
 

 
 

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

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2565 
 

วันอังคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้  

 
 

 
 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อ
เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้   
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการ
ประชุมก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ” และโปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกันนี้  และสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.และ        
แบบ ค. ได้ในเว็ปไซต์ www.asapcarrent.com 
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ที่ asap 252/2565 
        25 มีนาคม 2565 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ      1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที ่29 เมษายน 2564 (หน้า 13) 

 2. แบบแสดงรายการข้อมลูประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
  และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โคด  

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง (หน้า 29) 

4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2565 (หน้า 36) 

5. นิยามกรรมการอิสระ (หน้า 38) 
6. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ              

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (หน้า 40) 
7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึง่เสนอใหเ้ป็นผู้รับมอบฉนัทะของผู้ถือหุน้ (หน้า 45) 
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกีย่วกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 46) 
9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี  2564 (แบบ 56 -1             

One Report) แบบรูปเล่ม / ส่งคำถามล่วงหน้า (หน้า 48) 
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (หน้า 49- 54) (สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถ

ดาวน์โหลดได้ในเว็ปไซต์ www.asapcarrent.com) 
11.   ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (หน้า 55) 
12. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 62) 
13. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) (หนา้ 63) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)            
ครั้ งที่  1/2565 ประ ชุม เมื่ อ วันที่  23 กุมภ าพั น ธ์  2565 ได้ มี มติ ให้ เรี ยกประ ชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น  ประจำปี  2565                               
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่อง
ตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจำปี 2564 ได้จัดขึน้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564  
โดยได้มีการจัดทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึง่ได้จัดส่ง
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ 
(www.asapcarrent.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เผยแพรร่ายงานการ
ประชุม ฉบับดังกลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึง่พร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุม และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2565 ตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2565 พร้อมท้ังได้แนบสําเนารายงานการประชุม
มาพร้อมนี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (หน้า 13)  เพื่อขอใหผู้้ถือหุน้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมฉบับดงักล่าว 

การลงมติ : วาระนี้จำต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงช้ีขาด 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ทีส่ำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน

รอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามคิวอาร์โคดเพื่อรับทราบ     
(ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โคดได้ตั้งแตว่ันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป)  

 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงาน   
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/รายงานประจำปี 2564(แบบ 56-1 One Report) 

การลงมติ : วาระนีเ้ป็นการเสนอเพือ่รับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพจิารณาลงมตใินวาระนี้ 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  และบริษัทฯ ได้
เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2565  ซึง่งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี 
จำกดั ซึง่เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ส่วนที่ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลงมติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

 
วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

 

รายการ งบการเงิน (ล้านบาท) 
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สนิทรัพย์รวม 13,122.30 11,992.48 9,477.19 
หนีส้นิรวม 11,718.74 10,681.41 8,443.62 
รายได้รวม 3,173.79 3,556.79 4,242.27 
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (89.79) (90.55) (276.68) 

กำไร(ขาดทุน)  
ต่อหุ้น 

(0.12) บาท (0.12) บาท (0.38) บาท 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนมุัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทนุสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้าม
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ท้ังนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงิน
สาํรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
      สำหรับปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 276.68  
ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และ การงด
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในรอบปี  2564 คณะกรรมการเห็นว่า           
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 

การลงมติ : วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น       
ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                  
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึง่เป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบกำหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่เติม) 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯจำนวนหนึ่งใน
สาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ
บริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจำปี 2565 มกีรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ไดแ้ก่ 
1) นายญนน์  โภคทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ  
2) นายทรงวิทย์  ฐิติปุญญา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / รองประธาน

กรรมการ 
3) นายธนะชัย  บัณฑิตวรภูมิ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการ    

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
          ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ 
ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการ
ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคล
เพื่อรับการเลือกตั้งเปน็กรรมการของบริษัทฯ  
        คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็น
ควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทัง้ 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน
นั้นมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 6 (หน้า 40) อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ด้วย  
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และ
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  
1) นายญนน์  โภคทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ  
2) นายทรงวิทย์  ฐิติปุญญา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ 
3) นายธนะชัย  บัณฑิตวรภูมิ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ       
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทีไ่ด้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม                
      ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าว ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 (หน้า 29)  

การลงมติ : วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน       
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที ่6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 

: 
 
 
: 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง
ไดร้ับการอนมุัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตรา
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงิน
แล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันภัยความ
รับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors & Officers 
Liability Insurance)  

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
เสนอค่าตอบแทน 

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 
เท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
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2) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมครั้งละ 10,000 บาท 
- กรรมการมคี่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 
5,000 บาท 
-  กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
1) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม   
ครั้งละ 5,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชมุ 
ครั้งละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยต่ างๆของบริษั ทฯ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น  

การลงมติ : วาระนี้จำต้องผ่านมตเิห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึง่มาประชุม  

 
วาระที ่7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีและกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ . ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  
ทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชจีะแต่งตั้งผู้สอบบัญชคีนเดิมอกีก็ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

: คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสมและความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2564 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้
ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
แล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 (หน้า 36) จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 พิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี 
จำกดั ดังต่อไปนี ้เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป ี2565 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที ่ 7147  

เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 หรือ 
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2. นายไกรสิทธ์ิ        ศิลปมงคลกุล      ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9429 
เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2556 - ปี 2560 หรือ 

3. นางสาวเขมนันท์   ใจช้ืน                ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8260 
ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน 

อน่ึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัท
ที่สอบบัญชีให้บริษัทฯแล้วจำนวน 6 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้
เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง ผู้บริหาร   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ   และภายในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทฯจะ
มีบริษัทย่อย คือ บริษัท แอท ยูไนเต็ด โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งได้ตกลงว่าจ้าง 
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนั้น ผู้สอบ
บัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน 
ท้ังนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด
ระยะเวลา 
        โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 1,600,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ใน
กรณีผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่
ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บ
ค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ 
ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าสอบบัญชี
(บาท) 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 

ค่าบริการอืน่ 
 

1.งานตรวจสอบ
รายได้ให้การท่า
อากาศยาน 
30,000 บาทต่อ
ใบอนุญาต 
2.ค่าใช้จ่ายทางตรง
อื่นๆ เช่น การ
เดินทาง ค่าแสตมป์ 
และอื่นๆหากมี 
ผู้สอบบัญชีจะเรียก
เก็บโดยแสดงแยก
ต่างหากจากค่า
สอบบัญช ี

