
 

 
 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 

 
วนัพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. 

(เร่ิมลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) 
 
สถานที่ประชุม ณ ห้อง 216-217 (MR 216-217) ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1)  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร     
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บริษัทฯ ไม่มีการแจกของช าร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ท่ี asap 312/2562 
        25 มีนาคม 2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                               
ในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR CODE) 

 3.  ประวติัโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการอีก
วาระหน่ึง 

4. นิยามกรรมการอิสระ  
5. ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
7. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ ซ่ึงเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

 9.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม  
11. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

  
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)            
ค ร้ังท่ี  1/2562 เม่ือวัน ท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี  2562                       
ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 216-217 (MR 216-217)  ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและ      
การประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ได้จัดข้ึนเม่ือวนัท่ี          
26 เมษายน 2561 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้น
ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว บริษทัฯ ได้ส่งส าเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี เพื่อขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดมี้การบันทึกรายงานการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคญั พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ในรอบปี 2561 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 และได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นมาพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 เพื่อรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบรายงาน   
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 

การลงมต ิ : วาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัท า
งบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อ   
ผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มี
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามท่ี
แสดงไวใ้นส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2561 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. นั้นไดผ้า่นการ
ตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัแลว้ดว้ย
เช่นกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง  
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 (ส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2561) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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 รายการ งบการเงนิรวม 

 ปี 2560 ปี 2561 
สินทรัพยร์วม 8,757 ลา้นบาท 12,639 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 7,352 ลา้นบาท 11,146 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 2,142 ลา้นบาท 2,675 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ 150.79 ลา้นบาท 89.64 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุน้ 0.22 บาท 0.12 บาท 

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน           
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2561 
 
  4.1  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) และขอ้บังคับของบริษทัฯ ขอ้ 45 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบ
สามลา้นบาทถว้น) จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 
89,641,143 บาท (แปดสิบเกา้ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบสาม
บาทถว้น) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี  2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 
4,482,057 บาท (ส่ีลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนสองพนัห้าสิบเจ็ดบาทถว้น) รวมเป็น
เงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบ ริษัทฯ จ านวน  15,512,914 บาท              
(สิบห้าลา้นห้าแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยสิบส่ีบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 
4.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น     
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน             
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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  4.2 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ
เงินส ารองตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด  อย่างไรก็ตาม            
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 85,159,086 บาท ภายหลังการจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายแลว้ เพื่อเป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง และรองรับแผนการขยายโครงการ
ต่างๆในอนาคต จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น    
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                  
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการของบริษทัฯจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/3) พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของ
บริษทัฯ โดยกรรมการอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้ งส้ิน 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 มีกรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 
1) นายญนน์  โภคทรัพย ์  
ต าแหน่ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / ประธานกรรมการ 
2) นายทรงวทิย ์ ฐิติปุญญา 
ต าแหน่ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / รองประธานกรรมการ  
3) นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ 
ต าแหน่ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ชิญผู ้
ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และ/หรือ
เสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ โดย
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
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ดงักล่าว แต่อยา่งใด 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตาม
กระบวนการสรรหาแลว้ เห็นควรเสนอให้กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งทั้ ง 3 
ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าาแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ ง 3 ท่านนั้ นมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต 
อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 5 อีกทั้ ง ยงัมีความตั้ งใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ และได้ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ ง 3 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการ
เลือกตั้ งกรรมการซ่ึงออกตามวาระทั้ ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายญนน์ โภคทรัพย ์      
2) นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา และ 3) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีไดพิ้จารณาและกลัน่กรองอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี ประวติัโดยสงัเขป
ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล 
 
 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 

: 
 
 
 
 
 
: 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม อยูใ่นระดบั
เดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือให้ เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุม       
ผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัอตัรา
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
และเบ้ียประชุม ในอตัราเดิมเท่ากบัอตัราท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั       
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นตวัเงิน
แล้ว บริษทัได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนได้แก่ การประกันภัย
ความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร (Directors & 
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Officers Liability Insurance)  
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
เสนอค่าตอบแทน 

: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่างๆของบริษทัฯ มีความเห็นวา่สมควรเสนอ
ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 เท่ากบัปีทีผ่่านมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
2) ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 
5,000 บาท 
-  กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม 
คร้ังละ 5,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม 
คร้ังละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่ างๆของบริษัทฯ ตาม ท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอขา้งตน้  

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ . ศ. 2535 (แกไ้ข

เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ
ทุกปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

: คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม
และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
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ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ท่ีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ เป็นอยา่งดีแลว้ เห็นวา่บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั มีความเหมาะสม
และมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ คร้ังท่ี  1/2562 เม่ือวนัท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาและน าเสนอให้             
ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตจาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากดั ดังต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2562 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 3 ปี 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 3 ปี 
3. นางสาวเขมนนัท ์ ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 3 ปี 
อน่ึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ขา้งตน้ไม่
มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (บริษทัฯไม่มี
บริษทัย่อย) รวมถึง ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผูส้อบ
บัญชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,600,000 บาท (ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
จ านวน 1,450,000 บาท) และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูส้อบบญัชีจะได้
เรียกเก็บจากบริษทัฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้ง  

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260  
จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2562 โดยบริษทัฯไม่มีบริษทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาทถว้น) 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูส้อบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษทัฯ    
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้   

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น    
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน            
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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วาระที ่8  พจิารณาการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วตัถุประสงค์
ของบริษัท 
 8.1 พจิารณาการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : สืบเน่ืองจากวตัถุประสงคเ์ดิมของบริษทั ขอ้ 41. ระบุวา่ ประกอบกิจการเดิน
รถรับจา้งคนโดยสารดว้ยรถยนตรั์บจา้ง ซ่ึงใหด้ าเนินการธุรกิจไดเ้ฉพาะรับส่ง
ผูโ้ดยสารเท่านั้น จึงขอเพ่ิมวตัถุประสงคใ์ห้สามารถขนส่งสัตวแ์ละส่ิงของได ้
ซ่ึงท าให้ขยายการด าเนินธุรกิจไดค้รอบคลุมมากข้ึนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ควรแกไ้ขขอ้ความในวตัถุประสงคข์อ้ 41. 
จากเดิม   ขอ้ 41.ประกอบกิจการเดินรถรับจา้งคนโดยสารดว้ยรถยนตรั์บจา้ง 
แกไ้ขเป็น ขอ้ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจา้งคนโดยสารดว้ยรถยนตรั์บจา้ง 
และรับจา้งขนส่งสตัวแ์ละส่ิงของ  รวมทั้งประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือเก่ียวเน่ืองกบัการรับจา้งและการขนส่งดงักล่าว 

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น    
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน            
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

8.2  พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
วตัถุประสงค์บริษัทฯ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บ ริษัทฯจ าเป็ นต้องแก้ไขหนังสือบ ริคณ ห์สน ธิของบ ริษัทฯ  ข้อ  3. 
วตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อรองรับการแกไ้ขวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ตาม
วาระท่ี 8.1 ขา้งตน้ ดงัน้ี 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 45 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 
บมจ. 002 ท่ีแนบ”   

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ        
เพื่อรองรับการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามวาระท่ี 8.1 ขา้งตน้ 

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านไดรั้บการมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่9. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (แกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระ
อ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยการเสนอวาระดงักล่าวจะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อม
เพรียงกนั หากท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 หรือสามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ทั้งน้ี หนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
เท่านั้น)ไดจ้าก www.asapcarrent.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง  

ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระซ่ึงเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะกรณีท่านผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบหมายให้
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้และออกเสียงแทนตน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. 

เพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นกรุณา
ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะต่างๆ มาท่ีเลขานุการบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ กล่าวคือภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

นอกจากน้ี ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โปรดน าหนังสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุ้นท่ีพิมพ์
บาร์โค้ดไวแ้ล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย           
โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

โปรดดูส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6. ส าหรับรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารท่ีต้องใช้
ประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8. ส าหรับรายละเอียดขอ้บังคบัของบริษทัฯ 
เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

หากท่านผูถื้อหุน้มีค าถามใดท่ีเก่ียวกบัการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวนัประชุม สามารถส่งค าถาม
มายงับริษทัฯ ไดท่ี้อีเมล siriporn.s@asapcarrent.com และหากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2561 
ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. 

อน่ึง บริษทัฯ ได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 22
มีนาคม 2562 (Record Date)   
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ 
บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  

--------------------------------------------------------------- 
เวลาและสถานทีป่ระชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 
ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (“ทีป่ระชุม”)  

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์เลขานุการบริษทัและนักลงทุนสัมพนัธ์ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองจ านวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 228 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน 269 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 568,040,443  

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 86.0667 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33. ของ

บริษทัฯ และต่อมาภายหลงัเม่ือประชุมพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 4 ราย รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม

ทั้ งส้ินจ านวน 273 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้ งส้ิน 572,086,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.6797 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษทัฯ และในวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 274 

ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 86.6801 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

เร่ิมการประชุม 

นายญนน์ โภคทรัพย ์ประธานคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นประธานในท่ีประชุมตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33. ของบริษทัฯ 
(“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ โดยก่อน
เขา้วาระการประชุม ประธานฯไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ดงัน้ี  

กรรมการ 

1. นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางปริญดา วงศว์ทิวสั  กรรมการ 
4. นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ  กรรมการ 
5. นางสาวพชัรา พชัราวนิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายประธาน อรัณยกานนท ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. พลเอก สิรวฒิุ สุคนัธนาค   กรรมการ 
8. นายสุรพงศ ์อุทยัชลานนท ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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คณะผูบ้ริหาร 
1. นายปกรณ์ บุญปัญญา ผูจ้ดัการทัว่ไป After Sales 
2. นางสาวลดัดา สาทชอ้ย ผูจ้ดัการทัว่ไป Front Office  
3. นางสาวจารุวรรณ ปะวะศรี ผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
1.       นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
2.       นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั  โปรเฟชชนัแนลเอด็ไวเซอร่ีแอนดล์อว ์จ ากดั 
1.  นางลกัขณาศิริ ขจรประดบักลุ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ปี 2560 ถือเป็นปีท่ีดี ท่ีบริษทัฯ มีพฒันาการทางดา้นการด าเนินงานจากการ
ขยายธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าทั้งระยะยาวท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีกลุ่มรถยนตใ์ห้
เช่าระยะสั้นบริษทัฯ ก็ไดข้ยายจุดใหบ้ริการตามสนามบินเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีนิยมเช่า
รถยนตเ์ดินทางต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ พฒันาการท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงของบริษทัฯ ในปีน้ีก็คือ การน าเทคโนโลยใีหม่ๆ 
เขา้มาช่วยเสริมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจรถยนต์ให้เช่าของบริษทัฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการเปิดบริการ 
ASAP GO ซ่ึงถือเป็นมิติใหม่ของบริการรถยนต์ให้เช่าในไทยท่ีพนักงานองค์กรสามารถจองใชร้ถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน่บน
โทรศพัท์มือถือและคิดค่าบริการตามจริง ซ่ึงนอกจากกลุ่มพนกังานองคก์รแลว้บริษทัฯ ยงัมีแนวคิดขยายไปยงักลุ่มบุคคลทัว่ไป
ให้มีโอกาสเขา้มาใชบ้ริการ ASAP GO ดว้ย ดา้นบริการรถยนตใ์ห้เช่าระยะสั้นบริษทัฯ ยงัเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ลูกคา้โดย
สามารถจองใชบ้ริการผ่านระบบออนไลน์เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย จากความส าเร็จในการขยายธุรกิจ
ดงักล่าว สร้างความสนใจแก่นักลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศติดต่อขอรับฟังขอ้มูลการด าเนินงานและวิสัยทัศน์ของ
บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ดินทางพบปะ (Road Show) ใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนสถาบนั
ต่างประเทศ ทั้งในทวีปยโุรป อเมริกา และเอเชีย ขณะท่ีปีน้ียงัไดรั้บการติดต่อจากนักลงทุนสถาบนัต่างประเทศอีกหลายรายท่ี
ตอ้งการรับฟังขอ้มูลทิศทางของบริษทัฯ การท่ีนักลงทุนสถาบนัต่างประเทศให้ความสนใจหุ้นบริษทัฯ เน่ืองจากเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีโอกาสการเติบโตไดอี้กมาก และขอเป็นตวัแทนคณะผูบ้ริหารใหค้  ามัน่กบันกัลงทุนทุก
ท่านในท่ีน้ีวา่ คณะผูบ้ริหารทุกท่านจะมุ่งมัน่ตั้งใจท างานอย่างหนักเพ่ือผลกัดนัความส าเร็จให้แก่องค์กร และพร้อมจะท างาน
ทุ่มเทอยา่งหนกัต่อไปเพ่ือประโยชน์ต่อท่านผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบันโยบายดา้นการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่วา่ บริษทัฯ ไดย้ดึมัน่ในเร่ืองของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใตห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

ต่อมาประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์  ช้ีแจง้ระเบียบและ
ขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ โดยก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 หรือ Record Date และไดส่้งหนงัสือเชิญ
ประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน มีวาระการประชุมดงัน้ี 
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วาระท่ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
 4.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือ 6 มิถุนายน 2560 
 4.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 4.3 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ า ปี 2560 เป็นหุน้ปันผลและเงินสด 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  
วาระท่ี 10 พิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  
 10.1 พิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ 
 10.2 พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้3. วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ในการประชุมจะด าเนินการประชุมเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ให้ทราบ หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดมี
ค าถามหรือตอ้งการเสนอขอ้คิดเห็น ขอใหถ้ามค าถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นท่ีตรงกบัระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น หากจะถามค าถาม
หรือเสนอขอ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้ถามหรือเสนอเม่ือไดป้ระชุมจบวาระต่างๆ แลว้ และแจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมทั้งระบุวา่
เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ทั้งน้ีเพ่ือความถูกตอ้งในการบนัทึกการประชุม 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นบัตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 โดยไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดงักล่าว 
แต่อยา่งใด 

