
 

หนา้ 1 / 14 
 

           

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า  

 

 บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้ทุกกลุ่ม และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 (“การประชุมสามญัผูถื้อหุน้”) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี การเสนอระเบียบวาระการประชุมทั้งสองเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ 
ข้อ 1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ตอ้งมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั        
โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้นท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวต่อบริษทัให้
ครบถว้น 

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
2.1 บริษทัก าหนดล าดบัระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นปกติดงัน้ี 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ีผา่นมา 
2) พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั 
3) พิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั 
4) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
5) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ 
6) พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
7) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
8) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

2.2 การสงวนสิทธิ 
คณะกรรมการบริษทัจะปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ี เสนอเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก็ได ้ 
(1) เร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูถื้อหุ้นตามขอ้.1 ขา้งตน้ หรือเป็นเร่ืองท่ีขดั

ต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฏและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควร
สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว  

(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้ 
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(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสอง (12) เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บ

มติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยขอ้เทจ็จริงในการ
น าเสนอคร้ังใหม่ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาคญั  

(5) เร่ืองท่ีเป็นประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
(6) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลแก่บริษทัไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง และ/หรือไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ซ่ึงเสนอเร่ืองนั้นได ้
 
2.3 วธีิการและขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(1) เพื่อใหก้ารจดัเตรียมวาระการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและภายในเวลาท่ีเหมาะสม ผูถื้อหุน้ซ่ึง
มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (เอกสารแนบ 1) และจดัส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐาน และตน้ฉบบัหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุน้ตามคุณสมบติัท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ 1 มายงัเลขาณุการของบริษทัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดย
บริษทัจะยึดถือวนัท่ีประทับรับ ณ ท่ีท าการไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกัในการพิจารณาว่าเอกสารนั้นจดัส่งมายงับริษทั
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดนั้นหรือไม่  

 
เลขานุการบริษัท 
บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 149 หมู่ 3  ถนนเทพารักษ ์ต าบลเทพารักษ ์ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

และอาจแจง้การเสนอระเบียบวาระการประชุมนั้นอยา่งไม่เป็นทางการให้แก่เลขานุการบริษทัทราบก่อน โดยทาง
ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษทั ท่ี E-mail Address :  Siriporn.s@asapcarrent.com  

 (2) ในกรณีท่ีเป็นผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. เสนอระเบียบวาระการ ประชุมผู ้
ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายแรกจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
(เอกสารแนบ 1) ให้ครบถว้น พร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไป จะตอ้งกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี 
(1) และ (2) ของแบบดงักล่าวให้ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 1) และตน้ฉบบัหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นตามคุณสมบติัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. ของผู ้
ถือหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั และจดัส่งมายงัเลขานุการบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(3) ในกรณีท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งการเสนอระเบียบวาระ
การประชุมผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 เร่ือง ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 1) 
1 ใบ ต่อ 1 เร่ือง พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐาน และจดัส่งมายงัเลขานุการบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมกบั
ตน้ฉบบัหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ตามคุณสมบติัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. 

 (4) บริษทัโดยเลขานุการบริษทัจะติดต่อกบัผูถื้อหุ้นท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี   
15 มกราคม 2561 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขหรือตอ้งการขอขอ้มูลเพ่ิมเติม ผูถื้อหุ้นนั้นๆ จะตอ้งจดัส่งเอกสารมายงับริษทัภายใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
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(5)  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ   เร่ืองท่ี 

ผา่นความเห็นของคณะกรรมการบริษทั จะถูกบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้ 
คิดเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้น
ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี
ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

 
ข้อ 3. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1 คุณสมบติักรรมการบริษทั 
 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1) มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎและระเบียบต่างๆ และมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของ
บริษทั 
2) ตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได ้
3) เป็นผูมี้ความรู้ในกิจการของบริษทัและสามารถอุทิศเวลาไดอ้ยา่งพอเพียง ตลอดจนใชค้วามรู้ความ สามารถ
ท่ีมีเพื่อประโยชน์ของบริษทั 
4) เป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีคุณธรรมสูง 
5) ตอ้งไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั 

3.2 คุณสมบติัเพ่ิมเติมของกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง (2) ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือ
ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย 
4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 
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 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง พฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) 
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยีสิ่บ (20) ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้ งน้ี 
การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามกฏเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
เลือกตั้ง 
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สอง (2) ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง 
(2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 
7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย 
9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

