCP) รุFน 73/2006 

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

- สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตรผู@บริหารระดับสูง รุFนที่ 13 

บริษัทที่เปKนกรรมการ/ผู=บริหารในปZจจุบัน: 

� กิจการที่เปmนบริษัทจดทะเบียน  จำนวน 5 แหFง 

1. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท วิลลFา คุณาลัย จำกัด (มหาชน) 

3. กรรมการ บริษัท ไอรFา แคปป�ตอล จำกัด (มหาชน) 

4. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 

5. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เชียงใหมFริมดอย จำกัด (มหาชน) 

� กิจการที่ไมFใชFบริษัทจดทะเบียน   

- ไมFมีการดำรงตำแหนFง 

• กิจการที่อาจทำให@เกิดความขัดแย@งทางผลประโยชนMหรือมีสภาพเปmนการแขFงขันทางธุรกิจ 

- ไมFมีการดำรงตำแหนFง 

จำนวนหุ=นที่ถือครอง: ไมFม ี

การมี/ไมYมีสYวนได=เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี ้: ไมFม ี
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เปKนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู=ถือหุ=น ประจำปT 2565 

 
 

ชื่อ/นามสกุล:  นายชัยรัตนM  เบ็ญจะมโน  

ดำรงตำแหนYง:  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   

สัญชาติ: ไทย อาย:ุ 71 ปE 

ประวัติการศึกษา  

- นิติศาสตรMบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรM 

- เนติบัณฑิตไทย 

- พัฒนบริหารศาสตรMมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตรM (สาขาบริหารงานยุติธรรม) 

การอบรมกับสมาคมสYงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- ไมFม ี

บริษัทที่เปKนกรรมการ/ผู=บริหารในปZจจุบัน: 

� กิจการที่เปmนบริษัทจดทะเบียน  จำนวน 1 แหFง 

1. กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน) 

� กิจการที่ไมFใชFบริษัทจดทะเบียน   

- ไมFมีการดำรงตำแหนFง 

• กิจการที่อาจทำให@เกิดความขัดแย@งทางผลประโยชนMหรือมีสภาพเปmนการแขFงขันทางธุรกิจ 

- ไมFมีการดำรงตำแหนFง 

จำนวนหุ=นที่ถือครอง: ไมFม ี

การมี/ไมYมีสYวนได=เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี ้: ไมFม ี
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สิ่งที่สYงมาด=วย 8 

ข=อบังคับบริษัทของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร\ จำกัด (มหาชน) 

ในหมวดเรื่องการประชุมผู=ถือหุ=น 

 
 

หมวดที่ 5 การประชุมผู=ถือหุ=น 

ข@อ 30. คณะกรรมการต@องจัดให@มีการประชุมผู@ถือหุ@นเปmนการประชุมสามัญประจำปEภายใน 4 เดือนนับแตFวันสิ้นสุด

ของรอบปEบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู@ถือหุ@นคราวอื่นนอกจากที่กลFาวแล@ว ให@เรียกวFาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู@ถือ

หุ@นเปmนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได@ สุดแตFจะเห็นสมควร  

ผู@ถือหุ@นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ@นนับรวมกันได@ไมFน@อยกวFาร@อยละ 10 ของจำนวนหุ@นที่จำหนFายได@ทั้งหมด จะ

เข@าชื่อกันทำหนังสือขอให@คณะกรรมการเรียกประชุมผู@ถือหุ@นเปmนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได@ แตFต@องระบุเรื่องและเหตุผลใน

การที่ขอให@เรียกประชุมไว@ให@ชัดเจนในหนังสือดังกลFาวด@วย ในกรณีเชFนนี้ คณะกรรมการต@องจัดให@มีการประชุมผู@ถือหุ@นภายใน 

45 วันนับแตFวันที่ได@รับหนังสือจาก ผู@ถือหุ@น  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมFจัดให@มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู@ถือหุ@นทั้งหลายซึ่งเข@าชื่อกัน

หรือผู@ถือหุ@นคนอื่น ๆ รวมกันได@จำนวนหุ@นตามที่บังคับไว@นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได@ภายใน 45 วันนับแตFวันครบกำหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชFนนี้ ให@ถือวFาเปmนการประชุมผู@ถือหุ@นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต@องรับผิดชอบ