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม โดยจ านวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแต่ละ
รายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงท่ีตนมีได้
เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีของ custodian กรณีผูรั้บมอบฉันทะ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น 
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ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นนั้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให้บุคคลดงักล่าวออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวได ้เวน้แต่เป็นเร่ือง
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระยอ่ย แยกออกจากกนั เม่ือทุกวาระไดมี้การอภิปรายและ
ลงคะแนนเสียงแลว้ บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจง้ผลการนบัคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งด
ออกเสียง” โดยขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีเก็บ เพ่ือน าไปนบัคะแนนโดยจะน าคะแนน
เสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมหรือหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แลว้แต่กรณี) และถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ส่วน
บตัรลงคะแนน “เห็นดว้ย” จะเก็บทั้งหมดภายหลงัปิดการประชุม  

ส าหรับวาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่วา่จะลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส าหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนั้น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนใหช้ดัเจนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน ทั้งท่ี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไดม้อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้นั้น 
ผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีไดร้วมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษทัแลว้ 

การนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั คือ  

วาระท่ีตอ้งใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปน้ี บริษทัจะ
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็น
ดว้ย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” และกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ี
ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กล่าวคือ   

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
วาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ า ปี 2560 เป็นหุน้ปันผลและเงินสด 
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  และ 
วาระท่ี 10.1 พิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ 

วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม คือ วาระท่ี 8 พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”   
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วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัต่อไปน้ี บริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่
เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” แต่ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ กล่าวคือ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ 
และ 
วาระท่ี 10.2 พิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้3. วตัถุประสงค์บริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
วตัถุประสงค ์ 

บตัรลงคะแนนเสียงในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง ยกเวน้ กรณีของผูรั้บมอบฉันทะท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถ
แบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” มากนอ้ยเพียงใดในแต่ละ
ความเห็นก็ได ้
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ท่ีไม่สามารถส่ือความไดว้า่ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียง “เห็น
ดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
3. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
4. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีมีการลงคะแนน 

บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง เม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมด
ของวาระนั้นๆ ท่ีหนา้จอของหอ้งประชุม และจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป อยา่งไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใช้
เวลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชุม
ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ประธานฯ จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบผลการนบั
คะแนนในวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป จ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองดว้ยอาจมีผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านออกจากท่ีประชุมหรือเขา้มาเพ่ิมเติม บริษทัไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั โปรเฟชชนัแนลเอ็ดไว
เซอร่ีแอนดล์อว ์จ ากดั มาตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

ในล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดม้อบให ้นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
2 มีนาคม 2560 ก่อนท่ีหุน้บริษทัฯ เร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (วนัท่ี 30 มีนาคม 2560) โดยบริษทัฯ ได้
จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้นส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนังสือเชิญประชุมท่ี
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 นายทรงวิทย ์ฯ แจง้ต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 
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 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด  และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอให้
ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ดงักล่าว   

 มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,086,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,086,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 4 ราย จ านวน 4,045,900 หุ้น รวมจ านวน 273 ราย นับ
จ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,086,343 หุน้  

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดม้อบให้นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อท่ีประชุม
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคญั พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ไวใ้นรายงานประจ าปี 
2560 และไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 
2560 และรายงานประจ าปี 2560 

 
 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติใน
วาระน้ี และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ดงักล่าว   

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ   
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 วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดม้อบให้นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและ
ก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั และตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้น ใหเ้สร็จก่อนท่ีจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงาน
ของผูส้อบบญัชี รายละเอียดปรากฏตามท่ีแสดงไวใ้นส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2560 ท่ีแนบไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมท่ี
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นั้นไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ อีกทั้ง 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาอนุมติัแลว้ดว้ยเช่นกนั 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของ
บริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2560 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 
2560) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 
ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ดงักล่าว 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดง ฐานะการเงินและก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 1 ราย จ านวน 2,000 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมทั้งส้ิน 274 ราย รวม 572,088,343 หุน้  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา ไดม้อบใหน้ายชยัรัตน์ กมลนรเทพ รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัวาระท่ี 4 การจดัสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

วาระที ่4.1 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เม่ือ 6 มถุินายน 2560 
นายชยัรัตน์ฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่บริษทัฯ มีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้และให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลนั้นใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมท่ีไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินจ านวน 26.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเงิน 0.04 
บาทต่อหุน้ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

นายชยัรัตน์ฯ แจง้ต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากก าไรสะสมท่ีไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติใน
วาระน้ี และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือ 6 มิถุนายน 2560 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือ 6 มิถุนายน 2560 
วาระที ่4.2 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 นายชยัรัตน์ฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 150,790,003 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบลา้นเจ็ดแสนเกา้หม่ืนสามบาทถว้น) บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร
ก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 7,539,500 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสนสามหม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น) รวม
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษทัฯ จ านวน 11,030,857 บาท (สิบเอด็ลา้นสามหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถว้น) คิด
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เป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ คงเหลือก าไรสุทธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้143,250,503 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบ
สามลา้นสองแสนหา้หม่ืนหา้ร้อยสามบาทถว้น) 
 นายชยัรัตน์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 7,539,500 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสนสามหม่ืนเกา้พนัห้าร้อยบาทถว้น) 
รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษทัฯ จ านวน 11,030,857 บาท (สิบเอ็ดลา้นสามหม่ืนแปดร้อยหา้สิบเจ็ดบาทถว้น) 
คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดงักล่าว 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 
7,539,500 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสนสามหม่ืนเกา้พนัห้าร้อยบาทถว้น) รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษทัฯ จ านวน 
11,030,857 บาท (สิบเอ็ดลา้นสามหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 
การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม  
572,088,343 หุน้ 

 วาระที ่4.3 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงนิสด 

 นายชยัรัตน์ฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินส ารองตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณา
เห็นสมควร จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 150,790,003 บาท ภายหลงัการจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายแลว้ คงเหลือก าไรสุทธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้143,250,503 บาท 

 นายชยัรัตน์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องส าหรับหุน้ของบริษทัฯ จาก
จ านวนหุ้นจดทะเบียนท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และการเติบโตเพ่ือขยายกิจการของบริษทัฯ ประกอบกบัเพ่ือรักษาสภาพคล่องของ
เงินทุนหมุนเวยีน ท่ีประชุมสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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1. จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.0556 บาท จ านวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิบหกลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหกพนั
บาทถว้น) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 24.33 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 
โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุน้ปันผล ดงัน้ี 
 1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวน 66,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่
เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมา
เป็นเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  

 1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0056 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,696,000 บาท (สามลา้นหกแสน
เกา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) 

 2. ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิในการรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 (Record Date) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยงัไม่มีความแน่นอน 
เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ค  าถามจากนางสาวพนูศรี กาญเจริญคุณวงศ ์ผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
 ขอสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองเงินปันผล ตามนโยบายบริษทัฯ แจง้วา่ ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของ
ก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล แต่จากการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ี ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลท่ีคิด
อตัราร้อยละ 24.33 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในส่วนท่ีนอ้ยกวา่ตามนโยบายน้ีเกิดจากสาเหตุใด 