1.งานตรวจสอบ
รายได้ให้การท่า
อากาศยาน 
30,000 บาทต่อ
ใบอนุญาต 
2.ค่าใช้จ่ายทางตรง
อื่ น ๆ  เช่ น  ก า ร
เดินทาง ค่าแสตมป์ 
แ ล ะ อื่ น ๆ ห าก มี  
ผู้สอบบัญชีจะเรียก
เก็บโดยแสดงแยก
ต่ า งห าก จ าก ค่ า
สอบบัญชี 

1.งานตรวจสอบ
รายได้ให้การท่า
อากาศยาน 
30,000 บาทต่อ
ใบอนุญาต 
2.ค่าใช้จ่ายทางตรง
อื่ น ๆ  เช่ น  ก า ร
เดินทาง ค่าแสตมป์ 
และอื่ น ๆ  ห ากมี  
ผูส้อบบัญชีจะเรียก
เก็บโดยแสดงแยก
ต่ า งห าก จ าก ค่ า
สอบบัญชี 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้สมควรอนมุัติแต่งตั้ง  
1. นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที ่7147 หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศลิปมงคลกุล ผู้สอบบัญชทีะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  
3. นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8260  
จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 
2565 และภายในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทฯจะมีบริษัทย่อย คือ บริษัท แอท 
ยูไนเต็ด โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนั้น ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และ ผู้สอบบัญชี
บริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชเีดียวกัน  
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 
1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บ
จากบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้  ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้   
 

การลงมติ : วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น       
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ ากัน            
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
วาระที ่8 พิจารณาเพ่ิมวัตถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 69 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

วาระที่ 8.1 พิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 69 ข้อ  
โดยวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (47) ถึง ข้อ (69) มีรายละเอียดดังนี้    

   “(47) ประกอบกิจการจำหน่าย วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโปรแกรม ระบบงานต่างๆ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด รวมทั้งการให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบงาน 
บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมและระบบงานทุกชนิด 
(48) ประกอบธุรกิจให้บริการ และพัฒนาช่องทาง ดังต่อไปนี ้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือช่องทางการเผยแพร่หรือ
สื่อสารอื่นๆ 
(ก) การให้เช่ารถยนต์ รถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
สาธารณะ รถโดยสารทุกชนิด 
(ข) การจัดส่งพสัด ุเอกสาร บรรจุภัณฑ์ ของอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของอืน่ๆแบบเร่งด่วน 
(ค) การให้บริการจัดหาและเรียกรถยนต์ รถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์
และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถโดยสารทกุชนิดและคนขบั 
(ง) การให้บริการจัดหาและเรียกใช้บริการการจัดส่งพัสดุ เอกสาร บรรจุภัณฑ์ ของอุปโภคบริโภค อาหาร 
เครื่องดื่ม และสิ่งของอื่นๆแบบเร่งด่วน 
(49) ประกอบกิจการให้บริการแอพพลิเคช่ัน (Application) รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคช่ัน หรือ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังต่อไปนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางการเผยแพร่ หรือสื่อสารอื่นๆ 
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สำหรับการใช้หรือให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์(PC) แล็ปท็อป(Laptop) แท็ปเล็ต (Tablet)หรือ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ(Device) อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถบันทึก เข้าถึง หรือใช้แอพพลิเคช่ันหรือ
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ 
(ก) การให้บริการเช่ารถยนต์ รถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง รถแท็กซี่  รถแท็กซี่ มิ เตอร์ รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถโดยสารทุกชนดิ 
(ข) การจัดส่งพัสดุ เอกสาร บรรจุภัณฑ์ ของอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของอื่นๆแบบเร่งด่วน 
(ค) การให้บริการจัดหาและเรียกรถยนต์รถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์
และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถโดยสารทุกชนิดและคนขับ 
(ง) การให้บริการจัดหาและเรียกใช้บริการการจัดส่งพัสดุ เอกสาร บรรจุภัณฑ์ ของอุปโภคบริโภค อาหาร 
เครื่องดื่ม และสิ่งของอืน่ๆแบบเร่งด่วน 
(50)  ให้บริการข้อมูลจราจร หรือข้อมูลที่ได้จากการให้บริการแอพพลิเคชั่น(Application) หรือซอฟแวร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งต่อไปน้ี 
(ก) การให้บริการเช่ารถยนต์ รถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง รถแท็กซี่  ร ถแท็กซี่มิ เตอร์ รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถโดยสารทุกชนิด 
(ข)   การจัดส่งพัสดุ เอกสาร บรรจุภัณฑ์ ของอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของอื่นๆแบบเร่งด่วน 
(51)  ให้บริการรับส่งข้อมูลข่าวสาร เป็นสื่อเช่ือมรับหรือส่งผ่านข่าวสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ให้บริการสมาชกิเพื่อใช้บริการคอมพิวเตอร์สื่อสาร และโทรคมนาคมทุกชนิด 
(52)  ให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านวิทยุ  โทรศัพท์  หนังสือพิมพ์ สื่อสารโทรคมนาคม และ
สื่อสารมวลชนทุกชนิด รวมทั้งให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางรถยนต์ทุกประเภท รวมทั้งรับจ้างทำ
วัสดุโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ วัสดุโฆษณาทุกประเภทสำหรับสื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารมวลชนทุกชนิดทุก
ประเภท และวัสดุโฆษณาภายในและภายนอกรถยนต์ทุกประเภท 
(53)  ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวกับรถยนต์ ตลอดจนประกอบกิจการ
โรงงานผลิต ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ในการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภทท่ีเกี่ยวกับรถยนต์ 
(54)  จัดฝึกอบรม สัมมนา สอนวิชาคอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และการให้บริการรถยนต์รับจ้าง 
(55)  ประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
(56)  ประกอบกิจการขายให้เช่า ให้เช่าซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต(Tablet) รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆและให้บริการ
จัดหาบริการสญัญาณอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(57)  ประกอบกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ที่ใช้ซื้อสินค้า และ/หรือ รับ
บริการซึ่งหมายถึง บริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุช่ือหรือไม่ก็ตาม 
โดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้า เพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระ
ด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากกิจการ
ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ให้แก่สมาชิกหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใดๆ
จากสถานประกอบการต่างๆ 
(58)  ประกอบกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
อุปกรณ์อย่างหนึง่อย่างใดหรือผ่านเครือข่าย และกิจการที่เกีย่วข้องทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
(59)  ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต(Credit Card Network) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี
(Electronic Data Capture Network: EDC Network) 
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(60)  ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใด รวมทัง้การให้บริการเครือข่ายใน
การชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
(61)  ผลิต จำหน่ายบัตรต่างๆ รวมทั้งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดเป็นการ
ล่วงหน้าหรือเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
(62)  ประกอบธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับท้ังในประเทศและในต่างประเทศ ท้ังนีไ้ม่ใช่การประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบขายตรง 
(63)  ประกอบกิจการให้บริการสวิตช์ช่ิงในการชำระเงิน (Transaction Switching) ในประเทศไทยและใน
ตา่งประเทศ ซึ่งหมายถึง บริการเป็นศูนย์กลางหรือจุดเช่ือมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผู้ให้บริการตามที่ตกลงกัน 
(64)  ประกอบกิจการการให้บริการหักบัญชี(Clearing) ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง บริการรับส่ง
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงินสำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้
ของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้รวมถึงการจัดการเพื่อให้
กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วงด้วย 
(65)  ประกอบกิจการการให้บริการชำระดุล(Settlement) ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง บริการ
ระบบชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของ
ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะทำการหักบัญชเีงินฝากของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ หรือรับชำระเงินโดยวิธีอ่ืน
ใดตามที่ตกลงกันแล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้หนี้
ดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนระงับไป 
(66)  ประกอบกิจการให้บริการรับชำระเงินด้วยวธีิการอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ทั้ง
ในประเทศและในต่างประเทศ 
(67)  ประกอบกิจการให้บริการทำการตลาด ส่งเสริมการขาย และให้คำปรึกษาด้านการตลาด ใหแ้ก่บริษัทอืน่ๆทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ 
(68)  ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง หรือค้าขาย สินค้า (รวมถึงสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์) ทั้งนี้ไม่ใช่การประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง 
(69)  ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโท เคนดิจิทัล 
ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคล
ทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยน เงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล 
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือ
ให้บริการด้านอ่ืนๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโท เคอร์เรนซี และโทเคนดจิิทัล (เมื่อไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบ
โครงข่าย กระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย 
พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญความ
เชี่ยวชาญในด้านวชิาการและเทคโนโลยี”                         