คFาใช@จFายอันจำเปmนที่เกิดจากการจัดให@มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏวFาการประชุมผู@ถือหุ@นที่เปmนการเรียกประชุมเพราะผู@ถือหุ@นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู@ถือหุ@นซึ่ง

มารFวมประชุมไมFครบเปmนองคMประชุมตามที่กำหนดไว@ในข@อ 33 ผู@ถือหุ@นตามวรรคสี่ต@องรFวมกันรับผิดชอบชดใช@คFาใช@จFายที่เกิด

จากการจัดให@มีการประชุมในครั้งนั้นให@แกFบริษัท  

ข@อ 31. ในการเรียกประชุมผู@ถือหุ@น ให@คณะกรรมการจัดทำเปmนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตFอที่ประชุม พร@อมด@วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให@ชัดเจนวFาเปmนเรื่องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล@วแตFกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลFาว และจัดสFงให@ผู@ถือหุ@น

และนายทะเบียนทราบไมFน@อยกวFา 7 วันกFอนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกลFาวนัดประชุมในหนังสือพิมพMติดตFอกัน 3 วัน 

และกFอนวันประชุมไมFน@อยกวFา 3 วัน  สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเปmนสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท@องที่อันเปmนที่ตั้ง

สำนักงานใหญFของบริษัทหรือจังหวัดใกล@เคียงก็ได@  

ข@อ 32. ผู@ถือหุ@นมีสิทธิเข@ารFวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู@ถือหุ@น แตFจะมอบฉันทะให@บุคคลอื่น

เข@าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได@ โดยในกรณีมอบฉันทะให@ยื่นหนังสือมอบฉันทะตFอประธานกรรมการหรือผู@ที่

ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมกFอนผู@รับมอบฉันทะเข@าประชุม 

ข@อ 33. ในการประชุมผู@ถือหุ@น ต@องมีผู@ถือหุ@นและผู@รับมอบฉันทะจากผู@ถือหุ@น (ถ@ามี) มาประชุมไมFน@อยกวFา 25 คน 

หรือไมFน@อยกวFากึ่งหนึ่งของจำนวนผู@ถือหุ@นทั้งหมด และต@องมีหุ@นนับรวมกันไมFน@อยกวFา 1 ใน 3 ของจำนวนหุ@นที่จำหนFายได@

ทั้งหมด จึงจะเปmนองคMประชุม 



 

36 

 

 ในกรณีที่ปรากฎวFาการประชุมผู@ถือหุ@นครั้งใด เมื่อลFวงเวลานัดไปแล@วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู@ถือหุ@นซึ่งเข@ามารFวมประชุม

ไมFครบองคMประชุมตามที่กำหนดไว@ หากวFาการประชุมผู@ถือหุ@นได@เรียกนัดเพราะผู@ถือหุ@นร@องขอ การประชุมเปmนอันระงับไป ถ@า

การประชุมผู@ถือหุ@นมิใชFเปmนการเรียกประชุมเพราะผู@ถือหุ@นร@องขอ ให@นัดประชุมใหมF และให@สFงหนังสือนัดประชุมไปยังผู@ถือหุ@น

ไมFน@อยกวFา 7 วันกFอนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมFบังคับวFาจะต@องครบองคMประชุม 

ข@อ 34. ในการประชุมผู@ถือหุ@นทุกคราวให@ประธานกรรมการเปmนประธานที่ประชุม ถ@าประธานกรรมการไมFอยูFในที่ประชุม

หรือ ไมFสามารถปฏิบัติหน@าที่ได@ด@วยเหตุใดก็ตาม ให@รองประธานกรรมการเปmนประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไมF

อยูFในที่ประชุมหรือไมFสามารถปฏิบัติหน@าที่ได@เชFนกัน ให@ผู@ถือหุ@นซึ่งมาประชุมเลือกผู@ถือหุ@นคนหนึ่งเปmนประธานที่ประชุมเฉพาะครั้ง

นั้น 

ข@อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให@หุ@น 1 หุ@นมีเสียง 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู@ถือหุ@นนั้นให@ประกอบด@วย

คะแนนเสียงดังตFอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให@ถือคะแนนเสียงข@างมากของผู@ถือหุ@นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ@ามีคะแนนเสียง

