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GLOCON-SET.007/2564 

 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 

 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2564 เรือ่ง แจง้เปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564  

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถึง  หนังสือที่  GLOCON-SET.003/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่  2/2564 เมื่ อวันที่   

24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์เทอมินอล 21 ซอยสุขุมุวิท19 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสอืที่อา้งถึงนัน้ 

 บดันี ้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ยงัคงมีความไม่แน่นอน เพื่อการ
บรหิารจดัการและเตรียมความพรอ้มในการป้องกนัการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ในสถานที่ตา่งๆ ท่ีมีความเสีย่งสงู 
ตามค าสั่งศูนยบ์ริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่ 3/2564 เรื่อง พืน้ที่
สถานการณท์ี่ก าหนดเป็นพืน้ท่ีควบคมุ พืน้ท่ีเฝา้ระวงัสงู และพืน้ท่ีเฝา้ระวงั ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จึงมีมติเพิ่มช่องทางการจัดประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีวาระเดิมดงันี ้

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

วาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ในรอบปี 2563 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี  

2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

วาระท่ี  6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วาระท่ี  7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564 

วาระท่ี  8 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 

โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงและ

ความปลอดภยัของการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 และก าหนดมาตรการตามค าแนะน าการป้องกนัควบคมุ
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ไวรสัโคโรนา่ 19 (COVID-19) ส าหรบัการจดัประชมุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 

ทกุประการ 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถเลือกการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ เขา้รว่มประชุม

ด้วยตนเอง ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร หรอื เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

           (นางทิพยสดุา  ถาวรามร) 
   ประธานกรรมการ 
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GLOCON-SET.003/2564 

 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2564 เรือ่ง รบัทราบการลาออกของกรรมการผูจ้ดัการ และแตง่ตัง้
กรรมการผูจ้ดัการแทนต าแหนง่ทีว่า่งลง งดจ่ายเงินปันผล และก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่  

24 กมุภาพนัธ ์2564  ไดม้ีมติที่ส  าคญัดงันี ้

 

1. มีมติรบัทราบการลาออกของนายเชิดศกัดิ ์ กูเ้กียรตินนัท ์จากต าแหนง่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เนื่องจาก
มีภารกิจที่อยูใ่นความรบัผิดชอบเพิ่มมากขึน้  โดยใหม้ีผลตัง้แต ่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
 

2. มีมติแต่งตัง้นางสาวหลยุส ์ เตชะอบุล  กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบรษัิท ให้รกัษาการต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการอีกต าแหนง่หนึง่  โดยใหม้ีผลตัง้แต ่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
 

3. อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและมี
มติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
4. อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และมีมติเอกฉนัทใ์หเ้สนอตอ่ที่ประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

5. อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  
โดยกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2564 มีดงันี ้

 

1. นางทิพยส์ดุา ถาวรามร  ประธานกรรมการ 
2. นางสพุร  วธันเวคิน  รองประธานกรรมการ 
3. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน กรรมการอิสระ 
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ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคล เพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ของบรษัิทลว่งหนา้ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2564 เพื่อเป็นการสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่า
เทียมกนั ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งดงักลา่วลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด และมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอตอ่ที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

6. อนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5.50 ลา้นบาท และมีมติเป็นเอกฉนัท์
ใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

7. อนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากส านกังาน บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2564 ดงันี ้   

 

1. นางสาวกรทอง  เหลอืงวิไล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7210 หรอื 
2. ดร.เกียรตินิยม  คณุติสขุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  4800 หรอื 
3. นายวลัลภ   วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6797 หรอื 
4. นายชพูงษ์   สรุชตุิกาล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4325 

 

และมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

8. อนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ณ โรงแรม 
แกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์เทอมินอล 21 ซอยสุขุุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และ
ก าหนดใหม้ีวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ 2564 (Record Date) ในวนัที่ 11 มีนาคม 
2564 โดยมีวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

วาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ในรอบปี 2563 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี  

2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

วาระท่ี  6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วาระท่ี  7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564 

วาระท่ี  8 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 
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จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

           (นางทิพยสดุา  ถาวรามร) 
   ประธานกรรมการ 