 
วัตถปุระสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตของ

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น       
69 ข้อ เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมอันเป็นสาระสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจ ดังกล่าว  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติ เพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 69 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ดำเนินธุรกิจที่มอียู่ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มอบอำนาจให้เป็น
ตวัแทนในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตลอดจนดําเนินการ
แก้ไข ตัดทอน ถ้อยคำ และการกระทาํอืน่ใดที่เกีย่วข้องจนเสร็จการ 

การลงมต ิ : วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

         
วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการ
เพ่ิมวัตถุประสงค์บริษัทฯ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ของบริษัท เพื่อรองรับการพิจารณาอนุมัติการเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ตาม
วาระที่ 8.1 ข้างต้น ดังนี ้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 69 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 
บมจ. 002 ที่แนบ”   

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การพิจารณาอนุมัติการเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น 

การลงมต ิ : วาระนี้จำต้องผ่านได้รับการมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
“ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ” และโปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกันนี้ เอกสารแนบ 10 (หน้า 49 - 54) หรือสามารถ download 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เท่านั้น) ได้จาก www.asapcarrent.com 
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง  

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะกรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการมอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้และออกเสียงแทนตน ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 (หน้า 45) 
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หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามใดที่เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้า หรือหากมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)  แบบรูปเล่ม/ส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 (หน้า 48) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2565 ในวันที่              
21 มีนาคม 2565 (Record Date)   

 
 

                                                                                        
    (นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา) 

          รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
       บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอรฟ์อร์มานซ์ จำกัด(มหาชน) 
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เอกสารแนบ  1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ของ 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด )มหาชน(  
--------------------------------------------------------------- 

เวลาและสถานที่ประชุม 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)                

(“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 – 15.08 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
(E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่  149 หมู่  3 ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมืองสมุทรปราการ                             
จังหวัดสมุทรปราการ(“ที่ประชุม”) ซึ่งใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม            

ด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 

499,234,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7650 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะ

ปกติ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นควรให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จะมีการจัดเก็บข้อมูล

จราจรทางอิเล็กทรอนิกส์  ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ช่ือผู้ใช้งาน หรือ 

Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและ

เสียงของผู้เข้าร่วมประชมุและข้อมูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน  

ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น  

เร่ิมการประชุม 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของ              

บริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ            

บริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะนำ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชมุ ดังนี้  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางอิเลก็ทรอนกิส์ ได้แก่  

1. คุณญนน ์     โภคทรัพย ์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. คุณทรงวิทย์      ฐิติปุญญา  รองประธานกรรมการ  และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. คุณปริญดา       วงศ์วทิวัส  กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
4. คุณธนะชัย        บัณฑิตวรภูมิ         กรรมการ  และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
5. คุณพัชรา          พัชราวนิช กรรมการ  และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสด ในห้องประชุมบริษัท ได้แก่  

6. คุณประธาน      อรัณยกานนท์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. พลเอก สิรวุฒ ิ   สุคันธนาค   กรรมการ 
8. คุณสุรพงศ์        อุทัยชลานนท์    กรรมการ  และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  และกรรมการตรวจสอบ  
จำนวนกรรมการมีทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเทา่กับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
1.คุณสมกิจ         พิภพวัฒนา      รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
2. คุณลัดดา         สาทช้อย         ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย 
3. คุณปกรณ์        บุญปัญญา       ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการ Call Center 
4. คุณตุลย์          วงศ์วิทวัส        ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนต์มือสอง 
คณะผูบ้ริหารเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสด ในห้องประชุมบริษัท ได้แก ่
5. คุณประทีป      ศีลรักษ์           รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชแีละการเงิน / CFO 
6. คุณภาสกร       แซจ่ึง             ผู้จัดการฝ่ายบัญช ีและสมุห์บัญชี 
7. คุณศิริพร ศิริทรัพย ์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ /ผู้บันทึกการประชุม 
 