เทFากัน ให@ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปmนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตFอไปนี้ ให@ถือคะแนนเสียงไมFน@อยกวFา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู@ถือหุ@นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสFวนที่สำคัญให@แกFบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปmนของบริษัท 

(ค) การทำ แก@ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให@เชFากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสFวนที่สำคัญ 

การมอบหมายให@บุคคลอื่นเข@าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคM

จะแบFงกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก@ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหMสนธิหรือข@อบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ@นกู@ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข@อ 36. กิจการอันที่ที่ประชุมสามัญประจำปE จะพึงกระทำมีดังนี้ 

(1) คณะกรรมการเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปEและรFวมเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปEบัญชีที่ผFานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินป�นผล กำไร จัดสรรเงินทุนสำรอง (ถ@ามี) รวมทั้งจัดสรรให@เปmนบำเหน็จกรรมการด@วย 

(4) เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมFแทนกรรมการที่พ@นจากตำแหนFงตามวาระ 

(5) พิจารณากำหนดคFาตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตFงตั้งผู@สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคFาสอบบัญชี  

(7) พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอมติที่ประชุมใหญFรวมทั้งกิจการที่กฎหมาย

กำหนดให@ต@องได@รับมติจากที่ประชุมใหญFด@วย 
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หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน 

ข@อ 46. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว@แล@วได@โดยการออกหุ@นใหมFเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมผู@ถือหุ@น

ด@วยคะแนนเสียงไมFน@อยกวFา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู@ถือหุ@นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 หุ@นที่ออกใหมFในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสFวนก็ได@ และจะเสนอขายให@แกFผู@ถือหุ@นตามสFวนจำนวนที่ผู@

ถือหุ@นแตFละคนมีอยูFกFอนแล@วหรือจะเสนอขายตFอประชาชน หรือบุคคลอื่นไมFวFาทั้งหมดหรือแตFบางสFวนก็ได@ ทั้งนี้ ตามมติของที่

ประชุมผู@ถือหุ@น 

ข@อ 47. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว@แล@ว โดยการลดมูลคFาหุ@นแตFละหุ@นให@ต่ำลง หรือลด

จำนวนหุ@นให@น@อยลง หรือตัดหุ@นจดทะเบียนที่จำหนFายไมFได@หรือที่ยังมิได@นำออกจำหนFายก็ได@ 
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สิ่งที่สYงมาด=วย 9 

ข=อปฎิบัติสำหรับการเข=าประชุมผู=ถือหุ=นผYานสื่ออิเล็กทรอนิกส\ (E-AGM) 

 
 

ผู@ถือหุ@นหรือผู@รับมอบฉันทะที่มีความประสงคMจะเข@ารFวมประชุมต@องสFงเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว@ มายังบริษัท

ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได@ตรวจสอบข@อมูลตามรายชื่อผู@ถือหุ@นตามข@อมูลป�ดสมุดทะเบียนรายชื่อผู@ถือหุ@นที่มี

สิทธิเข@ารFวมประชุมฯ ถูกต@องครบถ@วนแล@ว ผู@ให@บริการจัดประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM จะสFง Link สำหรับการเข@ารFวมประชุม

และคูFมือการเข@าใช@งานไปยังอีเมลMที่ทFานได@สFงมาแจ@งบริษัท โดยจะสFง link ลFวงหน@า 2 วันกFอนวันประชุม  

 

การแจ=งความประสงค\เข=ารYวมประชุมผYานสื่ออิเล็กทรอนิกส\ 

ผู@ถือหุ@นที่ต@องการเข@ารFวมประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM จะต@องแจ@งความประสงคMที่จะเข@ารFวมประชุม ด@วยวิธีดังตFอไปนี้ 

1. แจ@งความประสงคMเข@ารFวมประชุม ด@วยวิธีสFงข@อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณียM 

2. แจ@งความประสงคMเข@ารFวมประชุม ด@วยวิธีสFงข@อมูลทางเวปไซตM หรือ QR Code  

 

กรณีผู=ถือหุ=นต=องการแจ=งความประสงค\เข=ารYวมประชุมผYานสื่ออิเล็กทรอนิกส\ (E-AGM) ด=วยวิธีการสYงข=อมูลทาง E-Mail 

