
 

 

ที่ GLOCON-SET.008/2564  
 
           วนัท่ี 5 เมษายน 2564  
 
เรือ่ง การเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์อง

บรษัิท 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. แนวปฏิบัติส  าหรบัผู้ถือหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 เนื่องดว้ยการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) 

 2. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีมติก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564  ในวนัศกุร ์ที่ 23 เมษายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนดเ์ซ็นเตอรพ์อยท ์

เทอมินอล 21 ซอยสุขุุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ตาม หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการ

พิจารณาวาระการประชุมและขอ้มลูประกอบการประชุม  บริษัทจึงไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2564 และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซตข์องบริษัทโดยสามารถเขา้ชมไดท้ี่ http://www.glocon.co.th ภายใต้

หมวดนกัลงทนุ ขอ้มลูส าหรบัผูถื้อหุน้ หวัขอ้ การประชมุผูถื้อหุน้ ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

 นอกจากนี ้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนั้น  

เพื่อประโยชนใ์นการดแูลสขุภาพของผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการ

คดักรองผูถื้อหุน้ท่ีประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ ดงัปรากฏในแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่ม ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2564 และ ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 และ 

2) ที่แนบมาพรอ้มนี ้

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

    
    
                                     (นางสาวหลยุส ์ เตชะอบุล) 
                                                                                                         ประธานกรรมการบรหิาร 

http://www.glocon.co.th/


แนวปฏิบัตสิ ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2564 
เน่ืองด้วยกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

ตามที่มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ บริษัทมี
ความห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
พนกังานผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งทกุท่าน และบริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการเฝ้า
ระวงั และปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อยา่งเขม้งวด จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง
1.1. ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือบคุคลใกลชิ้ดที่อยู่ในกลุม่เสี่ยง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านพืน้ที่ หรือสถานที่เสี่ยง

ตอ่การติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสขุ หรอืที่ราชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลา
นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชมุ หรอืมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้มีอาการไอ และหายใจล าบาก และหรือ
อาการที่อาจสงสยัว่าจะติดเชือ้ไวรสั COVID -19 บริษัทขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุม
โรค โดยงดการเขา้รว่มประชมุ และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทน 

1.2. ส าหรบัผูท้ี่ไม่อยู่ในกลุม่เสี่ยง เพื่อสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุตวัยตนเอง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะที่ได้
จดัสง่ใหก้บัทา่นผูถื้อหุน้ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตบ์รษัิท พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ และสง่
มาภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ใหห้นว่ยงาน 

ส านกัเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 283/99 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิลดิง้ ชัน้ท่ี20 ซอยสขุมุวิท55  
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 (โทร 02 712 5487) 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษัทไดจ้นถึงวนัที่ 20 เมษายน 2564 โปรดดูรายละเอียดตาม
ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ บรษัิทมีมาตรการดงันี ้
3.1 กำรตั้งจุดคัดกรอง 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะไดร้บัการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีพบผูม้ีความเสี่ยง (อุณหภูมิ
รา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไปโดยประมาณ) และหรอื ผูเ้ขา้รว่มประชมุหรอืบคุคลใกลชิ้ดมีการเดินทาง 
หรือผ่านในพืน้ที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID -19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรือที่
ราชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และ/หรือ มีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัท
ขอสงวนสิทธิในการเขา้ไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ดี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือ
กรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได ้

ทัง้นี ้เพื่อลดความเสีย่งในการเขา้รว่มประชมุ บรษัิทขอความรว่มมือ ดงันี ้
- ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ผ่านการคดักรองตอ้งติดสติกเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่

ในบรเิวณหรอืสถานท่ีจดัประชมุ 
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- กรุณาลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างสม ่าเสมอตามสมควร ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดเตรียม
เจลแอลกอฮอลส์  าหรบัลา้งมือไวบ้รกิารทา่นผูถื้อหุน้ตามจดุตา่ง ๆ บรเิวณสถานท่ีประชมุแลว้ 

- หากระหวา่งการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หายใจเหน่ือยหอบ
และหรือมีอาการที่อาจสงสยัว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 โปรดออกจาก
บรเิวณหรอืสถานท่ีจดัประชมุโดยทนัที 

- ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสยัว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 
กรุณาแจง้พนกังานเจา้หนา้ที่ของบรษัิททนัที 