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.     คุณบรรจง         พิชญประสาธน ์
2.     คุณอรวรรณ       สุวรรณหริัญโชต ิ
 
ทีป่รึกษากฎหมาย จาก บริษัท  แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกดั เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนกิส ์
1.  คุณจุฬาพนัธ์      นิมกาญจน ์

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอขอบคุณที่ให้เกียรติและสละเวลาร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ของบริษัทในวันนี้ ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซินเนอร์เจติค 
ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 

           ในปี 2563 ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และมีการใช้มาตรการ 

LOCKDOWN ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง บริษัทก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 

โดยเฉพาะในส่วนของรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปอย่างชัดเจน          

แต่สำหรับธุรกิจหลักรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ในปี 2563 ยังคงเติบในอัตราร้อยละ 2.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2562 

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญต่อลูกค้าเช่ารถยนต์ระยะยาวที่มีอยู่ แต่จะมี

ผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว ทำให้ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน

ชะลอและลดการใช้จ่าย สง่ผลต่อธุรกิจการขายรถยนต์มือสอง และแฟรนไชส ์ที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่นกัน 

         บริษัทมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาทีห่ลากหลาย ทั้งการติดตามผลกระทบจากโควิด-19 ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

จนถึงปัจจุบันการชำระหนีค้่าเชา่ระยะยาวของลูกค้ายังเป็นปกติ และบริษัทไม่ไดม้ีมาตรการพักชำระหนี้หรือลดหนี้ให้กบัลกูค้า  

สำหรับลูกคา้ใหมบ่ริษัทปรับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจเช่าระยะยาวลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

และเคร่งครัดในการตรวจสอบฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าใหม่ก่อนพิจารณาอนุมัติ อีกทั้ง
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พยายามไม่ให้มีการกระจุกตัวของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป และบริษัทพยายามควบคุมและตัดลดค่าใช้จ่าย

เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และกิจกรรมของธุรกิจที่ลดลง เช่น การปรับลดพนักงานขับรถ การยกเลิกที่จอดรถที่ไม่จำเป็น 

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการรักษาผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่ม   

สำหรับนโยบายการต่อตา้นคอรัปช่ัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใส มจีริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการ
กำกบัดูแลกจิการที่ด ี
   ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้  นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์             
ช้ีแจงระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี ้
  คุณศิริพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มมีติอนุมัติให้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน  2564 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือ Record Date ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และบริษัทฯได้ส่งสรุปวาระการประชุมให้กับ   
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และนำหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มลงในเว็ปไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ได้อ่านแล้วนั้น ดฉิันขอแจ้งวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้ 
                  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 

 วาระที่ 2        พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

 วาระที่ 3        พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำป ี2563 

 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ 

 วาระที ่6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 

     วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญช ี

   วาระที่ 8      พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ และการแก้ไขหนังสือ                    

                                   บริคณสนธขิองบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

                        วาระที่ 8.1 พิจารณาเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ โดยวัตถุประสงค์  

                                                ของบริษัท ข้อ (46) มีรายละเอียดดังนี้    

                                     “ข้อ (46) บริการจัดการประมูลทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด 

 วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให ้

                                                   สอดคล้องกับการเพิม่วัตถุประสงค์บริษัทฯ 

                  วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

                   การประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้เรียนให้ทราบ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของ

ตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian กรณีผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่    
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ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถอืหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของ

ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากท่ีประชุมเป็น

การช่ัวคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวม

คะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว การนับคะแนนเสียงตามวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 และข้อบังคับของบริษัท คือ  

ก) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทจะ

คำนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน “เห็นด้วย” 

และ “ไมเ่ห็นด้วย” เท่านั้น จะไมร่วมคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นที ่“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” และกรณีทีม่ี

คะแนนเสยีงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมมสีิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กล่าวคอื   

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ        

ดำเนินงานประจำปี 2563 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  และ 

วาระที ่8.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ  

ข) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6 

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง

โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”   

ค) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดังต่อไปนี้บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง   

“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” แต่ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

กล่าวคือ วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มวัตถุประสงค ์

วิธกีารลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1) เนื่องจากการประชมุในครั้งนีเ้ป็นการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มกีารพิมพบ์ัตรลงคะแนน  
2) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุน้ไปท่ีแถบหน้าตา่ง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายใน

เวลาที่กำหนด 45 วินาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน
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สามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งแต่หากวาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ
ลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้                

3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอให้ท่านกลับมายังหน้าตา่ง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการ
ประชุมต่อโดยเจ้าหนา้ทีจ่ะทำการรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากในระบบลงคะแนน  

 

วิธกีารถามคำถาม  
ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านทีไ่ด้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระ 
การประชุมที่กำลังพิจารณาได้โดยท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ด้วยวิธ ีดังต่อไปนี้  

1) การสอบถามโดยการพูด โดยท่านจะต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นให้ท่านไปที่เมนู Participant และกด

ปุ่มยกมือขึน้ (Raise Hand) เจ้าหนา้ที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จ กรุณากดปุ่ม

เอามือลง (Lower Hand)  

2) การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหนา้ตา่ง E-Meeting เพื่อพิมพข์้อความและส่งเข้ามายังระบบ  

เพื่อความสะดวก และกระชับเวลาในการประชุม ขอใหท้่านผู้ถอืหุ้นสอบถามโดยการพิมพ์ 
  ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ท่านแจง้ช่ือ-นามสกลุ  พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพ่ือประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วนถูกต้อง 
ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น

ผู้รายงานต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 

 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้น       

เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แกก่ระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 

บริษัทฯได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2563 ไวอ้ยา่งถูกต้องแล้ว ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 
 

           ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ดังกล่าว   
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น                

ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การลงมต ิ จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 499,234,063 100.0000 
 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

 ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน  

ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทมีรถยนต์ทั้งหมด 18,662 คัน ลดลงจากจำนวน 19,196 คัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 3  ในจำนวนรถยนต์ทัง้หมด 18,662 คัน เป็นรถยนต์ที่ให้บริการเช่าจำนวน 16,964 คัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 ปี 
2563 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 2,712 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ที่ 2,707 ล้านบาท แต่
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่ารถยนต์ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากต้นทุนจากการเช่ารถยนต์ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษา ค่าประกันภัย ค่าต่อทะเบียน ทีเ่พิ่มขึน้ร้อยละ 6 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายรถยนต์จำนวน 761 ล้านบาท 
เป็นการขายรถยนต์ 1,971 คัน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 81 เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีรถยนต์ที่หมดสัญญา
รับกลับมาขายมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,038 คัน แต่เนื่องจากราคารถยนต์มือสองในตลาดลดลง ทำให้บริษัทมี
ผลขาดทุนขั้นต้นจากการขายรถยนต์มือสอง 30 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนข้ันต้นจากการขายรถยนต์ปีก่อน จำนวน 9 
ล้านบาท ด้วยเหตุผลข้างต้นและประกอบกับสภาพตลาดรถเช่าที่มีการแข่งขนัด้านราคาค่อนข้างสูง และต้นทุนการให้บริการ  
ทีเ่พิ่มสูงขึน้ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์ ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 28 ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 140 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวปีก่อนร้อยละ 21 ซึ่งมาจากการ
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน  และปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 388 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6 เนื่องจากบริษัทชะลอการเพิ่มจำนวนรถยนต์ใหม่ โดยสรุปในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 
90.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนทีจ่ำนวนใกล้เคียงกันกับปี 2562 ที่ขาดทุนสุทธิ 89.8 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์
ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงาน   ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณา             
ลงมติในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนนิงานในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ   

 



                                                                                                                  หนงัสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ี2565 

                                                                            หน้า  19  

 

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน         

ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้  

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้อง

จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี             

เพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม       

ผู้ถือหุ้น งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของ

ผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในสว่นท่ี 2 ของรายงานประจำปี 2563 นัน้ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ

การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้วด้วยเช่นกัน 

 คุณทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ   

งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณา

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  

 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 (ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 

2563) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด และได้

เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ดังกล่าว 

 

 

 

รายการ งบการเงิน (ล้านบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย์รวม 12,639  13,122 11,992 
หนีส้ินรวม 11,146  11,719 10,681 
รายได้รวม 2,675  3,202 3,557 
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ 89.64  (89.79) (90.55) 

กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.12 บาท (0.12) บาท (0.12) บาท 
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มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดง ฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

การลงมต ิ จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 499,234,063 100.0000 
 

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ                

ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

 ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่

ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 4 งดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 

2563 สรุปได้ดังนี้ 

 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามมาตรา 116              

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้อง

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปัน

ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะ

กิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด  อย่างไรก็ตาม  การจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา

เห็นสมควร 

 คุณทรงวิทย์ฯแจ้งต่อไปว่า สำหรับปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 90.55  ล้านบาท                    

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 

ตอ่มาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จำตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ทีป่ระชุม

พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ      

งดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

การลงมต ิ จำนวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสยี 0 - 

รวม 499,234,063 100.0000 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบกำหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ ได้มอบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออก
ตามวาระ สรุปได้ดังนี ้
  นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อ   

ที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ       

ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี

ของบริษทัฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเขา้มารับตำแหน่งอีกกไ็ด้ 

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการซึ่งต้อง

ออกตามวาระจำนวน 2 ราย ไดแ้ก่ 

1) นายประธาน อรัณยกานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2) นางปริญดา วงศ์วิทวัส ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

           ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม           

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

         คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และ

ระมัดระวัง คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว 

เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก

วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ         

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกท้ัง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
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ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย  

    คุณสุรพงศ์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ

เลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายประธาน อรัณยกานนท์  และ 2) นางปริญดา วงศ์วิทวัส กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรอง

อย่างเหมาะสม  

 ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงช้ีขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแตไ่ม่มีผู้ถือหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น    

จึงได้ขอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าว 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมผู้ถอืหุน้โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุม และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
ให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 
 

1) นายประธาน อรัณยกานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสยีเป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดังนี ้
การลงมต ิ จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 499,234,063 100.00 
 

2) นางปริญดา วงศ์วิทวัส ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสยีเป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดังนี ้

การลงมต ิ จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสยี 0 - 

รวม 499,234,063 100.00 
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วาระที่  6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

เป็นผู้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564  สรุปได้ดังนี้ 

  นายสุรพงศ์ อุทยัชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

มาตรา 90 แหง่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควร

เสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม         

ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็น

ตวัเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับ

บริหาร (Directors & Officers Liability Insurance) 

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 

- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 

2) ค่าเบี้ยประชุม 

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท 

- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชมุครั้งละ 10,000 บาท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ค่าเบี้ยประชุม 

-     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท 

- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
1) ค่าเบี้ยประชุม 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนอืน่ๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 
 ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง

ในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดงักล่าว 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยคะแนน

เสียง  ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง 

ดงันี ้

การลงมติ จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 499,234,063 100.00 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
ประธานฯ ขอให้ นางสาวพัชรา พัชราวนิช กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ

วาระที่ 7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สรุปได้ดังนี ้

นางสาวพัชรา พัชราวนิช กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม
อีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้
ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด         
มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
ของบริษัท พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก                  
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 
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1. นายบรรจง  พิชญประสาธน์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  

เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 

เป็นผู้ลงนามในงบการเงินป ี2559 และปี 2560 หรือ 

3. นางสาวเขมนันท์    ใจช้ืน   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่สอบบัญชีให้บริษัทฯจำนวน 5 ปี 

และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย) รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรอืผู้ที่เกีย่วขอ้งกบับุคคลดังกล่าว จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,600,000 บาท 
เท่ากับปีท่ีผ่านมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง  
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  

2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  

3. นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8260  

จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยบริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีผู่้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น   
เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่า วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  และได้เปิด
โอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด
คนหนึ่ง ตามรายช่ือต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  

1. นายบรรจง   พิชญประสาธน ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ   ศิลปมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนันท์    ใจช้ืน  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบ
บัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ 
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  มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

การลงมต ิ จำนวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 499,234,063 100.00 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเพ่ิมวัตถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ และการแก้ไขหนังสือ                   
บริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
 วาระที ่8.1 พิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ  
 ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 8.1 พิจารณาเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ สรุปได้ดังนี้ 
 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯ        
มีแผนงานที่จะจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยวิธกีารประมูลด้วยตนเอง บริษัทฯจึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก
เดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมอันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังกล่าว อีกทั้ง 
เพื่อรองรับบริการจัดการประมูลทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาดในอนาคต  