หรือ ไปรษณีย\  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ@งความประสงคMเข@ารFวมประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-AGM) (เอกสารแนบที ่10.) โดยขอให@

ทFานระบุ อีเมลM (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทMมือถือของทFาน ให@ชัดเจน สำหรับใช@ในการลงทะเบียนเข@ารFวม

ประชุม  

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข@ารFวมประชุม E-AGM  

2.1   ผู@ถือหุ@นที่เปmนบุคคลธรรมดา 

• กรณีผู@ถือหุ@นประสงคMเข@ารFวมประชุมด@วยตนเอง ผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-Meeting) 

o สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให@ที่ยังไมFหมดอายุ เชFนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

ประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให@ผู@

ถือหุ@นแนบหลักฐานประกอบด@วย 

• กรณีผู@ถือหุ@นมอบฉันทะให@ผู@อื่นเข@ารFวมประชุมแทน ผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร@อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข@อความถูกต@องครบถ@วน และ

ลงลายมือผู@มอบฉันทะและผู@รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ@วนแล@ว 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู@มอบฉันทะ เชFนสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

ข@าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปmนชาวตFางประเทศ) ที่ยังไมFหมดอายุและลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกต@องของผู@มอบฉันทะ 
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o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู@รับมอบฉันทะ เชFนสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

ข@าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปmนชาวตFางประเทศ) ที่ยังไมFหมดอายุและลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกต@องของผู@รับมอบฉันทะ 

2.2   ผู@ถือหุ@นที่เปmนนิติบุคคล 

• กรณีผู@มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคMเข@ารFวมประชุมด@วยตนเอง ผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM 

(E-Meeting) 

o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู@ถือหุ@น ออกให@ไมFเกิน 1 ปEกFอนวันประชุมผู@ถือหุ@น 

ซึ่งรับรองสำเนาถูกต@องโดยผู@แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู@แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เชFนสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตร

ประจำตัวข@าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปmนชาวตFางประเทศ) ที่ยังไมFหมดอายุและลง

ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต@อง 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให@ผู@รับมอบฉันทะ เข@ารFวมประชุมแทน ผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร@อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข@อความถูกต@องครบถ@วน และ

ลงลายมือผู@มอบฉันทะและผู@รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป³ครบถ@วนแล@ว 

o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู@ถือหุ@น ออกให@ไมFเกิน 1 ปEกFอนวันประชุมผู@ถือหุ@น 

ซึ่งรับรองสำเนาถูกต@องโดยผู@แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู@แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เชFนสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตร

ประจำตัวข@าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปmนชาวตFางประเทศ) ที่ยังไมFหมดอายุและลง

ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต@อง 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู@รับมอบฉันทะ เชFนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได@กลFาวข@างต@น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได@กลFาวข@างต@น ไมFใชFเอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู@ถือหุ@นจะต@องแสดง

เอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู@ถือหุ@น หรือ โดยผู@มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณี

เปmนนิติบุคคล) 

3. สFงเอกสารแจ@งความประสงคMเข@ารFวมประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (ข@อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร@อมเอกสาร

ประกอบตFาง ๆ (ข@อ2) โดยจัดสFงมาให@บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 

• ชFองทาง E-Mail :  glocon@ojconsultinggroup.com 

• ชFองทางไปรษณียM :  บริษัท โอเจ อินเตอรMเนชั่นแนล จำกัด 

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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กรณีผู=ถือหุ=นต=องการแจ=งความประสงค\เข=ารYวมประชุมผYานสื่ออิเล็กทรนิกส\ (E-AGM) โดยชYองทางเวปไซต\หรือ QR 

Code 

1. แจ@งความประสงคMเข@ารFวมประชุมฯ ผFาน Web Browser : Chrome โดยเข@าไปที ่

Scan QR Code เข@าไปที ่Link 

 

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

 

2. กรอกข@อมูลของผู@ถือหุ@น 

1. เลขที่บัญชีผู@ถือหลักทรัพยM 

2. ชื่อ (ไมFต@องระบุคำนำหน@า) หากผู@ถือหุ@นเปmนนิติบุคคล ไมFต@องกรอกข@อมูลในชFองนี้ 

