
 

หนา้ 1 
 

       
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

Proxy Form (Form B) 
 

เขียนท่ี............................................................................. 
Written at  

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

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

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)   
       Being a shareholders of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.........................................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง 
ดงัน้ีHolding the total number of                                                 share (s) and having the voting rights equivalent to       vote as follows: 

หุ้นสามญั...................................................หุ้นออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสียง 
     Ordinary share          share (s), having the voting rights equivalent to  vote. 

หุ้นบุริมสิทธิ...…........................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................................เสียง 
 Preference share           share (s), having the voting rights equivalent to   vote.  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
        Hereby authorize 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี.……...........……………ถนน..................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.................……….............. 
Residing at No.                                Road                                  Sub-District               District  
จงัหวดั..........................………......รหสัไปรษณีย.์.........………......… หรือ 
Province              Postal Code      or 
  กรรมการอิสระของบริษทั  
  Independent Director 

(1) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ อาย ุ47  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  1375 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแคเหนือ  อ าเภอบางแค  
จงัหวดักรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์ 10160              หรือ 
Mr. Tanachai Bunditvorapoom, Age 47, Residing at No, 1375 Kanchanaphisek Road, Bang Khae Nuea Sub-

discrite, Bang Khae Discrite, Bangkok 10160         or 
(2) นายประธาน อรัณยกานนท์  อายุ 66  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  68 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพ 10110   
Mr. Pratarn Aranyakananda Age 66, Residing at No 68 Sukhumvit 63 Soi,  Phra Khanong Nuea Sub-discrite, 

Wattana Discrite, Bangkok 10110 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท  

20 Baht Stamp 
Duty 

20 Baht 



 

หนา้ 2 
 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง GH 202-203 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั 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 for 
the Year 2020, which will be held on Thursday, 30 July 2020 at 14.00 hr., at GH 202-203 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. 

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

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
Agenda 1: To consider Certification of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Year 
2019 

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี  2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2562 
Agenda 2: To consider Acknowledgment of Report of the Board of Directors on the Company’s 2019 
Performance 
วาระท่ี  3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the year-ended 31 
December 2019 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 

  วาระท่ี  4   พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

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 2019. 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
                Approve     Disapprove    Abstain 
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วาระท่ี  5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 5: To consider Approval of Election of Directors in replacement of those retiring by rotation 

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

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. พลเอก สิรวุฒิ   สุคันธนาค 

         General Siravudhi Sukanthanark 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
2. นายสุรพงศ์   อุทัยชลานนท์ 

        Mr. Surapong Uthaichalanond 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 

3. นางสาวพชัรา พชัราวนิช 

        Miss Pachara Pacharavanich   

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระท่ี  6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for Year 2020 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 
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วาระท่ี  7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี 
Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees  

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8: Any other businesses (if any) 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain  
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด    
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต ่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ 

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we s pecify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ /Signed...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                             (                                                                                                                   ) 

 
ลงช่ือ /Signed.................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy

   (                                                                                       ) 
หมายเหตุ / Remarks:        
1  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคลได ้
  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. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้อง GH 202-203 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1)  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 
for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, which will be held on Thursday, 30 July 2020 at 02.00 p.m. 

at GH202-203 Room, 2nd floor, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), No. 88 Bangna Trad Road (Km.1) 
 Bang Na, Bangkok 10260, or any date and at any postponement thereof.  

 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ................................................................................................................ 
Agenda    Subject 

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

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ................................................................................................................ 
Agenda    Subject 

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

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

    Approve       Disapprove      Abstain 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ................................................................................................................ 
Agenda    Subject 

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

       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

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

ลงช่ือ/Signed...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
             (                                                                                                                   ) 

ลงช่ือ/Signed...................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
           (                                                                                                )  


