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กรุณาน าหนังสือฉบับน้ีมาด้วยทุกท่าน เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งคสัโตเดยีนในประเทศไทยเท่านั้น) 
Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) 
 
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 50  ในวนัศุกร์ที่ 21 เมษายน  2560  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม  ชั้น  30  เลขท่ี  72  ถนนเจริญกรุง  แขวงบาง
รัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Fifty (50th) Annual General Meeting of Shareholders will be held on 
Friday, April 21, 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. 
 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

         I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
    มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
        Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
    มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุ้นสามญั                            หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                              เสียง 
           Grant partial shares of             Ordinary share                   shares, entitled to voting right                                             votes 
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(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:       
 
(1)      วาระที่ 1 เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั คร้ังที่ 49 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2559 

Agenda Item 1: To approve the Minutes of the 49th Annual General Meeting of Shareholders held on April 28, 2016. 
           (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
           (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
            For        votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
 

     วาระที่ 2 เร่ือง  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี  ส้ินสุด ณ วนัที่  31 ธันวาคม  2559 

Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s Operating Results for the year 2016 and to approve the 

audited Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income ended 

December 31, 2016 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
           (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
            For        votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
 

   วาระที่ 3 เร่ือง  พจิารณาจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 
Agenda Item 3: To consider and approve the payment of cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2016 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
           (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
            For        votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
 

(2)    วาระที่ 4 เร่ือง พจิารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  Agenda Item 4: To consider the appointment of the directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
           (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
         Vote for all the nominated candidates as a whole. 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
               For                          votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         Vote for an individual nominee. 
  (4.1) ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                    . 
        Director’s name 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
               For                          votes       Against                           votes        Abstain                          votes 

(4.2) ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                    . 
        Director’s name 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
               For                          votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
  (4.3) ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                    . 
        Director’s name 
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    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
               For                          votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
           
 วาระที่ 5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560 

Agenda  Item 5: To determine the  remuneration of the Company’s  Board of  Directors  for  the  year  2017 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
             (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

            For        votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
 
            วาระที่ 6 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 

 Agenda  Item 6: To appoint the Auditor and consider the Auditor’s fee for  year  2016 
                   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
           (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
            For        votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
 

  วาระที่ 7 เร่ือง  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
Agenda Item 8:  Other business (if any) 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
           For        votes       Against                           votes        Abstain                          votes 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

      Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
as a shareholder. 
 
(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 

proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
  
 
  ลงช่ือ                                                               ผู้มอบฉันทะ 

          Signature (                                                              ) Proxy Grantor 
   ลงช่ือ                                                                 ผู้ รับมอบฉันทะ 
           Signature (                                                              ) Proxy Holder 
   ลงช่ือ                                                                ผู้ รับมอบฉันทะ 
           Signature (                                                              ) Proxy Holder    
   ลงช่ือ                                                                 ผู้ รับมอบฉันทะ 

         Signature (                                                                   ) Proxy Holder 
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หมายเหตุ 
Remarks: 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ แบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian)  เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คสัโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint 
more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 
individual nominee. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the 
Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั                 ซิงเกอร์ประเทศไทย      จ  ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Singer Thailand public company limited. 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ คร้ังที่ 50 ในวนัศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุม   อาคาร กสท โทรคมนาคม 

ช้ัน 30 เลขที่ 72  ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืน 
In the Meeting of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 50th to be held on Friday, 21th April 2017 at 10.00 hours at 

the conference room, CAT Telecom Tower, 30th Floor, 72  Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok or on the date and at the place as may 
be postponed or changed. 

 
  วาระท่ี                                   เร่ือง                                                                                         .                                                                      
        Agenda Item:                      Subject: 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  เห็นดว้ย                      เสียง   ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

      For        votes         Against                           votes        Abstain                          votes 
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