
กรุณาน าหนังสือฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
PROXY   Form  A. 

 
      เขียน                      
      Written at 
      วนัท่ี                    เดือน                         พ.ศ.                       . 
      Date                   Month           year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                    สญัชาติ                                                                . 
I/We                 Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                     ถนน                                                     ต  าบล/แขวง                                                      . 
Address                        Road                     Sub-District   
อ าเภอ/เขต                                        จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย ์                                        . 
District                        Province                                                   Zip Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั                              ซิงเกอร์ประเทศไทย                                          จ  ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Singer Thailand Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                             หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                                             shares  and the voting right equals to                                    votes as follows      
 หุ้นสามญั                                                        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                            เสียง 
 Ordinary share                                               shares    equal to voting right                                                  votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
        Hereby appoint 

(1)นาย / นาง / นางสาว                                                                                              อาย ุ                                  ปี   
    Mr. / Mrs. / Miss                      Age                               Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                         ถนน                                              ต  าบล/แขวง                                                            . 
Address                             Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต                                          จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย ์                                      หรือ 
District                          Province                                                Zip Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว                                                                                             อาย ุ                                  ปี   
    Mr. / Mrs. / Miss                     Age                               Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                        ถนน                                               ต  าบล/แขวง                                                          . 
Address                            Road                   Sub-District 
อ าเภอ/เขต                                         จงัหวดั                                               รหสัไปรษณีย ์                                      หรือ 
District                          Province                                                Zip Code 

(3)  นาย / นาง / นางสาว                                                                                             อาย ุ                                  ปี   
    Mr. / Mrs. / Miss                       Age                                Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                        ถนน                                               ต  าบล/แขวง                                                          . 
Address                            Road                   Sub-District 
อ าเภอ/เขต                                         จงัหวดั                                               รหสัไปรษณีย ์                                      . 
District                          Province                                                Zip Code 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั   
คร้ังท่ี 49  ในวนัพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร กสท โทรคมนาคม  ชั้น  30  เลขท่ี  72  ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Forty-Eighth (49th) Annual General Meeting of Shareholders 
will be held on Thursday, April 28, 2016, at 10.00 a.m. at 72 CAT Telecom Tower, 30th Floor, Charoenkrung Road, Bangrak, 
Bangkok, Thailand  or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ                                                                 ผูม้อบฉนัทะ 
             Signature (                                                              ) Proxy Grantor 
     ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 
             Signature (                                                              ) Proxy Holder 
     ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 
             Signature (                                                              ) Proxy Holder 
     ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 
            Signature (                                                              ) Proxy Holder 
หมายเหตุ 
Remarks: 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting.  A shareholder may not appoint more than one 
proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 


