
 

 
 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 
 

วนัพฤหัสบดทีี่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. 
(เร่ิมลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณาเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ พร้อมหลกัฐานแสดงตนและ
หนงัสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉนัทะ) มาในวนัประชุมใหค้รบถว้น 

 
สถานที่ประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและ           
การประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

  
 

  งดแจกของช าร่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใส่และเป็นแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลได้
รณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุมโดยเด็ดขาด               
เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส  
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ท่ี asap 726/2563 
        29 มิถุนายน 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                              
ในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR CODE) 

3.  ประวติัโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอีก
วาระหน่ึง 

4. นิยามกรรมการอิสระ  
5. ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
7. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซ่ึงเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  

 9.  แผนที่ของสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563   
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม  

 11.   มาตรการและแนวทางปฏิบติัตนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
 12.  แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

13. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)            
ค ร้ัง ท่ี  4/2563 ในวัน ท่ี  26 มิถุนายน  2563 ได้มีม ติ ให้ เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบ ริษัทฯ ประจ าปี  2563                         
ในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203)  ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตผุล : การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ได้จัดขึ้นเม่ือวนัท่ี          
25 เมษายน 2562 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้น
ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแล้ว บริษทัฯ ได้ส่งส าเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
(หน้า 9) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมน้ี เพื่อขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไดมี้การบันทึกรายงานการประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแล้ว ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

การลงมต ิ : วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคญั พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 และได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นมาพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 เพื่อรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบรายงาน   
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 

การลงมต ิ : วาระน้ีเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : 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
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามท่ี
แสดงไวใ้นส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2562 เอกสารแนบ 2. นั้นไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัแลว้ดว้ย
เช่นกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง  
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 (ส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2562) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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รายการ งบการเงิน (ล้านบาท) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
สินทรัพยร์วม 8,757  12,639  13,122 
หน้ีสินรวม 7,352  11,146  11,719 
รายไดร้วม 2,142  2,675  3,202 
ก าไร (ขาดทุน)สุทธิ 150.79  89.64  (89.79) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.22 บาท 0.12 บาท (0.12) บาท 

การลงมติ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน           
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ             

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้บริษทัฯ ต้องจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 44 
ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และเงินส ารองตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคับบริษทัฯ ก าหนด  อย่างไรก็ตาม            
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาเห็นสมควร 
      ส าห รับปี  2562 บ ริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจ านวน 
89,789,127 บาท จึงเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณางดจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
และ การงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เน่ืองจาก
บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในรอบปี 2562 คณะกรรมการเห็นว่า           

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 

                                                                            หนา้  4  

 

การลงมติ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น    
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                  
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้กรรมการของบริษทัฯจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/3) พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีของ
บริษทัฯ โดยกรรมการอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 มีกรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 
1) พลเอก สิรวุฒิ   สุคันธนาค  ต าแหน่ง กรรมการบริษทั  
2) นายสุรพงศ์   อุทัยชลานนท์  ต าแหน่ง กรรมการบริษทั /         
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน /  
3) นางสาวพชัรา พชัราวนิช   ต าแหน่ง กรรมการบริษทั /  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ชิญ    
ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 และ/หรือ
เสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้า โดย
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ดงักล่าว แต่อยา่งใด 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตาม
กระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งทั้ง 3 
ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าาแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ ง 3 ท่านนั้ นมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต 
อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5 (หนา้ 37) อีกทั้ง ยงัมีความตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ และ
ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ ง 3 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ตอ่ไปอีกวาระหน่ึงดว้ย  
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ        
การเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่  
1) พลเอก สิรวุฒิ   สุคันธนาค  ต าแหน่ง กรรมการบริษทั  
2) นายสุรพงศ์   อุทัยชลานนท์  ต าแหน่ง กรรมการบริษทั /         
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน /  
3) นางสาวพชัรา พชัราวนิช   ต าแหน่ง กรรมการบริษทั /  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม           
ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าว ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 (หนา้ 29)  

การลงมติ : วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน   
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 
 
 
 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

: 
 
 
 
 
 
: 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัที่เหมาะสม อยูใ่นระดบั
เดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม       
ผูถื้อหุ้น  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัอตัรา
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
และเบ้ียประชุม ในอตัราเดิมเท่ากบัอตัราท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นตวัเงิน
แล้ว บริษทัได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนได้แก่ การประกันภัย
ความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร (Directors & 
Officers Liability Insurance)  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-
19”) และผลประกอบการของบริษทัประจ าปี 2562 มีผลขาดทุน เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือบริษทัอีกทางหน่ึง กรรมการบริษทัทุกท่านแสดงความประสงค์งด
รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คือตั้ งแต่เดือนเมษายน 2563 - เดือน
ธนัวาคม 2563 
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
เสนอค่าตอบแทน 

: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษทัฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอ
ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการบริษทัทุกท่านแสดงความประสงค์งดรับค่าตอบแทนกรรมการราย
เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - เดือนธนัวาคม 2563 
2) ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 
5,000 บาท 
-  กรรมการตรวจสอบมีคา่ตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 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  

การลงมติ : วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  

 
วาระท่ี 7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ . ศ. 2535 (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ
ทุกปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
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ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

: คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม
และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ท่ีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ เป็นอยา่งดีแลว้ เห็นว่าบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั มีความเหมาะสม
และมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัฯ พิจารณาและน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  

เป็นผูล้งนามในงบการเงินปี 2561 และปี 2562 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 

เป็นผูล้งนามในงบการเงินปี 2560 และปี 2559 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์ ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

ยงัไม่เคยลงนามในงบการเงิน 
อน่ึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นบริษทั
ท่ีสอบบญัชีให้บริษทัฯจ านวน 4 ปี และไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนได้
เสียกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (บริษทัฯไม่มีบริษทัยอ่ย) รวมถึง ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2563 เท่ากบัปีท่ีผ่านมา คือ 1,600,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูส้อบบญัชีจะไดเ้รียกเก็บจากบริษทัฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง  

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260  
จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2563 โดยบริษทัฯไม่มีบริษทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2563 เท่ากับปีท่ีผ่านมา คือ 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีผูส้อบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ    ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้   

การลงมติ : วาระน้ีจ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น    
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ ากัน            
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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วาระท่ี 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกนั

และลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทั โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี เอกสารแนบ 11    
(หน้า 56 - 60) หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ทั้งน้ี หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
เท่านั้น)ไดจ้าก www.asapcarrent.com โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง  

ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระซ่ึงเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะกรณีท่านผูถื้อหุ้นตอ้งการมอบหมายให้
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและออกเสียงแทนตน ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 (หนา้ 47) 

เพื่อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นกรุณา
ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะต่างๆ มาท่ีเลขานุการบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

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

โปรดดูเอกสารแนบ 6 (หน้า 43) ส าหรับรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารท่ีตอ้งใช้
ประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนและเอกสารแนบ 8 (หนา้ 48)ส าหรับรายละเอียดขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

หากท่านผูถื้อหุ้นมีค าถามใดท่ีเก่ียวกบัการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวนัประชุม สามารถส่งค าถาม
มายงับริษทัฯ ไดท่ี้อีเมล siriporn.s@asapcarrent.com และหากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2562 
ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ เอกสารแนบ 10 (หนา้ 52) 

อน่ึง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี             
10 กรกฎาคม 2563 (Record Date)   

 
 
 
 
 

(นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา) 
รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั(มหาชน) 
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เอกสารแนบ  1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ของ 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด )มหาชน(  

--------------------------------------------------------------- 
 

เวลาและสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)                
(“บริษัทฯ”) จัดขึ้ น เม่ือวัน ท่ี  25 เมษายน  2562  เวลา 14.00 น . ณ  ห้องประชุม 216-217 (MR 216-217)  ชั้ น  2                       
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)  

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์เลขานุการบริษทัและนักลงทุนสัมพนัธ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า  มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม             

ด้วยตนเองจ านวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 45 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน 86 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้ งส้ิน 

546,927,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3344 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม                

ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33. ของบริษทัฯ และต่อมาภายหลงั เม่ือท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก     

7 ราย รวมผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 93 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 568,035,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.20     

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ อีกทั้ง เม่ือท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น

อีก 1 ราย รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 94 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 568,035,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.20     

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ เม่ือท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี 4.2 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก     

1 ราย รวมผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 95 ราย นับจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 568,038,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24     

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และเม่ือท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี 5 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น

อีก   1 ราย รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 96 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 568,054,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24    

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

เร่ิมการประชุม 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในท่ีประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33.                     
ของบริษทัฯ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562                
ของบริษทัฯ โดยก่อนเขา้วาระการประชุม ประธานฯไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
ของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  
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กรรมการ 
1. นายญนน์  โภคทรัพย ์  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา  รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางปริญดา วงศวิ์ทวสั   กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                                                                              
5. นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นางสาวพชัรา พชัราวนิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                 
7. นายประธาน อรัณยกานนท ์   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                   
8. พลเอก สิรวุฒิ สุคนัธนาค    กรรมการ 
9. นายสุรพงศ ์อุทยัชลานนท ์   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 