3.2 กำรเตรียมสถำนที่จัดประชุม และกำรลงทะเบียน 
บรษัิทก าหนดมาตรการเพื่อลดความแออดัในพืน้ท่ีการจดัประชมุ ดงันี ้
- ท าความสะอาด ในสถานที่ประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ขอความร่วมมือ

ผูเ้ขา้รว่มประชุมปฏิบตัิตนในการรกัษาสขุอนามยัส่วนบุคคล ตามขอ้แนะน าของกรมควบคุม
โรค โดยการลา้งมือใหส้ะอาดอยู่เสมอ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสมัผัส-การใช้ภาชนะสิ่งของ
รว่มกบัผูอ้ื่น และโปรดเวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคล 

- เวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน 
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social 

Distancing) บริษัทจึงจัดใหม้ีมาตรการลดความแออดัในสถานที่ประชุม โดยการจัดที่นั่งใน
สถานที่ประชุมใหเ้วน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1.5 เมตร ซึ่งสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมได้
ประมำณ 80 ที่น่ัง เม่ือที่น่ังเต็มแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรกเข้ำพื้นที่กำรประชุม
เพิ่มเติมได้ บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนองมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริษัทแทนกำรเข้ำร่วมประชุม 

- ลดการถามตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม โดยผูถื้อหุน้ที่
ประสงคจ์ะสอบถาม บริษัทจะจดัตรียมกระดาษเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขียนค าถามและสง่มอบใหแ้ก่
เจา้หนาที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในสถานที่ประชุม โดยบริษัทจะตอบค าถาม
ต่างๆ ในวนัประชุมเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ และเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในภายหลงั ทัง้นีเ้พื่อกระชบัเวลาในการ
ประชุม (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19
บริษัทขอความร่วมมือใหผู้้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าแทนการส่งค าถามในวันประชุมตาม
ช่องทางตา่ง ๆ รายละเอียดปรากฎตามขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เป็นสถานการณท์ี่อยู่ในข่ายเฝ้า
ระวงัเป็นพิเศษ บรษัิทอาจปรบัเปลีย่นการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของรฐัที่อาจจะไดม้ีการ
ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิในการแจง้ปรบัเปลีย่นมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง และขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุม บริษัทขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ 

 

 



 

 

ข้ันตอนกำรส่งค ำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และหรือส่งค าถาม
เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่ง
ความเห็น และ/หรอืค าถามมายงับรษัิทไดต้ามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ซึง่มีความเห็น และหรอืค าถาม กรุณาใหข้อ้มลูของทา่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
- ช่ือ ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสาร และอีเมล (ถา้มี) ท่ีบรษัิทสามารถตดิตอ่ได ้

- ความเห็น และหรือค าถามที่ประสงคจ์ะสอบถาม พรอ้มดว้ยเอกสาร และขอ้มูลประกอบ 
(ถา้มี) 
 

2. ช่องทางในการสง่ความเห็น และ/หรอืค าถาม 

- Fax :02 712 5750 
- อีเมล ์: ir@glocon.co.th 
- Line ID : ir_glocon 

 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรบัความเห็น และ/หรอืค าถาม 

บรษัิทเรยีนเชิญใหผู้ถื้อหุน้สง่ความเห็น และ/หรอืค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ไดต้ัง้แตบ่ดันี ้
ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2564 
 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมความเห็น และ/หรือค าถาม และส่งใหป้ระธานกรรมการหรือ
กรรมการบรหิารที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและตอบค าถามดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ตอ่ไป 

 

mailto:ir@glocon.co.th


ข้อปฏิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. ผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)
1.1 ลงทะเบียนผ่านระบบ โดยกรอกขอ้มลูเลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์ช่ือ-นามสกลุ (ช่ือบริษัท) เลขบตัรประชาชน โดยลงทะเบียน

ผา่นลิง้ค ์หรอื สแกน QR Code ดงันี ้

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

1.2 กรอกใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E AGM) ที่แนบมากบัขอ้ปฏิบตัินี ้โดยขอใหท้า่นระบอุีเมล (E-mail) และ
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน 
เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้

 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

 ส าหรับผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแลว้ พรอ้มเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบดุา้นลา่ง ในหวัขอ้ เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ

ขอใหท้่านสง่ใบตอบรบัเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และหลกัฐานแสดงตวัตนดงักลา่วขา้งตน้ใหถ้ึงบริษัท 
ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงันี ้

 ช่องทาง e-mail : ir@glocon.co.th

 ช่องทาง โทรสาร : 02-712-5750

 ช่องทางไปรษณีย ์:
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์
บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)
เลขที่ 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิง้ ชัน้ 20 ถนนสขุมุวิท
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

