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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  

ของ 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน(  

--------------------------------------------------------------- 
เวลาและสถานที่ประชุม 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)                
(“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขท่ี 149 หมู่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งใช้ระบบ E-EGM ของบริษัท 
โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง    

โดยการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จำนวน 10 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 45 ราย รวมทั้งสิ้น 55 ราย     

รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500,032,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.8749 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น

องค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ดังนี้  

- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  

- ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม                    
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- คำช้ีแจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด 
บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรท างอิเล็กทรอนิกส์             
ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ช่ือผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม 
และวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน  ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วม
ประชุม เป็นต้น  
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เร่ิมการประชุม 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 34.                     
ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                
ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะนำ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้  

กรรมการ 
1. คุณญนน ์       โภคทรัพย ์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. คุณทรงวิทย์     ฐิติปุญญา  รองประธานกรรมการ  และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. คุณชัยรัตน์      กมลนรเทพ กรรมการ  และ กรรมการผู้จดัการ 
4. คุณปริญดา      วงศ์วิทวัส  กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
5. คุณธนะชัย       บัณฑิตวรภมูิ         กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 
6. คุณพัชรา         พัชราวนิช  กรรมการ  และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7. คุณประธาน     อรัณยกานนท์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
8. พลเอก สิรวุฒ ิ   สุคันธนาค   กรรมการ 
9. คุณสุรพงศ์      อุทัยชลานนท์    กรรมการ  และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  และกรรมการ

ตรวจสอบ  
จำนวนกรรมการมีทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

คณะผู้บริหาร 
1. คุณวรางคณา   วสุวานิช          รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO 
2.     คุณณรงค์        สุภานุรัตน์       รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบัติการ 
3. คุณลดัดา         สาทช้อย         ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย 
4.     คุณปกรณ์        บุญปัญญา      ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการ Call Center 
5. คุณเกรียงไกร     ศรีพิพัฒนา     ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถเช่าอ่ืนๆ  
6.      คุณตุลย์          วงศ์วิทวัส       ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนตม์ือสอง 
7.      คณุภาสกร       แซ่จึง            ผู้จัดการฝ่ายบญัชี และสมุหบ์ัญชี 
 
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด 
1. คุณบรรจง      พิชญประสาธน ์
2.       คุณอรวรรณ   สุวรรณหิรญัโชต ิ
 
ทีป่รึกษากฎหมาย จาก บริษัท  กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 
1. คุณคงกช     ยงสวัสดิกุล  
2. คุณณัฐยา    ตันติรังส ี
3. คุณณัฐนิช    สุทเธนทร ์
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ที่ปรึกษาการออกหุ้นกู้ จากบริษทัหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 
1. คุณบุษราภรณ์     จันทร์ชูเลิด 
2.   คุณประชิตพล     หิมะทองคำ 
3.   คุณปณิธาน        อัครศรีประไพ 
 

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  
ช้ีแจงระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี ้
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 
เวลา 16.00 น. โดยกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 หรือ Record Date ในวันที่ 
25 กันยายน 2563 และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โคด ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีวาระการประชุมตาม
หนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งให้ทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใด    
มีคำถามหรือต้องการเสนอข้อคิดเห็น ขอให้ถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นท่ีตรงกับระเบยีบวาระเท่านั้น และแจ้งช่ือ นามสกุล 
พร้อมท้ังระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละ
รายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี
ได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian กรณีผู้รับมอบ
ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่อง
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น 
ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทแล้ว  
           

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คือ  

ก) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทจะคำนวณ
ฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ 
“ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” และกรณีที่มีคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กล่าวคือ   

 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563 
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ข) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออก
เสียง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสยีง” และ “บัตรเสีย” แต่ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษ กล่าวคือ 

                 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
                 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขข้อบังคับของบริษัท 

 
วิธกีารลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน  
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่
กำหนด 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด
ตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนน
ใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปดิวาระไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอให้ท่านกลับมายังหน้าตา่ง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ             
โดยเจ้าหนา้ที่จะทำการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากในระบบลงคะแนน  
 
วิธกีารถามคำถาม  
ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระ 
การประชุมที่กำลังพิจารณาได้โดยท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้  

1) การสอบถามโดยการพูด โดยท่านจะต้องอยู่ท่ีหนา้ตา่ง E-meeting จากนั้นใหท่้านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยก 
มือข้ึน (Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จ กรุณากดปุ่มเอามือลง 
(Lower Hand)  

2) การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหนา้ตา่ง E-Meeting เพื่อพิมพข์้อความและส่งเข้ามายังระบบ  
 
ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ท่านแจง้ช่ือ-นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพ่ือประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

 ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      
เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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วาระที ่1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

  นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย
แล้ว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 มาพร้อม
หนังสอืเชิญประชุมนี้ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

นายทรงวิทย์ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว   

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน      
มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

การลงมต ิ จำนวนเสียง ร้อยละของจำนวนเสยีงทัง้หมดของ    
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 500,032,047 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 500,032,047 100.0000 

วาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

 ประธานฯ ได้มอบให้นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม
ว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้) ในวงเงินรวมกัน ไม่เกิน 1,500 
ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกูข้องสถาบันการเงิน 
และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามมติของ      
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ แลว้เมื่อวนัท่ี 11 กันยายน 2563 



                                                                                                                                                    

                                                                            หนา้  6  

 

      นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 1,500  ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน                  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทตราสารหนี้ : ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุ ช่ือผู้ถือ         
มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ในแต่ละ
ครั้ง (โดยต่อไปนี้จะรวมเรียกตั๋วแลกเงนิและหุ้นกู้ว่า “ตราสารหนี้”) 

วงเงิน : จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่
เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้
ตามที่บริษัทเห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ไม่ว่า
ด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ลดลง ให้บริษัทสามารถทำ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขอ
อนุมัติ 

ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้เพื่อการ Refinancing (การออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อ
ชำระ และ/หรือ ทดแทนตราสารหนี้เดิม) มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้เดิมซึ่งจะถูก
ไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ใหม่ เพื่ อการ 
Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนี้ที่
ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถทำการออกและ
เสนอขายได ้

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุล เงินบาทหรือสกุล เงินอื่นในอัตราที่ เทียบเท่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนในขณะที่ มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท 
เห็นสมควร 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง 

อายุของตราสารหนี้ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง ในกรณี
ที่เป็นหุ้นกู้ บริษัทจะสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของ
หุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ 

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็มวงเงินที่ขออนุมัติหรือ
หลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท และอาจ
ออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่เคยออกและเสนอขายแล้วก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามทีก่ฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
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วัตถุประสงค ์ : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ          
บริษัทฯ 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจนำตราสารหนี้ทีอ่อกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

ในการนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์
เงือ่นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจำเป็น และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง รวมถึงการนำตรา
สารหนี้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 
ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล ยื่น และ/หรือ รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการ
อื่นใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 
รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนาม และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการ
ดำเนินการอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ประสบผลสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น) 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนน      
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
(หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน)  ดังกล่าว   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 
1,500 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน)  

  โดยมติทีป่ระชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

การลงมต ิ จำนวนเสียง ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 500,032,047 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 500,032,047 100.0000 
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วาระที่ 3       พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  

 ประธานฯ ได้มอบให้คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า
ในปัจจุบันข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ยังไม่มีข้อกำหนดที่ว่าด้วยการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามนัยของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขหรือออกแทนที่ในอน าคต) ทั้งในการประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้
ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบัน ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมี
ความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับ
ปัจจุบัน    

 นายชัยรัตน์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบงัคับที่เสนอใหแ้ก้ไขเพ่ิมเติม 

ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

หมวดที่ 7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  37. บ ริษั ท อาจกำห นดให้ จั ด การป ระ ชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่  (4) 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปบีัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้
ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันทำ

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก



                                                                                                                                                    

                                                                            หนา้  9  

 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบงัคับที่เสนอใหแ้ก้ไขเพ่ิมเติม 

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว 

 

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
กำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า 
(45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดใหม้ี
การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง โดยไม่
ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไข
ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ รวมถึงดำเนินการอื่นใดท้ังสิ้นที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาส
ให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าว 
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มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  

โดยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

การลงมต ิ จำนวนเสียง ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ     
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 500,032,047 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 500,032,047 100.0000 

วาระที่ 4    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี(    

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญ
ประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใดก็ขอเรียนเชิญ  
 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หากผู้ถือหุ้นต้องการถาม โดยการพูด      
ผู้ถือหุ้นต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นให้ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จ  กรุณากดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) หรือท่านต้องการสอบถาม
โดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ  โดยโปรดระบุ ช่ือ 
นามสกุล ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม    
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็น
เจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญ                
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันนี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.42 น. 
 

ลงช่ือ                 -ลงนาม-                      ประธานท่ีประชุม 
                    (นายญนน์ โภคทรัพย)์ 
                  ประธานคณะกรรมการ 

 

ลงช่ือ                 -ลงนาม-                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                         (นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์) 
                       เลขานุการบรษิัทและนักลงทุนสมัพันธ์  


