
 

 
 

บริษัท ซินเนอรเ์จตคิ ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากัด (มหาชน) 
SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 

ประจ าปี 2564 
 

วันพฤหสับดทีี ่29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. 
โดยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

 
 
 
 
 

 

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน และจะไม่มีการจัด
สถานทีก่ารประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาทีบ่ริษัท*** 

 
  

 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

                                                                            หน้า  1  

 

ที่ asap 376/2564 
        29 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน) 
   
เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ประชมุเมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2563 (หน้า 10) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ       
  คิวอารโ์คด  

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ      
อีกวาระหนึ่ง (หน้า 21) 

4. นิยามกรรมการอิสระ (หน้า 25) 
5. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ              

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (หน้า 27) 
6. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ (หน้า 32) 
7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ และการจดัประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(หน้า 33) 
8. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม / ส่งค าถามล่วงหนา้ (หน้า 36) 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (หน้า 37- 42) 
10.   ขอ้ปฎิบตัิส าหรบัการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)(หน้า 43) 
11. แบบลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (หน้า 50) 
 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซินเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)            
ครั้งที่  1/2564 ประชุม เมื่ อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2564 ได้มี มติ ให้ เรียกประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้น  ประจ า ปี  2564                               
ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพื่อพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่  1/2563 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่          
15 ตลุาคม 2563 โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้นัน้
ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
(หนา้ 10) มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้เพื่อขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุวิสามญั      
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2563 ไว้อย่างถูกตอ้งแลว้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง
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รายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว 
การลงมต ิ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทฯ ไดร้วบรวมเหตกุารณท์ี่ส  าคญั พรอ้มทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจ าปี  2563 รายละเอียดปรากฏตาม            
คิวอารโ์คด เพื่อรบัทราบ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรบัทราบรายงาน   

ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
การลงมต ิ : วาระนีเ้ป็นการเสนอเพื่อรบัทราบเท่านัน้ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี ้

 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แกไ้ข
เพิม่เติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัท า
งบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อ       
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และตอ้งจัดให้มี
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้น ใหเ้สร็จก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี รายละเอียดปรากฏตามที่
แสดงไวใ้นส่วนที่ 2 ของรายงานประจ าปี 2563 นั้นไดผ่้านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ อีก
ทัง้ คณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาอนมุตัิแลว้ดว้ยเช่นกนั 
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ความเหน็คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 

 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง  
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 (ส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2563) สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
 

 

รายการ งบการเงนิ (ล้านบาท) 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม 12,639  13,122 11,992 
หนีสิ้นรวม 11,146  11,719 10,681 
รายไดร้วม 2,675  3,202 3,557 
ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ 89.64  (89.79) (90.55) 

ก าไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้ 0.12 บาท (0.12) บาท (0.12) บาท 
การลงมติ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                
ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และขอ้บังคับบริษัทข้อ 
44 หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัท
ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบรษิัท ก าหนดใหบ้รษิัทจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคล และเงินส ารองตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ ก าหนด  อย่างไรก็
ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา
เหน็สมควร 
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      ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจ านวน 90.55  
ลา้นบาท จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณางดจดัสรรเงนิก าไรสทุธิประจ าปี 2563 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และ การงด
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในรอบปี  2563 คณะกรรมการเห็นว่า           

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 

การลงมติ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้       
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                  
ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 
วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่ง      
อีกก็ได ้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิน้ 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 มีกรรมการซึ่งตอ้งออกตามวาระจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ 
1) นายประธาน อรณัยกานนท ์ต าแหน่ง กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ 
2) นางปริญดา วงศ์วิทวัส ต าแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  
          ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ 
ไดเ้ชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ โดยไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และแจง้ผ่านระบบข่าวสารของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ
การประชมุและ/หรือเสนอบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ  
        คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิ จารณาผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คัดเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตาม
กระบวนการสรรหาแลว้ เหน็ควรเสนอใหก้รรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน 
ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

                                                                            หน้า  5  

 

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านนั้นมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบรษิัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ         
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (หนา้ 
27) อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรบัเป็น
กรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย  
 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และ
ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิัทแลว้เห็นว่า ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้สมควร
อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการซึ่งออกตามวาระทัง้ 2 ท่าน ไดแ้ก่  
1) นายประธาน อรณัยกานนท ์ต าแหน่ง กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ 
2) นางปริญดา วงศ์วิทวัส ต าแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  
กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ       
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ไดพ้ิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม                
      ทั้งนี ้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 (หนา้ 21)  

การลงมติ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมตเิห็นชอบอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานใน       
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 
วาระที ่6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 

: 
 
 
: 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด (แกไ้ข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตรา
ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
และเบีย้ประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการไดร้บัเป็นตัว
เงินแลว้ บริษัทไดใ้หค้่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นไดแ้ก่ การประกันภัย
ความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors & 
Officers Liability Insurance)  



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

                                                                            หน้า  6  

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การเสนอค่าตอบแทน 

: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบรษิัทฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอ
ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 เทา่กับปีทีผ่่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
2) ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมครัง้ละ 
5,000 บาท 
-  กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุครัง้ละ 5,000 บาท 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ค่าเบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบีย้ประชุม 
ครัง้ละ 5,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบีย้ประชมุ 
ครัง้ละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษั ทฯ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอขา้งตน้  

การลงมต ิ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเหน็ชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

 
 
วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ . ศ. 2535 
(แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 39 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญ   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บรษิัทฯทกุปี และการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
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ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

: คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ พจิารณาคณุภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม
และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและใหข้อ้เสนอแนะที่มีประโยชนต์่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด มีความ
เหมาะสมและมีคุณสมบตัิตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการของ
บริษัทฯ พิจารณาและน าเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
ดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 
1. นายบรรจง พชิญประสาธน ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 7147  

เป็นผูล้งนามในงบการเงินปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที ่ 9429 