จ านวนกรรมการมีทั้งส้ิน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบัร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

คณะผูบ้ริหาร 
1. นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน / CFO 
2.     นายณรงค ์สุภานุรัตน์           รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการ 
3.     นายปรัชญา ตานอ้ย    รองกรรมการผูจ้ดัการ สายการตลาดรถมือสอง 
4. นางสาวลดัดา สาทชอ้ย       ผูจ้ดัการทัว่ไป Front Office  
5.     นางสาวปทุมมาศ แสนกลา้  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
6. นายเกรียงไกร ศรีพิพฒันา ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายรถยนตใ์ห้เช่าระยะส้ัน และบริการรถเช่าอ่ืนๆ  
7.     นางสาวปริศนา สกุลธนยง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และสมุห์บญัชี 

ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
1. นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล 
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณหิรัญโชติ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั  โปรเฟชชนัแนลเอด็ไวเซอร่ีแอนดล์อว ์จ ากดั 
1.  นางลกัขณาศิริ ขจรประดบักุล 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ปี 2561 ถือเป็นปีถือเป็นปีแห่งความส าเร็จในการเพ่ิมขีดความสามารถ               
การแข่งขนัในเชิงธุรกิจรถยนต์ให้เช่าทั้งระยะยาว ระยะส้ันและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขบั ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี จากการขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยส าคญั เพื่อผลกัดนัการเติบโตของผล
การด าเนินงานของ ASAP การขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าดงักล่าว ท าให้ ASAP ไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือมัน่จาก
ลูกคา้มากขึ้น ส่งผลให้เราประสบความส าเร็จในการขยายฐานลูกคา้กลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแก่ลูกคา้องคก์ร และรถยนต์
ให้เช่าระยะส้ันส าหรับกลุ่มลูกคา้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีตอ้งการเช่ารถยนตเ์พือ่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมขึ้น  
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ขณะท่ีการให้บริการ asap GO แอพพลิเคชัน่ ถือเป็นโมเดลการให้บริการรูปแบบใหม่ท่ีเขา้มาช่วยเสริมศกัยภาพ
การด าเนินธุรกิจ ตอบสนองกบัเทรนด์ของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลั 4.0 ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงจ๊ิกซอวส์ าคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนการ
ให้บริการของ ASAP ท่ีดีขึ้น พฒันาการอีกกา้วหน่ึงท่ีส าคญัในรอบปีท่ีผ่านมาของ ASAP คือการเปิดให้บริการศูนยร์วม
ให้บริการรถยนตใ์ห้เช่าอยา่งครบวงจรภายใตช่ื้อ ‘asap Auto Park’ ในยา่นบางนา-ตราด อยา่งไม่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงคร่ึงปี
หลงัของปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นจุดให้บริการลูกคา้ท่ีตอ้งการรถยนต์ให้เช่าระยะส้ัน รถยนต์ให้เช่าท่ีคิดค่าบริการตามจริง asap 
Go และเป็นจุดจ าหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีจาก ASAP พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจไปสู่การขายแฟรนไชส์ให้แก่นกัลงทุนท่ี
สนใจ ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึง Key Success ท่ีส าคญัทางธุรกิจในอนาคต ทั้งหมดน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงจากความส าเร็จของ ASAP 
ท่ีคณะผูบ้ริหารทุกท่านไดทุ้่มเทตั้งใจท างานอย่างหนกัตลอดปีท่ีผ่านมาเพื่อผลกัดนัความส าเร็จให้แก่องคก์ร และพร้อมจะ
ท างานดว้ยความทุ่มเทอยา่งหนกัต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นทุกคน ส าหรับนโยบายการต่อตา้นคอรัปชัน่ บริษทัฯ ได้
ยึดมัน่ในเร่ืองของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ต่อมาประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์  ช้ีแจงระเบียบ
และขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2562 ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 หรือ Record Date และไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่าน มีวาระการประชุม
ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2561  
 4.1 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 4.2 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
วาระท่ี 8  พิจารณาการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 41. และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 

3 วตัถุประสงคข์องบริษทั 
 8.1 พิจารณาการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 41. 
 8.2 พิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. วตัถุประสงค์บริษทั ให้สอดคลอ้งกบัการ      

เพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
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ในการประชุมจะด าเนินการประชุมเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ให้ทราบ หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะรายใด    
มีค  าถามหรือตอ้งการเสนอขอ้คิดเห็น ขอให้ถามค าถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นท่ีตรงกบัระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น หากจะถาม
ค าถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ ขอให้ถามหรือเสนอเม่ือไดป้ระชุมจบวาระต่างๆ แลว้ และแจง้ช่ือ นามสกุล พร้อม
ทั้งระบุว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ทั้งน้ีเพื่อความถูกตอ้งในการบนัทึกการประชุม 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ดงักล่าว แต่อยา่งใด 

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม โดยจ านวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่
ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตน
มีไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีของ custodian กรณีผูรั้บมอบ
ฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นนั้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให้บุคคลดงักล่าวออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวได ้เวน้แต่ เป็น
เร่ืองการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระย่อย แยกออกจากกนั เม่ือทุกวาระไดมี้การ
อภิปรายและลงคะแนนเสียงแลว้ บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจง้ผลการนบัคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ชูบัตรลงคะแนนและส่งบัตร
ลงคะแนนให้เจา้หน้าท่ีเก็บ เพื่อน าไปนับคะแนนโดยจะน าคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมหรือหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แลว้แต่
กรณี) และถือว่าคะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ส่วนบตัรลงคะแนน “เห็นดว้ย” จะเก็บทั้งหมดภายหลงั
ปิดการประชุม  

ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ จะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงทุกใบไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส าหรับกรรมการแต่ละราย ดังนั้ น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายจะตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชัดเจนและส่งให้เจา้หน้าท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน ทั้งท่ี 
“เห็นดว้ย”   “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไดม้อบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อ
หุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงท่ีนับไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีไดร้วมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ แลว้ 
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การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้ น ท่ี ได้แจ้งให้ทราบ  จะแบ่ งเป็ น  3  ประเภท                       
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คือ  

วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปน้ี บริษทัฯ        
จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ        
“ไม่เห็นดว้ย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ี “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” และกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กล่าวคือ   

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
วาระท่ี 4.2  พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
วาระท่ี 8.1  พิจารณาการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้ 41.  

วาระท่ีตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม คือ วาระท่ี 6 
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 โดยบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมออกเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”   

วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนคือ วาระท่ี 8.2 พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ ให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมวตัถุประสงคบ์ริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
ออกเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” แต่ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ  

บตัรลงคะแนนเสียงในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 
1.  บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง ยกเวน้ กรณีของผูรั้บมอบฉันทะท่ีเป็น Custodian      

ท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” มาก
นอ้ยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได ้

2.  บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ท่ีไม่สามารถส่ือความไดว่้าประสงค์จะลงคะแนน
เสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

3.  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
4.  บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีมีการลงคะแนน 

บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนับคะแนนเสียง เม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงผลคะแนนเสียง
ทั้งหมดของวาระนั้นๆ ท่ีหนา้จอของห้องประชุม และจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป อยา่งไรก็ตาม หากในบาง
วาระตอ้งใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน
เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หน้าท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบผลการนบัคะแนนในวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป จ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  
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เน่ืองด้วยอาจอาจมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะบางรายออกจากท่ีประชุมหรือเข้ามาเพ่ิมเติม บริษทัฯ ได้เชิญท่ีปรึกษา
กฎหมายจากบริษทัโปรเฟชชนัแนลเอด็ไวเซอร่ีแอนดล์อว ์จ ากดั มาตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

ในล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดม้อบให้ นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร      
เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  
 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ไดจ้ดัขึ้น
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 
บริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 มาพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมน้ี เพื่อขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 

นายทรงวิทย ์ฯ แจง้ต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ดงักล่าว   

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,035,134 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,035,134 100.0000 
 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 7 ราย รวม   21,107,301 หุ้น                
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 93 ราย รวม 568,035,134  หุน้ 
 
วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
 ประธานฯ ไดม้อบให้ คุณชยัรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุม
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดงัน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีรถยนตท์ั้งหมด 17,142 คนั เพ่ิมขึ้นจาก วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 50  ในจ านวนรถยนต์ทั้งหมด 17,142 คนั เป็นรถยนต์ท่ีให้บริการเช่าจ านวน 15,679 คนั 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48  ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่ารถยนต์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32  มีก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 24 และมีดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูยื้มท่ีน ามาใชซ้ื้อรถยนตเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 38 เน่ืองจากสภาพตลาดท่ีมีการแข่งขนัดา้นราคา
คอ่นขา้งสูง ท าให้ก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นในอตัราส่วนท่ีน้อยกว่ารายไดค้่าเช่าดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 38 ซ่ึงสูงกว่า
การเพ่ิมขึ้นของรายไดเ้น่ืองจาก บริษทับนัทึกดอกเบ้ียแบบลดตน้ลดดอก ท าให้ดอกเบ้ียในงวดแรกๆ มีจ านวนสูงเพราะเงิน
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ตน้มีจ านวนมาก แต่งวดหลงัๆ ดอกเบ้ียจะค่อยๆลดลง เพราะบริษทัทะยอยจ่ายคืนเงินต้นทุกเดือน ในปี 2561 บริษทัขาย
รถยนตท่ี์หมดสัญญาเช่าและครบอายใุชง้านจ านวน 911 คนั ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2560 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายรถยนต์
ลดลงร้อยละ 4 และก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 6 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทัสามารถท าก าไรจากการขายรถยนตต์่อคนัไดเ้พ่ิมขึ้น 
 