3. นามสกุล (กรณีผู@ถือหุ@นเปmนนิติบุคคล ให@ใสFชื่อนิติบุคคลในชFองนามสกุล) 

4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

5. แนบไฟลMหนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู@ถือหุ@นเปmนนิติบุคคล)  

6. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให@เข@าถึงข@อมูลสFวนบุคคล 

7. กด “ยืนยัน”  

3. ตรวจสอบชื่อผู@ถือหุ@นและจำนวนหุ@น หากถูกต@องกรุณากรอกข@อมูลของผู@ถือหุ@น 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข@ารFวมประชุม 

3. เบอรMโทรศัพทMมือถือ 

4. เลือกประเภทการเข@ารFวมประชุม 

i. เข@ารFวมประชุมด@วยตนเอง ผFาน E-AGM 

ii. มอบฉันทะให@บุคคลทั่วไปเข@ารFวมประชุม ผFาน E-AGM 

iii. มอบฉันทะให@กรรมการอิสระ 

5. กด “ถัดไป” 

กรณี ผู=ถือหุ=นเข=ารYวมประชุมด=วยตนเอง 

บันทึกรูปถFายผู@ถือหุ@น 

1.1 กดอนุญาตยอมรับให@เวปไซตMเข@าถึงกล@องถFายรูป กดยอมรับ (Allow)  
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1.2 ถFายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถFายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณีที่ต@องการถFายอีกครั้ง กรุณากดปุ�ม “ลองใหมF” 

1.3 ถFายรูปผู@ถือหุ@นพร@อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ตามรูปตัวอยFางที่ปรากฏ) 

• กด “ถFายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณีที่ต@องการถFายอีกครั้ง กรุณากดปุ�ม “ลองใหมF” 

1.4 กด “ถัดไป” 

1.5 ระบบจะขึ้นข@อความ “ได@รับข@อมูลเรียบร@อยแล@ว” ให@ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ@นอีกครั้ง 

1.6 กด “เสร็จสิ้น” 

กรณี มอบฉันทะให@บุคคลทั่วไปเข@ารFวมประชุม ผFาน E-AGM 

1. บันทึกรูปถFายข@อมูลผู@ถือหุ@น (เหมือนกรณีผู@ถือหุ@นเข@ารFวมประชุมด@วยตนเอง) 

2. บันทึกข@อมูลผู@รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ชื่อ-นามสกุล ของผู@รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย) 

b. ชื่อ-นามสกุล ของผู@รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) 

c. แนบไฟลMสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู@รับมอบฉันทะ 

d. แนบไฟลMหนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข@อมูลและลงลายมือครบถ@วน 

e. กด “ถัดไป” 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข@อความ “ได@รับข@อมูลเรียบร@อยแล@ว” ให@ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ@นอีกครั้ง 

5. กด “เสร็จสิ้น” 

กรณี มอบฉันทะให@กรรมการอิสระ 

1. บันทึกรูปถFายข@อมูลผู@ถือหุ@น (เหมือนกรณีผู@ถือหุ@นเข@ารFวมประชุมด@วยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอรMมมอบฉันทะ ที่กรอกข@อมูลและลงลายมือครบถ@วน 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข@อความ “ได@รับข@อมูลเรียบร@อยแล@ว” ให@ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ@นอีกครั้ง กด “เสร็จสิ้น 

 

หมายเหตุ : ระบบรับแจ@งความประสงคMเข@ารFวมประชุมฯ จะเป�ดให@ดำเนินการตั้งแตFวันจันทรMที่ 11 เมษายน 2565 หรือจนกวFา

การประชุมจะแล@วเสร็จ (ระบบไมFเป�ดรับข@อมูลในวันเสารM อาทิตยM และวันหยุดราชการ)  
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กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได@กลFาวข@างต@น ไมFใชFเอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู@ถือหุ@นจะต@องแสดงเอกสารคำ

แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู@ถือหุ@น หรือ โดยผู@มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเปmนนิติ

บุคคล)   

 

การเข=ารYวมประชุมผYานสื่ออิเล็กทรอนิกส\ (E-AGM) 

1. เมื่อผู@ถือหุ@นหรือผู@รับมอบฉันทะที่แจ@งความประสงคMเข@ารFวมประชุมและได@รับการตรวจสอบครบถ@วนแล@ว ทFานจะ