1.3 เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุม โดยเมื่อ
ผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจดัสง่ WebLink ในการเขา้สูร่ะบบการประชุม E-AGM และคูม่ือวิธีการใชง้านระบบการ
ประชมุ E-AGM ไปใหท้างอีเมล (E-mail) ที่ระบใุนใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์
จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้ขอดวามกรุณางดให ้ช่ือผูใ้ช(้Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของทา่นแก่ผูอ้ื่น 
กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือ ยังไม่ได้รับกำยในวันที่ 22 เมษำยน 
2564 กรุณำติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด โดยทันที (หมำยเลขติดต่อในข้อ 1.6) 
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1.4 เพื่อความสะดวกในการเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดดำวนโ์หลดแอปพิเคชั่น 
Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้ำร่วมประชุม ซ่ึงสำมำรถ download ได้ดังนี้ 

ระบบ ios ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoo

m.videomeetings 
 

1.5 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดจากอีเมล (E- mail) ที่บริษัทไดส้่งใหท้่าน ทัง้นีร้ะบบจะ
เปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชมุ อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา
ประชมุเทา่นัน้ 

1.6 ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน "เห็นดว้ย" หรือ 
"ไม่เห็นดว้ย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น "เห็นดว้ย" โดย
อตัโนมตัิ 

1.7 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางดน้เทดนิดในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท 
โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบรษัิท ไดท้ี่หมายเลขโทรตพัท ์09 7087 2591 
ทัง้นีบ้ริษัทจะระบชุ่องทางการติดต่อกับบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ไวใ้นอีเมลที่ไดส้่งคู่มือวิธีการใชง้านระบบการ
ประชมุ E-AGM ใหท้า่นอีกครัง้หนึง่ 

 
2. ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท 

หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี้ 
2.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมสามารถสง่ค าถามไดผ้่านระบบการประชุม E-AGM โดยตอ้งระบช่ืุอ

และนามสกลุของผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจน 
2.2 ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าแนะน าหรอืค าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 ช่องทาง e-mail : ir@glocon.co.th  

 ช่องทาง โทรสาร : 02-712-5750 

 ช่องทางไปรษณีย ์:  
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิง้ ชัน้ 20 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
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(1) ขา้พเจา้                    สญัชาติ       ……….. 
I/we                     Nationality   
อยูบ่า้นเลขท่ี          
Address          
 
 
 

 
 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Global Consumer public company limited 
 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม      หุน้ 
 Holding the total amount of     shares 

  
 

 

ใบตอบรับเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of Global Consumer Public Company Limited 

 ……………………………………………………... 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียด

และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมกบัน าหนงัสือมอบฉนัทะ เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือ
แสดงตน และเอกสารประกอบในการเขา้ร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัท่ีก าหนดดว้ย และในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร

ประกอบเพ่ือแสดงตนมายงับริษทัจดัการโดยซองไปรษณียต์อบรับ ตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

                            d          y 

             ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
โดยตอ้งการเขา้รว่มประชมุ Wishing to attend the meeting And electronic voting (E-AGM) for the Annual General Meeting 
of Shareholders for the year 2021 by attending the meeting. 

            รว่มประชมุดว้ยตวัเอง Join the meeting by yourself 
            มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง / นางสาว )…………………………………......................... 
 Proxy (Mr. / Mrs. / Miss) 
             หมายเลขบตัรประชาชน…………………….…….……………....ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 
f ID card number/ Passport    Has attended the above meeting.  
            (3)  ขอ้มลูในการจดัสง่วธีิการเขา้รว่มประชมุ 
     
            อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
      พ  E-mail 
            เบอรโ์ทร……………………………………………………………………….(โปรดระบ)ุ 
g  Phone number 
           (4)  จดัสง่เอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน 19 เมษายน 2564 Send documents to verify identity 19 April 2021. 
           (5)  เมื่อทา่นไดร้บัการยืนยนัตวัตนแลว้บรษัิทฯ จะจดัสง่ลงิคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลที่ทา่นได  ้  
ระบ ุOnce your identity has been confirmed, the company Link of meeting attendance and attendance method will be 
sent to the email you specified. 

(6)  ในวนัประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรยีม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์On the day of the shareholders' meeting, prepare Shareholder account number And the ID card number 
on it For attending the meeting via electronic media. 
 