บริษทัมีการพฒันาพ้ืนท่ีบริเวณ ถนนบางนา-ตราด ภายใตช่ื้อ asap autopark เพื่อเป็นศูนยบ์ริการรถยนต์ให้เช่าระยะส้ันและ
จ าหน่ายรถยนตท่ี์หมดอายสัุญญาเช่า และพ้ืนท่ีท่ีเหลือบริษทัเปิดให้ผูป้ระกอบการอื่นๆเช่า  ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีพ้ืนท่ี
เช่าบางส่วนท่ีผูเ้ช่าสามารถเปิดด าเนินงานได ้และบริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าประมาณ 2 ลา้นบาท 
 

โดยสรุป ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิ 89,641,143 บาท ลดลงร้อยละ 41 จากปี 2560 เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในตลาด 
และตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีจะสูงในปีแรกๆของการซ้ือรถมาให้เช่าตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 

บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคญั พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ไวใ้นรายงานประจ าปี 
2561 และไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 เพือ่รับทราบ 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบรายงาน   ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน
รอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 
 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติใน
วาระน้ี และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น           
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ ดงักล่าว   

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ   
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ได้มอบให้ คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุม
เก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

คุณชัยรัตน์  กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท  และกรรมการผู ้จัดการ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการตอ้ง
จดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อ   ผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมติั และตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้อบบญัชี รายละเอียดปรากฏตามท่ีแสดงไวใ้นส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2561 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. นั้นไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา
อนุมติัแลว้ดว้ยเช่นกนั 
 คุณชัยรัตน์ฯ แจง้ต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง  
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 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 (ส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 
2561) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ         
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ 
ดงักล่าว 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดง ฐานะการเงินและก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,035,138 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,035,138 100.0000 
 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 1 ราย รวม  4  หุ้น 
    รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 94  ราย รวม  568,035,138  หุ้น 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 

ประธานฯ ไดม้อบให้ นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุม
เก่ียวกบัวาระท่ี 4 การจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 

รายการ งบการเงินรวม 

 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 าไรต่อหุ้น 0.22 บาท 0.12 บาท 
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วาระท่ี 4.1 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 นายชัยรัตน์  กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท  และกรรมการผู ้จัดการ  ได้แจ้งท่ีประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 89,641,143 บาท (แปดสิบเกา้ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบสามบาทถว้น)  

นายชัยรัตน์ฯ แจง้ต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 4,482,057 บาท (ส่ีลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนสองพนัห้าสิบเจ็ดบาทถว้น) 
รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษทัฯ จ านวน 15,512,914 บาท (สิบห้าลา้นห้าแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยสิบส่ี
บาทถว้น) คดิเป็นร้อยละ 4.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดงักล่าว 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,035,138 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,035,138 100.00 
 
วาระท่ี 4.2 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท และกรรมการผู ้จัดการ  ได้แจ้งท่ีประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผล
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
ก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินส ารองตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามท่ี
คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาเห็นสมควร 
 นายชยัรัตน์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษทัฯ มีก าไร
สุทธิ 85,159,086 บาท ภายหลงัการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายแลว้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง และรองรับแผนการขยาย
โครงการต่างๆในอนาคต จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
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ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ   
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น     
จึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ดงักล่าว 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติั
การงดจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง และรองรับแผนการขยายโครงการต่างๆ             
ในอนาคต     มติท่ีประชุมประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,038,138 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,038,138 100.00 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 1 ราย รวม 3,000 หุน้ 
    รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 95  ราย รวม 568,038,138 หุน้ 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯแจง้ต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระกรรมการทั้ง 3  ท่าน ท่ีหมดวาระ  ไดแ้ก่ คุณทรงวิทย ์ ฐิติปุญญา  คุณธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ และ ผม    
ในวาระน้ี ผมขอมอบให้ นายสุรพงศ ์อุทยัชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีประธาน  
ในท่ีประชุมแทนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จส้ิน   

 นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 71 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้กรรมการ
ของบริษทัฯจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ โดย
กรรมการอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
 ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการซ่ึงตอ้งออก
ตามวาระจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 
 1) นายญนน์  โภคทรัพย ์ ต าแหน่ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / ประธานกรรมการ 
 2) นายทรงวิทย ์ ฐิติปุญญา ต าแหน่ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / รองประธานกรรมการ  
 3) นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ ต าแหน่ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้า   
โดยไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ไม่
มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว           
แต่อยา่งใด 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแลว้ เห็นควรเสนอให้กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน 
ได้รับการแต่งตั้ งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของ
คณะกรรมการของ  บริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 อีกทั้ง ยงัมีความตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าวก็ยินดีรับเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย 

 นายสุรพงศฯ์ แจง้ต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการเลือกตั้ง
กรรมการซ่ึงออกตามวาระทั้ ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายญนน์ โภคทรัพย ์ 2) นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา และ 3) นายธนะชัย      
บณัฑิตวรภูมิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีได้
พิจารณาและกลัน่กรองอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น  จึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระดงักล่าว 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ 
  อนุมติัให้แต่งตั้งบุคคลผูมี้รายช่ือ ดงัต่อไปน้ี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 

1) นายญนน์  โภคทรัพย์ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ                                                                 

มติท่ีประชุมประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
 

2) นายทรงวิทย์  ฐิติปุญญา  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /รองประธานกรรมการ  
มติท่ีประชุมประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
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 3)   นายธนะชัย  บัณฑิตวรภูมิ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                
  มติท่ีประชุมประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
 
หมายเหตุ :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 1 ราย รวม  16,600    หุ้น 
  รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  96  ราย รวม 568,054,738   หุ้น 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562  
ประธานฯ ไดม้อบให้ นายสุรพงศ ์อุทยัชลานนท ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อ   

ท่ีประชุมเก่ียวกบัวาระท่ี 6 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562  สรุปไดด้งัน้ี 
  นายสุรพงศ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม อยู่ในระดับเดียว     
กบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอ
ให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัอตัราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม         
ในอตัราเดิมเท่ากบัอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บ
เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร (Directors & Officers Liability Insurance) 
 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษทัฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษทัฯ และท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 เท่ากับปีที่
ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

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

2. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 
-  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีคา่ตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
-  กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. คา่เบ้ียประชุม 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 5,000 บาท 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 
 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั    
พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามเก่ียวกบัการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 ค าถามจากนายสากล สุขวาณิชวิชัย  ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 1.ขอสอบถามเก่ียวกับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงปี 2561 ในหน้า 77 รายงานประจ าปี 2561 จะเห็นได้ว่าในปี 2561          
มีค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเพ่ิมขึ้นเป็น 14.65 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 เพ่ิมขึ้นเป็นเงินประมาณ 8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 
2560 เพ่ิมขึ้นเป็นเงินประมาณ 3 ลา้นบาท และมีผูบ้ริหารลาออก 4 ท่าน ไม่ทราบว่าเงินจ านวนสูงท่ีเพ่ิมขึ้น เกิดจากอะไร รบกวน
ช้ีแจงดว้ย 
 นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน / CFO ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปได้
ดงัน้ี ขอ้มูลท่ีแสดงในหนา้ 77 เป็นค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ไม่ใช่ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2559 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6.53 ลา้น
บาท ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู ้บริหาร 11.44 ล้านบาท และปี 2561 ค่าตอบแทนผู ้บริหาร 14.65 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงจ านวนผูบ้ริหาร ในปี 2559 มีผูบ้ริหาร 6 ท่าน ในปี 2560 มีผูบ้ริหาร 7 ท่าน ปรับเพ่ิม 1 ท่าน และมีผูบ้ริหารท่ีมา
ร่วมงานท างานไม่เตม็เดือน และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่เท่ากนั และในปี 2561 ถึงแมจ้ะมีผูบ้ริหาร 6 ท่าน แต่มีการเขา้-ออก  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 ดงักล่าว 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 เท่ากบัปีท่ีผ่านมาดว้ยคะแนนเสียง  
ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม มติท่ีประชุมประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เหน็ด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

รวม 568,054,738 100.00 
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วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
ประธานฯ ขอให้ นางสาวพชัรา พชัราวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัวาระท่ี 7  