ได@รับ E-Mail จากทางผู@ให@บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปmน Link สำหรับการเข@ารFวมประชุม และคูFมือการเข@าใช@งาน

ระบบ กFอนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคูFมือวิธีการใช@งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไมFได@รับ E-

Mail ดังกลFาวภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให@ติดตFอบริษัทโดยทันที 

2. การเข@ารFวมประชุมและการลงคะแนนผFานทางสื ่ออิเล็กทรอนิกสM สามารถใช@ได@ก ับคอมพิวเตอรM /โน¶ตบุ¶ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพMมือถือผFาน Web Browser : Chrome ด@วยอินเตอรMเน็ตความเร็ว 

4G หรืออินเตอรMเน็ตบ@านพื้นฐาน  

 

หมายเหตุ : กรณีเข@ารFวมประชุมผFานทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทMมือถือ จะต@องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting กFอนเข@ารFวมประชุม ซึ่งสามารถ download ได@ดังนี้ 

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. ระบบจะเป�ดให@เข@ารFวมประชุมลFวงหน@า 60 นาที กFอนเริ่มการประชุม อยFางไรก็ตามการถFายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง

เวลาประชุมเทFานั้น  

4. การเข@าสูFระบบผู@เข@ารFวมประชุมจะต@องใช@ข@อมูลเลขทะเบียนผู@ถือหุ@น และเลขที่บัตรประชาชนของผู@ถือหุ@น 
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5. การลงคะแนนผFานระบบ E-Voting ทFานจะสามารถลงคะแนนแตFละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด@วย ไมFเห็นด@วย 

หรืองดออกเสียง อยFางใดอยFางหนึ่งเทFานั้น กรณีที่ไมFได@ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวFาทFานลงคะแนนเสียง

เปmนเห็นด@วยโดยทันที (ใช@วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด@วย) 

6. กรณีที่ผู @เข@ารFวมประชุมมีเหตุขัดข@องหรือติดป�ญหาในการใช@งานระบบ E-AGM ทFานสามารถติดตFอบริษัท โอเจ 

อินเตอรMเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอรMโทรศัพทMที่ระบุไว@ใน E-Mail ที่จัดสFงคูFมือการใช@งานระบบไปให@ทFาน 

 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเปKนการประชุมผYานสื่ออิเล็กทรอนิกส\เทYานั้น และจะไมYมีการจัดสถานที่การประชุมในรูป

แบบเดิม ขอความรYวมมือผู=ถือหุ=นไมYเดินทางมาที่บริษัท*** 

 

กรณีผู=ถือหุ=นมีความประสงค\จะมอบฉันทะให=กรรมการอิสระ  

สำหรับผู@ถือหุ@นที่ไมFสามารถเข@ารFวมประชุมแบบ E-AGM ด@วยตนเองหรือไมFสามารถมอบฉันทะให@ผู@รับมอบฉันทะ

ทFานอื่นเข@ารFวมประชุมแบบ E-AGM ได@ หากผู@ถือหุ@นประสงคMจะมอบฉันทะให@กับกรรมการอิสระ กรุณาสFงหนังสือมอบฉันทะ 

(เอกสารแนบที่ 6.) โดยระบุผู @รับมอบฉันทะเปmนกรรมการอิสระทFานใดทFานหนึ่งตามที่บริษัทได@กำหนดไว@พร@อมเอกสาร

ประกอบ ให@บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผFานชFองทางตFอไปนี ้

• ชFองทาง E-Mail :  glocon@ojconsultinggroup.com 

• ชFองทางไปรษณียM :  บริษัท โอเจ อินเตอรMเนชั่นแนล จำกัด 

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู@ถือหุ@นระบุการลงคะแนนเสียงแตFละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ทFานได@ระบุมาใน

หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแตFละวาระ ผู@ถือหุ@นมีสิทธิออกเสียงเห็นด@วย ไมFเห็นด@วย หรืองดออกเสียง เพียง

อยFางใดอยFางหนึ่งเทFานั้นไมFสามารถแบFงการออกคะแนนเสียงเปmนบางสFวนได@ (เว@นแตFเปmนการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 

กรณีผู=ถือหุ=นที่เปKนผู=ลงทุนตYางประเทศและแตYงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปKนผู=รับฝากและดดูแลหุ=น  

