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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

Proxy Form A 

เขียนที ่     

       Written at    
วนัท่ี      เดือน    พ.ศ.    

Date Month  Year   

 

ข้าพเจ้า        ______ อาย ุ______  ปี สญัชาติ ________________ 

I/We            age             years  Nationality  

อยูบ้่านเลขท่ี _________   ถนน ______________________ ต าบล / แขวง _______________________ 

Address                    Road    Tambol / District  

อ าเภอ / เขต _________________ จงัหวดั ___________________ รหสัไปรษณีย์ _________________ 

Amphur / District   Province            Postal Code 

 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม       _______________  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั _________  เสยีง 
holding share(s) in the total amount of              share(s) and having the right to vote equal to              vote(s). 

มีรายละเอยีดดงันี ้
The details of which are as follows: 

หุ้นสามญั จ านวน _____________________ หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ______________  เสยีง
Ordinary share for                                                share(s), and having the voting rights equivalent to             vote(s) 

หุ้นบริุมสทิธิ จ านวน ____________________ หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั _______________ เสยีง
Preferred share for                                                share(s), and  having the voting rights equivalent to             vote(s) 

ขอมอบฉนัทะให้  

Hereby appoint           
 

(1)  ช่ือ-นามสกลุ              อาย ุ    ปี 

Name – Surname        age         years 

อยูบ้่านเลขท่ี       ถนน      ต าบล / แขวง     

Address     Road    Tambol / District  

อ าเภอ / เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   _____   
Amphur / District     Province   Postal Code    

หรือ / or 

(2)  ช่ือ-นามสกลุ              อาย ุ    ปี 

Name – Surname        age         years 

อยูบ้่านเลขท่ี       ถนน      ต าบล / แขวง     

Address     Road    Tambol / District  

อ าเภอ / เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

Amphur / District     Province   Postal Code 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Baht 20 Stamp Duty 
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หรือ / or 

(3)  ช่ือ-นามสกลุ              อาย ุ    ปี 

Name – Surname        age         years 

อยูบ้่านเลขท่ี       ถนน      ต าบล / แขวง     

Address     Road    Tambol / District  

อ าเภอ / เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

Amphur / District     Province   Postal Code 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 ของบริษัท ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชัน้ 2 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบ

เทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น 

Anyone of the above as my/our proxy  to attend and vote on my/our behalf at the Company’s Annual General Meeting 

of Shareholders for Year 2018, which will be held on Thursday, 26 April 2018 at 14.00 hr., at Silk 1 –  Silk 2 Room, 

2nd Floor, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), No. 88  Bangna Trad Road (Km.1) , Bangna, 

Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting shall be deemed as if they have been undertaken by 

myself/ourselves in all respect. 

 

 

 

 

ลงช่ือ/Signed ________________________________ ผู้มอบฉนัทะ / Grantor 

(                                          ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed ________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

(                                          ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed ________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

(                                          ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed ________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

(                                          ) 

หมายเหตุ / Remarks 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนได้ 

The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The shareholder may not split 

his/hers/ their share(s) to more than one proxy holder to attend and vote at the meeting. 


