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CSGSC004/2564
วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รูปแบบ QR-Code)
2. รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุม
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
(ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ)
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2564 ในวัน อั งคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภ าวดี รังสิ ต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2563
:

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ระเบียบวาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

:

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1ปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
(www.gsc-servicecenter.com) แล้ว
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้น
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2563
: เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษั ทฯ จึงได้จัดทำงบ
การเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม
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รับรองจากผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษั ท เอเอ็ นเอส ออดิ ท จํ ากั ด และได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบของ QR - Code
ซึ่งสามารถ Download ได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 QR - Code) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

รายการ
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมรายได้
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ระเบียบวาระที่ 3

:

บริษัท
257,407
34,443
103,813
(8,066)
(0.03)

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณารายงานการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่เสนอ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ระเบียบวาระที่ 4
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี2563
เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 รับทราบ
: วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2563
:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2563 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 8,065,620 บาท บริษัทฯ จึง
เห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับ
การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2562
ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
12.30
(8.07)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
250.00
250.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
0.036
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
9.00
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
สุทธิของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เนื่องจากการดำเนินงานมีผลขาดทุน
สุทธิ ตามที่เสนอ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
: วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
: ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กําหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษั ท ในการปฏิ บั ติในหน้ าที่ อาทิ เงิน เดื อน เบี้ ยประชุม เบี้ ยเลี้ย ง โบนั ส นอกเหนื อจาก
ค่ า ตอบแทนดั งกล่ า วแล้ ว กรรมการของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ได้ รั บ หรื อ ได้ รั บ ชดใช้ คื น ในบรรดา
ค่าใช้ จ่ายต่ างๆ ที่เกิด ขึ้นแก่ กรรมการ เนื่องจากการปฏิบั ติงานตามหน้าที่ข องตนในฐานะ
กรรมการของบริษัท
โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึง
ภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
โดยเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2563
ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
(บาทต่อครั้ง)
(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท
12,000
12,000
1.2 กรรมการบริษัท
10,000
10,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาทต่อครั้ง)
(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด
-
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บริ ษั ท ฯ จะจ่ า ยบำเหน็ จ พิ เศษให้ แ ก่ ค ณะกรรมการทั้ งคณะโดยรวมในวงเงิน รวมไม่ เกิ น
1,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่
ละท่าน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่ มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ประจำปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ตามที่เสนอ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
: ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 และข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ข้ อ ที่ 3 9(5)
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปี
บั ญ ชี ติ ด ต่ อ กั น โดยการหมุ น เวีย นไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นบริษั ท ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ห่ งใหม่ บริ ษั ท ฯ
สามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายอื่นๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบ บัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท บีพีอาร์ ออดิต แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)หรือ
2. นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)หรือ
3. นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้ บริษัท บีพีอาร์ ออดิต แอนด์
แอดไวเซอรี่ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท บีพีอาร์ ออดิต แอนด์ แอดไวเซอรี่
จำกั ด เป็ น ผู้ ท ำการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ แทนได้ โดย
กำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 950,000 บาท
ถูกกว่าปีที่ผ่านมา ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ระเบียบวาระที่ 7
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ปี 2563

ปี 2564

1.ค่าสอบบัญชีประจำปี

660,000.00

500,000.00

2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)

540,000.00

450,000.00

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

1,200,000.00

950,000.00

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก
บริษัท บีพีอาร์ ออดิต แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท
บี พี อ าร์ ออดิ ต แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกั ด เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี มี
ประสบการณ์เชี่ยวชาญงานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งบริษัท บีพี
อาร์ ออดิต แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้มอบหมาย ได้แก่ นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6031 หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิต แอนด์
แอดไวเซอรี่ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท บีพีอาร์ ออดิต แอนด์ แอดไวเซอรี่
จำกั ด เป็ น ผู้ ท ำการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ แทนได้ โดย
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 950,000 บาท
ทั้งนี้บริษัท บีพีอาร์ ออดิต แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่
มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระแต่อย่างใด
: วาระนี้ ต้ อ งผ่ า นมติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน

: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่
19 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3
ท่าน โดยกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีรายชื่อดังนี้
1.นายประยูร
อัสสกาญจน์
ประธานกรรมการ
2.นางลัดดา
ติยะสุขสวัสดิ์
กรรมการ
3.นายจักรพันธ์
อัสสกาญจน์
กรรมการ
ทั้ ง นี้ นางลั ด ดา ติ ย ะสุ ข สวั ส ดิ์ และ นายจั ก รพั น ธ์ อั ส สกาญจน์ ได้ แ จ้ งว่ า ไม่ ป ระสงค์ ที่
จะกลั บ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท อี ก ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จึ งมี ม ติ
เห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
1. นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
2. นายกรณ์พงศ์ อัสสกาญจน์
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เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการบริษั ท ทั้ งนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอเรื่ อ งเพื่ อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองถึง
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบั ติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงได้เสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าเป็น
กรรมการเพื่อคัดเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแล้ว มี
มติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่
ครบกำหนดออกตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และ เสนอแต่งตั้ง นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล และ นายกรณ์พงศ์ อัสสกาญจน์
เข้าดํ ารงตํ า แหน่ งกรรมการบริษั ท โดยรายละเอี ย ดบุ ค คลที่ เสนอเข้ารั บ การเลื อ กตั้ งเป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุม ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
: วาระนี้ ต้องผ่ านมติอนุมั ติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: พิจารณาอนุมัติโมเดลธุรกิจปรับวัตถุประสงค์เดิมและเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่
: เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโมเดลธุรกิจด้วยเหตุผลที่ GSC มีแนวทางจะเพิ่มธุรกิจ
ด้านบริหารสินทรัพย์และ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงวัตถุประสงค์เดิมที่ไม่ครอบคลุมการดำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอปรับและเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบให้เพิ่มข้อความที่ไม่ครอบคลุมในวัตถุประสงค์ ข้อที่ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจตามที่ได้แจ้งไปข้างต้นและขอเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 และข้อ 51 อีก
4 ข้ อ เพื่ อรับ รองการดำเนิ น งานของบริษั ท พร้อ มทั้ งพิ จ ารณาแก้ไขเปลี่ ย นแปลงหนั งสื อ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากเดิม 47 ข้อ เป็น 51 ข้อ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40
ข้อที่ 40 ให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างดำเนินงานให้กับบริษัทอื่นๆ รวมถึงการบริการงาน
ด้ านศู น ย์ ป ระสานงานบริก าร (คอล เซ็ น เตอร์ ) การเรีย กเก็ บ และติ ด ตามหนี้ การรั บ จ้ า ง
พิจารณาการปล่อยสินเชื่อ การรับจ้างทำเงินเดือน การรับจ้างบริการบันทึกข้อมูล
หลังการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40
ข้อที่ 40 ให้ บริการธุรกิจเกี่ยวกับ การรับ จ้างดำเนิน งานให้ กับบุคคล นิติบุ คคลทุกประเภท
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและเอกชนทั่วไป รวมถึงการบริการงานด้าน
ศูนย์ประสานงานบริการ (คอล เซ็นเตอร์) การเรียกเก็บและติดตามหนี้ การรับจ้างพิจารณา
การปล่ อยสินเชื่อ การรับจ้างทำเงิน เดือน การรับจ้างบริการบั นทึกข้อมูล บริการปรับปรุง
ข้อมูล (ดาต้า คลีนซิ่ง) และเป็นที่ปรึกษาสำหรับบริการดังกล่าว
ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51 อีก 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
48. ประกอบธุรกิจด้านการขาย การตลาด การตลาดออนไลน์สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทุก
ประเภทให้แก่บุคคล นิติบุคคลทุกประเภท หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และเอกชนทั่วไป รวมถึงการรับบริหารจัดการ การรับฟัง การประเมินและติดตามสื่อสังคม
ออนไลน์ทุกประเภท และเป็นที่ปรึกษาสำหรับบริการดังกล่าว
49. ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการขาย การผลิ ต การจั ด หา เช่ า ให้ เช่ า การลงทุ น และพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทรวมถึงที่ดิน สวนเกษตร พืชและไม้เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตรทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจดังกล่าว
50. ประกอบธุรกิจด้านรับจ้างและการรับบริหารจัดการหนี้สิน ทรัพย์สิน การฟ้องร้อง บังคับ
คดีการซื้อและประมูลหนี้สินและทรัพย์สินจากนิติบุคคลอื่น รวมถึงบุคคล หน่วยงานราชการ
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไป และเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจดังกล่าว
51. ประกอบธุรกิจด้านกัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท (ทั้งนี้จะประกอบ
กิจการได้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้วัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ก่อนการแก้เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
(2) ภายหลังการแก้เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ระเบียบวาระที่ 9
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
: พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

: เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ อนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
-7-

ความเห็นคณะกรรมการ
บริษัท :

จะต้องได้รับ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ท จ. 71/2561 เรื่ อ งรายงานในหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ ร่างหนังสือชี้ชวน
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) จากเดิ ม บริษั ท มีวั ตถุ ป ระสงค์ ในการใช้ เงิน ตามแบบแสดงรายการที่ ได้ ระบุ ไว้ใน
หนังสือชี้ชวนการ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
: รายละเอียดอยู่ในตารางด้านล่างและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565
2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าทีผ่ ู้ถือหุ้นจะได้รับจาก
การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
: กระจายความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน โดยการกระจายลงทุนเพิ่มตาม Model
Business
: ประโยชน์และความคุม้ ค่าที่ผู้ถอื หุ้นจะได้รับ ได้ความมั่นคงจากการเพิ่มธุรกิจ ลดความเสี่ยงจาก
การประกอบธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น ได้กำไรมากขึน้ ได้ค่าตอบแทนที่เป็นเงินปันผล
และมีมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น

3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่
ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
: ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินคาดว่าจะมีผลกระทบทางบวก เนื่องจากลดความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจในปัจจุบนั จะทำให้มีรายได้และผลประกอบการที่ดีขนึ้ ลดต้นทุนด้านค่าใช้จา่ ยบุคคลากร
เนื่องจากใช้บุคลากรน้อยลง และสามารถลดต้นทุนจากค่าใช้จา่ ยประจำได้
วัตถุประสงค์

จํานวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธ.ค. 2563

จำนวนเงินที่จะใช้ตามแผนในการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

1. การขยายสาขา

30.00

-

2. การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการดําเนินงาน
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการ และลงทุนในธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนให้กับบริษัท

55.25

30.00

38.00

93.25

รวม

123.25

123.25
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่ 10

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์
ที่ 12 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 10.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยบริษัทฯ จะ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สําหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ แนบมาพร้อมนี้
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ
download หนั งสื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.gsc-servicecenter.com) และ
จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบต่ อประธานกรรมการบริษัท หรือ
บุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทกําหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อหุ้ น ประสงค์ จะมอบฉั น ทะให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ดั งมี รายชื่ อและรายละเอี ยดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรด
ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ โดยส่งมาที่ สํานักเลขานุการ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ให้ถึง
บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 จักขอบคุณยิ่ง รวมทั้งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนและเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่
“สํานักเลขานุการของบริษัท” โทรศัพท์ 02-793-3881 หรือ 02-793-3871 ในวันและเวลาทําการ
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร อัสสกาญจน์)
ประธานกรรมการบริษัท
อนึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเรีย กดู ห นั งสื อ เชิ ญ ประชุม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุ ม ได้ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
ที่ www.gsc-servicecenter.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสําหรับนักลงทุน” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน2564 เป็นต้นไป และ
สามารถส่งคําถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ล่วงหน้าได้ที่สํานักเลขานุการ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ทางอีเมล์ถึงสํานัก
เลขานุการ: Secretary_GSC@gsc-service.com
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