
แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
Registration form for attending the E-EGM through Electronics Meeting Platform 

         
        เขียนที่.................................................... 
        Written at  
      วนัท่ี ..........................เดือน.............................พ.ศ.................  
      Date Month Year  
 
ขา้พเจา้....................................................................หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง.........................  
I/We,             Identification Card/Passport number  
สญัชาติ.......................................อยูบ่า้นเลขที่...................ถนน........................................ตาํบล/แขวง......................... 
Nationality         Residing at No.    Road          Subdistrict  
อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
District           Province      Postal Code  
อีเมล.์......................................................โทรศพัทม์ือถือ...............................................................................................  
E-mail           Mobile Phone  
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม...........................................หุน้  
As a shareholder of Singer Thailand Public Company Limited, holding a total number of ………………......shares. 
 

ขา้พเจา้ขอยืนยืนเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัองัคารที่ 26 ตลุาคม 
2564  เวลา 10.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส(์E EGM) กรุณาสง่ลิง้คเ์ขา้รว่มประชมุเฉพาะบคุคลสาํหรบัเขา้ รว่มประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ตามกฎหมายที ่เก่ียวขอ้ง  
I confirm to attend the meeting and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on October 26, 
2021 at 10.00 a.m. Please send individual link to attend the E-EGM in accordance with relevant laws. 
 
ลงทะเบียนแจง้ความประสงคโ์ดย QR Code (เริม่ใชง้านวนัท่ี 8 ตลุาคม 2564)  
หรอืแจง้ความประสงค ์โดยสง่แบบฟอรม์มายงับรษัิท หรอืโดยสแกน หรอืถ่ายรูปมายงับรษัิทท่ีอีเมล ์
suparapornp@singerthai.co.th    ภายในวันที ่22 ตุลาคม 2564  
 
Register via QR Code (Starting on October 8, 2021) or sending this form to the Company or scanning or taking 
photos and send them to Email: suparapornp@singerthai.co.th   within October 22, 2021. 
หรอืสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่ ศภุราภรณ ์พงษ์นุม่กลู โทร. 02-352-4777 ตอ่ 4201 
For more information, please contact; Suparaporn Phongnumkul Tel. 023524777 ext. 4201 
 

ลงช่ือ/Signed.......................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder          

(………………………………………………) 
 

mailto:suparapornp@singerthai.co.th
mailto:suparapornp@singerthai.co.th


ข้อปฎิบัตสิ าหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบไุว ้ มายงับรษัิท

ภายใน วนัท่ี 22 ตลุาคม 2564 เมื่อบรษัิทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ

เขา้รว่มประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคูม่ือ

การเขา้ใชง้านไปยงัอเีมลท์ี่ทา่นไดส้ง่มาแจง้บรษัิท โดยจะสง่ link ลว่งหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุ ได้ 2 วิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีสง่ขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีสง่ขอ้มลูทาง QR Code  
 

กรณีผู้ถอืหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ด้วยวิธีการส่ง
ข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) (เอกสารแนบที่ 10) โดยขอใหท้า่นระบ ุ

อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของทา่น ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวั

ราชการ หรอืใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลงช่ือ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบ

หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่สว่นราชการออกให ้และยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลง

ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่สว่นราชการออกให ้และยงัไม่

หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 



2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 

 กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-

Meeting) 

o แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่

รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติิบคุคล (กรรมการ) ท่ีมีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลและมขีอ้ความแสดง

ใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ที่สว่นราชการออกให ้และยงั

ไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน  6 เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) 

ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่สว่นราชการออกให ้และยงั

ไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ 

 

ผู้ถอืหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุ้นที่เป็นนิติบคุคล โดยเอกสาร

แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี ้(แลว้แตก่รณี) 

 - ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคล หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (แลว้แตก่รณี) ซึ่งลงลายมือช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 - ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ ไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ซึง่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบคุคล โดยจะตอ้ง

มีรายละเอียดช่ือนิติบคุคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการ

ลงลายมือช่ือ รวมถึงที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

 - เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อ

หุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 



ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 - เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 

 - หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 - หนงัสอืยืนยนัวา่คสัโตเดียนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโดเดียน    

 

3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบ

ตา่ง ๆ (ขอ้2) โดยจดัสง่มาใหบ้รษัิท ภายในวนัที่ 22 ตุลาคม 2564  

 ช่องทาง E-Mail : suparapornp@singerthai.co.th 

 ช่องทางไปรษณีย ์:  

จ่าหนา้ซอง : แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ ์
เลขที่  72 ชั้น 17 อาคาร กสท โทรคมนาคม  
ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท:์ 02-352-4777 ต่อ 4201 

 

กรณีผู้ถอืหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรนิกส ์(E-EGM) โดยช่องทาง QR 
Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผา่น Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 

