
 

 

แนวปฏิบัตสิ ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2563 
เน่ืองด้วยกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

ตามท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ บริษัทมี
ความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
พนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน และบริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักับการด าเนินการเฝ้า
ระวงั และปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างเขม้งวด จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

 

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทแทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
1.1. ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือบุคคลใกลชิ้ดท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านพืน้ท่ี หรือสถานท่ีเส่ียง

ตอ่การติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสขุ หรอืท่ีราชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลา
นอ้ยกว่า 14 วัน ก่อนวนัประชมุ หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้มีอาการไอ และหายใจล าบาก และหรือ
อาการท่ีอาจสงสยัว่าจะติดเชือ้ไวรสั COVID -19 บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุม
โรค โดยงดการเขา้ร่วมประชมุ และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอสิระของบริษัทเขา้ร่วมประชมุแทน 

1.2. ส าหรบัผูท่ี้ไม่อยู่ในกลุ่มเส่ียง เพ่ือสุขอนามัยของตวัท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุมตวัยตนเอง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีได้
จดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตบ์ริษัท พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ และส่ง
มาภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ใหห้นว่ยงาน 

 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
บรษัิท โกลบอล คอนซเูมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 283/99 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบลิดิง้ ชัน้ท่ี20 ซอยสขุมุวิท55  
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 (โทร 02 712 5487) 
 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษัทไดจ้นถึงวันศุกร ์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 โปรดดูรายละเอียด
ตามขัน้ตอนการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

3. กรณีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ บรษิทัมีมาตรการดงันี ้
3.1 กำรตั้งจุดคัดกรอง 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะไดร้ับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีพบผูมี้ความเส่ียง (อุณหภูมิ
รา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไปโดยประมาณ) และหรือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือบุคคลใกลช้ดิมีการเดินทาง 
หรือผ่านในพืน้ท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้ไวรัส COVID -19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือท่ี
ราชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวันประชุม และ/หรือ มีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัท
ขอสงวนสิทธิในการเขา้ไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชุม อย่างไรก็ดี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือ
กรรมการอสิระของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุแทนได ้

ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงในการเขา้รว่มประชมุ บริษัทขอความร่วมมือ ดงันี ้
- ผูเ้ขา้ร่วมประชมุท่ีผ่านการคดักรองตอ้งติดสติกเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่

ในบรเิวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ 



 

 

- กรุณาลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างสม ่าเสมอตามสมควร ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัเตรียม
เจลแอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมือไวบ้รกิารทา่นผูถื้อหุน้ตามจดุต่าง ๆ บรเิวณสถานท่ีประชมุแลว้ 

- หากระหว่างการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มูก หายใจเหน่ือยหอบ
และหรือมีอาการท่ีอาจสงสัยว่ามีความเส่ียงต่อการติดเชือ้ไวรัส COVID-19 โปรดออกจาก
บรเิวณหรือสถานท่ีจดัประชมุโดยทนัที 

- ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีท่ีน่าสงสัยว่ามีความเส่ียงต่อการติดเชือ้ไวรัส COVID-19 
กรุณาแจง้พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบรษัิททนัที 

3.2 กำรเตรียมสถำนที่จัดประชุม และกำรลงทะเบียน 
บรษัิทก าหนดมาตรการเพื่อลดความแออดัในพืน้ท่ีการจดัประชมุ ดงันี ้
- ท าความสะอาด ในสถานท่ีประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ขอความร่วมมือ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบตัิตนในการรกัษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามข้อแนะน าของกรมควบคุม
โรค โดยการลา้งมือให้สะอาดอยู่เสมอ ตลอดจนหลีกเล่ียงการสัมผัส-การใช้ภาชนะสิ่งของ
รว่มกบัผูอ้ื่น และโปรดเวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคล 

- เวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร ในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบยีน 
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social 

Distancing) บริษัทจึงจัดใหมี้มาตรการลดความแออดัในสถานท่ีประชุม โดยการจัดท่ีนั่งใน
สถานท่ีประชุมใหเ้วน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1.5 เมตร ซึง่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมได้
ประมำณ 80 ที่ น่ัง พร้อมระบุเลขท่ีนั่งให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแล้ว โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนั่งตามหมายเลขท่ีระบุไว้ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนั หรือติดตามไดใ้น
กายหลงักรณีเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ขึน้ และเม่ือที่น่ังเต็มแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรกเข้ำ
พืน้ที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมด้วยตนอง
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทแทนกำรเข้ำร่วมประชุม 

- ลดการถามตอบในท่ีประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม โดยผู้ถือหุน้ท่ี
ประสงคจ์ะสอบถาม บริษัทจะจดัตรียมกระดาษเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขียนค าถามและส่งมอบใหแ้ก่
เจา้หนาท่ีของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในสถานท่ีประชุม โดยบริษัทจะตอบค าถาม
ต่างๆ ในวนัประชุมเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ และเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบริษัทและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในภายหลงั ทัง้นีเ้พ่ือกระชบัเวลาในการ
ประชุม (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19
บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าแทนการส่งค าถามในวันประชุมตาม
ชอ่งทางตา่ง ๆ รายละเอยีดปรากฎตามขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

อนึ่ง เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เป็นสถานการณท่ี์อยู่ในข่ายเฝ้า
ระวงัเป็นพิเศษ บริษัทอาจปรบัเปล่ียนการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของรฐัท่ีอาจจะไดมี้การ
ก าหนดเพิ่มเตมิในภายหลงั ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสิทธิในการแจง้ปรบัเปล่ียนมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป 

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง และขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ หำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุม บริษัทขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ 



 

 

 

ข้ันตอนกำรส่งค ำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และหรือส่ง ค าถาม
เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุน้สามารถส่ง
ความเหน็ และ/หรือค าถามมายงับริษัทไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ซึง่มีความเห็น และหรือค าถาม กรุณาใหข้อ้มลูของทา่น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
- ช่ือ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสาร และอีเมล (ถา้มี) ท่ีบรษัิทสามารถตดิต่อได ้

- ความเห็น และหรือค าถามท่ีประสงคจ์ะสอบถาม พรอ้มดว้ยเอกสาร และขอ้มูลประกอบ 
(ถา้มี) 
 

2. ชอ่งทางในการส่งความเห็น และ/หรอืค าถาม 

- อเีมล ์: ir@glocon.co.th 
- Line ID : ir_glocon 

 

3. ชว่งเวลาท่ีเปิดรบัความเห็น และ/หรือค าถาม 

บริษัทเรียนเชญิใหผู้ถื้อหุน้สง่ความเห็น และ/หรือค าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ไดต้ัง้แตบ่ดันี ้
ถงึวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 
 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมความเห็น และ/หรือค าถาม และส่งใหป้ระธานกรรมการหรือ
กรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาและตอบค าถามดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ตอ่ไป 

mailto:ir@glocon.co.th

