อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

Baht 20 Stamp
Duty

แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เขียนที่ ............................................................................
Written at
วันที่ .........เดือน ................................... พ.ศ. ...............
Date Month
Year
( 1 ) ข้าพเจ้า ..................................................................................สัญชาติ.....................อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................
I/We
Nationality
Residing at
ถนน ......................................................ตาบล/แขวง ...................................................... อาเภอ/เขต...........................................................
Road

Sub – District

District

จังหวัด..........................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................................................
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ......................................................................................................
As being the custodian of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ............................................................ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ ...........................จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of
Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”),
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม........................ …………หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสี ยง ดังนี้
Holding the total number of

share (s) and having the voting rights equivalent to

vote as follows:

หุน้ สามัญ.....................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสี ยง
Ordinary share

share(s), having the voting rights equivalent to

vote.

หุน้ บุริมสิทธิ.................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสี ยง
Preference share

share(s), having the voting rights equivalent to

vote.

( 2 ) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1 ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................................................................อายุ..............................ปี
Name - Surname
Age
Years
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน ...........................................................ตาบล/แขวง ...........................................................................
Residing at
Road
Sub – District
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
District
Province
Postal Code
Or
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2 ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................................................................อายุ..............................ปี

Age

Name - Surname

Years

อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน ...........................................................ตาบล/แขวง .................................................. ........................
Residing at
Road
Sub – District
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
District
Province
Postal Code
Or
3 ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................................................................อายุ..............................ปี

Age

Name - Surname

Years

อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................ถนน............................................................ ตาบล/แขวง.........................................................................
Residing at
Road
Sub – District
อาเภอ/เขต...................................................... ..จังหวัด............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................
District

Province

Postal Code

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 25 61
ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด
(กม.1) เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Anyone of the above as my/our proxy holder 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 any date and at
any postponement thereof.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
หุน้ สามัญ.........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้..........................................เสี ยง
Ordinary share

share(s), having the voting rights equivalent to

vote.

หุน้ บุริมสิทธิ....................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้..........................................เสี ยง
Preference share

share(s), having the voting rights equivalent to

รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด..................................................................เสี ยง
Total voting rights
vote (s)
( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
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vote.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
Agenda 1: To consider Certification of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2017
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานปี 2560
Agenda 2: To consider Acknowledgment of Report of the Board of Directors on the Company’s 2017 Performance
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the year-ended 31 December
2017
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปันผลเป็ นหุ้นปันผลและเงินสด สาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2560
Agenda 4: To consider Allocation of the Net Profit as Legal Reserve and Payment of Dividend in Forms of Share
Dividend and Cash for Year 2017
4.1 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล เมื่อ 6 มิถุนายน 2560
4.1 To acknowledge Payment of Interim Payment of Dividend on 6 June 2017
4.2 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
4.2 To consider Approval of Allocation of the 2017 Net Profit as Legal Reserve
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

4.3 พิจารณาอนุมตั จิ ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เป็ นหุ้นปันผลและเงินสด

4.3 To consider Approval of Dividend Payment out of the Company’s 2017 Performance in the Forms of Share
Dividend and Cash
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย……...….เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Approve

vote(s)

Disapprove

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
Agenda 5: To consider Approval of Increase of the Company’s Registered Capital and Allotment of the newly issued
Ordinary Shares of the Company
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Approve

vote(s) Disapprove

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
Agenda 6: To consider Approval of Amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to
be consistent with the proposed Increase of the Company’s Registered Capital
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve

vote(s)

Disapprove

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
vote(s)

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระ
Agenda 7: To consider Approval of Election of Directors in replacement of those retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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vote(s)

 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่ งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve

vote(s)

Disapprove

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
vote(s)

Abstain

vote(s)

 การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee
การแต่ งตั้งกรรมการทีอ่ อกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ ง
Appointment of directors who retired by rotation
1. นายประธาน อรัณยกานนท์
Mr. Pratarn Aranyakananda
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

2. นางปริญดา วงศ์ วทิ วัส
Mrs. Parinda Vongvitavat
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

3. นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ
Mr. Chairat Kamonoratep
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2561
Agenda 8: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for Year 2018
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)
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 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
Agenda 9: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees for Year
2018
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

วาระที่ 10 พิจารณาเพิม่ วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้ อ เป็ น 45 ข้ อ และการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ
ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
Agenda 10: To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 44 to 45 objectives
and Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association – Business Objectives
10.1 พิจารณาเพิม่ วัตถุประสงค์ ของบริษัท จากเดิม 44 ข้ อ เป็ น 45 ข้ อ
10.1 To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 44 to 45 objectives
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร]
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง
 ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)
Abstain
vote(s)
10.2 พิจารณาแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ บริษัท ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์ บริษัท
10.2 To consider Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association - Business
Objectives
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย……...….เสี ยง
ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s)
Abstain
vote(s)
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วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 11: Any other businesses (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย……...….เสี ยง
Approve
vote(s)

 ไม่เห็นด้วย…...…….เสี ยง
Disapprove
vote(s)

 งดออกเสี ยง…...…….เสี ยง
Abstain
vote(s)

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our
voting as a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึง กรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใดก็ตาม ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition
of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิ จการใดที่ ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed .............................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงชื่อ/Signed .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงชื่อ/Signed .............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
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หมายเหตุ/Remarks
1.
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2.
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.
3.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director.
4.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the
Supplemental Proxy Form as enclosed.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Annex Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited
for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on 26 April 2018 at 14.00 hr.
at Silk 1 – Silk 2 Rooms, 2rd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), No. 88 Bangna-Trad Road (km.1)
Bangna, Bangkok 10260, or any date and at any postponement thereof

วาระที่ .......................... เรื่ อง........................................................................................................................................................
Agenda Item
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย......................เสี ยง  งดออกเสี ยง......................เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ .......................... เรื่ อง......................................................................................................................................................
Agenda Item
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย......................เสี ยง  งดออกเสี ยง......................เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)

-9-

วาระที่ .......................... เรื่ อง......................................................................................................................................................
Agenda Item
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย......................เสี ยง  งดออกเสี ยง......................เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ .......................... เรื่ อง......................................................................................................................................................
Agenda Item
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย......................เสี ยง  งดออกเสี ยง......................เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ .......................... เรื่ อง......................................................................................................................................................
Agenda Item
Subject
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย......................เสี ยง  งดออกเสี ยง......................เสี ยง
Approve
vote(s) Disapprove
vote(s) Abstain
vote(s)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะนี้ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the statement in this Annex Proxy Form B. is correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed...................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉั นทะ/Proxy
(
)
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