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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 และ 

เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า  

 

 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของ          
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การเสนอระเบียบวาระการประชุมทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท                       
โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต่อบริษัทให้
ครบถ้วน 

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
2.1 บริษัทก าหนดล าดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นปกติดังนี้ 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งท่ีผ่านมา 
2) พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
5) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ 
6) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
7) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

2.2 การสงวนสิทธิ 
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เสนอเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้  
(1) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ.1 ข้างต้น หรือเป็นเรื่องที่ขัดต่อ

กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฏและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว  

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้  
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(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยขอ้เท็จจริงในการน าเสนอ
ครั้งใหม่ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาคญั  

(5) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลแก่บริษทัไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ/หรอืไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอเรื่องนั้นได ้
 

2.3 วิธีการและขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

(1) เพื่อให้การจัดเตรียมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและภายในเวลาที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) และจัดส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น (เอกสารแนบ 1) พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน 
ข้อ 1 มายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทจะ
ยึดถือวันทีป่ระทับรับ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลักในการพิจารณาว่าเอกสารนั้นจัดส่งมายังบริษัทภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดนั้นหรือไม่  

 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอรฟ์อร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 149 หมู่ 3  ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

และอาจแจ้งการเสนอระเบียบวาระการประชุมนั้นอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เลขานุการบริษัททราบก่อน โดยทาง
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัท ที่ E-mail Address :  Siriporn.s@asapcarrent.com  

 (2) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอระเบียบวาระการประชุม             
ผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
(เอกสารแนบ 1) ให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือเป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) 
และ (2) ของแบบดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของผู้ถือหุ้นทุก
รายเป็นชุดเดียวกัน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(3) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) 1 ใบ 
ต่อ 1 เรื่อง พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกับ
ต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1. 

 (4) บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่            
7 มกราคม 2562 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องจัดส่งเอกสารมายังบริษัทภายใน
วันท่ี 15 มกราคม 2562 
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(5)  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผ่าน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อ คิดเห็น
ของคณะกรรมการ ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง
ทราบ พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

 
ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

3.1 คุณสมบัตกิรรมการบริษัท 
 บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎและระเบียบต่างๆ และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
2) ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
3) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความ สามารถที่
มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง 
5) ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท 

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง  (2) ปีก่อน
วันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้  
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การค านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่
ได้รับการเลือกตั้ง 
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

3.3 วิธีการและขั้นตอนการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   
 

(1) ผู้ถือหุ ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดท าหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื ่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 
2) พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน และแบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท (เอกสารแนบ 3)  พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นหลักฐาน อีกทั้ง เอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ เช่น การศึกษาและประวัติการท างานของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือที่ผู้ได้รับการเสนอช่ือได้ลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกต้องของเอกสารนั้น และจัดส่งต้นฉบับดังกล่าวและต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1. 
มายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทจะยึดถือวันที่
ประทับรับ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลักในการพิจารณาว่าเอกสารนั้นจัดส่งมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด
นั้นหรือไม่และอาจแจ้งการเสนอนั้นอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เลขานุการบริษัททราบก่อน โดยทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ของ
สายงานเลขานุการบริษัท ที่  E-mail Address :  Siriporn.s@asapcarrent.com เพื ่อ ให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ   

(2) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้า 
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) พร้อมลงลายมือช่ือของตนเองเป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบ
เสนอช่ือบุคคลดังกล่าวของผู้ถือหุ้นทุกราย และต้นฉบบัหลักฐานการถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1.  
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ของผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจน แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
(เอกสารแนบ 3)  พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ 
เช่น  การศึกษาและประวัติการท างานของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือที่ผู้ได้รับการเสนอช่ือได้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของ
เอกสารนั้น เป็นชุดเดียวกัน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2561  

(3)  ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท าแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) 1 ใบ ต่อ กรรมการ 1 ราย พร้อมลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน                   
และให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวและต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของผู้ถือหุ้น               
ทุกราย ตลอดจน แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 3) 
ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือแต่ละราย พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้นเป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น การศึกษาและประวัติการท างานของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือที่ผู้ได้รับการเสนอช่ือรายนั้นๆได้ลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น เป็นชุดเดียวกัน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

4)   บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารมายังบริษัท
ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2562 

(5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ท้ังนี้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลเป็น               
ลายลักษณ์อักษรต่อไป 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันท่ี ………………………………………... 