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี สรุปไดด้งัน้ี 
นางสาวพชัรา พชัราวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯทกุปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ท่ีไดป้ฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเป็นไปตามก าหนดเวลาและ
ให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ เป็นอย่างดีแลว้ เห็นว่าบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั     
มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 พิจารณาและน าเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ดงัต่อไปน้ี เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 
1. นายบรรจง  พิชญประสาธน์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 3 ปี 
2. นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 3 ปี 
3. นางสาวเขมนนัท ์   ใจช้ืน   ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 3 ปี 
อน่ึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ขา้งตน้ไม่ มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนได้

เสียกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย (บริษทัฯไม่มีบริษทัย่อย) รวมถึง ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,600,000 
บาท (ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 จ านวน 1,450,000 บาท) และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูส้อบบญัชีจะไดเ้รียกเก็บจาก
บริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง  
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260  

จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 โดยบริษทัฯไม่มีบริษทัย่อย 
และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาทถว้น) และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูส้อบบญัชีจะไดเ้รียกเก็บจากบริษทัฯ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้   

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อไปว่า วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีดงักล่าว 
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มติที่ประชุม   ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึง ตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  

1. นายบรรจง   พิชญประสาธน์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ   ศิลปมงคลกุล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์   ใจช้ืน  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

และอนุมัติค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เก่ียวขอ้งตามท่ีผูส้อบบญัชีจะไดเ้รียกเก็บจากบริษทัฯ 

  มติท่ีประชุมประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
 

วาระที่  8 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 
วัตถุประสงค์ของบริษัท 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา รองประธานคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็น
ผูด้  าเนินการประชุมวาระน้ี 

วาระที่ 8.1 พจิารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41.  
นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมว่า วตัถุประสงคเ์ดิมของบริษทัฯ ขอ้ 41. ระบุว่า ประกอบกิจการเดินรถ

รับจา้งคนโดยสารดว้ยรถยนต์รับจา้ง ซ่ึงให้ด าเนินการธุรกิจไดเ้ฉพาะรับส่งผูโ้ดยสารเท่านั้น จึงขอเพ่ิมวตัถุประสงค์ให้
สามารถขนส่งสัตวแ์ละส่ิงของได ้ซ่ึงท าให้ขยายการด าเนินธุรกิจไดค้รอบคลุมมากขึ้นซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไข
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 41. 

จากเดิม  ขอ้ 41.ประกอบกิจการเดินรถรับจา้งคนโดยสารดว้ยรถยนตรั์บจา้ง 
แกไ้ขเป็น  ขอ้ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจา้งคนโดยสารดว้ยรถยนตรั์บจา้ง และรับจา้งขนส่งสัตวแ์ละ

ส่ิงของ รวมทั้งประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องหรือเก่ียวเน่ืองกบัการรับจา้งและการขนส่ง
ดงักล่าว 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง
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เป็นเสียงช้ีขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 41. ดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 41. เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจา้งคนโดยสารดว้ยรถยนต์รับจา้ง และรับจา้งขนส่งสัตวแ์ละส่ิงของ รวมทั้ง
ประกอบกิจการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเน่ืองกบัการรับจา้งและการขนส่งดงักล่าว” 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 การลงมติ จ านวนเสียง ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 96 ราย นับ

จ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 568,054,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

วาระที่  8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
วัตถุประสงค์บริษัทฯ 

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. 
วตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อรองรับการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามวาระท่ี 8.1 ขา้งตน้ ดงัน้ี 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 45 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ”   

นายทรงวิทย ์ฯ แจง้ต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษทั เพื่อรองรับการแกไ้ขวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ตามวาระท่ี 8.1 
ขา้งตน้ 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีท่ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั ดงักล่าว 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อรองรับการ
แกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามวาระท่ี 8.1 ขา้งตน้ ดงัน้ี 

“ ขอ้ 3 . วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 45 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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 การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

รวม 568,054,738 100.00 
 หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 96 ราย นบัจ านวนหุ้นได้
ทั้งส้ิน 568,054,738 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 78.24 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะน้ีท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดบัวาระท่ีน าเสนอในหนงัสือเชิญ
ประชุมครบถว้นเรียบร้อยแลว้ หากท่ีประชุมมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัใด ก็ขอเรียนเชิญ  
เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าขอโปรดแจง้ช่ือ-นามสกุล เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพื่อจะเป็น
ประโยชน์ในการบนัทึกในรายงานการประชุม   
ค าถามจากนายสากล สุขวาณิชวิชัย  ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

4. ขอสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์ของบริษทัที่จะน าพาบริษทัต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลง ณ ปัจจุบนั ไม่ทราบว่าบริษทัมี   

กลยทุธท่ีจะธ ารงก าไรขั้นตน้ไวอ้ยา่งไรบา้ง ขอค าช้ีแจง 

 นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 
 ธุรกิจของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

ธุรกิจท่ี 1 ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าองคก์รระยะยาว ระยะเวลาเช่า 4-5 ปี และยงัคงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั มากกว่า
ร้อยละ 90 มาจากของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ยุทธศาสตร์ส าหรับธุรกิจน้ี บริษทัจะพยายามขยายกิจการในส่วนท่ีเป็น
รถเช่าระยะยาวต่อไป ซ่ึงบริษทัประสพความส าเร็จในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ปี 2559 อตัราการขยายตวัของจ านวนรถยนต์
ให้เช่าเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั จากจ านวนไม่ถึง 10,000 คนั เป็น 17,000 คนั ในเชิงของรายได ้บริษทัมีการเจริญเติบโตของ
รายไดม้ากกว่าร้อยละ 30 ทุกปีใน 3 ปีท่ีผา่นมา  

ธุรกิจท่ี 2 เป็นธุรกิจท่ีบริษทัมีความหวงั เป็นกลไกหรือตวัจกัรส าคญั ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะส้ัน ท่ีให้บริการ
ตามสนามบินนานาชาติทั้ง 7 แห่งทัว่ประเทศไทย บริษทัจะผลกัดนัให้ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะส้ันขยายตวัอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป  

ธุรกิจท่ี 3 ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะส้ันผ่านแอพพลิเคชัน่(เช่าเป็นรายชัว่โมง) ภายใตช่ื้อ asap Go ทั้งสองกิจการน้ี
จะเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีช่วยท าให้ก าไรของกิจการดีขึ้น 
 ธุรกิจท่ี 4 ธุรกิจขายรถยนตห์มดสัญญา เป็นธุรกิจท่ีท าก าไรให้กิจการ 

 โดยสรุปคือ ธุรกิจรถยนตใ์ห้เช่าระยะยาวยงัคงเป็นธุรกิจส าคญัของบริษทัก็จะเพ่ิมรายไดข้องบริษทั ส าหรับก าไร
สุทธิและก าไรขั้นตน้ จะมาจากธุรกิจรถยนตใ์ห้เช่าระยะส้ัน ธุรกิจรถยนตใ์ห้เช่ารายชัว่โมง และการขายรถหมดสัญญาของ
กิจการ  

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา กล่าวเสริม ดงัน้ี 
ปัจจุบนัรายไดจ้ากการเช่า ร้อยละ 95 มาจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ซ่ึงก าไรขั้นตน้ส่งผลกบับริษทัน้อย

มากเม่ือเทียบกบัท่ีบริษทัสามารถสร้างฐานลูกคา้ และสร้างความรู้จกั บริษทัวางแผนว่าในอนาคต ไม่เกิน 3 ปี รายไดจ้ากการ
ให้เช่าระยะยาวจะคงเหลือร้อยละ 80 ท่ีเหลือร้อยละ 20 จะมาจากรถยนต์ให้เช่าตามสนามบินหรือตามนอกสนามบินท่ีบริษทั
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มีแผนในการบุกตลาด รวมถึงท่ีบริษทัมีรูปแบบการให้เช่ารูปแบบใหม่ๆ ก็จะมาสร้างรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ให้มีความหนา
มากย่ิงขึ้น และในส่วนรายไดจ้ากการขายรถยนตมื์อสองตามท่ีคุณชยัรัตน์พูด บริษทัมีการวางแผน มีแฟรนไชส์ เป็นระบบท่ี
บริษทัวางไว ้และในอดีตบริษทัมีการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง ร้อยละ 98 ท่ีจ าหน่ายให้ทางเต๊นทร์ถ เพื่อทางเต๊นทร์ถจะน ารถ
ไปจ าหน่ายอีกคร้ัง ปัจจุบนัมีการเปล่ียนและคาดว่าในอนาคตเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 ท่ีบริษทัจะจ าหน่ายให้ถึงผูบ้ริโภค
รายยอ่ย ซ่ึงตรงนั้นจะเป็นการเพ่ิมก าไรขั้นตน้ และมองว่าการท่ีบริษทัขยายฐานลูกคา้จนมีจ านวนรถยนตม์ากกว่า 17,000 คนั 
และในอนาคตจะมี 20,000 คนั รถท่ีจะกลบัเขา้มาบริษทัจะสามารถท าก าไรไดจ้ากกการขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5-10 ผมเช่ือว่าจะ
มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนในระยะยาวท่ีเป็นทางบวกค่อนขา้งมาก  
ค าถามจากนายสากล สุขวาณิชวิชัย  ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

5. ขอสอบถามเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ไดด้ าเนินการถึงคู่คา้อยา่งไรบา้ง รบกวนช่วยช้ีแจง 

  นางสาวพชัรา พชัราวนิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี                                                                                                                                                                                               
  เร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ส าหรับบริษทัเอง ถา้เป็นบุคคลภายนอกแลว้ทราบเบาะแสหรือบุคคลท่ีข้องเก่ียวกบั

การคอร์รัปชัน่ของบริษทั บริษทัมีช่องทางท่ีใหท้่านส่งขอ้มูลมาใหไ้ด ้ขอ้มูลนั้นจะส่งมาถึงผูบ้ริหารหรือประธานกรรมการ
บริษทัโดยตรง เช่น ผา่นเวป็ไซตแ์ละช่องทางต่างๆท่ีบริษทัไดป้ระชาสัมพนัธ์ ส าหรับพนกังานบริษทัถา้ไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมก็สามารถแจง้ขอ้มลูไดเ้ช่นกนั โดยแจง้ผา่นผูบ้ริหารและกรรมการบริษทัโดยตรง  

  และกรรมการบริษทัยงัมีความเป็นห่วงในเร่ืองการควบคุมภายในของบริษทั จึงไดมี้การตรวจสอบภายใน ไดมี้
การจ้างบริษัทภายนอกมาช่วยควบคุมและดูแลการตรวจสอบภายใน และมีการประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระโดยเฉพาะ แยกกบัผูบ้ริหาร หลงัจากผูต้รวจสอบภายในเล่าให้กรรมการตรวจสอบฟังทั้งหมดแลว้ จะมีการ
ติดตาม การตรวจสอบต่างๆ และผลการตรวจสอบท่ีอาจจะบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ จะแจง้ให้บริษทัไปจดัการระบบให้
เรียบร้อยและติดตามจนสามารถท างานไดอ้ยา่งดี สามารถควบคุมระบบต่างๆ นอกจากนั้นแลว้ในทุกไตรมาสจะมีผูต้รวจ
สอบภายนอกจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั มีความเป็นอิสระ และไม่มีความเก่ียวเน่ืองหรือความเก่ียงโยงอะไรก็
ตามกบับริษทัทั้งส้ิน นัน่ก็เป็น 3 ประเด็นหลกัท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบช่วยดูแลผลประโยชน์ของทุกท่าน และดูแล
เร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
ค าถามจากนายประวิทย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะ 

1. ขอสอบถามว่าเม่ือดูจากตวัเลข D/E ค่อนขา้งสูง ผมเขา้ใจว่าเน่ืองจากสัญญาของบริษทัเป็นสัญญาระยะยาวกบั
ลูกคา้ ทุกวนัน้ี D/E Covenants ของบริษทัอยูท่ี่เท่าใด 

นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน / CFO ไดต้อบค าถามดงักล่าว  
สรุปไดด้งัน้ี D/E อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อยูใ่นหนา้ท่ี 11 ของรายงานประจ าปี บริษทัแสดงขอ้มูลว่า ปี 2561 บริษทัมีอตัรา
หน้ีสินตอ่ทุนเท่ากบั 7.46  

ค าถามจากนายประวิทย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะ 
2. ทุกวนัน้ีมีปัญหาเร่ือง Mismatch Fund บา้งหรือไม่  
นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน / CFO ไดต้อบค าถามดงักล่าว 

สรุปไดด้งัน้ี ร้อยละ 100 บริษทัไดรั้บค่าเช่าคงท่ีตลอดอายสัุญญาเช่า 4-5 ปี และบริษทัท าสัญญากูย้ืมเงินของสัญญานั้นดว้ย
ระยะเวลาเดียวกนั 4-5 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสัุญญา  

นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กล่าวเสริม ดงัน้ี 
บริษทัใชบ้ริการสถาบนัการเงินหลกัๆ ประมาณ 4-5 สถาบนัการเงิน ในแต่ละสถาบนัการเงินจะอนุมติัวงเงินกู้

ในเง่ือนไขต่างๆกัน บริษัทมี Debt Covenants ประมาณ 3 - 4 วงเงิน จากจ านวน 7 - 8 วงเงินท่ีมีอยู่ แต่ Debt Covenants        
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ก็จะเขียนในลกัษณะมาตรฐานทัว่ๆไป ปกติอยู่ท่ีประมาณ 5 – 5.5 เท่า เป็นส่ิงท่ีมองเห็นไดว่้า ถึงแมว่้า D/E ท่ีเป็นตวัเลขท่ี
เกิดขึ้นประมาณ 7.5 เท่า สถาบนัการเงินก็ยงัสามารถให้เงินกูก้บักิจการไดต้่อไป ดงันั้น Debt Covenants จะเป็นลกัษณะของ
สัญญามาตรฐานของเงินกูท้ัว่ๆไป  
ค าถามจาก นายประวิทย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะ 

3. หาก Debt Covenants ของบริษทัอยูท่ี่ 5.5 เท่า และบริษทัตอ้งการกูก้อ้นใหม่ ดอกเบ้ียจะไม่ไดใ้นอตัราเดิม 
อาจจะบวก 2 หรือบวก 3 ไปเลยในกรณีแบบน้ี จะมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียในอนาคตหรือไม่ 

นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี  
ธุรกิจของบริษทัเป็นตวักลางกูเ้งินธนาคาร เพ่ือซ้ือรถยนต์ให้ลูกคา้เช่า การคิดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารส่ิง

ส าคญัท่ีธนาคารดูคือ ลูกคา้ของบริษทั บริษทัจะน าสัญญากูก้บัลูกคา้ไปขอกูก้บัธนาคาร ในกรณีลูกคา้องค์กรขนาดใหญ่ 
ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมอง Credit risk ของลูกค้าเป็นเกณฑ์มากกว่าพิจารณาท่ีตัวบริษทั ดังนั้น หากลูกคา้เป็น
กิจการท่ีมีขนาดใหญ่บริษทัมกัไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีแข่งขนัไดเ้สมอในตลาด ขึ้นอยูก่บัสภาพท่ีบริษทัจะไดลู้กคา้ประเภทใด 
ค าถามจาก นายประวทิย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะ 

4.  บริษทัมีความแตกต่างกบัคู่แข่งในเร่ืองการคิดราคาซาก ซ่ึงบริษทัมีการคิดราคาซากค่อนขา้งสูงกว่าคู่แข่ ง 
ดงันั้นในช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา ทางกรรมการแจง้ว่าบริษทัขายรถยนต์มือสองจ านวน 900 คนั แต่เน่ืองจากในช่วง 
2-3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัขยายจ านวนรถเช่ามากซ่ึงอยากทราบว่าในแต่ละปีจะมีรถยนตก์ลบัมาขายจ านวนเท่าใด 

นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี  
รถท่ีน ามาขายไม่ใช่รถยึดแตเ่ป็นรถหมดสัญญา ธุรกิจรถยนตใ์ห้เช่าระยะยาวจะมีสัญญาประมาณ 4-5 ปี ดงันั้น 

จ านวนรถ 919 คนัท่ีขายไดใ้นปี 2560 จะเป็นรถเม่ือ 4-5 ปีท่ีแลว้ประมาณปี 2556 –ปี 2557 ฉะนั้น ดว้ยความท่ีตวัเลขมีการ
เติบโตจะเห็นว่าในปี 2562 จะมีรถของปี 2557-ปี 2558 กลบัมาขาย ดงันั้น ส่ิงท่ีเป็นอนาคตท่ีส าคญัของกิจการและเป็นเร่ือง
ท่ีมีความมัน่ใจว่าในอีก 3 ปีขา้งหนา้ รถยนตท่ี์บริษทัซ้ือเม่ือปี 2561 เกือบ 7,000 คนัจะกลบัมาขาย จะช่วยท าให้ยอดขายและ
กระแสเงินสดของกิจการดีขึ้นในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ ธุรกิจของบริษทัจะเป็นธุรกิจทุกๆ 4 ปีจะเป็นลกัษณะน้ี  

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา กล่าวเสริมว่าจากค าถามว่าบริษทัตั้งค่าซากสูงกว่าคู่แข่งหรือไม่  
หากดูในตลาด บริษทัตั้งราคาค่าซากเป็นราคาเฉล่ียท่ีคิดว่าทั้งผูส้อบบัญชีและตลาดยอมรับได้ จริงๆแล้ว