เป็นผูล้งนามในงบการเงินปี 2559 และปี 2560 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์ ใจชืน้ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 8260 

ยงัไม่เคยลงนามในงบการเงิน 
อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็น
บรษิัทท่ีสอบบญัชีใหบ้รษิัทฯแลว้จ านวน 5 ปี และไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย) รวมถึง 
ผูบ้ริหาร   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชี ประจ าปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 1,600,000 บาท และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆที่เก่ียวขอ้งตามที่ผูส้อบบญัชีจะไดเ้รียกเก็บจากบริษัทฯ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิแต่งตัง้  

1. นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศลิปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน้ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260  
จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบั
ปี 2564 โดยบรษิัทฯไม่มีบรษิัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 1,600,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
เก่ียวขอ้งตามที่ผู้สอบบัญชีจะไดเ้รียกเก็บจากบริษัทฯ    ตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้   
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การลงมติ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น       
ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน            
ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 
วาระที ่8 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ 
ของบริษัท ขอ้ 3 วัตถุประสงคข์องบรษิัทฯ  

วาระที ่8.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ  
โดยวัตถุประสงคข์องบริษัท ข้อ (46) มีรายละเอียดดังนี ้   
                            “ขอ้ (46) บริการจัดการประมูลทรัพยส์ิน เพื่อขายทอดตลาด” 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บรษิัทฯมีแผนงานที่จะจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้ โดยวิธีการประมูลดว้ยตนเอง 

บริษัทฯจึงจ าเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น       
46 ขอ้ เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมอันเป็นสาระส าคัญใน
การด าเนินธุรกิจ ดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อรองรบับริการจัดการประมูลทรพัยสิ์น 
เพื่อขายทอดตลาดในอนาคต  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่ม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ จากเดิม 45 ขอ้ เป็น 46 ขอ้ เพื่อรองรบัแผนงานท่ีจะ
จ าหน่ายรถยนต์ใช้แลว้ โดยวิธีการประมูลด้วยตนเอง และบริการจัดการ
ประมลูทรพัยสิ์น เพื่อขายทอดตลาด 
โดยวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ (46) ใหม่ มีรายละเอียดดงันี ้ 
“ขอ้ (46) บรกิารจดัการประมลูทรพัยสิ์น เพื่อขายทอดตลาด”  
ทัง้นี ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมัติมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนในการด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติม
วตัถุประสงค ์ตลอดจนด าเนินการแกไ้ข ตัดทอน ถอ้ยค า และการกระท าอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งจนเสรจ็การ 

การลงมติ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

         
วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงคบ์ริษัทฯ ให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มวัตถุประสงคบ์ริษัทฯ 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บรษิัทฯจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 3. วตัถุประสงค์

ของบริษัท เพื่อรองรบัการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ 
ตามวาระท่ี 8.1 ขา้งตน้ ดงันี ้
“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 46 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 
บมจ. 002 ที่แนบ”   
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ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อ
รองรบัการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 
ขา้งตน้ 

การลงมติ : วาระนีจ้  าตอ้งผ่านไดร้บัการมติเห็นชอบอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่9. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดพรอ้มลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มกันนี ้เอกสารแนบ 9    
(หนา้ 37 - 42) หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ทั้งนี ้หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
เท่านัน้) ไดจ้าก www.asapcarrent.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง  

ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอิสระซึ่งเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะกรณีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบหมายให ้  
เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้และออกเสียงแทนตน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (หนา้ 32) 

หากท่านผู้ถือหุ้นมีค าถามใดที่เก่ียวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม สามารถส่ง
ค าถามล่วงหนา้ หรือหากมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์
ขอรบัรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเลม่/ส่งค าถามล่วงหนา้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 (หนา้ 36) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันที่             
22 มีนาคม 2564 (Record Date)   
 
 

 

    
    (นายทรงวิทย ์ฐิติปญุญา) 

          รองประธานกรรมการบรษิัท / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
       บรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั(มหาชน) 

 
 
 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

                                                                            หน้า  10  

 

เอกสารแนบ  1 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2563 

ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
ของ 

บริษัท ซินเนอรเ์จตคิ ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากัด )นาชมห(  
--------------------------------------------------------------- 

เวลาและสถานทีป่ระชุม 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัท ซินเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากัด (มหาชน)                
(“บริษัทฯ”) จัดขึน้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149 หมู่ 3 ต าบลเทพารักษ์ 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งใชร้ะบบ E-AGM 
ของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางสาวศิริพร ศิริทรพัย ์เลขานุการบริษัทและนกัลงทุนสัมพันธ ์แจง้ต่อที่ประชุมว่า มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง    

โดยการเขา้ร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) จ านวน 10 ราย ผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 45 ราย รวมทัง้สิน้ 55 ราย     

รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 500,032,047 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.8749 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็น

องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33. ของบรษิัทฯ  

เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ยงัไม่กลบัเขา้สู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความ
ตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรใหจ้ดัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑ์ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ดงันี ้ 

- พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  

- ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุม                    
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

- มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

- ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บรษิัทจ ากัด 
บรษิัทมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เรือ่ง การ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 

การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส ์            
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไวเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชมุ เช่น ชื่อผูใ้ชง้าน หรือ Username ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
และวันและเวลาของการเขา้ร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผูเ้ข้าร่วมประชุมและ
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ขอ้มูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มีการแสดงตน  ผลการลงคะแนนของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ เป็นตน้  
 

เร่ิมการประชุม 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 34.                     
ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและเปิดการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563                
ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะน า
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ของบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