 นายชยัรัตน์ฯ ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 
ในความเห็นของคณะกรรมการแลว้ เน่ืองจากวา่บริษทัฯ ก าลงัอยูใ่นสภาวะท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งมาก บริษทัฯ จึง

เห็นว่าเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น จึงควรจะเก็บก าไรสะสมไวใ้นกิจการเพ่ือขยายกิจการต่อไป ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัมีอยู ่3 ประการ 1. เป็นการเพ่ิมสภาพคล่องส าหรับหุน้ของบริษทัฯ 2. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั
ฯ 3. เป็นการรักษาสภาพคล่อง ถึงแมเ้ป็นนโยบายของบริษทัฯ วา่ จะให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 แต่คณะกรรมการ
บริษทัฯ มีความเห็นวา่ สามารถท่ีจะจ่ายในอตัราพอสมควรแลว้เก็บเงินท่ีเหลือไวส้ าหรับการขยายกิจการ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นหุน้ปันผลและเงินสดดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

 1. จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.0556 บาท จ านวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิบหกลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหกพนั
บาทถว้น) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 24.33 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 โดย
จ่ายเป็นเงินสดและหุน้ปันผล ดงัน้ี 

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวน 66,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน     
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ไม่เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมา
เป็นเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  
1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0056 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,696,000 บาท (สามลา้นหกแสน
เกา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) 

 2. ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิในการรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 (Record Date) 

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 555,117,843 97.0336 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 16,970,500 

0 

572,086,34316,970,400 

2.9664 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้ งส้ิน 274 ราย        
รวม 572,088,343 หุน้ 

  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ  

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัตามวาระท่ี 4.3 ขา้งตน้ 
บริษทัฯ จะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 
บาท (สามร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยออกหุน้
สามญัจ านวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 
ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ี
เป็นเงินสดแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

 นายทรงวทิย ์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จากทุนจดทะเบียน จ านวน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 บาท (สามร้อย
สามสิบลา้นบาทถว้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 
66,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีปรากฏรายช่ือ ณ 
วนัก าหนดช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ี
เกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและ
แสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอได้ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนดงักล่าว 
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มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) จากทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ เดิม 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) เป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ใหม่ 363,000,000 
บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยออกหุน้สามญัจ านวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษ
ของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ดว้ยคะแนนเสียง
มากกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 555,117,943 97.0336 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 16,970,400 

0 

572,086,34316,970,400 

2.9664 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมวา่ บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4.เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ ดงัน้ี 
 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น                    726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ                            0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั                          726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ                                   หุน้  (  - )” 

 นายทรงวิทยฯ์ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น                    726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ                            0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั                          726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ                                   หุน้  ( - )” 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35 (2) (จ) และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดง
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ความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. ดงักล่าว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ ดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น                    726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ                            0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั                        726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ                             -         หุน้  (  - )” 
ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 555,117,943 97.0336 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 16,970,400 

0 

572,086,34316,970,400 

2.9664 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

วาระที ่7 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้กรรมการของบริษทัฯ จ านวนหน่ึงในสาม (1/3) พน้จากต าแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ โดยกรรมการอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้ปัจจุบนับริษทั
ฯ มีกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีกรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

1) นายประธาน อรัณยกานนท ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2) นางปริญดา วงศว์ทิวสั  ต าแหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ   ต าแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ โดย
ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดงักล่าว แต่อยา่งใด 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแลว้ เห็นควรเสนอให้กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ไดรั้บการ
แต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ท่ีแนบ
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หนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ อีกทั้ง ยงัมีความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถและไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าวก็ยินดี
รับเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย  

 นายประธาน อรัณยกานนท์ ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงนั้น 
สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและของบริษทัฯ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 นายทรงวิทยฯ์ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออก
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายประธาน อรัณยกานนท์ 2) นางปริญดา วงศ์วิทวสั และ 3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีไดพิ้จารณาและกลัน่กรอง
อยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ี
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระดงักล่าว 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายประธาน อรัณยกานนท ์
2) นางปริญดา วงศว์ิทวสั และ 3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่
ละท่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1) นายประธาน  อรัณยกานนท ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผู ้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตน เองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้ งส้ิน  274 ราย                           
รวม 572,088,343 หุน้  

2) นางปริญดา  วงศว์ทิวสั  กรรมการบริษทั และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

                                                                            หนา้  24  

 

หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผู ้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้ งส้ิน 274 ราย                
รวม  572,088,343 หุน้  

3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผู ้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้ งส้ิน 274 ราย               
รวม   572,088,343 หุน้ 

 วาระที ่8 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม อยูใ่น
ระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ
บริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 

2) ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 5,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 
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 นายทรงวิทยฯ์ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอขา้งตน้ 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ค  าถามจากนางสาวพนูศรี กาญเจริญคุณวงศ ์ผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 จากการประชุมของนางสาวพชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จากขอ้มูลการเขา้
ประชุม มีการเขา้ประชุม 2 คร้ัง จากจ านวน 4 คร้ัง คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต ์มีการขาดประชุม 3 คร้ัง อยากทราบวา่เป็นเพราะเหตุใด  

 ประธานฯ และนางสาวพชัรา พชัราวนิช ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ นางสาวพชัรา พชัราวนิช ลาป่วย 
 ต่อมา นางสาวพชัรา พชัราวนิช ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ช่วงนั้นตนไม่สบายมาก จึงไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 ดงักล่าว 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
  - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
  - กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
 2) ค่าเบ้ียประชุม 
  - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
  - กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1) ค่าเบ้ียประชุม 
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
  - กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 1) ค่าเบ้ียประชุม 
  - ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 5,000 บาท 
  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 
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ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม  
572,088,343 หุน้ 
 
 วาระที ่9  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จ ากัด พ . ศ. 2535 

(แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด

จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการปฏิบติั

หน้าท่ีของบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ท่ีไดป้ฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเป็นไปตาม

ก าหนดเวลาและให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีแลว้ เห็นวา่บริษทั สยาม 

ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั มีความเหมาะสมและมีคุณสมบติัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึง

เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณา

และน าเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบ

บญัชี จ ากดั ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 2 ปี 

2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 2 ปี 

3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 2 ปี 

อน่ึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบั

บริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึง ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

- ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี     700,000 บาท 

- ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส)  750,000 บาท 

                        รวม      1,450,000 บาท 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 
    หน่วย: บาท 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2561 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ / (ลดลง) 

คดิเป็นร้อยละ 

- ค่ างานตรวจสอบงบการ เงิน

ประจ าปี 

700,000 630,000 70,000 11.11 

- ค่างานสอบทานงบการเงินราย

ไตรมาส (250,000 บาทต่อไตร

มาส) 