 คุณทรงวทิย์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มวัตถปุระสงค์
ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ เพื่อรองรับแผนงานที่จะจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยวิธีการประมูลด้วยตนเอง และ
บริการจัดการประมูลทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด 
 โดยวัตถุประสงคข์องบริษัท ข้อ (46) ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้  

 “ข้อ (46) บริการจัดการประมูลทรัพยส์ิน เพื่อขายทอดตลาด”  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น

ตัวแทนในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตลอดจนดําเนินการแก้ไข ตัดทอน ถ้อยคำ และการกระทําอื่นใด    

ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ 

 เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่าวาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น   
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงช้ีขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      
จงึขอให้ท่ีประชุมพจิารณาพิจารณาเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ ข้อ (46) ใหม่มีรายละเอียดดังนี้  
 “ข้อ (46) บริการจัดการประมูลทรัพยส์ิน เพื่อขายทอดตลาด”  

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทน    ในการ
ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตลอดจนดําเนินการแก้ไข ตัดทอน ถ้อยคำ และการกระทําอื่นใดที่เกี่ยวข้องจน
เสร็จการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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การลงมต ิ จำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 499,234,063 100.00 
 
วาระที่  8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯให้สอดคล้องกับการ              
เพ่ิมวัตถุประสงค์บริษทัฯ 
  ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ         
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ  
  นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ
จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น ดังนี ้
                  “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ”   

คุณทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการพิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 
ข้างต้น 

  เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่าวาระนี้จำต้องผ่านได้รับการมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม
ซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ใหส้อดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ ดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพิ่มวัตถุประสงค์ของ

บริษัทฯ ดังนี ้“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”   

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

การลงมต ิ จำนวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 499,234,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 499,234,063 100.00 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญ
ประชมุครบถว้นเรียบร้อยแล้ว หากท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใด กข็อเรียนเชิญ  
 เลขานุการบริษัทฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ขอให้ท่านสอบถามโดยการพิมพ์     
ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ  โดยโปรดระบุ ช่ือ นามสกุล ผู้ถือหุ้น
ที่มาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม    
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ

ร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวนันี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย  

เลขานุการบริษัทฯได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมว่าการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์

ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เสรจ็สิ้นลง ณ เวลา 15.08 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และโดยการ

มอบฉันทะจำนวน 42 ราย รวมทัง้สิ้นจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุน้ได้ทั้งสิ้น 499,234,063 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.7650 ของ

จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แลว้ท้ังหมดของบริษัท                                                                                            

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.08 น. 

 

 

ลงช่ือ                 -ลงนาม-                      ประธานท่ีประชุม 
                    (นายญนน์ โภคทรัพย)์ 
                  ประธานคณะกรรมการ 

 

ลงช่ือ                 -ลงนาม-                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                         (นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์) 
                       เลขานกุารบรษิัทและนักลงทุนสมัพันธ์  
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เอกสารแนบ 3 
 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล : นายญนน์  โภคทรัพย์           
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง : กรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการ 
/ กรรมการอิสระ 

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการ 
/ กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 60 ปี 
สัญชาติ : ไทย                                                         
ที่อยู่ : 69 ซ.หมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ห ลั ก สู ต รป ระก าศ นี ย บั ต ร  Director Certification Program (DCP)       

รุ่นที ่313 ปี 2564 

- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21 ปี 2564  

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน รุ่นที่ 7 ปี 2559 

- หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต ร  Director Accreditation Program (DAP)       
รุ่นที ่120 ปี 2558 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13      
ปี 2554 

วันท่ีได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 3 กุมภาพันธ์ 2560 
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการ : 5 ปี 2 เดือน (ณ วันที ่26 เมษายน 2565) 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2564 

: ตนเอง จำนวน 4,950,000 หุ้น (ร้อยละ 0.68)  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 0 หุ้น  

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ผ่ านกระบวนการกลั่ นกรองอย่ างรอบคอบ  และระมั ด ระวั งเห็ นว่ า               
นายญนน์ โภคทรัพย์ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ความเห็นคณะกรรมการต่อกรรมการ
อิสระ 

: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระ  

: 5 ปี 2 เดือน (ระยะเวลาที่เป็นอยู่ รวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)  
(ได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : จำนวน 1 บริษัท 

(ข) บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :   จำนวน  17  บริษัท 

 
 

ลำดับ ช่วงเวลา ตำแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2561-ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร 

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน ประกอบธุรกิ จค้ าปลี กที่ มี
รูปแบบและประเภทสินค้าที่
หลากหลายโดยผ่านการถือหุ้น
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ลำดับ ช่วงเวลา ตำแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2564-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ 
บจก. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน 
(เอเชีย) 

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต ์

2 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจ
เพื่อสังคม 

กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย 

3 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัลเพ็ทแอนด์มี ประกอบกิจการรับฝาก รับ
เลี้ยงสตัว์ช่ัวคราว (Hotel) ทำ
ความสะอาด และตัดแต่งขน
สัตว์ ประกอบกจิการคลีนิค 
โรงพยาบาลรับรักษาสัตว ์

4 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ 
เซ็นเตอร์ 

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
จัดการประชุม 

5 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ธุรกิจค้าปลีก 
6 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศ

ไทย) 
เกี่ยวกับลงทุน 

7 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ  ธุรกิจค้าปลีก 
8 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ธุรกิจค้าปลีก 
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(ค) ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา) :  ไม่มี 
 
คุณสมบัติต้องห้าม  :  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ 
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 
ปีทีผ่่านมา) 
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ   : ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน)    : ไม่เป็น 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ    : ไม่มี 
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย      : ไม่เป็น 
 

ลำดับ ช่วงเวลา ตำแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
9 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี มันนี่  บริการทางการเงิน 
10 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค  บริการทางการเงิน 
11 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง  โฮลดิ้ง 
12 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 4 โฮลดิ้ง 
13 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 3 โฮลดิ้ง 
14 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 2 โฮลดิ้ง 
15 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 1 โฮลดิ้ง 
16 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีจอยน์ โซลูช่ันส์ การบริหารจัดการด้านการ

ขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ 
17 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ ธุรกิจค้าปลีก 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ครบกำหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกลุ : นายทรงวทิย์  ฐิติปุญญา                                                             
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริษัท / 

รองประธานกรรมการ 
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / 

รองประธานกรรมการ 
อาย ุ : 54 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ที่อยู่ : 555 หมู่ที ่3 ตำบลสำโรงกลาง  

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

126 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
วันทีไ่ด้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 10 เมษายน 2549   
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการ : 16 ปี (ณ วันที ่26 เมษายน 2565) 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2564 

: จำนวน 53,900,000 หุ้น (ร้อยละ 7.42) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังเห็นว่า นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 
มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ และบริหารงาน พร้อมเสนอแนวทางการ
พัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี 
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 (ข) บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 10 บริษัท 
     

ลำดับ ช่วงเวลา ตำแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 พฤษภาคม

2564-ปัจจุบัน 
กรรมการบริษัท บจก. แอท มาซ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

2 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอท ยูไนเต็ด โบรกเกอร์ นายหนา้ประกนัภัยรถยนต์ 
3 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. แอท พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
4 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. แอท โฮลดิ้ง  ลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่างๆ 
5 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. สยาม พีทูเอ็ม   บริการซ่อมรถยนต์ 
6 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ

กรรมการผู้จัดการ 
บจก. พีทูเอ็ม เอนเนอร์จี บริการติดตั้งประดับยนต์ 

7 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ
ป ระ ธ าน เจ้ า ห น้ าที่
บริหาร 

บจก. โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด  ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Toyota 

8 2536-ปัจจุบัน
(หยุดดำเนิน
กิจการ
ช่ัวคราว) 

กรรมการบริษัท  บจก. โรงพยาบาลชัยปราการ โรงพยาบาล 

9 2562-ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท 
 

บจก.กิจการร่วมค้า แอท ยูพอร์ท 
 

ให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก 
 

10 2556 - 
ปัจจุบัน 

 

กรรมการบริษัท บจก.ไทยสมายลีสซิ่ง ให้เช่ายานยนต์แบบลิสซิ่ง        

     
                 (ค)ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา) : ไม่มี 
 
คุณสมบัติต้องห้าม     :  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติ
การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซ่ึงครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ครบกำหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล : นายธนะชัย  บัณฑิตวรภูมิ                                 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง : กรรรมการบริษัท / 

กรรมการสรรหาและกำหนด- 
ค่าตอบแทน 

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ : 49 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู่ : 1375 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ปริญญาตรี นติิศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสตูรประกาศนียบตัร Director Leadership Certification 
Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- หลักสตูรประกาศนียบตัร Board Nomination & Compensation 
Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- หลักสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น
ที่ 252 ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันท่ีได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 27 กุมภาพันธ ์2561 
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 4 ปี 2 เดือน  (ณ วันที ่26 เมษายน 2565) 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : ตนเอง จำนวน – 0 - หุ้น  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน – 0 - หุ้น   

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง
เห็นว่า นายธนะชัย  บัณฑิตวรภูมิ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่         
จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : 1  บริษัท 

 
(ข) บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 7  บริษัท 

 
(ค) ระบุ ช่ือประเภทกิจการใน

กรณีที่อาจทำให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์  
(ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา) 

: ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริต ไม่มี ประวัติ การทำรายการที่ อาจเกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ 
บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ 
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 
ปีทีผ่่านมา) 
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ   : ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน)    : ไม่เป็น 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ    : ไม่มี 
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย      : ไม่เป็น 

ลำดับ ช่วงเวลา ตำแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน  

เอ็นเนอร์จี้ 
ธุรกิจการถือหุ้น (Holding 
Company) ในบริษัทตา่งๆ      
ท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

 2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
กรรมการบริหาร 

  

ลำดับ ช่วงเวลา ตำแหน่ง รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ ธุรกิจการถือหุ้น (Holding 

Company) ในบริษัทต่างๆ ท่ี
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

2 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
3 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
4 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอซีอี โซลาร์ ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
5 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สตึกไบโอแมส ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
6 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
7 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
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เอกสารแนบ 4 
 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญช ี
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด 

 

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
                  ผู้สอบบัญชรีับอนญุาตเลขท่ี 7147 

                                                                    ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด 
                                               ประวติัการศึกษา  

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ การบญัชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                                   
                                                      วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 
ประสบการณ์ทำงาน 
- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 22 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นสว่นของสำนักงาน เป็น

ระยะเวลาประมาณ 4 ปี คุณบรรจงเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการ
ครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท  

- ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืน          
           -ไม่มี- 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 
         -เคย- ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2561 – 2564) 
ข้อมูลการติดต่อ บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกดั 
                        338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ช้ัน 8 ถนนรัชดาภิเษก  
                        สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
                        โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894 
                        อีเมล์ : bunjong@siamtruth.com 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัช ีจำกัด 

 
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล  

                                                     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 
                                                     ตำแหน่งปัจจุบัน   หุ้นสว่นบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จำกัด 
                                               ประวัติการศึกษา  

- ปริญญาตรี สอบบัญช ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                             ประสบการณ์ทำงาน   มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญช ีเป็นระยะเวลาประมาณ 18 ป ีและดำรงตำแหน่ง   
                                              เป็นหุ้นส่วนของสำนกังาน เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี คุณไกรสิทธิ์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมาก
และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท  
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียใด ๆ กับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องอืน่      -ไม่มี- 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 
          -เคย- ระยะเวลา 5 ป ี(ปี 2556 – 2560) 
ข้อมูลการตดิต่อ บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญช ีจำกัด 338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก  
                       สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท ์02 275 9599, 094 559 3894 
                       อีเมล์ : kraisit@siamtruth.com 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญช ี
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัช ีจำกัด 

3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 

ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นสว่นบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญช ีจำกัด 
ประวัติการศึกษา  
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
- ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บญัชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ป ีและดำรง
ตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี คุณเขมนันท์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมี
ประสบการณ์ในการให้บรกิารครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท  

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียใด ๆ กับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น             -ไม่มี- 

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)         -ไม่เคย-  

ข้อมูลการตดิต่อ  บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด  338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก  
               สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310     โทรศัพท ์02 275 9599, 094 559 3894 
               อีเมล์ : khaymanundt@siamtruth.com 
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เอกสารแนบ 5 