กรรมการ 
1. คณุญนน ์       โภคทรพัย ์  ประธานกรรมการบรษิัท 
2. คณุทรงวิทย ์    ฐิติปญุญา  รองประธานกรรมการ  และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. คณุชยัรตัน ์     กมลนรเทพ กรรมการ  และ กรรมการผูจ้ดัการ 
4. คณุปรญิดา      วงศว์ิทวสั  กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. คณุธนะชยั       บณัฑติวรภมูิ         กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. คณุพชัรา         พชัราวนิช  กรรมการ  และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7. คณุประธาน     อรณัยกานนท ์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
8. พลเอก สิรวฒุิ    สคุนัธนาค   กรรมการ 
9. คณุสรุพงศ ์     อทุยัชลานนท ์   กรรมการ  และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  และกรรมการ

ตรวจสอบ  
จ านวนกรรมการมีทัง้สิน้ 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

คณะผูบ้รหิาร 
1. คณุวรางคณา   วสวุานชิ          รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน / CFO 
2.     คณุณรงค ์       สภุานรุตัน ์      รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตัิการ 
3. คณุลดัดา         สาทชอ้ย         ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย 
4.     คณุปกรณ ์       บญุปัญญา      ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายบรกิาร Call Center 
5. คณุเกรียงไกร     ศรีพิพฒันา     ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายรถยนตใ์หเ้ช่าระยะสัน้ และบรกิารรถเช่าอื่นๆ  
6.      คณุตลุย ์         วงศว์ิทวสั       ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนตม์ือสอง 
7.      คณุภาสกร       แซ่จึง            ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และสมหุบ์ญัชี 
 
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
1. คณุบรรจง      พิชญประสาธน ์
2.       คณุอรวรรณ   สวุรรณหิรญัโชติ 
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ทีป่รึกษากฎหมาย จาก บริษทั  กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 
1. คณุคงกช     ยงสวสัดิกลุ  
2. คณุณฐัยา    ตนัติรงัสี 
3. คณุณฐันิช    สทุเธนทร ์
 
ทีป่รึกษาการออกหุ้นกู้ จากบริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 
1. คณุบษุราภรณ ์    จนัทรช์เูลิด 
2.   คณุประชิตพล     หิมะทองค า 
3.   คณุปณิธาน        อคัรศรีประไพ 

 
ประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดประชมุ และมอบหมายให ้นางสาวศิรพิร ศิรทิรพัย ์เลขานุการบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

ชีแ้จงระเบียบและขัน้ตอนในการประชมุ และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน สรุปไดด้งันี ้
 คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติอนุมัติใหจ้ัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 
2563 เวลา 16.00 น. โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 หรอื Record Date 
ในวันที่ 25 กันยายน 2563 และไดส่้งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอารโ์คด ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีวาระการ
ประชมุตามหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
วาระที่ 2 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท 
วาระท่ี 4 เรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระที่ไดแ้จง้ใหท้ราบ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะรายใด    
มีค  าถามหรือตอ้งการเสนอขอ้คิดเห็น ขอใหถ้ามค าถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น และแจง้ชื่อ 
นามสกลุ พรอ้มทัง้ระบวุ่าเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ โดยจ านวนหุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่
ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงที่
ตนมีไดเ้ท่านัน้ ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีของ custodian กรณีผูร้บั
มอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 

ผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้นัน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้นัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในที่ประชมุอาจเชิญใหบ้คุคลดงักล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได ้เวน้แต่ เป็น
เรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไดม้อบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้
นั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ไดร้วมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัทแลว้  
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การนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ที่ไดแ้จง้ใหท้ราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท คือ  

ก) วาระที่ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี ้ บริษัทจะ
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็น
ดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” เท่านัน้ จะไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” และกรณี
ที่มีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที่ประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด กล่าวคือ   
 วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

ข) วาระที่ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี ้บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ่งมา
ประชมุออกเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” แต่ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษ กล่าวคือ 

                 วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายใตว้งเงินรวมไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 
                 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
วธิกีารลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส ์
1. เนื่องจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนน  
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่
ก าหนด 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครัง้นึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้
กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผูถื้อหุน้ ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนนสามารถท าได ้ดว้ยการกดเลือก
คะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระไดถ้กูปิดวาระไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลีย่นการลงคะแนนได ้
3. เมื่อทา่นลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงัหนา้ต่าง E-meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุ
ต่อโดยเจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน  
 
วิธีการถามค าถาม  
ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้และท่านที่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ของบริษัท สามารถถามค าถามที่เก่ียวกับ
วาระการประชมุที่ก าลงัพิจารณาไดโ้ดยท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถาม สามารถท าไดด้ว้ยวิธี ดงัต่อไปนี ้ 

1) การสอบถามโดยการพดู โดยท่านจะตอ้งอยู่ที่หนา้ต่าง E-meeting จากนัน้ใหท่้านไปท่ีเมน ูParticipant และกดปุ่ ม
ยกมือขึน้ (Raise Hand) เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จ กรุณากดปุ่ มเอา
มือลง(Lower Hand)  

2) การสอบถามโดยการพิมพ ์ใหท้่านไปท่ีเมน ูChat ในหนา้ต่าง E-Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความและส่งเขา้มายงัระบบ  
 
ในการถามค าถามแต่ละครัง้ ขอใหท่้านแจง้ชื่อ-นามสกลุพรอ้มระบวุ่าท่านมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

ก่อนเริ่มถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุไดค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

 ในล าดับต่อมา ประธานฯ ไดม้อบให ้นายทรงวิทย ์ฐิติปญุญา รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร      
เป็นผูด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
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วาระที ่1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

  นายทรงวิทย ์ฐิติปญุญา ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุว่าการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ไดจ้ดั
ขึน้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์
เรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
1 มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุนี ้เพื่อขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

นายทรงวิทย ์แจง้ต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2563 ไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรรบัรองรายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด และไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเหน็ หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ดงักล่าว   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรบัรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน      
มติที่ประชมุประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ    ผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 500,032,047 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 500,032,047 100.0000 

วาระที ่2      พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายใต้วงเงนิรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

