
 

 

ที่ SET-GLOCON 011/2565 

วันที่ 26 เมษายน 2565 

 

เรื่อง แจBงมติที่ประชุมผูBถือหุBนสามัญประจำปP 2565 

เรียน กรรมการและผูBจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยUแหVงประเทศไทย 

 

 ดBวยบริษัท โกลบอล คอนซูเมอรU จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ไดBมีการประชุมผูBถือหุBนสามัญประจำปP 2565 เมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หBองประชุมใหญV เลขที่ 60  ซอยประดิษฐUมนูธรรม 19 ถนนประดิษฐUมนูธรรม แขวงลาดพรBาว 

เขตลาดพรBาว กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสU (E-Meeting) และที่ประชุมมีมติ ดังตVอไปนี้ 

 

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูBถือหุBน ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดBวยคะแนนเสียง 

ดังตVอไปนี้  

- เห็นตBวย 1,093,294,471 เสียง คิดเปsนรBอยละ 99.9498 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง  

- งดออกเสียง 549,648 เสียง คิดเปsนรBอยละ 0.0502 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

- บัตรเสีย 0 เสียง 

2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปP 2564 

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปPสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดBวยคะแนนเสียง ดังนี ้

- เห็นตBวย 1,107,844,119 เสียง คิดเปsนรBอยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง 

- งดออกเสียง 0 เสียง 

- บัตรเสีย 0 เสียง 

4. งดจVายเงินปuนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปP 2564 ดBวยคะแนนเสียง ดังนี ้

- เห็นตBวย 1,107,844,119 เสียง คิดเปsนรBอยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง 



 

 

- งดออกเสียง 0 เสียง 

- บัตรเสีย 0 เสียง 

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนVงตามวาระ กลVาวคือ นายอนันตU สิริแสงทักษิณ นางสาวหลุยสU เตชะ

อุบล นายนพพร ภัทรรุจี กลับเขBาเปsนกรรมการตVออีกวาระ ดBวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) นายอนันตU สิริแสงทักษิณ 

- เห็นตBวย 1,107,294,471 เสียง คิดเปsนรBอยละ 99.9504 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง  

- งดออกเสียง 549,648 เสียง คิดเปsนรBอยละ 0.0496 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุม

และออก 

- บัตรเสีย 0 เสียง 

(2) นางสาวหลุยสU เตชะอุบล 

- เห็นตBวย 1,107,844,119 เสียง คิดเปsนรBอยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง 

- งดออกเสียง 0 เสียง 

- บัตรเสีย 0 เสียง 

(3) นายนพพร ภัทรรุจี 

- เห็นตBวย 1,107,294,471 เสียง คิดเปsนรBอยละ 99.9504 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง  

- งดออกเสียง 549,648 เสียง คิดเปsนรBอยละ 0.0496 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุม

และออก 

- บัตรเสีย [*] เสียง 

6. อนุมัติคVาตอบแทนกรรมการ ประจำปP 2565 ดBวยคะแนนเสียง ดังนี ้

- เห็นตBวย 1,107,844,119 เสียง คิดเปsนรBอยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง 

- งดออกเสียง 0 เสียง 

- บัตรเสีย 0 เสียง 



 

 

 

7. อนุมัติใหBแตVงตั้ง นายชูพงษU สุรชุติกาล ใบอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ใบอนุญาตเลขที่ 

7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทยU ใบอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ใบอนุญาตเลขที่ 

4800 แหVงบริษัท ดีลอยทU ทูBช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เปsนผูBสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยVอย ประจำปP 2565 โดย

กำหนดใหBไดBรับเงินคVาสอบบัญชี ประจำปP 2565 เปsนเงินจำนวน 9,560,000 บาท ดBวยคะแนนเสียง ดังนี ้

- เห็นตBวย 1,107,844,119 เสียง คิดเปsนรBอยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูBถือหุBนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

- ไมVเห็นตBวย 0 เสียง 

- งดออกเสียง 0 เสียง 

- บัตรเสีย 0 เสียง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

                บริษัท โกลบอล คอนซูเมอรU จำกัด (มหาชน) 

 

 

       (นายนพพร ภัทรรุจี) 

                ประธานเจBาหนBาที่บริหาร 

 

 

 