กรุณานำสFงข@อมูลตFอไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร@อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข@อความถูกต@องครบถ@วน ลงลายมือชื่อผู@มอบ

ฉันทะและผู@รับมอบฉันทะ พร@อมป�ดอากรแสตมป³ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต@องโดยผู@มี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู@รับมอบอำนาจ พร@อมประทับตราสำคัญของนิติ

บุคคล (ถ@ามี) 

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู@ถือหุ@นให@คัสโตเดียน (Custodian) เปmนผู@ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

4. หนังสือยืนยันวFาผู@ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได@รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข@าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปmนชาว

ตFางประเทศ) ของผู@รับมอบฉันทะพร@อมลงนามรับรองสำเนาถูกต@อง 
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6. จัดสFงข@อมูล ผFานชFองทางตFอไปนี ้

• ชFองทาง E-Mail :  glocon@ojconsultinggroup.com 

• ชFองทางไปรษณียM :  บริษัท โอเจ อินเตอรMเนชั่นแนล จำกัด 

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

การสYงคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข=องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีทFานผู@ถือหุ@นมีความประสงคMจะสFงคำแนะนำหรือคำถามตFาง ๆ สามารถกระทำได@ 2 วิธี ดังตFอไปนี้ 

1. สFงคำแนะนำหรือคำถามลYวงหน=าให@บริษัทกFอนวันประชุม ผFานชFองทางดังตFอไปนี้ 

• อีเมลM : legal@glocon.co.th 

• โทรศัพทM : 02-5535000 ตFอ 333 

• ทางไปรษณียM : เลขานุการบริษัท 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรM จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐMมนูธรรม 19 ถนนประดิษฐMมนูธรรม  

แขวงลาดพร@าว เขตลาดพร@าว กทม.10230 

2. สFงคำแนะนำหรือคำถาม ระหวFางการประชุม สำหรับผู@ที่เข@ารFวมประชุม E-AGM โดยผู@เข@ารFวมประชุมจะต@องระบุชื่อ

และนามสกุล พร@อมแจ@งวFาเปmนผู@ถือหุ@นเข@ารFวมประชุมเอง หรือเปmนผู@รับมอบฉันทะ กFอนที่จะมีการสFงคำแนะนำหรือ

คำถามทุกครั้ง บริษัทเป�ดชFองทางในการสFงคำแนะนำและคำถามระหวFางประชุม ดังนี ้

• ชFองทางการสนทนาระบบพิมพMข@อความ (Chat)  

• ชFองทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู@เข@ารFวมประชุมจะกดปุ�มยกมือ และเป�ดไมคMโครโฟนที่อุปกรณMของ

ตนเอง หลังจากที่เจ@าหน@าที่ควบคุมระบบสFงคำเชิญให@ทFานสนทนาได@ และกรุณาป�ดไมคMโครโฟนหลังจากที่

สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได@จากคูFมือการเข@ารFวมประชุมที่ถูกจัดสFงไปยังอีเมลM

ของผู@เข@ารFวมประชุม) 

 

ทั้งนี้ หากผู@ถือหุ@นมีข@อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดตFอเจ@าหน@าที่ ดังนี้ 

1. เรื ่องการสFงเอกสารยืนยันตัวตนเพื ่อเข@ารFวมประชุมผู @ถือหุ @นผFานสื ่ออิเล็กทรอนิกสM (E-Meeting) ติดตFอ

เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข@อมูลเพิ่มเติมได@ ตามชFองทางการติดตFอบริษัท ตามรายละเอียดข@างต@น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข@ารFวมประชุมและการลงคะแนนเสียงผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสM (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตน

อยFางถูกต@องและครบถ@วนแล@ว ติดตFอบริษัท โอเจ อินเตอรMเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอรMโทรศัพทMที่ระบุไว@ใน                   

E-Mail ที่จัดสFงคูFมือการใช@งานระบบไปให@ทFาน 
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ใบตอบรับเข0าร1วมประชุมผ1านสื่ออิเล็กทรอนิกส@ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร@ จำกัด (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of online meeting of Global Consumer Public Company Limited 

 

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

                                                                                     Date               Month               Year 

 

(1) ข1าพเจ1า.........................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง............................................... 