 ประธานฯ ไดม้อบให้นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ไดแ้จง้ต่อที่
ประชมุว่าบรษิัทฯ มีความประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายตราสารหนี ้(ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุน้กู)้ ในวงเงินรวมกนั ไม่เกิน 
1,500 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้ของ
สถาบันการเงิน และ/หรือ ใชใ้นการลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามมติของ      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้
เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

                                                                            หน้า  15  

 

      นายทรงวิทย ์ฯ แจง้ต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออก
และเสนอขายตราสารหนีใ้นวงเงินไม่เกิน 1,500  ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพื่อเสนอขายต่อผูล้งทุน                  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประเภทตราสาร
หนี ้

: ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ         
มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรอื หุน้
กูใ้นแต่ละครัง้ (โดยต่อไปนีจ้ะรวมเรียกตั๋วแลกเงินและหุน้กูว้่า “ตราสารหนี”้) 

วงเงนิ : จ านวนไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอตัราที่
เทียบเท่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมกีารออกและเสนอขายแต่ละคราวได้
ตามที่บรษิัทเห็นสมควร) ทัง้นี ้หากมีการซือ้คืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี ้ไม่
ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี ้ลดลง ให้บริษัท
สามารถท าการออกและเสนอขายตราสารหนีเ้พิ่มเติมไดอ้ีก (Revolving) ภายใน
วงเงินท่ีขออนมุตัิ 

ทัง้นี ้ในกรณีออกตราสารหนีเ้พื่อการ Refinancing (การออกตราสารหนีใ้หม่เพื่อ
ช าระ และ/หรือ ทดแทนตราสารหนีเ้ดิม) มลูค่าเงินตน้ของตราสารหนีเ้ดิมซึ่งจะ
ถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ใหม่เพื่อการ 
Refinancing นัน้จะไม่นบัเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่ารวมของเงินตน้ของตราสารหนี ้
ที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนในการค านวณวงเงินของตราสารหนีท้ี่บรษิัทสามารถท าการออก
และเสนอขายได ้

สกุลเงนิ : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่ เทียบเท่าโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท 
เห็นสมควร 

อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นแต่ละครัง้ 

อายุของตราสาร
หนี ้

: ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นแต่ละครัง้ ใน
กรณีที่เป็นหุน้กู ้บริษัทจะสามารถก าหนดใหม้ีการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด
อายขุองหุน้กูห้รือไม่ก็ได ้

วธิกีารเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจ ากดั และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน  และ/หรือ  ผู้ลงทุน รายใหญ่  ไม่ ว่ าจะเสนอขาย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครัง้เดียวเต็ม
วงเงินที่ขออนุมตัิหรือหลายครัง้ก็ไดข้ึน้อยู่กบัดุลพินิจและความจ าเป็นในการใช้
เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนีท้ี่เคยออกและ
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เสนอขายแลว้ก็ได ้ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

 

วัตถุประสงค ์

 

: 

 

เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ช าระคืนเงินกูข้องสถาบันการเงิน 
และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ          
บรษิัทฯ 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจน าตราสารหนีท้ี่ออกและเสนอขายไปขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนีใ้นแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายตราสารหนีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นแต่ละครัง้ รวมถึงการ
น าตราสารหนี ้ดังกล่าวไปขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความ
เหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูล ยื่น และ/หรือ รบัเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
และด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายตราสารหนี ้รวมทั้งการเขา้ท าขอ้ตกลง ลงนาม และแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
และใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดทัง้สิน้เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระสบผลส าเรจ็ (ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอ านาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อ
ด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้) 

ต่อมาเลขานุการบรษิัทฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่าวาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนน      
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 
1,500 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกลุเงินอื่น)  ดงักล่าว   

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายใตว้งเงินรวม
ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกลุเงินอื่น)  
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  โดยมตทิี่ประชมุประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 500,032,047 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 500,032,047 100.0000 

วาระที ่3       พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  

 ประธานฯ ไดม้อบใหค้ณุชยัรตัน ์กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ แจง้ต่อที่ประชุม
ว่าในปัจจุบันขอ้บังคับเก่ียวกับการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทฯ ยังไม่มีขอ้ก าหนดที่ว่าดว้ยการจัด
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้ตามนยัของพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
และกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง (รวมทั้งที่อาจมีการแกไ้ขหรือออกแทนที่ในอนาคต) ทั้งในการประชุม
คณะกรรมการ และการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มเติมขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ให้
ครอบคลมุเรื่องดังกล่าว และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ฉบบัปัจจุบนั ที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น 
บรษิัทฯ จึงมีความประสงคจ์ะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัขอ้ 31. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ฉบบัปัจจบุนั    

 นายชยัรตัน์ ฯ แจง้ต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ 

หมวดที ่7 การจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ  37. บริษั ทอาจก าหนดให้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผูถื้อหุ้นผ่าน
ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ก็ ได้ โดยการด าเนินการจัด
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุม ผ่าน ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ที่ ก าหนดไว้ใน
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

กฎหมาย 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี 
(4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด 
หรือผูถื้อหุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้
จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) 
เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็
ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนัง สือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการตอ้งจัด
ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบั
แต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้าวัน (45) นับแต่
วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว  ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถื้อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน
ไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็
ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วันที่คณะกรรมการตอ้งจัด
ใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิด
จากการจดัใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค ส่ีครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 นั้น ผูถื้อหุน้ตาม
วรรคส่ีจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บรษิัท 

ทัง้นี ้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง โดย
ไม่ต้องประทับตราส าคัญของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามของบริษัทหรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารมอบหมาย คนใดคนหนึ่ง เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท ณ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงใหม้ีอ  านาจในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงถอ้ยค าใน
ขอ้บงัคบัที่แกไ้ขดงักล่าวไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัท
มหาชนในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั รวมถึงด าเนินการอื่นใดทัง้สิน้ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ต่อมาเลขานกุารบรษิัทฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า วาระนีจ้  าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดเ้ปิด
โอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงักล่าว 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท  