ประเด็นส าคญัคือ บริษทัตั้งค่าซากจากราคา NET ท่ีบริษทัซ้ือ หากมองคู่แข่ง ผมไม่ทราบว่าคู่แข่งตั้งราคาค่าซากจากราคาใด 
แต่เราตั้งค่าซากจากราคา MSRP รถราคาคนัละ 1,000,000 บาท บริษทัอาจจะซ้ือไดใ้นราคา 800,000 บาท ดงันั้น ค่าเฉล่ีย
ของค่าซากท่ีบริษทัก าหนดอยู่ท่ีร้อยละ 40 – 45 คูณดว้ยราคาต้นทุนท่ีซ้ือจริง น่ีคือความแตกต่าง ดังนั้น หากมองไปถึง
อนาคต 3 – 5 ปีขา้งหน้า ท่านผูถื้อหุ้นมองเห็นอยู่แลว้ว่าบริษทัมีแผนท่ีจะรองรับไวเ้ยอะมาก เช่น บริษทัจะเปล่ียนจากการ
ขายส่งอย่างเดียว  ในอดีต หากผูถื้อหุ้นติดตามจะทราบว่า Margin ท่ีซ่อนไวป้ระมาณร้อยละ 20 ดงันั้น ร้อยละ 50 ของรถท่ี
จะกลบัมาขายบริษทัจะขายตรงให้ลูกคา้ได ้ซ่ึงปัจจุบัน บริษทัเร่ิมมีภาพชัดขึ้นทั้งเร่ือง การเปิดแฟรนไชส์ และเปิด asap 
Auto Park ท่ีบางนา-ตราด กม.12 ซ่ึงสามารถตอบค าถามของท่านไดว่้าเราวางแผนอย่างไรไว ้และบริษทัมัน่ใจว่าเม่ือถึงวนั
นั้นจ านวนรถยนตท่ี์มี   ในมือ ณ ตอนน้ี จะสร้างประโยชน์ให้บริษทั 

นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวเสริม ดงัน้ี 
ขออธิบายเก่ียวกบัเงินกู้เพื่อไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิด เม่ือพูดถึง D/E Covenants เป็นเร่ืองท่ีสถาบนัก าหนดว่า

บริษทัตอ้งท าอะไรบา้ง ปกติเม่ือบริษทัตอ้งขอวงเงินกูก้บัสถาบันการเงินเพ่ือเช่าซ้ือรถ ในวนัท่ีขอเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน       
ณ วนัท่ีเราขอเงินกู ้D/E ของบริษทัอาจยงัไม่ถึง ดงันั้น เม่ือเจรจากบัธนาคาร ธนาคารก็มองว่าช่วงน้ีถา้ธุรกิจเติบโตปกติ D/E 
ไม่ควรเกิน 5 เท่า นัน่คือส่ิงท่ีธนาคารก าหนด แต่เม่ือเวลาผ่านมาเน่ืองจากธุรกิจของบริษทัเติบโตเร็วมาก กลายเป็นว่าบริษทั
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ตอ้งขอเงินกูเ้ร่ือยๆ เงินกูท่ี้ขอก็ขอจากธนาคารเดิม ในวงเงินเดิม และก็มาเพ่ิมให้วงเงินใหม ่จึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง D/E 
Covenants ให้สูงขึ้น ค  าตอบก็คือ การท่ีธนาคารยินยอมให้วงเงินใหม่ก็เสมือนกบัธนาคารไม่ถือเร่ือง D/E ท่ีก าหนดไวเ้อง
เม่ือคร้ังก่อน เป็นสาระส าคญั ดงันั้น ธนาคารจึงไม่ Call Default บริษทั  และผมก็เช่ือว่าผูบ้ริหารเองก็มีการเจรจากบัธนาคาร
มาโดยตลาดว่า D/E Covenants มีความไม่เหมาะสมแลว้ ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาว่าวงเงินกูใ้หม่ๆบริษทัก็ยงักูไ้ดแ้ละกูใ้นอตัรา
ปกติ ไม่ใช่อตัราลูกหน้ีผิดนดั และการท่ีบริษทัยงักูไ้ดเ้ร่ือยๆแสดงให้เห็นว่า ธนาคารยงัมีความมัน่ใจบริษทั แมว่้า D/E จะสูง
ก็ตาม เน่ืองจากเงินกูก้บัรายไดส้อดคลอ้งกนัตลอด  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้ความ
ไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) อีกทั้งยงัสละเวลามาร่วมการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัน้ี และในคร้ังต่อไป ทางบริษทัฯ หวงัว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นเป็นอย่างดี
เช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.23 น. 

 

ลงช่ือ                                                  ประธานท่ีประชุม 
                   (นายญนน์ โภคทรัพย)์ 
                 ประธานคณะกรรมการ 

 

ลงช่ือ                                                   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                   (นางสาวศิริพร ศิริทรัพย)์ 
         เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ ์
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เอกสารแนบ  3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ช่ือ-นามสกลุ : พลเอก สิรวุฒิ   สุคนัธนาค 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริษทั 
อาย ุ : 65 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ : 55/49 หมู่ท่ี 1 ซ. ร่วมสุข 5/3  ต. บา้นใหม่  อ. เมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ท่ี 

118 ปี 2558  
- หลกัสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
รุ่นท่ี 21 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่งเป็นกรรมการ : 9 ธนัวาคม 2557 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
(ณ กรกฎาคม 2563) 

: 
 

5 ปี 7 เดือน 
 

การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 4/4 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

: จ านวน 1,300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.179) 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่า       
พลเอก สิรวุฒิ   สุคนัธนาค มีความตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
และไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่า พลเอก 
สิรวุฒิ   สุคนัธนาค มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
รวมทั้งบริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัไดก้ าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ปรากฏว่าไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการลว่งหนา้ 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
1. บริษทัจดทะเบียน (อื่น) : จ านวน 1 บริษทั       

 

 
2. บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
3. ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทาง

ธุรกิจกบับริษทั : 
 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือ           
มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

 
คุณสมบติัตอ้งห้าม : ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า

โดยทุจริต ไม่มีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 
 
 

ล าดบั ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั โสมาภา อินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลย ีจ ากดั(มหาชน) 
ขายอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ออกแบบ 
บันทึกและถ่ายโอนระบบฐานข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล : นายสุรพงศ ์  อุทยัชลานนท ์
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 67 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ : 712 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 126 

ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
วัน ท่ีได้รับต าแหน่ งเป็นกรรมการ
บริษทั และกรรมการอิสระ 

: 23 มิถุนายน 2558 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทั และกรรมการอิสระ 
(ณ กรกฎาคม 2563) 

: 
 

5 ปี 1 เดือน  
มีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนอ้ยกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกนั (รวมระยะเวลาท่ี
เป็นอยูร่วมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี) 
 

การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 4/4 คร้ัง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : 1/1 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

: จ านวน 1,100,000 หุ้น (ร้อยละ 0.15) 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่า       
นายสุรพงศ ์  อุทยัชลานนท์ มีความตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า             
นายสุรพงศ ์  อุทยัชลานนท ์มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั รวมทั้งบริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัไดก้ าหนดและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้า และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะ
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เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
1. บริษทัจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในจดทะเบียน (อื่น) 
2. บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู ้บริหาร ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน 
3. ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีท่ี

อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

 

คุณสมบติัตอ้งห้าม : ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต ไม่มีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 

                                                                            หนา้  33  

 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวพชัรา พชัราวนิช 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 49 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ : 1 ซอยชกัพระ 15 ถนนชกัพระ 

แขวงคลองชกัพระ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of North Carolina - 

Chapel Hill สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
ท่ี 126 ปี 2559  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

วนัท่ีได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
และกรรมการอิสระ 

: 23 มิถุนายน 2558 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
และกรรมการอิสระ 
(ณ กรกฎาคม 2563) 

: 5 ปี 1 เดือน  
มีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนอ้ยกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกนั (รวม
ระยะเวลาท่ีเป็นอยูร่วมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี) 
 

การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 4/4 คร้ัง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

: จ านวน 2,547,690 หุ้น (0.35%) 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เห็นว่า นางสาวพชัรา พชัราวนิช มีความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็ม
ความสามารถ และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่ อบ ริษัทฯ  ตลอดระยะเวลา ท่ี ด ารงต าแห น่ งอยู่                       
จึงเห็นสมควรเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
และไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่า             
นางสาวพชัรา พชัราวนิช มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั รวมทั้งบริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั
ไดก้ าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่าน
ใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็น
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กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

1) บริษทัจดทะเบียน (อืน่) : 1  บริษทั 

 
2) บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 
3) ระบุช่ือประเภทกิจการใน

กรณีท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจกบับริษทั(ในช่วง 
2 ปีท่ีผา่นมา) 
 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 

คุณสมบติัตอ้งห้าม : ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า
โดยทุจริต ไม่มีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2556 – 

ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท  ที ดับบ ลิวแซด คอ ร์
ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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เอกสารแนบ 4 
นิยามกรรมการอิสระ 

บุคคลท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ  
และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดขา้งต้นเขา้มาด ารง
ต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
อิสระท่ีตนแทน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็น   ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ี ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
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ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 
หมายเหต ุ:  บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ 
ข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 

                                                                            หนา้  37  

 

เอกสารแนบ  5 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าท่ี และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจดัการ และอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามท่ีฝ่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดูแลการ
บริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ            
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ อย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพื่อให้บรรลุกลยทุธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ด าเนินการให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

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

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ในกรณีท่ีขนาดรายการไม่จ าเป็นต้องได้รับการ

พิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

8. พิจารณาอนุมติัและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณา
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) ของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอก่อนเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

10. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียงและติดตามผลการปฏิบติังาน 
12. สอบทานนโยบายในการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

(Anti-Corruption) ของบริษทัฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ประจ าปีท่ีจดัท าโดยคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดท่ีท ากบับริษทัฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
และ/หรือบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดงักล่าวแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

14. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัตาม
ความเหมาะสม 

15. แต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัใน
การปฏิบติังานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

16. ว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพือ่ให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
17. จดัท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน และ

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
18. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทัฯ 
19. พิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทัฯ 

อยา่งเป็นธรรม 
20. จดัให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
21. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
22. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษทัได ้
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทันั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
ของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ี เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทัฯ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบั
ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของ
บริษทัฯ 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

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

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบั
บริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทัฯ 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
8) รายการอื่นใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต อ านาจ 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
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9. ตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตอ้ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้งหรือน า
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 

10. หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักับบริษทัฯ และ/หรือ
ธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาขา้งต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เลิกจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

12. จดัท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

13. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

14. ทบทวนกระบวนการการก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
ของบริษทัฯ 

15. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ประจ าปีของบริษทัฯ 

16. พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk 
Appetite) รวมทั้งก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้งภายนอกและภายในบริษทัฯ ให้มีความครอบคลุม 
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 โครงสร้างและทรัพยากรที่ใชใ้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ 

18. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดูแลระดบัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้
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19. พิจารณาก าหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกบับริษทัฯ เพื่อใช้
เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเส่ียงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบ 

20. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบติัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และทิศทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถก ากบัดูแลระดบัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

21. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
22. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก 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 เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้น 

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ และสภาวการณ์ 

4. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย ์หรืออื่นใด) ของ
กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน 
(CFO) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

6. ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

7. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด 
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เอกสารแนบ 6 
วิธีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
1.1 บริษทัฯ จะเปิดจุดรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 30 กรกฎาคม 

2563 เป็นตน้ไป ณ ห้องแกรนด์ฮอลล ์202-203 (GH 202-203)  ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 
ถนนบางนาตราด (กม.1)  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแแผนท่ีท่ีแนบ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)    

1.2 น าใบลงทะเบียนท่ีมี Barcode ท่ีจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหลกัฐานแสดงตน (ท่ีระบุขา้งล่างน้ี) ให้แก่เจา้หน้าท่ีของ
บริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบและใชใ้นการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบ Barcode 

1.3 ผูถื้อหุ้นมาเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดา โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
ของ “ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดา”  

1.4 ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล กองทุน และสถาบนั โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “ผูถื้อหุ้นนิติ
บุคคล กองทุน สถาบนั” 

1.5 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนส าหรับผูท่ี้น าส่งเอกสารไม่ครบถว้น หรือลงทะเบียนล่าชา้ภายหลงัการปิด
ประชุมแลว้  

1.6 กรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกุลของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ดว้ย 

1.7 เอกสารใดท่ีไม่ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษพร้อมรับรองความถูกตอ้งของ
ค าแปลโดยผูถื้อหุ้นดว้ย  

 
2. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) 
2.1 เอกสารแสดงตน (ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุ้นเป็นชาว
ต่างประเทศ)  
 
3. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทนตน) 
3.1 การมอบฉันทะ  
 - ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้อาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น(เพียงรายเดียว) หรือ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหน่ึงซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้สนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผู ้ถือหุ้นในเอกสารแนบ 7     
(หนา้ 47) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ีแบบใดแบบหน่ึง
เพียงแบบเดียว ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 - แบบหนงัสือมอบฉันทะยงัสามารถ download ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.asapcarrent.com ภายใตห้ัวขอ้ 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ / ขอ้มูลผูถื้อหุ้น / การประชุมผูถื้อหุ้น โดยท่ีแบบหนงัสือมอบฉันทะ ก. เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบท่ีระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีประชุม และแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้นเท่านั้น 
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 - ผูถื้อหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ รายใดรายหน่ึงดังระบุขา้งล่างน้ี เพ่ือเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนได้ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในเอกสารแนบ 11          
(หนา้ 56-60) ทั้งน้ีขอ้มูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 7 (หนา้ 47) 

  นายธนะชยั  บณัฑิตวรภูมิ          กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  นายประธาน อรัณยกานนท ์       กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ  

โปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะนั้นไปยงัเลขานุการของบริษทัฯ ตามท่ีอยู่
ขา้งล่างน้ี ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

คุณศิริพร ศิริทรัพย ์
เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ ์จ ากดั (มหาชน)   

  เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
 - หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือขีดลบขอ้ความในหนังสือ
มอบฉันทะ ผูถื้อหุ้นต้องลงนามก ากบัการแกไ้ขหรือขีดลบดงักล่าวไวทุ้กแห่งดว้ย หากไม่มีการลงนามดงักล่าว บริษทัฯ       
จะถือว่าผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์  20.- บาทและขีดฆ่าให้เรียบร้อย 
3.2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
(1)    กรณีผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดามอบฉนัทะ  เอกสารท่ีตอ้งแสดงและจดัส่งเพื่อการลงทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือครบถว้นถูกตอ้ง 
 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉันทะ (ผูถื้อหุ้น) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูม้อบฉันทะ          

(ผูถื้อหุ้น) และยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบ
ฉนัทะ 

 เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะ (ฉบับจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูรั้บมอบฉนัทะและยงัไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือบัตรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ)  
(2)  กรณีผูถื้อหุ้นนิติบุคคลมอบฉนัทะ เอกสารตอ้งแสดงและจดัส่งเพ่ือการลงทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

 ส าเนาของเอกสารแสดงตนผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุ้น) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่าย
ของผูมี้อ  านาจลงนามนั้น และยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัร
ประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้มีอ  านาจลงนามของผู ้มอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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 กรณีผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุ้น) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

 ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีผูม้อบฉันทะ (ผูถื้อ
หุ้น)  นั้นตั้งอยู่  และจะตอ้งผ่านการรับรองความถูกตอ้งจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมี
อ านาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี เอกสารนั้นตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูมี้อ  านาจลงนามของผูม้อบ
ฉนัทะท่ีลงนามหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนผูม้อบฉนัทะ  

 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบฉนัทะ (ผูถื้อหุ้น) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏ
รูปถ่ายของผูมี้อ  านาจลงนามนั้นและยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ และจะตอ้ง
ผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือนก่อน
วนัประชุม 

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

 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ค. ท่ีกรอกขอ้มูลและลงนามโดย custodian อีกทั้งลายมือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ ครบถว้น
ถูกตอ้ง 

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

 กรณีผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุ้น) เป็นบุคคลธรรมดา  
 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูม้อบอ านาจ (ผูถื้อหุน้) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูม้อบ

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

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

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

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

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

 หนงัสือยืนยนัการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian 
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 ส าเนาของเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ทน
นิติบุคคลนั้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลของ custodian 

 เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะ (ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายของผูรั้บมอบฉนัทะและยงั
ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบัตรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือ
เดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
 
4. การออกเสียงลงคะแนน 
4.1  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เอกสาร

แนบ 8 (หนา้ 48) 
4.2 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม โดยหน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
4.3  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งด

ออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
ยกเวน้กรณีของ custodian 

4.4 ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้ถือหุ้นนั้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมเชิญให้บุคคลดงักล่าวออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวได ้ทั้งน้ี เวน้
แต่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

4.5 ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4.6 จะจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระย่อย แยกออกจากกนั เม่ือทุกวาระไดมี้การอภิปรายและ

ลงคะแนนเสียงแลว้ บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจง้ผลการนบัคะแนน 
4.7 บริษทัฯ จะใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียงส าหรับการประชุมคร้ังน้ี 
4.8  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีจะกลบัก่อน โปรดลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
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เอกสารแนบ 7 
ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระซ่ึงเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ – นามสกุล : นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ 
ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 47 ปี 
ท่ีอยู ่ : 1375 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแคเหนือ  อ าเภอบางแค  

จงัหวดักรุงเทพฯ  10160 
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สถาบนับณัฑิต         

พฒัน บริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ : ไม่มี 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

: ไม่มี 

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียท่ีแตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่น   

: ไม่มี 

หรือ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นายประธาน อรัณยกานนท์ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 66 ปี 
ท่ีอยู ่ : 68 ซอยสุขมุวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ความสัมพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ : จ านวน  1,281,500  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.176 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

: ไม่มี 

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียท่ีแตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่น   

: ไม่มี 
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เอกสารแนบ 8 

ข้อบงัคับของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี(4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้นดงักล่าว 

 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ  
เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3)วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไมน่อ้ยกว่าสาม (3)วนั 

  
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ หรือจังหวดัใกล้เคียงตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 
ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) 

คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้น
คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ 
และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไมอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี
ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี 
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แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น
ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

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

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

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

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

หลกัทรัพย ์
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทัฯ กบับริษทัฯอื่น 

ขอ้ 36 กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุม มีดงัน้ี 
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
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เอกสารแนบ 9 

แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ณ ห้องประชุมแกรนดฮ์อลล ์202-203 (GH 202-203)  ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  

เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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ต าแหน่งห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์  (GH 202 – 203) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทางไบเทคไดมี้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  ดงันั้น ทางบริษทัขอให้ท่านผูถื้อหุ้นด าเนินการ
ตามมาตรการและแนวทางปฏิบติัต่างๆท่ีไบเทคก าหนด 
 
 
 
 

GH202-203 
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เอกสารแนบ 10 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม 
 
เรียน เลขานุการบริษทัฯ  
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / บริษทัฯ......................................................................................................................... 
 
