
  

 - 1 - of 6 

 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งให้คสัโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
 

เขียนท่ี ............................................................................ 
 Written at 
       วนัท่ี .........เดือน ................................... พ.ศ. ............... 
      Date         Month                                   Year 
  

 
( 1 ) ขา้พเจา้ ..................................................................................สัญชาติ.....................อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ 
       I/We           Nationality               Residing at 

ถนน ......................................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต........................................................... 
Road                                                                  Sub – District                                District 

จงัหวดั..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................................................... 
Province          Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กบั...................................................................................................... 
As being the custodian of 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั............................................................ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ ...........................จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of                                                     Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม........................ …………หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                                    share (s) and having the voting rights equivalent to                                 vote as follows: 

หุ้นสามญั.....................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................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.   
  
 ( 2 ) ขอมอบฉนัทะให ้
      Hereby appoint 
  1.....................................................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
                                                                     Age                      Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ...........................................................................  
Residing at                                Road                                                            Sub – District 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 
District                                                             Province                                                           Postal Code                                          Or 
  
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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 2.....................................................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
                                           Age                      Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง .................................................. ........................ 
Residing at                                Road                                                            Sub – District 
 

อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

District                                                             Province                                                           Postal Code                                          Or 

  

 3. ...................................................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
                                                                                                                                                                               Age                      Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี ...............................ถนน............................................................ ต าบล/แขวง......................................................................... 
Residing at                                Road                                                            Sub – District 

อ าเภอ/เขต...................................................... ..จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์...........................................   

District                                                             Province                                                           Postal Code                

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563                                
ในวันพฤหัสบดทีี่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทัฯ เลขท่ี 149 หมู ่3 ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Company’s the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2020 to be held on Thursday, October 15, 2020 at 16:00 hours at the meeting room of the Company at 
No. 149 Moo 3 Theparak Sub-District, Muang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province. The meeting will be conducted via 
electronic device (E-EGM), or any date and at any postponement thereof. 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
   มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

Grant partial shares of 

  หุ้นสามญั.........................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.........................................เสียง 

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

  หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.........................................เสียง 

                                 Preference share                       share(s), having the voting rights equivalent to     vote.   

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด..................................................................เสียง 

  Total voting rights                                                                                                    vote (s) 
 ( 4 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                         I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
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วาระท่ี 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

Agenda 1: To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

   (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……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
                                                       Approve               vote(s)        Disapprove            vote(s)                    Abstain                      vote(s) 

 

วาระที่  2   พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายใต้วงเงินรวมไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 

Agenda 2: To consider and approve the issuance and offering of debt instruments in the total amount not exceeding 
THB 1,500 Million 

   (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……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
             Approve               vote(s)        Disapprove            vote(s)                    Abstain                      vote(s) 

 

  
 วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

 Agenda 3: To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  

   (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……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
           Approve               vote(s)        Disapprove            vote(s)                    Abstain                      vote(s) 
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วาระท่ี  4 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 4 : 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……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
                                               Approve               vote(s)       Disapprove              vote(s)                  Abstain                      vote(s) 

   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
(5) 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) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ไดม้ีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ          ในเร่ืองอื่นใด

นอกเหนือจากท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึง กรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร 

(6) 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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ 

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

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

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

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

                                 (                                                            ) 
หมายเหตุ/Remarks         

   1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ  ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน  
(Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 
  จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spli t the number of shares to many proxies 
for splitting votes. 

3.           วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
 For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director.  
4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ 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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                            ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
                         Supplemental Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited. 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. 

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 to be held on Thursday, October 15, 2020 at 16:00 hours 
ณ ห้องประชุมบริษทัฯ เลขท่ี 149 หมู่ 3 ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะเป็นการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนกิส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
at the meeting room of the Company at No. 149 Moo 3 Theparak Sub-District, Muang Samut Prakarn District, Samut Prakarn 
Province. The meeting will be conducted via electronic device (E-EGM), or any date and at any postponement thereof 

 

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

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

             Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 

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

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (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......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

         Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
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วาระที่ .......................... เร่ือง...................................................................................................................................................... 
Agenda Item        Subject 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (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......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

                      Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 

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

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (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......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

          Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 

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

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (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......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

                    Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 
 

  