โดยมติที่ประชมุประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ     ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 500,032,047 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 500,032,047 100.0000 

วาระที ่4    เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)    

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่าขณะนีท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาเรื่องต่างๆ ตามล าดบัวาระที่น าเสนอในหนงัสือเชิญ
ประชมุครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ หากที่ประชมุมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทใดกข็อเรียนเชิญ  
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 เลขานุการบรษิัทไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่าส าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดที่มีค  าถาม หากผูถื้อหุน้ตอ้งการถาม โดยการพูด      
ผูถื้อหุน้ตอ้งอยู่ที่หนา้ต่าง E-meeting จากนัน้ใหท้่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) เจา้หนา้ที่
จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จ  กรุณากดปุ่ มเอามือลง (Lower Hand) หรือท่านตอ้งการ
สอบถามโดยการพิมพ ์ใหท้่านไปที่เมนู Chat ในหนา้ต่าง E-Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความและส่งเขา้มายงัระบบ  โดยโปรด
ระบ ุชื่อ นามสกลุ ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือ รบัมอบฉนัทะ เพื่อจะเป็นประโยชนใ์นการบนัทึกในรายงานการประชมุ    
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีใหค้วามไวว้างใจรว่ม
เป็นเจา้ของบริษัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญ                
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนันี ้และในครัง้ต่อไป ทางบริษัทฯ หวงัว่าจะไดร้บัความ
รว่มมือจากผูถื้อหุน้เป็นอย่างดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชมุเมื่อเวลา 16.42 น. 
 

ลงชื่อ                 -ลงนาม-                      ประธานท่ีประชมุ 
                    (นายญนน ์โภคทรพัย)์ 
                  ประธานคณะกรรมการ 

 

ลงชื่อ                 -ลงนาม-                     ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
                         (นางสาวศิรพิร ศิรทิรพัย)์ 
                       เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์  
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เอกสารแนบ 3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ประวัติ 
ชื่อ-นามสกลุ 

 
: 

 
นายประธาน อรณัยกานนท ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 67 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

ที่อยู่ : 68 ซอย สขุมุวิท 63(เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

วฒุิการศกึษา : ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP รุน่ท่ี 118/2558)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

วนัท่ีไดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการ : 27 พฤษภาคม 2557   
จ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหน่ง : 6 ปี 11 เดือน 

การเขา้รว่มประชมุ ในปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 7/7 ครัง้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้  
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 

การถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 

: จ านวน 491,900 หุน้ (รอ้ยละ 0.067) 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
ผ่านกระบวนการกลั่ นกรองอย่างรอบคอบ  และระมัดระวัง เห็นว่า               
นายประธาน อรัณยกานนท์ มีความตั้ งใจป ฏิบัติหน้าที่ อย่ างเต็ ม
ความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจที่ เป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ความเห็นคณะกรรมการต่อกรรมการ
อิสระ 

: คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตาม
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
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จ านวนปีในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 
 

: 9 ปี 11 เดือน (ระยะเวลาที่เป็นอยู่ รวมกับระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบ

วาระนี)้  เหตผุลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 
9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณใ์นงานดา้นบญัชี  มีความรู ้ความเขา้ใจ
ในสภาพตลาดของธุรกิจรถยนต ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
(ก) บรษิัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

(ข) บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน : จ านวน 1 บรษิัท 
 

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการใน
กรณีที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการดงักล่าว 

 
คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 

 
: 

 
ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท า
โดยทุจริต ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
บรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ล าดับ ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2556 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาฝ่ายบรหิาร บจก. เดลฟิส ฮาคโูฮโด  

(ประเทศไทย) 
ธุรกิจให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
การโฆษณา การออกแบบ
และการตลาด 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ประวัติ 
ชื่อ-นามสกลุ 

 
: 

 
นางปรญิดา  วงศว์ิทวสั 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิัท  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการบรษิัท  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ : 54 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

ที่อยู่ : 1/1 ซอยโชคชยั 4 ถนนโชคชยั 4  
แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

วฒุิการศกึษา : มธัยมศกึษา โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : - หลักสูต รป ระกาศนี ยบัต ร  Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 118 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors 
(FSD) รุน่ท่ี 31 ปี 2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

วนัท่ีไดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการ : 10 เมษายน 2549   
จ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหน่ง : 15 ปี 

การเขา้รว่มประชมุ ในปี 2564 : การประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 7/7 ครัง้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครัง้ คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 100 
 

การถือหุน้ในบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 

: จ านวน 65,133,900 หุน้ (รอ้ยละ 8.972) 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
ผ่านกระบวนการกลั่ นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง  เห็นว่า               
นางปริญดา วงศว์ิทวัส มีความตัง้ใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ 
และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ 
ตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งอยู่จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
(ก) บรษิัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี 
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(ข) บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน : จ านวน 6 บรษิัท 

   

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการใน
กรณีที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการดงักล่าว 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม : ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท า
โดยทุจริต ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
บรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2559-ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บจก. แอท ยไูนเต็ด โบรกเกอร ์ นายหนา้ประกนัภยัรถยนต ์
2 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  บจก. แอท โซล่าร ์ จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผง

ความรอ้นพลงังานแสงอาทิตย ์
3 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  บจก. แอท โฮลดิง้  ลงทนุถือหุน้ในบรษิัทต่างๆ 
4 2555-ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บจก. เชียงบาน ไบโอเจน ผลิตไฟฟ้า 
5 2554-ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  บจก. พีทเูอ็ม เอนเนอรจ์ี บริการติดตัง้ ตรวจสภาพ และซ่อมแซม

ระบบแก๊ส   เอ็นจีวี  และแอลพีจีใน
รถยนต ์

6 2551-ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  บจก. โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด  
ยสู คาร ์

ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วยี่ห้อ 
Toyota 
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เอกสารแนบ 4 
นิยามกรรมการอิสระ 

บุคคลที่จะมาท าหน้าที่ เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัยร์วมถึงประกาศ ข้อบังคับ  
และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณวุฒิการขศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดขา้งตน้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระ
ที่ตนแทน 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น   ผูถื้อหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการเลือกตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี ้ที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามกฏเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
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ภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ไดร้บัการเลือกตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการเลือกตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัท
ย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 
หมายเหตุ :  บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอรม์านซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตาม
หลักเกณฑ์ เท่ากับ ข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
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เอกสารแนบ 5 
ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ                                                      

และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ และก ากบัดูแลกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์
สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้ง  
การบริหารจดัการ และอ านาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ และก ากับดูแล
การบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ  
ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดังกล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มี 
การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
ที่เหมาะสม ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (ในกรณีที่ขนาดรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ

พิจารณาโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้ง
พิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอก่อนเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

10. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเส่ียงและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
12. สอบทานนโยบายในการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

(Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการและ 



                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 

                                                                            หน้า  28  

 

ความรบัผิดชอบต่อสังคม และการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นประจ าปีที่จัดท าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ไดร้บั
มอบหมาย 

13. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้ 
ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท  ากับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
และ/หรือบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

14. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทตาม
ความเหมาะสม 

15. แต่งตัง้เลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทใน
การปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

16. ว่าจา้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความ
จ าเป็น 

17. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

18. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วันสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบรษิัท 

19. พิจารณาอนุมตัิเรื่องต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบรษิัทอย่าง
เป็นธรรม 

20. จดัใหม้ีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิัท 
21. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์
22. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษิัทได ้
23. แต่งตั้งประธานเจา้หน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO)      

ที่ไดร้บัการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี)   

ทั้งนี ้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบริษัทย่อยของบรษิัท ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 
และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัท และประเมินผลการตรวจสอบรว่มกับ
ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

4. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีผลใชบ้ังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของ
บรษิัท 

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีผลใชบ้ังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 
3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บังคับและ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักับ
บรษิัท และ/หรือธุรกิจของบรษิัท 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  

แต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
8)      รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทและผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขต อ านาจ หนา้ที่

และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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8. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

9. ตรวจสอบผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้งหรือน า
ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 

10. หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับรษิัท และ/หรือธุรกิจ
ของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแต่งตั้ง เลิกจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

12. จดัท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 

13. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

14. ทบทวนกระบวนการการก ากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น
ของบรษิัท 

15. สอบทานและใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
และการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นประจ าปีของบรษิัท 

16. พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเส่ียงที่บรษิัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบ
ต่อบริษัท (Identification of Risk) และก าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบริษัท (Risk Appetite) 
รวมทั้งก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางของธุรกิจ ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุความเส่ียงอย่างนอ้ย 4 ประการ ดงันี ้
1) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 
2) ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
3) ความเส่ียงดา้นกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
4) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ (Compliance Risk) 

17. ก าหนดกลยุทธ ์โครงสรา้งและทรพัยากรที่ใชใ้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย
การบรหิารความเส่ียงตลอดจนกลยทุธแ์ละทิศทางธุรกิจของบรษิัท 
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18. พิจารณาก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทางปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบรหิาร
ความเส่ียง ใหส้ามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดแูลระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

19. พิจารณาก าหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงที่เกิดขึน้และอาจเกิดขึน้กับบรษิัท เพื่อใช้
เป็นกฎเกณฑใ์นการปฏิบตัิงานตามสถานการณค์วามเส่ียงแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
เห็นชอบ 

20. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของ
บริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทาง
ธุรกิจของบรษิัท และสามารถก ากบัดแูลระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได  ้

21. รายงานคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
22. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. ก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 
ผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
และพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
(แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูม้ี
คณุสมบตัิครบถว้น 

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจ
ของบรษิัทและสภาวการณ ์

4. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรพัย ์หรืออื่นใด) ของ
กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
ใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

6. ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

7. ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด 
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เอกสารแนบ 6 
ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการอิสระซ่ึงเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

 
ชื่อ – นามสกุล : รองศาสตราจารย ์พัชรา พัชราวนิช 

ต าแหน่ง : กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
อาย ุ : 50 ปี 
ที่อยู่ : 1 ซอยชกัพระ 15 ถนนชกัพระ 

แขวงคลองชกัพระ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
วฒุิการศกึษา : - ปริญญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ University of North Carolina - Chapel 

Hill ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
การถือหุน้ในบรษิัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

: จ านวน 2,547,690  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.35 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

ก า รมี /ไม่ มี  ส่ ว น ได้ เ สี ย พิ เศ ษ ที่
แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุก
วาระที่เสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ครัง้นี ้

: รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆในวาระท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 

 
หรือ 

 
ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพงศ ์ อุทัยชลานนท ์
ต าแหน่ง : กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 68 ปี 
ที่อยู่ : 712 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
วฒุิการศกึษา : - ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตรี สาขาศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
การถือหุน้ในบรษิัทฯ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

: จ านวน  1,000,000  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.10 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

ก า รมี /ไม่ มี  ส่ ว น ได้ เ สี ย พิ เศ ษ ที่
แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุก
วาระที่เสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ครัง้นี ้

: นายสุรพงศ ์ อุทัยชลานนท ์ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่นๆในวาระท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 
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         เอกสารแนบ 7 

ข้อบังคับของบริษทั ซินเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากัด (มหาชน) 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม         
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด      
จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้วัน (45) นับแต่วนัที่ไดร้บัหนังสือ
จาก    ผูถื้อหุน้ดงักล่าว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้
จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วันครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนัที่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีจะตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ  
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3)วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3)วนั 

  
ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 
คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู้
ถือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน
ในท่ีประชมุดงักล่าว 

 
ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัทฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส  าคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอืน่โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
(ฉ) การเลกิบรษิัทฯ 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และหลักทรพัย์อื่นๆ ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทฯ กบับรษิัทฯอื่น 

ขอ้ 36 กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุ มีดงันี ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทฯในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 

หมวดที ่7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ขอ้ 37 บรษิัทอาจก าหนดใหจ้ดัการประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการ
ด าเนินการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
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         เอกสารแนบ 8 

แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม / ส่งค าถามล่วงหน้า 
 
เรียน เลขานกุารบรษิัทฯ  
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / บรษิัทฯ............................................................................................................ 
 