3.3 วธีิการและขั้นตอนการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
 

(1) ผูถ้ือหุ ้นซ่ึงมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั (เอกสาร
แนบ 2) พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐาน และแบบขอ้มูลบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั (เอกสารแนบ 3)  พร้อมลงลายมือช่ือของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นหลกัฐาน อีกทั้ง เอกสารประกอบการ
พิจารณาดา้นคุณสมบติั เช่น การศึกษาและประวติัการท างานของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือท่ีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือไดล้งลายมือ
ช่ือรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้ น และจัดส่งตน้ฉบับดังกล่าวและต้นฉบับหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นตาม
คุณสมบติัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. มายงัเลขานุการบริษทัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูข่า้งตน้                                                 
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ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัจะยดึถือวนัท่ีประทบัรับ ณ ท่ีท าการไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกัในการพิจารณาวา่
เอกสารนั้นจดัส่งมายงับริษทัภายในระยะเวลาท่ีก าหนดนั้นหรือไม่และอาจแจง้การเสนอนั้นอย่างไม่เป็นทางการให้แก่
เลขานุการบริษัททราบก่อน โดยทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัท ท่ี  E-mail Address :  
Siriporn.s@asapcarrent.com เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ   

(2) ในกรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั (เอกสารแนบ 2) พร้อมลงลายมือช่ือของตนเองเป็นหลกัฐาน และใหร้วบรวมแบบ
เสนอช่ือบุคคลดังกล่าวของผูถื้อหุ้นทุกราย และตน้ฉบบัหลกัฐานการถือหุ้นตามคุณสมบติัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. ของผูถื้อหุ้น
ทุกราย ตลอดจน แบบขอ้มูลบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั (เอกสารแนบ 3)  
พร้อมลงลายมือช่ือของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ เช่น  การศกึษา
และประวตัิการท างานของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือท่ีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของเอกสารนั้น 
เป็นชุดเดียวกนั และจดัส่งมายงัเลขานุการบริษทัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ขา้งตน้ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560  

(3) ในกรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัมากกวา่ 1 ราย ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั (เอกสารแนบ 2) 1 ใบ ต่อ กรรมการ 1 ราย พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐาน และให้
รวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวและตน้ฉบบัหลกัฐานการถือหุน้ตามคุณสมบติัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. ของผูถื้อหุน้ทุกราย 
ตลอดจน แบบขอ้มูลบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั (เอกสารแนบ 3) ของผูท่ี้
ไดรั้บการเสนอช่ือแต่ละราย พร้อมลงลายมือช่ือของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือนั้นเป็นหลกัฐาน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบตัิ เช่น การศกึษาและประวตัิการท างานของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือท่ีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือรายนั้นๆได้
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของเอกสารนั้น เป็นชุดเดียวกนั และจดัส่งมายงัเลขานุการบริษทัโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยูข่า้งตน้ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

4) บริษทัโดยเลขานุการบริษทัจะติดต่อกบัผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขหรือตอ้งการขอขอ้มูลเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้นั้นๆ จะตอ้งส่งเอกสารมายงั
บริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

(5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
ดงักล่าว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ีค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด ส าหรับบุคคลท่ีไม่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อไป 

mailto:Siriporn.s@asapcarrent.com
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัท่ี ………………………………………... 

(1) ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ……………………………………………………………………………………………. 

เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ………………………...………….......…………………………………………………………… 

อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………..………………………………………………………….......................................… 

…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

โทรศพัทบ์า้น/ ท่ีท างาน …………………………………………โทรสาร………………………………………………… 

E-mail address …………………………………………………………………………………………………………....….. 

เป็นผูถื้อหน้ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)จ านวนหุน้ท่ี
ถือ……………………………………….หุน้  ณ  วนัท่ี …………………………………………….………...… 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  …………………............. 

เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………….………..…… 

(3) โดยมีขอ้มูลประกอยการพิจารณา ขอ้เทจ็จริง /เหตผุล ……………….………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

………………………………………………………………………………..………………………….………………...…. 