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

 

2. กรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

1. เลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์

2. ช่ือ (ไมต่อ้งระบคุ าน าหนา้) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ไมต่อ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี ้

3. นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้สช่ื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 

4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

5. แนบไฟลห์นงัสอืรบัรองบรษัิท (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล)  

6. เลอืกยอมรบัเง่ือนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคล 

7. กด “ยืนยนั”  

 

 

mailto:suparapornp@singerthai.co.th


3. ตรวจสอบช่ือผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

2. Email เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

3. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

4. เลอืกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

i. เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่น E-AGM 

ii. มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผา่น E-AGM 

iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

5. กด “ถดัไป” 
 

กรณี ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บนัทกึรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 

1.1 กดอนญุาตยอมรบัใหเ้วบไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

 

1.2 ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเต็มใบ  

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บนัทกึ” 

 กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม”่ 

1.3 ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พรอ้มถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอยา่งที่ปรากฏ) 

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บนัทกึ” 

 กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม”่ 

1.4 กด “ถดัไป” 

1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

1.6 กด “เสรจ็สิน้” 

 

 

 

 



กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM 

1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ช่ือ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

b. ช่ือ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

c. แนบไฟลส์  าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

d. แนบไฟลห์นงัสอืมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

e. กด “ถดัไป” 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

5. กด “เสรจ็สิน้” 
 

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

5. กด “เสรจ็สิน้ 

 

หมายเหต ุ: 

 ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ จะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แตว่นัท่ี 8 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 22 ตลุาคม 2564  

 กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล)   

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บั  E-

Mail จ านวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน

ระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ไดร้บั E-Mail 

ดงักลา่วภายในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 ใหต้ิดตอ่บรษัิทโดยทนัที 

2. การเขา้รว่มประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร  ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเลต็ (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผา่น Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้น

พืน้ฐาน  



หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผา่นทางแท็บเลต็ (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อถึงเวลา

ประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting ทา่นจะสามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ย

โดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 
 

*** การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมใน

รูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 
 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมแบบ E-EGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่านอื่นเขา้รว่ม

ประชุมแบบ E-EGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารแนบที่ 9) 

โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ตามที่บรษัิทไดก้ าหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้ริษัท ภายในวันที่ 

20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

 ทางอีเมล ์: suparapornp@singerthai.co.th  

 ทางไปรษณีย:์  
โดยจ่าหนา้ซอง : หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ ์
เลขที่  72 ชั้น 17 อาคาร กสท โทรคมนาคม  
ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท:์ 02-352-4777 ต่อ 4201 

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
mailto:suparapornp@singerthai.co.th


หมายเหต ุ:  กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านไดร้ะบมุาใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้มีสทิธิออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพียงอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ไมส่ามารถแบง่การออกคะแนนเสยีงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แตเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของ Custodian) 

 
กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
 
กรุณาน าสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบ
ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถา้มี) 

3. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทo 

4. หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัสง่ขอ้มลูใหบ้รษัิท ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

 ทางอีเมล ์: suparapornp@singerthai.co.th  

 ทางไปรษณีย:์  

โดยจ่าหนา้ซอง : หนังสือมอบฉันทะ EGM 1/2564 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ ์
เลขที่  72 ชั้น 17 อาคาร กสท โทรคมนาคม  
ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท:์ 02-352-4777 ต่อ 4201 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกีย่วข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึง
จะพิจารณาในการประชุม E-EGM  

กรณีทา่นผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุภายในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2564 ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 ทางอีเมล ์: suparapornp@singerthai.co.th 

 
 

 
 

mailto:suparapornp@singerthai.co.th


 ทางไปรษณีย:์ 
 โดยจ่าหนา้ซอง : คาํถามและคาํแนะนําในการประชุม EGM 1/2564 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ ์
เลขที่  72 ชั้น 17 อาคาร กสท โทรคมนาคม  
 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท:์ 02-352-4777 ต่อ 4201 

 

2. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งระบช่ืุอและ

นามสกลุ พรอ้มแจง้วา่เป็นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการสง่ค าแนะน าหรอืค าถามทกุ

ครัง้ บรษัิทเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี  ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องตนเอง 

หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบสง่ค าเชิญใหท้า่นสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสรจ็

ทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลข์องผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ) 
 

 
ทัง้นี ้หากผู้ถอืหุ้นมีข้อสงสัยเกีย่วกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที ่ดังนี ้

1. เรือ่งการสง่เอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ (E-Meeting) ติดตอ่เลขานกุารบรษัิทเพื่อ

สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามชอ่งทางการติดตอ่บรษัิท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรือ่งขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสยีงผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอยา่งถกูตอ้งและ

ครบถว้นแลว้ ตดิตอ่บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไป

ใหท้า่น 