ที่อยู่  เลขที่ .........................หมู่ที่.............................หมู่บ้าน......................................... ซอย.....................  
ถนน.......................................................แขวง/ต าบล.............................. เขต/อ าเภอ....................................  
จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์..................... ............ 
เบอรโ์ทรศพัท.์................................................... 
 
1.ประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2563 ดงันี ้
 ท าเครื่องหมายเลือก 1 เล่ม 
         ฉบบัภาษาไทย            ฉบบัภาษาองักฤษ 
 

 2.ประสงคจ์ะสอบถามเก่ียวกบับรษิัทหรือระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันี ้
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ…………………………………………………..ผูถื้อหุน้ 

 
เมื่ อ ก รอ ก รา ย ล ะ เอี ย ด ข้ า งต้ น เรี ย บ ร้อ ย แ ล้ ว  โป รด ส่ งก ลั บ ม ายั ง บ ริษั ท ฯท า งอี เม ล 

siriporn.s@asapcarrent.com  หรือ ส่งไปรษณียม์าที่ คณุศิรพิร ศิรทิรพัย ์เลขานกุารบรษิัทและ  นกัลงทนุสมัพนัธ ์
บริษัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลเทพารกัษ์ 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 ภายในวันที ่28 เมษายน 2564 

ส าหรบัการสอบถาม หากเป็นค าถามที่ไม่เก่ียวกับบรษิัทหรือวาระการประชุมในครัง้นี ้บริษัทขอสงวน
สิทธิในการตอบค าถามดงักล่าว 

 

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


หนา้/Page 37 
 

       
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

Proxy Form (Form B) 
 

 
เขียนที่...................................................................... 
Written at  

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

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

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซินเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)   

       Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...............................................เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                 share (s) and having the voting rights equivalent to vote as follows: 

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

หุน้บรุมิสิทธิ...…......................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................เสียง 
 Preference share           share (s), having the voting rights equivalent to   vote.  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
        Hereby authorize 

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

อยู่บา้นเลขที่.……........………ถนน..................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.................………............. 
Residing at No.                  Road                                Sub-District            District  
จงัหวดั..........................………......รหสัไปรษณีย.์.........…………………......… หรือ 

Province              Postal Code                          or 

  กรรมการอิสระของบรษิัท  
  Independent Director 

(1) รองศาสตราจารย ์พัชรา พัชราวนิช อายุ 50  ปี  อยู่บา้นเลขที่  1 ซอยชกัพระ 15 ถนนชกัพระ แขวงคลองชกั
พระ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10170  และไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Associate Professor Pachara Pachravanich, Age 50, Residing at No 1 Chak Phra Alley 15, Chak Phra 
Rd., Khlong Chak Phra Sub- District, Taling Chan District, Bangkok 10170 and has no special interest 
which is different from other directors  
หรือ /or 

อากรแสตมป์ 
20 บาท  

  Stamp Duty 
20 Baht 
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(2) นายสุรพงศ ์ อุทัยชลานนท ์อายุ 68  ปี  อยู่บา้นเลขที่  712 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง     
กรุงเทพมหานคร 10250  และไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Mr. Surapong Uthaichalanond, Age 68, Residing at No, 712 Sri Nakharin Rd., Suan Luang, Suan 
Luang, Bangkok 10250 and has no special interest which is different from other directors  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  หรือจะพึงเล่ือน
ไปในวนั 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 Year 2021, which will be held on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours., via electronic device or any date and at 
any postponement thereof. 

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

  วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

 Agenda 1: To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders       
No. 1/2020 

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 
วาระที ่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปี 2563 
Agenda 2: To consider Acknowledgment of Report of the Board of Directors on the Company’s 2020 
Performance 
 
วาระที ่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 
2563 
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the year-ended         
31 December 2020 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 
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 วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงนิปัน

ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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 2020. 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
                Approve                Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่ 5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 5: To consider Approval of Election of Directors in replacement of those retiring by rotation 

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

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

   เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. นายประธาน อรัณยกานนท ์

         Mr.Pratarn Aranyakananda 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
2. นางปริญดา วงศว์ทิวัส 

        Mrs.Parinda Vongvitavat 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
 

วาระที ่ 6  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for 
Year 2021 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 
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วาระที ่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญช ี
Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees  

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ  
Agenda 8 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 45 to 46 
objectives and Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association – Business Objectives 

 วาระที ่8.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ  
Agenda 8.1 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 45 to 
46 objectives 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 วาระที ่8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงคบ์ริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มวัตถุประสงคบ์ริษัทฯ 
Agenda 8.2 : To consider Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of 
Association - Business Objectives 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9: Any other businesses (if any) 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain  
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 

shareholder. 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง กรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด    
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร   

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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แต่ กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ 

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in 
the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงชื่อ /Signed.....................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                          (                                                                                                ) 

 
ลงชื่อ /Signed....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy

     (                                                                                 ) 
หมายเหตุ / Remarks:        
1  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสียง

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซนิเนอรเ์จติค ออโต้ เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

โดยจะเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 

for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hours, via electronic device 
, or any date and at any postponement thereof.  