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

เลขท่ีประจ าตัวประชาชน / หนังสอืเดินทางเลขท่ี ………………………...………….......…………………………………………………………… 

อยู่บ้านเลขที่ …………………………..………………………………………………………….......................……………………………….................… 

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

โทรศัพทบ์้าน/มือถือ …………………………………………….…………….………………………โทรสาร…………………………………………………… 

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

เป็นผู้ถือห้นของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)จ านวนหุ้นท่ีถือ……………………………………….หุ้น  
ณ  วันท่ี …………………………………………….………...… 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี  …………………............. 

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…… 

(3) โดยมีข้อมลูประกอบการพิจารณา ข้อเท็จจริง /เหตผุล ……………….……………………………………………………………….…......... 

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

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

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

เอกสารประกอบการพจิารณา (ถ้ามี) จ านวน ………………………….………แผ่น  

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

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

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

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

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

เอกสารแนบ 1 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ เอกสารแนบ 1 นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้อง              
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 

 

 

ลงช่ือ  ………………………………………….……………………………………  ผู้ถือหุ้น 

(                                                                 ) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่นายทะเบียน
หลักทรัพย์โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ออกให้ และส าเนาบัตรประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้อง
แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสาร
แนบ 1) ฉบับน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองส าเนา ถูกต้อง  
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แบบการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)  

 

วันท่ี ………………………………………... 

 

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

เลขท่ีประจ าตัวประชาชน/ หนังสอืเดินทางเลขท่ี ………………………...………………….……………………….……………………......………… 

อยูบ่้านเลขที่ …………………………..…………………………….………………………................................……….......……………………………… 

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

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

โทรศัพทบ์้าน/มือถือ ………………………………………………………………………………………….………โทรสาร………………..………………… 

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

เป็นผู้ถือห้นของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ………………………………………………….……………….หุ้น  ณ  วันท่ี ……………………………………………………… 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอ นาย/ นาง/ นางสาว ........................………………………….............……………………….                 
เป็นกรรมการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้
แล้วทุกหน้า จ านวน _________________ แผ่น 

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  

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

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

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

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

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

 

เอกสารแนบ 2 



 

หน้า 9 / 14 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ เอกสารแนบ 2 นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่
ได้รับการเสนอช่ือ ตามแบบ เอกสารแนบ 3 และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 

 

ลงช่ือ  …………………………………………………………………………  ผู้ถือหุน้ 

                                           (                                                           ) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่นายทะเบียน
หลักทรัพย์โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ออกให้ และส าเนาบัตรประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้อง
แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) ฉบับน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
รับรองส าเนา ถูกต้อง  
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันท่ี ……………………………………………………………….… 

ส่วนที่ 1 : ค ายินยอม  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………….......…………………………………………………………..…………… สญัชาติ……….…………...….………. 

เลขท่ีประจ าตัวประชาชน/ หนังสอืเดินทาง ……………..………………………………………………………………….………………………… 

อยูบ่้านเลขที่ …………………..………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

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

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

โทรศัพทบ์้าน/ มอืถือ……………………………………………………………………………………………โทรสาร ……………………….……………… 

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

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………..……………………………………....…… ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) เสนอช่ือข้าพเจ้า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิรบถ้วนและ  
ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่ระบุในแบบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 2 
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งยอมรับการปฏิบัตติามการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้     
ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานส าคญัในท้ายเอกสารแนบ 3 นี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องที่ข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกแท้จริงของเอกสารนั้นแล้ว ดังนี้  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  1 ชุด  

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 1 ชุด  

(3) ส าเนาหลักฐานการศึกษาสูงสดุ (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 1 ชุด  

(4) ส าเนาหลักฐานแสดงการช าระภาษีปีล่าสดุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 1 ชุด  

(5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป  

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

1. ช่ือ-ช่ือสกุล  (ก) ภาษาไทย ...................................................................................…………….……………........................... 
  (ข) ภาษาอังกฤษ ……………………………..…………………..……..……………………………….......................... 
 

2. ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล)…………………………………………………………………………..………...….. 
 

3. วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………………………… ปัจจุบันอายุ …………………………ปี สัญชาติ ……………………………………… 
 

4. การถือหุ้นสามญับริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอรม์านซ์ จ ากัด (มหาชน)  จ านวน…………………………………….หุ้น 
 

5. สถานท่ีท างานปัจจุบัน  
 
ช่ือองค์กร/หน่วยงาน………………………………......................................……………………ต าแหน่ง ………….………………………… 

ที่อยู่………………………………………………………………………………………….….................................................……...……………….. 

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

โทรศัพท…์…………………………………..........................………..โทรสาร….…...………….………………………………….. 

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

6. สถานภาพครอบครัว   [   ]  โสด       [   ]  สมรสแล้ว     [   ]  หย่า     [   ]  อ่ืนๆ ….……..…………………….……… 

ช่ือคู่สมรส…………………………………………………ช่ือสกุลเดิม…...……………………………...……..…...... ถือหุ้นสามัญ                 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอรฟ์อร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)    จ านวน  …..……..........................…...........…  หุ้น 
อาชีพ………………..………………….. ช่ือสถานท่ีท างาน………………………..........................…………………………………...  

จ านวนบุตร……………………….คน คือ  

(1) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ……………….….…………… 
ถือหุ้นสามัญ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)    จ านวน  ………………  หุ้น  

(2) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..  
ถือหุ้นสามัญ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)    จ านวน  ………………  หุ้น  

(3) ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ ………………………………..  
ถือหุ้นสามัญ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน  ………………หุ้น  
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7. คุณวุฒิทางการศึกษาข้ันสูงสุด  

ช่ือสถาบัน        ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก           ปีท่ีส าเรจ็ 

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

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

 

8. หลักสตูรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งกรรมการ  

ช่ือหลักสูตร     ผู้จัดหลักสตูร          ปีที่เข้าร่วม  

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

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

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

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

 

9. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)  

ช่ือสถานท่ีท างาน  ประเภทธุรกิจ  ต าแหน่ง   ตั้งแต่(เดือน/ปี) 

ถึง(เดือน/ปี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………….……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทหรือเข้า
ร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใดกต็าม)  

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

ร้อยละของหุ้นท่ีออกช าระ (ระบุอ านาจตามหนังสือรับรอง)         ถึง(เดือน/ปี)  

แล้วทั้งหมด  

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

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

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

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

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

 

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสของท่าน (การด ารงต าแหน่งในบริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า
ร้อยละ 0.5ของหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมด หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่น)  

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

ร้อยละของหุ้นท่ีออกช าระ (ระบุอ านาจตามหนังสือรับรอง)         ถึง(เดือน/ปี)  

แล้วทั้งหมด  

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

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

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

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

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

……………………………….……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผดิลหโุทษ)  

ศาล  สถานะโจทก/์ คดี (แพ่ง/อาญา/ ข้อหาหรือฐาน ทุนทรัพย์  ผลคด ี

จ าเลย/ผูร้้อง          ล้มละลาย)               ความผิด 

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

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

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

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

 

13. การมีส่วนไดเ้สียในหรือมีการท าธุรกรรมกับบริษัท ซินเนอรเ์จติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทแม่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบลุักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วน
ได้เสียดังกล่าว และผลไดผ้ลเสยีหรือผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินโดยชัดแจ้ง)  

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

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

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

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

 

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว .........................................................................................ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการ
พิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้อความ
และรายละเอียดในแบบ เอกสารแนบ 3 ข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุก
ประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐานส าคัญ 

 

 

ลงช่ือ  …………………………………………………. 

                                                                       (                                            )  

                                  ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

 


