
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 

 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


   
 
 
 
 

(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. 
 