750,000 690,000 60,000 8.69 

- ค่ าใช้ จ่ ายท างต รง อ่ื น ๆ  เช่ น  

ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

หากมี ผู ้สอบบัญชีจะ
เรี ยก เก็บ โด ยแสด ง
รายการแยกจากค่าสอบ
บญัชี 

หากมี ผูส้อบบัญชีจะ
เรียก เก็บ โดยแสดง
รายการแยกจากค่ า
สอบบญัชี 

- - 

นายทรงวทิย ์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้ง  
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260  
จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,450,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีผูส้อบบญัชีจะไดเ้รียกเก็บจากบริษทัฯ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว  

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ขอแกไ้ขขอ้มูลในตารางขอ้มูลเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีใน
ปีท่ีผ่านมา ท่ีได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมท่ีส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ คือในช่องค่างานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ในช่อง
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 70,000 บาท ให้น าเคร่ืองหมายวงเล็บออก และในช่องค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในช่อง
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 60,000 บาท ใหน้ าเคร่ืองหมายวงเลบ็ออกเช่นเดียวกนั  

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อไปว่า วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  และ
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ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีดงักล่าว 

 มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั  

1. นายบรรจง   พิชญประสาธน์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ   ศิลปมงคลกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์   ใจช้ืน  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 826 

และท่ีประชุมมีอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
- ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี      700,000 บาท 
- ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส)   750,000 บาท 
                         รวม                  1,450,000 บาท 

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 571,044,643 99.8176 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 1,043,700 

0 

572,086,34316,970,400 

0.1824 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้ งส้ิน 274 ราย รวม  
572,088,343 หุน้ 
 

วาระที ่10  พจิารณาเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ  และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

 10.1 พจิารณาเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ   

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีโครงการ asap Auto Park โดยจะจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้ ให้
เช่ารถยนต์ และให้บริการหรือจ าหน่ายสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตช่ื้อทางการคา้ เคร่ืองหมายการคา้ และ/หรือเคร่ืองหมาย
บริการ “asap Auto Park” อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)  บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมวตัถุประสงค์
ของบริษทั จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ เพ่ือให้มีความชดัเจนและครอบคลุมกิจกรรมอนัเป็นสาระส าคญัในการด าเนินโครงการ
ดงักล่าว อีกทั้ง เพ่ือรองรับการก ากบัและดูแลการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต โดยวตัถุประสงค์
ของบริษทั ขอ้ (45) ใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี  

“ขอ้ (45) ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ใช ้ใหใ้ช ้จดัหา จ าหน่าย เป็นตวัแทนจ าหน่าย และจดัการโดยประการอ่ืน
ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพยสิ์นนั้นและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ เก่ียวกบัสินคา้และการบริการ ใน
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอ่ืน” 
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 นายทรงวทิยฯ์ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสมควรอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ เพ่ือรองรับโครงการดงักล่าวของบริษทัฯ โดยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ (45) ใหม่มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

 “ขอ้ (45) ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ใช ้ใหใ้ช ้จดัหา จ าหน่าย เป็นตวัแทนจ าหน่าย และจดัการโดยประการอ่ืน
ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพยสิ์นนั้นและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ เก่ียวกบัสินคา้และการบริการ ใน
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอ่ืน” 
ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ ดงักล่าว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ โดยวตัถุประสงค์ของ
บริษทัฯ ขอ้ (45) ใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี  

 “ขอ้ (45) ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ใช ้ใหใ้ช ้จดัหา จ าหน่าย เป็นตวัแทนจ าหน่าย และจดัการโดยประการอ่ืน
ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพยสิ์นนั้นและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ เก่ียวกบัสินคา้และการบริการ ใน
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอ่ืน” 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

10.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
วตัถุประสงค์บริษัทฯ 

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า บริษทัฯจ าเป็นตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 .
วตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือรองรับการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามวาระท่ี 10.1 ขา้งตน้ ดงัน้ี 

“ขอ้ 3  .วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 45 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
นายทรงวิทย ์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือรองรับการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตาม
วาระท่ี 10.1 ขา้งตน้ 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35 (2) (ง) และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดง
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ความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงักล่าว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัทฯเพ่ิม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

“ขอ้ 3  .วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 45 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดับวาระท่ีน าเสนอในหนังสือเชิญประชุม
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ และขอเชิญผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด หรือเสนอเร่ืองใดเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ต่อมาประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้ความไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์
ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) อีกทั้งยงัสละเวลามาร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัน้ี และในคร้ังต่อไปทาง
บริษทัฯ หวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากผูถื้อหุน้เป็นอยา่งดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.19 น. 

ลงช่ือ                                                                                   ประธานท่ีประชุม 
                                    (นายญนน์ โภคทรัพย)์ 
                                    ประธานคณะกรรมการ 

ลงช่ือ                                                                                 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                                (นางสาวศิริพร ศิริทรัพย)์ 
                     เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายญนน์  โภคทรัพย ์          
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง : กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร/  

ประธานกรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการ 
อาย ุ : 58 ปี 
สญัชาติ : ไทย                                                         
 
ท่ีอยู ่

 
: 

                                            
69 ซ.หมู่บา้นสวนนครินทร์ 2 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ Imperial College, University of London  
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
120 ปี 2558 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 13 ปี 
2554 

- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบัน
วทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 7 ปี 2559 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่งเป็นกรรมการ : 3 กมุภาพนัธ์ 2560 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
(ณ กมุภาพันธ์ 2562) 

: 2 ปี - เดือน 

การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2561 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 28 
ธนัวาคม 2561 

: จ านวน 4,950,000 หุน้ (ร้อยละ 0.68) 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่า      
นายญนน์ โภคทรัพย ์มีความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ และได้
ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

(ก) บริษทัจดทะเบียน (อ่ืน) : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
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(ข) บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : จ านวน 1 บริษทั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
1 2559-ปัจจุบนั President of Central Group บจก. กลุ่มเซ็นทรัล ธุรกิจคา้ปลีก 

(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการใน
กรณีท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

: ไม่มี 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม : ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกลุ : นายทรงวทิย ์ ฐิติปุญญา                                                             
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง : กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / 

รองประธานกรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ  
อาย ุ : 51 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ : 555 หมู่ท่ี 3 ต าบลส าโรงกลาง  

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
วฒิุการศึกษา : มธัยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 126 

ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่งเป็นกรรมการ : 10 เมษายน 2549   
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
(ณ กมุภาพันธ์ 2562) 

: 
 

12 ปี 11 เดือน 
 

การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2561 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 

การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 28
ธนัวาคม 2561 

: จ านวน 53,900,000 หุน้ (ร้อยละ 7.42) 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่า       
นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา มีความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ และ
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จึงเห็นสมควรเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
(ก) บริษทัจดทะเบียน (อ่ืน) : ไม่มี 
(ข) บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : จ านวน 11 บริษทั 

ล าดบั ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
1 2559-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บจก. แอท ยไูนเตด็ โบรกเกอร์ นายหนา้ประกนัภยัรถยนต ์
2 2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  บจก. แอท โซล่าร์ จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากแผง

ความร้อนพลงังานแสงอาทิตย ์
3 2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  บจก. แอท โซล่าร์ พาวเวอร์ จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากแผง

ความร้อนพลงังานแสงอาทิตย ์
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(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการใน
กรณีท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