I/We,                                              Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บ1านเลขที่....................ถนน.............................................ตำบล/แขวง..................................... 

Nationality            Residing at No.           Road                            Sub district 

อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณียI..................................... 

District                                       Province                                  Postal Code 

(2) เปJนผู1ถือหุ1นของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรI จำกัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Global Consumer Public Company Limited 

โดยถือหุ1นรวมทั้งสิ้น ........................................................................................ หุ1น 

Holding the total amount of                                                    share 

 

  ลงชื่อ/Signed.................................................................................ผู1ถือหุ1น/Shareholder 

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

                            d          y 

                         ประสงคIจะร:วมประชุมและลงคะแนนผ:านสื่ออิเล็กทรอนิกสIสำหรับการประชุมสามัญผู1ถือหุ1น ประจำปV 2565  

                         I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 

 f                                เข1าร:วมประชุมด1วยตัวเอง 

                                  Self-Attending 

                                  มอบฉันทะให1 (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได1เข1าร:วมประชุมดังกล:าวข1างต1น 

                                  Proxy to                                                                         attend the meeting. 

                 (3)  ข1อมูลในการจัดส:งวิธีการเข1าร:วมประชุม 

                        Please send the Link to join the meeting by below email 

          g                       อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 

 E-Mail      Please fil in the blank. 

      พ                           โทรศัทพIมือถือ……………………………………………………………….(โปรดระบุ) 

 Mobile Number    Please fil in the blank. 

                 (4)  จัดส:งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 9. วิธีการเข1าร:วมประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 

                        Please submit the required document per an attachment 9. by within on April 20, 2022 

                 (5)  เมื่อได1รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส:งลิงคIการเข1าร:วมประชุมและวิธีการเข1าร:วมประชุมไปยังอีเมลที่ท:านได1ระบุ               

                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 

                 (6)  ในวันประชุมผู1ถือหุ1นจะต1องเตรียม เลขบัญชีผู1ถือหุ1น และเลขบัตรประชาชนไว1 สำหรับการเข1าร:วมประชุม 

                     Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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ขั้นตอนการสYงคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู=ถือหุ=น 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเป�ดโอกาสให@ผู@ถือหุ@นให@ความเห็น และหรือสFงคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู@

ถือหุ@นถึงคณะกรรมการบริษัทลFวงหน@ากFอนวันประชุมผู@ถือหุ@น โดยผู@ถือหุ@นสามารถสFงความเห็น และ/หรือคำถามมายังบริษัท

ได@ตามชFองทางดังตFอไปนี้ 

1. ผู@ถือหุ@นซึ่งมีความเห็น และหรือคำถาม กรุณาให@ข@อมูลของทFาน โดยมีรายละเอียดดังตFอไปนี้ 

- ชื่อ ที่อยูF เบอรMโทรศัพทM เบอรMโทรสาร และอีเมล (ถ@ามี) ที่บริษัทสามารถติดตFอได@ 

- ความเห็น และหรือคำถามที่ประสงคMจะสอบถาม พร@อมด@วยเอกสาร และข@อมูลประกอบ (ถ@ามี) 

 

2. ชFองทางในการสFงความเห็น และ/หรือคำถาม 

- Fax :02 712 5750 

- อีเมลM : ir@glocon.co.th 

- Line ID : ir_glocon 

 

3. ชFวงเวลาที่เป�ดรับความเห็น และ/หรือคำถาม 

บริษัทเรียนเชิญให@ผู@ถือหุ@นสFงความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู@ถือหุ@นได@ตั้งแตFบัดนี้ ถึงวันที่ 20 

เมษายน 2565 

 

4. เลขานุการบริษัทจะเปmนผู@รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และสFงให@ประธานกรรมการหรือ

กรรมการบริหารที่เกี่ยวข@องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกลFาวให@แกFผู@ถือหุ@นในวันประชุมผู@ถือหุ@นตFอไป 
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แบบฟอร\มคำถามและข=อเสนอแนะ 

 

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

o ผู@ถือหุ@นมาด@วยตนเอง 

o รับมอบฉันทะจาก........................................................................................................................ 

 

คำถามหรือข=อเสนอแนะในวาระที.่...................................................... 

 

คำถามหรือข=อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 