…………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี) จ านวน …………แผน่  

1. ………………………………………….…………….………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………..……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………..…………………………………………………………… 

4 …………………………………………………………………………..……………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………..……………………………………… 

เอกสารแนบ 1 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในแบบ เอกสารแนบ 1 น้ี พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งทุก
ประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

 

 

ลงช่ือ  ………………………………………………………  ผูถื้อหุน้ 

(                                                                                       ) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือยืนยนัจากบริษัทหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานท่ีนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยโ์ดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ออกให้ และส าเนาบตัรประชาชน/
หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้ งรับรองส าเนาถูกตอ้ง และในกรณีท่ี ผูถื้อหุ้นเป็นนิติ
บุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /หนงัสือเดินทาง (หาก
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือไวใ้นแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ (เอกสารแนบ 1) ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 2. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อม
ทั้งรับรองส าเนา ถูกตอ้ง  
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แบบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  

 

วนัท่ี ………………………………………... 

 

(1) ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ………………………………………..……………………………………….…………… 

เลขท่ีประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทางเลขท่ี 
………………………...………………….……………………......………… 

อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………..…………………………….......................................……………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………………….……………… 

………………………………………………………………………..……………………………………….……………… 

โทรศพัทบ์า้น/ ท่ีท างาน …………………………………………โทรสาร………………..………………………… 

E-mail address …………………………………………………………………………..………………………………..….. 

เป็นผูถื้อหน้ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ………………………………………….หุน้  ณ  วนัท่ี ……………………………………………………… 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอเสนอ นาย/ นาง/ นางสาว ............................................................. เป็นกรรมการ บริษทั ซิน
เนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ของ
บริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการท างานและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุก
หนา้ จ านวน _________________ แผน่ 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี)  

1. ………………………………………….……………………………………………………………..…………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………...…… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………...…… 

4 …………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………...…… 

เอกสารแนบ 2 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ เอกสารแนบ 2 น้ี พร้อมหลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือ ตามแบบ เอกสารแนบ 3 และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกตอ้งทุกประการ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึง
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

ลงช่ือ  ………………………………………………………  ผูถื้อหุน้ 

(                                                                                       ) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือยืนยนัจากบริษัทหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานท่ีนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยโ์ดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ออกให้ และส าเนาบตัรประชาชน/
หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้ งรับรองส าเนาถูกตอ้ง และในกรณีท่ี ผูถื้อหุ้นเป็นนิติ
บุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /หนงัสือเดินทาง (หาก
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีได้ลงช่ือไวใ้นแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั (เอกสารแนบ 2) ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 2. กรณีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อม
ทั้งรับรองส าเนา ถูกตอ้ง  
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัท่ี ………………………………………... 

ส่วนที ่1 : ค ายนิยอม  

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ………….......……………………………..…………… สญัชาติ……….…………...….………. 

เลขท่ีประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง ……………..………………………......……………………………………..... 

อยูบ่า้นเลขท่ี …………………..……………………………………………………………......................................……… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………….… 

…………………………………………………………………..………………………………………...………………….. 

โทรศพัทบ์า้น/ ท่ีท างาน………………………………………………โทรสาร ……………………….………………… 

E-mail address ……………………………………………………………...…………………………………………….….. 

ยนิยอมให ้ นาย/นาง/นางสาว/ บริษทั ………………………………..…………....…… ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซินเนอร์เจติค 
ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) เสนอช่ือขา้พเจา้ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ซินเนอร์เจ
ติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) และขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามท่ีระบุในแบบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เอกสารแนบ 2 ของผูถื้อหุน้
ดงักล่าว รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัและเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานส าคญัในทา้ยเอกสารแนบ 3 น้ี ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งขอ้มูลพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีขา้พเจา้ไดล้ง
ลายมือช่ือรับรองความถูกแทจ้ริงของเอกสารนั้นแลว้ ดงัน้ี  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง  1 ชุด  

(2) ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  

(3) ส าเนาหลกัฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  

(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษีปีล่าสุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  

(5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 น้ิว) 1 รูป  

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
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ส่วนที ่2 : รายละเอยีดข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

1. ช่ือ-ช่ือสกลุ  (ก) ภาษาไทย ...................................................................................................................... 
  (ข) ภาษาองักฤษ ……………………………..…………………..……..………………… 
 

2. ช่ือ-ช่ือสกลุเดิม (กรณีเคยเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุ)……………………………………………………………..………...….. 
 

3. วนั/เดือน/ปี เกิด …………………………… ปัจจุบนัอาย ุ……ปี สญัชาติ ……………………………………… 
 

4. การถือหุน้สามญับริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน……………………….หุน้ 
 

5. สถานท่ีท างานปัจจุบนั  
 
ช่ือองคก์ร/หน่วยงาน……………………………………………………ต าแหน่ง ………….………………………… 

ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………….………...……………….. 

