
 

 

 
 
ที่ ห.ท. SET/012/2564         

วันที่ 16 เมษายน 2564 
 
เร่ือง แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 54 ประจ าปี 2564 

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 240 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์
2564 ไดม้ีมติใหจ้ดัการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 54 ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม
อาคาร กสท. โทรคมนาคม  ชัน้ 30  เลขที่ 72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจรญิกรุง แขวง/เขต บางรกั กรุงเทพมหานคร 
นัน้ 

 เนื่องดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้จ านวน
มากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

เหน็สมควรให้เปล่ียนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 54
เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน โดยไม่มีการจดัการประชุมที่ หอ้งประชุม  
ชัน้ 30  เลขที่ 72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจรญิกรุง แขวง/เขต บางรกั กรุงเทพมหานคร 

 ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัการประชมุ เช่น วนั เวลา วาระการประชมุ และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 54 ใหค้งเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวนัที่ 22 
กมุภาพนัธ ์2564 อยา่งไรก็ดี หากผูถื้อหุน้ไมส่ะดวกเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดงักลา่ว สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทไดก้ าหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้ 
  
 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษัิท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
  

 (นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 



แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform 

         
        เขียนที่.................................................... 
        Written at  
      วนัท่ี ..........................เดือน.............................พ.ศ.................  
      Date Month Year  
 
ขา้พเจา้....................................................................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง......................... 
I/We,             Identification Card/Passport number  
สญัชาติ.......................................อยูบ่า้นเลขท่ี...................ถนน........................................ต าบล/แขวง......................... 
Nationality         Residing at No.    Road          Subdistrict  
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
District           Province      Postal Code  
อีเมล.์......................................................โทรศพัทม์ือถือ...............................................................................................  
E-mail           Mobile Phone  
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม...........................................หุน้  
As a shareholder of Singer Thailand Public Company Limited, holding a total number of ………………......shares. 
 

ขา้พเจา้ขอยืนยืนเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน การประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 54 ในวนัศกุรท์ี่ 23 
เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส(์EAGM) กรุณาสง่ลิง้คเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลส าหรบัเขา้ รว่ม
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกฎหมายที ่เก่ียวขอ้ง  
I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders No. 54 on April 23, 2021 at 
10.00 a.m. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws. 
 
ลงทะเบียนแจง้ความประสงคโ์ดย QR Code (เริม่ใชง้านวนัท่ี 17 เมษายน  2564)  
หรอืแจง้ความประสงค ์โดยสง่แบบฟอรม์มายงับรษัิท หรอืโดยสแกน หรอืถ่ายรูปมายงับรษัิทท่ีอีเมล ์

suparapornp@singerthai.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564  
Register via QR Code (Starting date April 17, 2021) or sending this form to the Company or 

scanning or taking photos and send them to Email: suparapornp@singerthai.co.th within 
April 21, 2021 
หรอืสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่ ศภุราภรณ ์พงษ์นุม่กลู โทร. 02-352-4777 ตอ่ 4201 
For more information, please contact; Suparaporn Phongnumkul Tel. 023524777 ext. 4201 
 

ลงช่ือ/Signed.......................................................ผูถื้อหุน้/Shareholde 

         (…………………………………………………) 
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ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุน้ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

สบืเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) มีความ
ห่วงใยในสถานการณด์งักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 54 
ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี ้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

1.1. บริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนังสือ
มอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ (ซึง่แนบทา้ยหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 54 ล  าดบัที่ 11 ใหแ้ก่
บรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพรอ้มเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ดา้นลา่ง
นี ้หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรูปมายงับริษัทที่อีเมล ์suparapornp@singerthai.co.th ภายในวันที่ วันที่ 21 เมษายน 
2564 
 
โดยจ่าหนา้ซอง : หนังสือมอบฉันทะ 
 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ ์
เลขที่  72 ชั้น 17 อาคาร กสท โทรคมนาคม  
 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท:์ 02-352-4777 ต่อ 4201 
 

1.2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับริษัทตามที่อยู่ ที่ระบใุนข้อ 1.1 ขา้งตน้ หรือ
โดยสแกนหรอืถ่ายรูปสง่มายงับรษัิทท่ีอีเมล ์suparapornp@singerthai.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564  

 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่อ 
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

2.1 การยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงทะเบียนโดย QR Code หรอืลิง้ค ์(เริม่ใชง้านวนัที่ 17 เมษายน 2564) หรือสง่

แบบลงทะเบียน และส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มี

การมอบฉนัทะ) เพื่อยืนยนัตวัตน มายงับริษัทตามที่อยู่ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปสง่มายงั

บรษัิทท่ีอีเมล ์suparapornp@singerthai.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 

2.2 การเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดย้ืนยนัตวัตนตามขอ้ 2.1 และบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม
ขอ้มลูสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 54 
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และผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดย้ืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษัทภายในวนัที่ก าหนดแลว้ ลิง้คเ์ข้าร่วมประชุม
เฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลท์ี่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้
ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เพื่อใชใ้นการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบของ
บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 54 
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 1 ราย ตอ่ 1 อีเมล ์เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัทสามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ค แท็ป
เล็ต หรือโทรศพัทม์ือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน 
โดยระบบรองรบัการเขา้รว่มประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาดว้ยตนเอง และการ
มอบฉนัทะ 
  กรณีมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ติดตอ่ 

บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด  
โทรศัพท ์097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685  
หรืออีเมล ์ OJ@ojconsultinggroup.com 

 

3. การสง่ค าถามลว่งหนา้ เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุและเป็นการรกัษาสทิธิประโยชนอ์ยา่งเต็มที่หากมีค าถาม

ที่ประสงคจ์ะใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้ หรอืขอ้มลูอื่น ๆ ของบรษัิท สามารถสง่ค าถาม

ลว่งหนา้ถึงเลขานกุารบรษัิทตามที่อยูท่ี่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรอืโดยอีเมล ์suparapornp@singerthai.co.th ภายในวันที ่

21 เมษายน 2564 
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