มีความประสงคข์อรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 โดย (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่อง (  ) ช่องใดช่องหน่ึง) 
 

(    ) ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
 

(    ) ให้บริษทัฯจดัส่งเอกสารตามท่ีอยูด่า้งล่างน้ี 
 
ท่ีอยู่   เลขท่ี .........................หมู่ ท่ี .............................หมู่บ้าน .................. ....................... ซอย.....................  
ถนน.......................................................แขวง/ต าบล.............................. เขต/อ าเภอ....................................  
จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์................................................... 
 
 
หมายเหตุ: เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงับริษทั ทางอีเมล siriporn.s@asapcarrent.com  

หรือโดยทางโทรสารส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ ท่ีหมายเลข 02 091 8111 กด 4 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้
ด าเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นต่อไป 

mailto:siriporn.s@asapcarrent.com%20หรือ
mailto:siriporn.s@asapcarrent.com%20หรือ


                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 

                                                                            หนา้  53  

 

เอกสารแนบ 11 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
ก่อนวันประชุม 
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

เพื่อเปน็การป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อจากแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอ
ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือ
มอบฉันทะและหลักฐานมายัง คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์
ฟอร์มานซ ์จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 

ทั้งนี้ข้อมูลวิธีการมอบฉันทะ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จะปรากฎตาม
เอกสารแนบหมายเลข 6 , 7 และ 11 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มฯ สามารถดาวน์ โหลดได้ทางเว็ปไซต์บริษัท 
www.asapcarrent.com ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามขอให้ส่งภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563          
ผ่านช่องทาง ดังนี้  
2.1 ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ siriporn.s@asapcarrent.com 
2.2 โทรสาร หมายเลข 0-2091-8111 กด 4 
 
วันประชุม (วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) 
1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึง       
แนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้  

1.1 บริษัท จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบ
ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือ
หุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 
1.5 เมตร   

1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุมหากผู้เข้าร่วมประชุม
รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรส จะไม่อนุญาตให้เข้า
ประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของ
ท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 1.3 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้ 
โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่สะดวก  ในการใช้
โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) ก็สามารถใช้วิธีลงทะเบียน โดยระบุช่ือ-ที่อยู่และ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น 
 

 

http://www.asapcarrent.com/
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1.4 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้น่ังโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซ่ึงเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 
และมีจำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม
ประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น และเมื่อท่ีนั่งที่จัดให้เต็ม
แล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ีการประชุมเพิ่มเติมได้  จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม ด้วยข้อจำกัดของสถานที่จัดประชุม บริษัทไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้า
สถานท่ีจัดประชุมและเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
 1.5 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม                        

1.6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มี       
ข้อซักถามในท่ีประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่าน้ัน และบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทัง้หมดที่ส่งมาล่วงหน้า
และที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็ปไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น 

1.7 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อ
ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  

ทั้งนี้ บริษัทงดแจกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มใน
วันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

1.8 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม      
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asapcarrent.com) และแจ้งข่าวผ่านทางเว็ปไซต์ตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

 
ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 12 
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ของบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                                 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-
203)  ชั้น 2 เลขที ่88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
COVID-19 Screening Form Before attending to Annual General Meeting of Shareholder 2020 on July 30, 2020 At the 
exhibition center and BITEC, Room Grand Hall 202-203 (GH 202-203), Floor 2, No. 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bang 
Na District, Bangkok 

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถูกต้องเป็นความจริง เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 / We need 

your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention  of the spreading of the 
disease. 

 
ช่ือ-สกุล (Name-Surname)…………………………………………..……หมายเลขโทรศัพท์(Mobile Phone Number) …………………………… 
1. ท่านมีไข้ ≥37.5°C หรือไม่? Do you have a fever? (≥37.5°C)  ใช่ (Yes)                  ไม่ใช่ (No)  
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่? Do you have any of these symptoms? 

ไอ Cough     ใช่ (Yes)                  ไม่ใช่ (No)  
เจ็บคอ Sore throats    ใช่ (Yes)                  ไม่ใช่ (No)  
น้ำมูกไหล Runny nose    ใช่ (Yes)                  ไม่ใช่ (No)  

 เหนื่อยหอบ Shortness of breath   ใช่ (Yes)                  ไม่ใช่ (No) 
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากตา่งประเทศ ต่างจังหวัด หรือมาจากพ้ืนท่ีที่มีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019    

ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with 
COVID-19 outbreak within the past 14 days?  
           ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / จังหวัด / พืน้ท่ี (I have traveled to) : ……………………………………..           ไม่ใช่ (No) 

4. ท่านมีประวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่? 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patient? 

                ใช่ (Yes)                          ไม่ใช่ (No)   
หมายเหตุ : หากพบว่าคุณมีไข้ ≥37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 
หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

Remark If you have a fever (≥37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or transited from any countries except Thailand or the COVID-19 
outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients. The company would like to kindly ask for your 
cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on you behalf, by filling the Proxy Form B. and submit to the 
company staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public 
Health, Thailand. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างตน้ท่ีข้าพเจ้าให้กับบริษัทเป็นความจริงทุกประการ /I hereby certify that above information 

given to the company is true and correct in all respects.        

              ลงนาม/Signed 
                (              ) 
 
สำหรับเจ้าหน้าทีบ่ริษัท /For the officer 
             ไม่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็น COVID-19 /Not suspected of having COVID-19 infection 
             มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 /Suspected of having COVID-19 infection 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

Proxy Form (Form B) 
 

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

                                                                                                                            วนัท่ี..................เดือน............................. พ.ศ................... 
 Date           Month                             Year         

          (1)  ขา้พเจา้.....................................................................…………….……...........อายุ.................ปี สัญชาติ………............…... 
 (1) I/We            Age              Nationality  
อยูบ่า้นเลขท่ี...............…….....................ถนน.……………..................................ต าบล/แขวง…….....................….................................. 
Residing at No. Road                                                       Sub-District 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั..…….....................................................รหสัไปรษณีย.์………............................. 
District Province              Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)   
       Being a shareholders of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.........................................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง 
ดงัน้ีHolding the total number of                                                 share (s) and having the voting rights equivalent to       vote as follows: 

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

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

(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 

(1) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ อาย ุ47  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  1375 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแคเหนือ  อ าเภอบางแค  
จงัหวดักรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์ 10160              หรือ 
Mr. Tanachai Bunditvorapoom, Age 47, Residing at No, 1375 Kanchanaphisek Road, Bang Khae Nuea Sub-

discrite, Bang Khae Discrite, Bangkok 10160         or 
(2) นายประธาน อรัณยกานนท์  อายุ 66  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  68 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพ 10110   
Mr. Pratarn Aranyakananda Age 66, Residing at No 68 Sukhumvit 63 Soi,  Phra Khanong Nuea Sub-discrite, 

Wattana Discrite, Bangkok 10110 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท  

20 Baht Stamp 
Duty 

20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง GH 202-203 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2020, which will be held on Thursday, 30 July 2020 at 14.00 hr., at GH 202-203 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
Agenda 1: To consider Certification of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Year 
2019 

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี  2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2562 
Agenda 2: To consider Acknowledgment of Report of the Board of Directors on the Company’s 2019 
Performance 
วาระท่ี  3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the year-ended 31 
December 2019 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 

  วาระท่ี  4   พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

Agenda 4: To consider omitting the allocation of the net profit as legal reserve and approve omitting the 
dividend payment from the operating result of the year 2019. 

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

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

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

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

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. พลเอก สิรวุฒิ   สุคันธนาค 

         General Siravudhi Sukanthanark 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
2. นายสุรพงศ์   อุทัยชลานนท์ 

        Mr. Surapong Uthaichalanond 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 

3. นางสาวพชัรา พชัราวนิช 

        Miss Pachara Pacharavanich   

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระท่ี  6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for Year 2020 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 
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วาระท่ี  7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี 
Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees  

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8: Any other businesses (if any) 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain  
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด    
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   

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 เวน้แต ่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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

   (                                                                                       ) 
หมายเหตุ / Remarks:        
1  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคลได ้
  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. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้อง GH 202-203 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1)  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 
for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, which will be held on Thursday, 30 July 2020 at 02.00 p.m. 

at GH202-203 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.  

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

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

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

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

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

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

    Approve       Disapprove      Abstain 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ................................................................................................................ 
Agenda    Subject 

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า 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 
           (                                                                                                )  


