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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

Proxy Form A 

เขียนที่      
       Written at    

วนัท่ี      เดือน    พ.ศ.    
Date   Month  Year   

 
ขา้พเจา้       ___ _________ อาย ุ __________________ปี สญัชาติ ________________ 
I/We              age                                       years  Nationality  

อยู่บา้นเลขท่ี _____________________   ถนน _______________________________ ต าบล / แขวง _____________________________ 
Address                                                                Road                         Tambol / District  

อ าเภอ / เขต _____________________________ จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์ ____________________ 
Amphur / District                             Province                                Postal Code 

 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนิเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”)  
Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”)  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ________________________  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________________  เสียง 
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: 

หุน้สามญั จ านวน ___________________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ____________________________  เสียง   
Ordinary share for                                                                  share(s), and having the voting rights equivalent to                                                        vote(s) 

หุน้บรุมิสิทธิ จ านวน _______________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ______________________________ เสียง                 
Preferred share for                                                               share(s), and  having the voting rights equivalent to                                                         vote(s) 

ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint           
 
(1) ชื่อ-นามสกลุ              อาย ุ    ปี 
Name – Surname                            age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี       ถนน      ต าบล / แขวง     
Address                        Road    Tambol / District  

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

หรือ / or 

 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Baht 20 Stamp Duty 
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(2) ชื่อ-นามสกลุ              อาย ุ    ปี 
Name – Surname                                              age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี       ถนน      ต าบล / แขวง     
Address     Road    Tambol / District  

อ าเภอ / เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
Amphur / District     Province   Postal Code 

หรือ / or 

(3) ชื่อ-นามสกลุ              อาย ุ    ปี 
 Name – Surname                                             age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี       ถนน      ต าบล / แขวง     
Address                        Road    Tambol / District  

อ าเภอ / เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
Amphur / District                        Province                       Postal Code 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดทีี่ 29 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  หรือที่จะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลาและสถานท่ีอื่น 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 2021, which will be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours., via electronic device, or such other date, time and place 

as the meeting may be adjourned. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 
 

ลงชื่อ/Signed ________________________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
 (                                            ) 

 
ลงชื่อ/Signed ________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

     (                                            ) 
 

ลงชื่อ/Signed ________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
(                                            ) 

 
ลงชื่อ/Signed ________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

(                                            ) 
หมายเหตุ / Remarks 
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนได ้
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. 