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

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

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

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

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

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

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

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

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

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

ลงชื่อ/Signed.........................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
         (                                                                                                      ) 
ลงชื่อ/Signed.............................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
           (                                                                                                    )  
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      เอกสารแนบ  10 
 

ข้อปฎบิัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบไุว ้มายงับรษิัท
ภายใน วันที่ 22 เมษายน 2564  เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผูถื้อหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ         
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link ส าหรบัการ
เขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลที่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัท โดยจะส่ง link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  
การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุ ได ้2 วิธี
ดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางเวปไซต ์หรือ QR Code  

กรณีผู้ถือหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยวิธกีารส่งข้อมูลทาง 
E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 
 โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 11 แบบ
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
1. โดยขอใหท้่านระบ ุอเีมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้

รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอให้

ผูถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือ

ชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือ

ชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ท่ีมีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ

และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ท่ีมีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ

และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใชเ่อกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร
ค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณี
เป็นนิติบคุคล) 
3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวนัที ่22 เมษายน 2564 

• ช่องทาง E-Mail : siriporn.s@asapcarrent.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คณุศิรพิร ศิรทิรพัย ์เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารกัษ์                        
ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 
 
 
 
 

mailto:siriporn.s@asapcarrent.com
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กรณีผู้ถือหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรนิกส ์(E-AGM) โดยช่องทางเวปไซตห์รือ 
QR Code 
1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 
 

https://asap.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

 
2. กรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

1. เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์

2. ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุ าน าหนา้) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี ้

3. นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 

4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

5. แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล)  

6. เลือกยอมรบัเงื่อนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

7. กด “ยืนยนั”  

3. ตรวจสอบชื่อผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

1. ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

2. Email เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

3. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

4. เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

i. เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่าน E-AGM 

ii. มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM 

iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

5. กด “ถดัไป” 

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 
1.1 กดอนญุาตยอมรบัใหเ้วปไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

https://asap.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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1.2 ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทึก” 

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

1.3 ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พรอ้มถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างที่ปรากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทึก” 

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

1.4 กด “ถดัไป” 

1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

1.6 กด “เสรจ็สิน้” 

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 
1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

2. บนัทึกขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

b. ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

c. แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

d. แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

e. กด “ถดัไป” 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

5. กด “เสรจ็สิน้” 

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

3. กด “ถดัไป”  
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4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

กด “เสรจ็สิน้ 
หมายเหต ุ: ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที ่9 เมษายน 2564 หรือจนกว่า
การประชมุจะแลว้เสรจ็ (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  
กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร
ค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณี
เป็นนิติบคุคล)   
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะ

ไดร้บั E-Mail จ านวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคู่มือ

การเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวันประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด 
กรณีทียั่งไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที ่27 เมษายน 2564 ให้ติดต่อบริษัทฯโดยทันท ี

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

 
ระบบ iOS 

 
ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาท ีกอ่นเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตามภาพและเสียงจะเริ่ม

เมื่อถงึเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน

เสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 
*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานทีก่ารประชุม
ในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาทีบ่ริษัท*** 
 
กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่าน
อื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ 
(เอกสารแนบ 9 หนา้ 37-42) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม
เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภายในวันที ่22 เมษายน 2564  ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ช่องทาง E-Mail : siriporn.s@asapcarrent.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คณุศิรพิร ศิรทิรพัย ์เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารกัษ์                        
ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ
มาในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  
กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบในเวปไซตบ์ริษัท) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย

ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ

นิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

mailto:siriporn.s@asapcarrent.com
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4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

- ช่องทาง E-Mail : siriporn.s@asapcarrent.com 

- ช่องทางไปรษณีย ์: คณุศิรพิร ศิรทิรพัย ์เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารกัษ์                        
ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 
การส่งค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและ

นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจาก

ที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูกจดัส่งไปยัง

อีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ              

คณุศิรพิร ศิรทิรพัย ์เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์เบอรโ์ทร 02 0918181 เบอรต์่อ 1029              

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน

ตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบรษิทั โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุว้

ใน E-Mail ที่จดัสง่คู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:siriporn.s@asapcarrent.com


                                                                                                                                                   หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 
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เอกสารแนบ  11 
 

แบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

วนัที่………..เดือน…………………………พ.ศ………………… 
ขา้พเจา้ (โปรดกรอกชื่อ-สกลุ ดว้ยตวับรรจง)……………………………………….……………………………………… 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง…………………………………………...……………………………
เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ……………………………………………………………………...……………………………… 
 

   เป็นผูถื้อหุน้ 
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะของ………………………………………………………………………………………... 

 
ซึ่งถือหุน้จ านวนทัง้สิน้……………………………………………………………………………………………………. 
 
ขา้พเจา้ ขอยืนยนัเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM) ส าหรบัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน  2564  เวลา 14.00 น.  โดยไดแ้นบเอกสารยืนยนัตวัตน
มาพรอ้มนีแ้ลว้ และขอให้ บริษัทจดัส่ง weblink ส าหรบัเขา้ร่วมประชุม e-AGM ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัส
ผู้ใช้ (Password) พรอ้มคู่มือการใช้งานระบบ มายังอีเมลของข้าพเจ้า  (อีเมลเพื่อเข้าระบบ 1 อีเมลเท่านั้น )                        
คือ 
 
……………………………….………………………………………………………….……………..……………… 

 
    ลงชื่อ……………………………….………………ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ
     (……….…………………………………………………………) 

 
จากนัน้ โปรดส่งแบบฟอรม์นีพ้รอ้มแนบเอกสารยืนยนัตวัตน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิ มายงัเลขานกุารบรษิัท 
ภายในวันที ่22 เมษายน 2564  โดยสามารถส่งขอ้มลู ได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1.  อีเมล : siriporn.s@asapcarrent.com  หรือ                         
2. ทางไปรษณีย ์มาที่ คณุศิรพิร ศิรทิรพัย ์เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษิัท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารกัษ์                        
ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270    

 
 


