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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy Form (Form B) 

 
 

เขียนที.่..................................................................... 
                                                                                         Written at  
                                                                                         วันท่ี..................เดือน............................. พ.ศ................... 
 Date      Month                     Year         

          (1)ข้าพเจ้า.....................................................................…………………………………...........อาย.ุ................ปี สัญชาติ………............…... 
      I/We                                               Age            Nationality 
อยู่บ้านเลขที.่..............……...................ถนน.……………..................................ตำบล/แขวง……..........................................….............................. 
Residing at No.                        Road                                    Sub-District 
อำเภอ/เขต........................................................................จังหวัด..……........................................................รหสัไปรษณีย.์………..................... 
District           Province         Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)   
   Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 

 
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง ดงันี ้ 
Holding the total number of                      share (s) and having the voting rights equivalent to vote as follows: 

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

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

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
        Hereby authorize 

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

อยู่บ้านเลขที่.……........………ถนน..................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.................………............. 
Residing at No.          Road                         Sub-District           District  
จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณยี์..........…………………......… หรือ 
Province        Postal Code       or 
  กรรมการอิสระของบริษัท  
  Independent Director 

(1) นางสาวรมิดา พัชราวนิช อายุ 51  ปี  อยู่บ้านเลขที่  1 ซอยชักพระ 15 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10170  และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Ms. Ramiha  Pacharavanich, Age 51, 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) นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร อายุ 62  ปี  อยู่บ้านเลขที่  5/1248 หมู่ที่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120  และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Ms. Sajjaphorn Kanittabut, Age 62, Residing at No 5/1248 Moo 10, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret 
District, Nonthaburi Province 11120, and has no special interest which is different from other 
directors  

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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 2022, which will be held on Tuesday, April 26, 2022 at 14.00 hours., via electronic device or any date and 
at any postponement thereof. 

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

  วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

 Agenda 1 :  Approval the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 
2021. 

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

respects 
(ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 
วาระที ่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2564 
Agenda 2: Acknowledgement of the Report of the Board of Directors on the Operating 
Results of Year 2021. 
 
วาระที ่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the 
year-ended 31 December 2021 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 
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 วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
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 2021. 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
                Approve                Disapprove    Abstain 

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

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

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

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. นายญนน์  โภคทรัพย์ 

         Mr. Yol Phokasub 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
2. นายทรงวิทย์  ฐิติปุญญา 

        Mr. Songvit Titipunya 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
3. นายธนะชยั  บัณฑิตวรภูม ิ

        Mr.Tanachai Bunditvorapoom 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
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วาระที ่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจำปี 2565 
Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for 

Year 2022 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดจำนวนเงินคา่สอบบัญช ี
Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit 

Fees  

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 69 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
Agenda 8 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 46 to 69 
objectives and Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association – Business 
Objectives 

 วาระที่ 8.1 พิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 69 ข้อ  
Agenda 8.1 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives 
from 46 to 69 objectives 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 
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 วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิม
วัตถุประสงค์บริษัทฯ 
Agenda 8.2 : To consider Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s 
Memorandum of Association - Business Objectives 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9: Any other businesses (if any) 

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

respects 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain  

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่ เห็นสมควร   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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ
ด้วยตนเองทุกประการ 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. 

 
 

ลงช่ือ /Signed.....................................................................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                (                                                                         ) 

 
ลงช่ือ /Signed....................................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy                
                 (                                                                          ) 

หมายเหตุ / Remarks:        
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
  For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. / Annex Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  

โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 

for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on Tuesday, April 26, 2022 at 14.00 hours, via electronic device 
, or any date and at any postponement thereof.  

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

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

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

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

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

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

respects       

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

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

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

respects 

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

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะนี้ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We hereby certify that the statement in this Annex Proxy Form B. is correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed.........................................................................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
         (                                                                                                      ) 
ลงช่ือ/Signed.............................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
           (                                                                                                    )  