: ไม่มี 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม : ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
4 2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  บจก. แอท พร็อพเพอร์ต้ี พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
5 2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  บจก. แอท โฮลด้ิง  ลงทุนถือหุน้ในบริษทัต่างๆ 
6 2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั  บจก.สยามนิสสนั พีทูเอม็ ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต ใช้แล้วยี่ห้อ 

Nissan 
7 2554-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. พีทูเอม็ เอนเนอร์จี บริการติดตั้ง ตรวจสภาพ และซ่อมแซม

ระบบแก๊ส   เอ็น จีวี  และแอลพี จีใน
รถยนต ์

8 2554-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. วภิาราม-ชยัปราการ โรงพยาบาล 

9 2551-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. โตโยตา้ แอท ยไูนเตด็  
ยสู คาร์ 

ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วยี่ห้อ 
Toyota 

10 2547-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท และ
ป ร ะ ธ าน เจ้ าห น้ า ท่ี
บริหาร 

บจก. โตโยตา้ แอท ยไูนเตด็  ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตย์ีห่อ้ Toyota 

11 2536-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บจก.โรงพยาบาลชยัปราการ โรงพยาบาล 
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ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกลุ : นายธนะชยั  บณัฑิตวรภูมิ                                 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง : กรรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / 

กรรมการสรรหาและก าหนด- 
ค่าตอบแทน 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริษทั /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ : 46 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ : 1375 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
252 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร Board Nomination & Compensation 
Program (BNCP) รุ่นท่ี 6/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่งเป็นกรรมการ : 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
(ณ กมุภาพันธ์ 2562) 

: 1 ปี 1 เดือน 

การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2561 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : 1/2 คร้ัง 

การถือหุน้ในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 : จ านวน – 0 - หุน้  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เห็นวา่ นายธนะชยั  บณัฑิตวรภูมิ มีความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็
ความสามารถ และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่ อบ ริษัทฯ  ตลอดระยะเวลาท่ี ด ารงต าแห น่ งอยู ่                      
จึงเห็นสมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
(ก) บริษทัจดทะเบียน (อ่ืน) : 1  บริษทั 

 
(ข) บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 

 
(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการใน

กรณีท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

: ไม่มี 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม : ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
1 2561-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ. แอบ๊โซลูท คลีน  

เอน็เนอร์จ้ี 
ธุรกิจการถือหุน้ (Holding 
Company) ในบริษทัต่างๆ      
ท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

 2560-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 
กรรมการบริหาร 

  



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

                                                                            หนา้  37  

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
นิยามกรรมการอสิระ 

บุคคลท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ  
และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารง
ต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
อิสระท่ีตนแทน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็น   ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ี ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากวา่ ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
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ภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการเลือกตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 
หมายเหต ุ:  บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอสิระไว้ตามหลกัเกณฑ์ เท่ากับ 
ข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย   
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าท่ี และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจดัการ และอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามท่ีฝ่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดูแลการ
บริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ ซ่ึง
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ และ/หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ อยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือใหบ้รรลุกลยทุธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ด าเนินการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. พิจารณาอนุมติัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ในกรณีท่ีขนาดรายการไม่จ าเป็นตอ้งได้รับการ

พิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. พิจารณาอนุมติัและใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณา
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) ของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอก่อนเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 

10. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียงและติดตามผลการปฏิบติังาน 
12. สอบทานนโยบายในการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชั่น 

(Anti-Corruption) ของบริษทัฯ และพิจารณาอนุมติัรายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ประจ าปีท่ีจดัท าโดยคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดท่ีท ากบับริษทัฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
และ/หรือบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

14. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัตาม
ความเหมาะสม 

15. แต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัใน
การปฏิบติังานต่างๆ เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

16. วา่จา้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
17. จดัท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงิน และ

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
18. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทัฯ 
19. พิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ 

อยา่งเป็นธรรม 
20. จดัใหมี้การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
21. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
22. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษทัได ้
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทันั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
ของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ี เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทัฯ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบั
ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของ
บริษทัฯ 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบั
บริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทัฯ 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
8) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขต อ านาจ 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

                                                                            หนา้  42  

 

9. ตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการวา่จา้งหรือน า
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 

10. หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักับบริษทัฯ และ/หรือ
ธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาขา้งตน้ 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการแต่งตั้ ง เลิกจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

12. จดัท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

13. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

14. ทบทวนกระบวนการการก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
ของบริษทัฯ 

15. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ประจ าปีของบริษทัฯ 

16. พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk 
Appetite) รวมทั้งก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้งภายนอกและภายในบริษทัฯ ใหมี้ความครอบคลุม 
และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งน้ี ตอ้งครอบคลุมความเส่ียงอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงัน้ี 
1) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 
2) ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
3) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
4) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ (Compliance Risk) 

17. ก าหนดกลยทุธ์ โครงสร้างและทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ 

18. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียง ใหส้ามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดูแลระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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19. พิจารณาก าหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ เพื่อใช้
เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบติังานตามสถานการณ์ความเส่ียงแต่ละประเภทเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบ 

20. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่นโยบาย กลยทุธ์ และแนวปฏิบติัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถก ากบัดูแลระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

21. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
22. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ก าหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัฯ) ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
และพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมในดา้นความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเพื่อเสนอช่ือให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แลว้แต่
กรณี) 

2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพ่ือให้แน่ใจวา่กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้น 

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ และสภาวการณ์ 

4. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่วา่จะอยูใ่นรูปเงินสด หลกัทรัพย ์หรืออ่ืนใด) ของ
กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน 
(CFO) ใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

6. ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

7. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
วธีิการลงทะเบียน  การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
1.1 บริษทัฯ จะเปิดจุดรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

เป็นตน้ไป ณ ห้อง 216-217 (MR 216-217)  ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนาตราด 
(กม.1)  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแแผนท่ีท่ีแนบ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)    

1.2 น าใบลงทะเบียนท่ีมี Barcode ท่ีจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหลกัฐานแสดงตน (ท่ีระบุขา้ง ล่างน้ี) ให้แก่เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบและใชใ้นการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบ Barcode 

1.3 ผูถื้อหุ้นมาเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดา โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
ของ “ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดา”  

1.4 ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล กองทุน และสถาบนั โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “ผูถื้อหุน้นิติ
บุคคล กองทุน สถาบนั” 

1.5 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนส าหรับผูท่ี้น าส่งเอกสารไม่ครบถว้น หรือลงทะเบียนล่าชา้ภายหลงัการปิด
ประชุมแลว้  

1.6 กรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ดว้ย 

1.7 เอกสารใดท่ีไม่ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรองความถูกตอ้งของ
ค าแปลโดยผูถื้อหุน้ดว้ย  

 
2. หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) 
2.1 เอกสารแสดงตน (ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุ้นเป็นชาว
ต่างประเทศ)  
 
3. หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทนตน) 
3.1 การมอบฉันทะ  
 - ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้อาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน(เพียงรายเดียว) หรือ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหน่ึงซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้สนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.) เขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยใชแ้บบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมน้ีแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบ
เดียว ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 - แบบหนงัสือมอบฉันทะยงัสามารถ download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.asapcarrent.com ภายใตห้ัวขอ้ 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ / ขอ้มูลผูถื้อหุ้น / การประชุมผูถื้อหุ้น โดยท่ีแบบหนงัสือมอบฉันทะ ก. เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบท่ีระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีประชุม และแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุน้เท่านั้น 
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 - ผูถื้อหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ รายใดรายหน่ึงดงัระบุขา้งล่างน้ี เพ่ือเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนได ้โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11.) ทั้งน้ี
ขอ้มูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.  