…………………………………………………………………………………….…………..………………………. 

โทรศพัท…์…………………………………………..โทรสาร….…...………….………………………………….. 

E-mail address ……………………………………………………….……………………………………….…….….. 

6. สถานภาพครอบครัว   [   ]  โสด       [   ]  สมรสแลว้     [   ]  หยา่     [   ]  อ่ืนๆ ….……..…………………….……… 

ช่ือคู่สมรส…………………………………………………ช่ือสกลุเดิม…...……………………………...……..…......
 ถือหุน้สามญั บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)    จ านวน  …..………...........…  หุน้ 
 อาชีพ………………..………………….. ช่ือสถานท่ีท างาน…………………………………………………………...  

จ านวนบุตร……………………….คน คือ  

(1) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ……………….….…………… 
ถือหุน้สามญั บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)    จ านวน  ………………  หุน้  

(2) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..  
ถือหุน้สามญั บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)    จ านวน  ………………  หุน้  

(3) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..  
ถือหุน้สามญั บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน  ………………หุน้  

7. คุณวฒิุทางการศึกษาขั้นสูงสุด  

ช่ือสถาบนั        ช่ือคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก           ปีท่ีส าเร็จ 

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 
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8. หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ  

ช่ือหลกัสูตร     ผูจ้ดัหลกัสูตร          ปีท่ีเขา้ร่วม  

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

………………………………. ………………………………… …..………………………............. 

9. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั (ยอ้นหลงั 5 ปี)  

ช่ือสถานท่ีท างาน  ประเภทธุรกิจ  ต าแหน่ง   ตั้งแต่(เดือน/ปี) 

ถึง(เดือน/ปี) 

……………………… ……………………….. …………………….. ………………………... 

……………………… ……………………….. …………………….. ……………………...… 

……………………… ……………………….. …………………….. …………………….… 

……………………… ……………………….. …………………….. ……………………...… 

……………………… ……………………….. …………………….. …………………….… 

10. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน (การเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนอ่ืน หรือการถือหุน้ในบริษทัหรือ
เขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนอ่ืน ไม่วา่จะเป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม)  

ช่ือธุรกิจ    จ านวนหุน้ท่ีถือ และ  ต าแหน่ง                  ตั้งแต่(เดือน/ปี) 

ร้อยละของหุน้ท่ีออกช าระ (ระบุอ านาจตามหนงัสือรับรอง)         ถึง(เดือน/ปี)  

แลว้ทั้งหมด  

…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

…………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 
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11. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สมรสของท่าน (การด ารงต าแหน่งในบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนอ่ืน หรือ การถือหุน้ในบริษทัอ่ืน
เกินกวา่ร้อยละ 0.5ของหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด หรือเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนอ่ืน)  

ช่ือธุรกิจ    จ านวนหุน้ท่ีถือ และ  ต าแหน่ง                  ตั้งแต่(เดือน/ปี) 

ร้อยละของหุน้ท่ีออกช าระ (ระบุอ านาจตามหนงัสือรับรอง)         ถึง(เดือน/ปี)  

แลว้ทั้งหมด  

………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

………………...……..… …………………………. …………………....… ………………………... 

12. ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหุโทษ)  

ศาล สถานะโจทก/์ คดี (แพง่/อาญา/ ขอ้หาหรือฐาน ทุนทรัพย ์ ผลคดี 

จ าเลย/ผูร้้อง          ลม้ละลาย)               ความผิด 

…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    

…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    

…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    

…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    

…………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    

13. การมีส่วนไดเ้สียในหรือมีการท าธุรกรรมกบับริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัแม่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งทางตรงและทางออ้ม (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะ
ส่วนไดเ้สียดงักล่าว และผลไดผ้ลเสียหรือผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินโดยชดัแจง้)  

……………………………………………………………………………………………………………………...…... 

……………………………………………………………………………………………………….………………..... 

…………………………………………………………………………………………………….…………..………... 

…………………………………………………………………………………………………………..…………….... 
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ขา้พเจา้ นาย/ นาง/ นางสาว ................................................................ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) ขอรับรองวา่ ขอ้ความและรายละเอียดใน
แบบ เอกสารแนบ 3 ขา้งตน้น้ี พร้อมเอกสารประกอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นหลกัฐานส าคญั 

 
 
 

ลงช่ือ  …………………………………………………. 

                                                              (                                                                          )  

                                         ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 


