
   
 
 
 
 

(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 

 ……………………………………………………... 

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

If you are unable to attend the meeting via electronic media and wish to attend and vote on behalf of this meeting Please complete and sign the 

proxy form. It appears as in the enclosure. And affix 20  baht stamp duty together with the proxy form Documents or evidence for identification 

And supporting documents for attending the meeting, sent to the registration officer on the specified date as well And in the event that you wish 

to appoint an independent director to attend the meeting instead Please complete and sign the proxy form provided. You can send the proxy form 

together with supporting documents for identification to the management company by the acknowledgment mailing envelope. As attached with 

this invitation letter by April 19, 2021 

                            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. 
 