  รองศาสตราจารยพ์ชัรา  พชัราวนิช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
  นายสุรพงศ ์ อุทยัชลานนท ์กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     

โปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะนั้นไปยงัเลขานุการของบริษทัฯ ตามท่ีอยู่
ขา้งล่างน้ี ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เพ่ือการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

คุณศิริพร ศิริทรัพย ์
เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)   

  เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
 - หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือขีดลบขอ้ความในหนงัสือ
มอบฉันทะ ผูถื้อหุ้นตอ้งลงนามก ากบัการแกไ้ขหรือขีดลบดงักล่าวไวทุ้กแห่งดว้ย หากไม่มีการลงนามดงักล่าว บริษทัฯ จะ
ถือวา่ผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์  20.- บาทและขีดฆ่าใหเ้รียบร้อย 
3.2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
(1)    กรณีผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดามอบฉนัทะ  เอกสารท่ีตอ้งแสดงและจดัส่งเพ่ือการลงทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือครบถว้นถูกตอ้ง 
 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุ้น) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูม้อบฉันทะ (ผูถื้อ

หุ้น) และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะ (ฉบับจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูรั้บมอบฉนัทะและยงัไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบัตรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ)  
(2)  กรณีผูถื้อหุน้นิติบุคคลมอบฉนัทะ เอกสารตอ้งแสดงและจดัส่งเพ่ือการลงทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ท่ีกรอกขอ้มูลและลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัผูม้อบฉันทะ (ผูถื้อหุ้น) พร้อม
ประทบัตราส าคญัของผูม้อบฉนัทะ (ถา้มี) อีกทั้งลายมือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ ครบถว้นถูกตอ้ง 

 กรณีผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุน้) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุ้น) นั้น   

พร้อมประทบัตราส าคญัของผูม้อบฉนัทะ (ถา้มี) ทั้งน้ี เอกสารนั้นตอ้งออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนการประชุม และตอ้ง
มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้อ  านาจลงนามของผูม้อบฉนัทะท่ีลงนามดงักล่าวมีอ านาจกระท าการแทนผูม้อบฉนัทะ 

 ส าเนาของเอกสารแสดงตนผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุน้) ท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ปรากฏรูปถ่าย
ของผูมี้อ านาจลงนามนั้น และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัร
ประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้มีอ  านาจลงนามของผู ้มอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
 
 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

                                                                            หนา้  47  

 

 กรณีผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุน้) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  
 ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีผูม้อบฉันทะ (ผูถื้อ

หุ้น)  นั้นตั้งอยู ่ และจะตอ้งผ่านการรับรองความถูกตอ้งจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมี
อ านาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี เอกสารนั้นตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูมี้อ  านาจลงนามของผูม้อบ
ฉนัทะท่ีลงนามหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนผูม้อบฉนัทะ  

 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุน้) ท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ปรากฏ
รูปถ่ายของผูมี้อ  านาจลงนามนั้นและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ และจะตอ้ง
ผ่านการรับรองความถูกตอ้งจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือนก่อน
วนัประชุม 

 เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะ (ฉบับจริง)  ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูรั้บมอบฉันทะและ
ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือ
เดินทาง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ)  
(3)  กรณีมอบฉันทะโดย custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น เอกสารตอ้งแสดงและจดัส่งเพ่ือการ
ลงทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ค. ท่ีกรอกขอ้มูลและลงนามโดย custodian อีกทั้งลายมือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ ครบถว้น
ถูกตอ้ง 

 หนงัสือมอบอ านาจให้ custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ท่ีไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือช่ือผู ้
มอบอ านาจ (ผูถื้อหุน้) และผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian ครบถว้นถูกตอ้ง พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

 กรณีผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุน้) เป็นบุคคลธรรมดา  
 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุน้) ท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ปรากฏรูปถ่ายของผูม้อบ

อ านาจนั้นและยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุ้น) และผ่านการ
รับรองลายมือช่ือจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจ ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวนัประชุม  

 กรณีผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุน้) เป็นนิติบุคคล  
 ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีผูม้อบอ านาจ (ผู ้

ถือหุ้น) นั้นตั้งอยู่ และตอ้งผ่านการรับรองความถูกตอ้งจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมี
อ านาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี เอกสารนั้นตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูมี้อ  านาจลงนามท่ีลงนาม
หนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจลงนามแทนผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุน้) 

 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุ้น) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูป
ถ่ายของผูมี้อ  านาจลงนามนั้นและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบ
อ านาจ (ผูถื้อหุน้) และผา่นการรับรองความถูกตอ้งจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจ ไม่เกิน 3 
เดือน ก่อนวนัประชุม 

 ส าเนาหนังสือรับรองการทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั
ประชุม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งน้ี เอกสารนั้นตอ้งมีขอ้ความแสดงให้
เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงนามดงักล่าวมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีเป็น custodian 

 หนงัสือยนืยนัการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian 
 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ทน

นิติบุคคลนั้ นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือบัตรประจ าตวัพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian 

 เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะ (ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ปรากฏรูปถ่ายของผูรั้บมอบฉนัทะและยงั
ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือ
เดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
 
4. การออกเสียงลงคะแนน 
4.1  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 8. 
4.2 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม โดยหน่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
4.3  ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งด

ออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
ยกเวน้กรณีของ custodian 

4.4 ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นนั้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมเชิญให้บุคคลดงักล่าวออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวได ้ทั้งน้ี เวน้
แต่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

4.5 ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4.6 จะจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระยอ่ย แยกออกจากกนั เม่ือทุกวาระไดมี้การอภิปรายและ

ลงคะแนนเสียงแลว้ บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจง้ผลการนบัคะแนน 
4.7 บริษทัฯ จะใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียงส าหรับการประชุมคร้ังน้ี 
4.8  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีจะกลบัก่อน โปรดลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัเห็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

                                                                            หนา้  49  

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการอสิระซ่ึงเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ – นามสกลุ : รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ    
อาย ุ : 48 ปี 
ท่ีอยู ่ : 1 ซอยชกัพระ 15 ถนนชกัพระ 

แขวงคลองชกัพระ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
วฒิุการศึกษา : - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ University of North Carolina - Chapel 

Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ : จ านวน 2,547,690  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

