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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

Proxy Form (Form B) 
 

 
เขียนที่...................................................................... 
Written at  

                                                                                                          วนัท่ี..................เดือน............................. พ.ศ................... 
 Date           Month                             Year         

          (1)ขา้พเจา้.....................................................................…………...........อาย.ุ................ปี สญัชาต…ิ……............…... 
        I/We                Age         Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี...............……...................ถนน.…………….............................ต าบล/แขวง…….....................….............................. 
Residing at No. Road                                               Sub-District 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั..……................................................รหสัไปรษณีย.์………..................... 
District       Province     Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซินเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)   

       Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...............................................เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                 share (s) and having the voting rights equivalent to vote as follows: 

หุน้สามญั................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง 
     Ordinary share      share (s), having the voting rights equivalent to  vote. 

หุน้บรุมิสิทธิ...…......................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................เสียง 
 Preference share           share (s), having the voting rights equivalent to   vote.  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
        Hereby authorize 

(1)........…………............................................................................................………อาย…ุ…....................ปี 
           Age                    Years 

อยู่บา้นเลขที่.……........………ถนน..................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.................………............. 
Residing at No.                  Road                                Sub-District            District  
จงัหวดั..........................………......รหสัไปรษณีย.์.........…………………......… หรือ 

Province              Postal Code                          or 

  กรรมการอิสระของบรษิัท  
  Independent Director 

(1) รองศาสตราจารย ์พัชรา พัชราวนิช อายุ 50  ปี  อยู่บา้นเลขที่  1 ซอยชกัพระ 15 ถนนชกัพระ แขวงคลองชกั
พระ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10170  และไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Associate Professor Pachara Pachravanich, Age 50, Residing at No 1 Chak Phra Alley 15, Chak Phra 
Rd., Khlong Chak Phra Sub- District, Taling Chan District, Bangkok 10170 and has no special interest 
which is different from other directors  
หรือ /or 

อากรแสตมป์ 
20 บาท  

  Stamp Duty 
20 Baht 
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(2) นายสุรพงศ ์ อุทัยชลานนท ์อายุ 68  ปี  อยู่บา้นเลขที่  712 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง     
กรุงเทพมหานคร 10250  และไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Mr. Surapong Uthaichalanond, Age 68, Residing at No, 712 Sri Nakharin Rd., Suan Luang, Suan 
Luang, Bangkok 10250 and has no special interest which is different from other directors  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  หรือจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Company’s Annual General Meeting of 
Shareholders Year 2021, which will be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours., via electronic device or any date and at 
any postponement thereof. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

  วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

 Agenda 1: To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders       
No. 1/2020 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 
วาระที ่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2563 
Agenda 2: To consider Acknowledgment of Report of the Board of Directors on the Company’s 2020 
Performance 
 
วาระที ่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 
2563 
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the year-ended         
31 December 2020 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 
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 วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงนิปัน

ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda 4: To consider omitting the allocation of the net profit as legal reserve and approve omitting 
the dividend payment from the operating result of the year 2020. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
                Approve                Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่ 5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 5: To consider Approval of Election of Directors in replacement of those retiring by rotation 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
               การแต่งตั้งกรรมการทัง้ชุด 
    Vote for all the nominated candidates as a whole 

   เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. นายประธาน อรัณยกานนท ์

         Mr.Pratarn Aranyakananda 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
2. นางปริญดา วงศว์ทิวัส 

        Mrs.Parinda Vongvitavat 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
 

วาระที ่ 6  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for 
Year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 
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วาระที ่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญช ี
Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ  
Agenda 8 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 45 to 46 
objectives and Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association – Business Objectives 

 วาระที ่8.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ  
Agenda 8.1 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 45 to 
46 objectives 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 วาระที ่8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงคบ์ริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มวัตถุประสงคบ์ริษัทฯ 
Agenda 8.2 : To consider Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of 
Association - Business Objectives 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9: Any other businesses (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain  
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง กรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด    
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   

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

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แต่ กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ 

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.....................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                          (                                                                                                ) 

 
ลงชื่อ /Signed....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy

     (                                                                                 ) 
หมายเหตุ / Remarks:        
1  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได ้
  For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. / Annex Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนิเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

โดยจะเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 

for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours, via electronic device 
, or any date and at any postponement thereof.  

 
วาระที.่.............................  เร่ือง  ................................................................................................................ 
Agenda    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที.่...............................  เร่ือง  ............................................................................................................... 
Agenda    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects       

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

    Approve       Disapprove      Abstain 
วาระที ่ ..............................  เร่ือง  ............................................................................................................... 
Agenda    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the statement in this Annex Proxy Form B. is correct, complete and true in all respects. 
 

ลงชื่อ/Signed.........................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
         (                                                                                                      ) 
ลงชื่อ/Signed.............................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
           (                                                                                                    )  