: ไม่มี 

 
หรือ 

 
ช่ือ – นามสกลุ : นายสุรพงศ์  อุทยัชลานนท์ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 66 ปี 
ท่ีอยู ่ : 712 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
วฒิุการศึกษา : - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ : จ านวน  1,100,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

: ไม่มี 
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ข้อบงัคบัของบริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี(4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้น

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ  
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3)วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3)วนั 

  
ทั้ งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ หรือจังหวดัใกล้เคียงตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 
ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) 

คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้น
คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ 
และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี
ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี 
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แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น
ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ฉ) การเลิกบริษทัฯ 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์อ่ืนๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทัฯ กบับริษทัฯอ่ืน 

ขอ้ 36 กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุม มีดงัน้ี 
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืนๆ 
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แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ณ หอ้งประชุม 216-217 (MR 216-217)  ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  

เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

การเดนิทางโดยรถขนส่งสาธารณะ  

- รถเมล์สาย 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, ปอ.507, 508, 513, 536, 545 วิ่งจากถนนสุขุมวิทมุ่งหนา้ไปปากน ้ า ลงป้าย   
ส่ีแยกบางนาแลว้เดินยอ้นกลบัมาประมาณ 100 เมตร จะพบประตูทางเขา้ไบเทค 
- รถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีบางนา ทางออกท่ี 1 ใชท้างเดินเช่ือมบีทีเอส-ไบเทค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR216-217 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม 
 
เรียน เลขานุการบริษทัฯ  
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / บริษทัฯ......................................................................................................................... 
 
มีความประสงคข์อรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561 โดย (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่อง (  ) ช่องใดช่องหน่ึง) 
 

(    ) ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 

(    ) ใหบ้ริษทัฯจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูด่า้งล่างน้ี 
 
ท่ีอยู่   เลขท่ี .........................ห มู่ ท่ี .............................ห มู่บ้าน ......................................... ซอย.....................  
ถนน......................................... ..............แขวง/ต าบล........................... ... เขต/อ าเภอ....................................  
จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์................................................... 
 
 
หมายเหตุ: เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงับริษทัฯทางอีเมล siriporn.s@asapcarrent.com  

หรือโดยทางโทรสารส่งถึงเลขานุการบริษทัฯ ท่ีหมายเลข 02 091 8111 เพื่อทางบริษทัฯ จะไดด้ าเนินการ
ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ต่อไป  

 
 
 

mailto:siriporn.s@asapcarrent.com%20หรือ
mailto:siriporn.s@asapcarrent.com%20หรือ
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy Form (Form B) 

 
 

เขียนท่ี............................................................................. 
Written at  

                                                                                                                            วนัท่ี..................เดือน............................. พ.ศ................... 
 Date           Month                             Year  
         
          (1)  ขา้พเจา้.....................................................................…………….……...........อาย.ุ................ปี สญัชาติ………............…... 
 (1) I/We            Age              Nationality  
อยูบ่า้นเลขท่ี...............…….....................ถนน.……………..................................ต าบล/แขวง…….....................….................................. 
Residing at No. Road                                                       Sub-District 
อ าเภอ/เขต..............................................................……………...............จงัหวดั..……......................................................................... 
District Province 
รหสัไปรษณีย.์………............................. 
Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)   
       Being a shareholders of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง ดงัน้ี
Holding the total number of                                                share (s) and having the voting rights equivalent to               vote as follows: 

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

หุน้บุริมสิทธิ...…........................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................................เสียง 
 Preference share           share (s), having the voting rights equivalent to   vote.  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
        Hereby authorize 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี.……...........……………ถนน..................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.................……….............. 
Residing at No.                                Road                                  Sub-District               District  
จงัหวดั..........................………......รหสัไปรษณีย.์.........………......… หรือ 
Province              Postal Code      or 
  กรรมการอิสระของบริษทั  
  Independent Director 

(2) รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช อาย ุ48  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  1 ซอยชกัพระ 15 ถนนชกัพระ แขวงคลองชกัพระ 
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10170        หรือ 
 Associate Professor Pachara Pachravanich, Age 48, Residing at No 1 Chak Phra Alley 15, Chak Phra Rd.,  
Khlong Chak Phra Sub- District, Taling Chan District, Bangkok 10170        or 

อากรแสตมป์ 
20 บาท  

20 Baht Stamp 
Duty 

20 Baht 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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(3) นายสุรพงศ์ อุทยัชลานนท์  อาย ุ 66  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 712 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์  10250   
 Mr. Surapong Uthaichalanond, Age 66, Residing at No 712 Sri Nakharin Rd., Suan Luang Sub-District,  Suan 
Luang District, Bangkok 10250 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง MR 216-217 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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 for 
the Year 2019, which will be held on Thursday, 25 April 2019 at 14.00 hr., at MR 216-217 Room, 2nd Floor, Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC), No. 88 Bangna Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260, or any date and at any postponement thereof. 

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

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
Agenda 1: To consider Certification of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Year 
2018 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 
วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานปี 2561 
Agenda 2: To consider Acknowledgment of Report of the Board of Directors on the Company’s 2018 
Performance 
 
วาระที ่ 3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561  
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the year-ended 31 
December 2018 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 

 วาระที ่ 4   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ 
 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

Agenda 4: To consider Allocation of the Net Profit as Legal Reserve and Non-Payment of dividend for the 
2018 operating results. 
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4.1 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
4.1 To consider Approval of Allocation of the 2018 Net Profit as Legal Reserve 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
                Approve     Disapprove    Abstain 

 
4.2 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
4.2 To consider approve the non-payment of dividend for the 2018 operating results. 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                       Approve    Disapprove    Abstain 
 
วาระที ่ 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 5: To consider Approval of Election of Directors in replacement of those retiring by rotation 

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

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. นายญนน์  โภคทรัพย์ 

         Mr. Yol Phokasub 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
2. นายทรงวทิย์  ฐิตปิุญญา 

        Mr. Songvit Titipunya 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
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3. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูม ิ

       Mr.Tanachai Bunditvorapoom  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่ 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for Year 2019 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี 
Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees  

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

  
 วาระที ่ 8 พจิารณาการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วตัถุประสงค์ 
 ของบริษัท 

Agenda 8: To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives Article 41. And To consider 
Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association - Business Objectives 

 
วาระที ่8.1 พจิารณาการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. 
Agenda 8.1 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives Article 41. 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 
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วาระที ่8.2  พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
วตัถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda 8.2 : To consider Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of 

Association - Business Objectives 

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

      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain  
 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9: Any other businesses (if any) 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain  

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่ กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ 

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we s pecify 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
   (                                                                                       ) 
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หมายเหตุ / Remarks:        
1  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
  For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
Annex Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้ง MR 216-217ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1)  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 
for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, which will be held on Thursday, 25 April 2019 at 02.00 p.m. 

at MR216-217 Room, 2nd floor, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), No. 88 Bangna Trad Road (Km.1) 
 Bang Na, Bangkok 10260, or any date and at any postponement thereof. 

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

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

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

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

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

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

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

       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 
 



 

หนา้ 61 
 

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

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

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

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We hereby certify that the statement in this Annex Proxy Form B. is correct, complete and true in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

             (                                                                                                                   ) 
 

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