นิยามกรรมการอิสระ 

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่ เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ  
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณวุฒิการขศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตั้งกรรมการอิสระทีม่ีคุณสมบัติตามทีก่ำหนดข้างต้นเขา้มาดำรงตำแหน่ง
แทน โดยกรรมการอิสระที่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหนง่ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปก่ีอนวันท่ี
ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็น   ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคูส่ัญญามีภาระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การ
คำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามกฏเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ทีเ่กิดขึ้นในระหว่างหนึง่ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ฯ สังกัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการเลือกตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ได้รับการเลือกตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักบักจิการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปน็อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ :  บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ 
เท่ากบั ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย   
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เอกสารแนบ 6 
ขอบเขต อำนาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ                                                      

และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง 
การบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการ
บริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แกบ่ริษัทและผู้ถือหุ้น 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพือ่ให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญ ชีที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มี  
การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่
เหมาะสม ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

8. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้) ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพือ่พิจารณาอนุมัติ 

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti-

Corruption) ของบริ ษัท  และพิจารณ าอนุมัติ รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปช่ันประจำปีที่จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมาย 
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13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริ ษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้  
ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทราบโดยไม่ชักช้า 

14. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทตามความ
เหมาะสม 

15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

16. ว่าจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือบุคคลทีม่ีความเป็นอสิระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น 
17. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน และ

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
18. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 
19. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็น

ธรรม 
20. จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
21. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
22. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

บริษัทได้ 
23. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสู งสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO)          

ที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)   

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงทีท่ำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) อาจ
มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

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

Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อม
ทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและ

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับ
บริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท 

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี
5) ความเห็นเกีย่วกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
8)      รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต อำนาจ หน้าท่ี

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
9. ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำ

ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ 
10. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทาง

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝนืกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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11. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ 
ฝา่ยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

12. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

13. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสั งคม  
และการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

14. ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของ
บริษัท 

15. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การต่อต้านการคอร์รัปช่ันประจำปีของบริษัท 

16. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงทีบ่ริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
บริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) รวมทั้ง
กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ท้ังนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังน้ี 
1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) 
2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 
3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk) 

17. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธรุกิจของบริษัท 

18. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

19. พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึน้กบับริษัท เพื่อใช้เป็น
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

20. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของ
บริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

21. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเพื่อเสนอช่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่
กรณี) 
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2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน 

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของ
บริษัทและสภาวการณ์ 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) ให้
เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

6. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนด 
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เอกสารแนบ 7 
ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระซ่ึงเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวรมิดา พัชราวนิช 
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
อาย ุ : 51 ปี 
ที่อยู่ : 1 ซอยชักพระ 15 ถนนชักพระ 

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Carolina - Chapel 

Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

: จำนวน 2,547,690  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของจำนวนหุ้นท้ังหมด 

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้

: นางสาวรมิดา พัชราวนิช ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่าน
อื่นๆในวาระที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 

 
หรือ 

 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร 
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 62 ปี 
ทีอ่ยู่ : 5/1248 หมู่ที่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
วุฒิการศึกษา : -  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
การถือหุน้ในบริษัทฯ  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

: ไม่มี 

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
 

: นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่นๆในวาระที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 
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         เอกสารแนบ 8 
ข้อบงัคับของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม         
ผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด      
จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก    
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชมุและอำนวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผูถ้ือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ  
เพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพก่์อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3)วัน เป็นเวลาติดต่อกันไมน้่อยกว่าสาม (3)วัน 
ทั้งนี้  สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่  หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 

 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจำนวนหุน้ท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณนีี้ใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชมุครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดังกลา่ว 

 
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
และมติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บคุคลอืน่ 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืน่โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
(ฉ) การเลิกบริษัทฯ 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทฯอื่น 

ข้อ 36 กิจการทีท่ี่ประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจำปพีึงเรียกประชมุ มีดังนี ้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทฯในรอบปทีี่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหนง่ตามวาระ 
(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงนิค่าสอบบัญช ีและ 
(7) กิจการอืน่ๆ 

หมวดที่ 7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ 37 บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ
ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
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         เอกสารแนบ 9 

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  แบบรูปเล่ม /      
ส่งคำถามล่วงหนา้ 

 
เรียน เลขานุการบริษัทฯ  
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / บริษัทฯ............................................................................................................ 
 
ที่อยู่   เลขที่ .........................หมู่ที่ .............................หมู่บ้ าน......................................... ซอย.....................  
ถนน.......................................................แขวง/ตำบล......................... ..... เขต/อำเภอ....................... .............  
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์...................... ............ 
เบอร์โทรศัพท.์................................................... 
 
1.ประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ดังนี ้
 ทำเครื่องหมายเลือก 1 เลม่ 
         ฉบับภาษาไทย            ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 2.ประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับบรษิัทหรือระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี ้
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 

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

 
เมื่ อ ก ร อ ก ร า ย ล ะ เอี ย ด ข้ า งต้ น เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  โป ร ด ส่ ง ก ลั บ ม า ยั งบ ริ ษั ท ฯ ท า งอี เม ล 

siriporn.s@asapcarrent.com  หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ ์จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 

สำหรับการสอบถาม หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการตอบคำถามดังกล่าว 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy Form (Form B) 

 
 

เขียนที.่..................................................................... 
                                                                                         Written at  
                                                                                         วันท่ี..................เดือน............................. พ.ศ................... 
 Date      Month                     Year         

          (1)ข้าพเจ้า.....................................................................…………………………………...........อาย.ุ................ปี สัญชาติ………............…... 
      I/We                                               Age            Nationality 
อยู่บ้านเลขที.่..............……...................ถนน.……………..................................ตำบล/แขวง……..........................................….............................. 
Residing at No.                        Road                                    Sub-District 
อำเภอ/เขต........................................................................จังหวัด..……........................................................รหสัไปรษณีย.์………..................... 
District           Province         Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)   
   Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 

 
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง ดงันี ้ 
Holding the total number of                      share (s) and having the voting rights equivalent to vote as follows: 

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

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

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
        Hereby authorize 

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

อยู่บ้านเลขที่.……........………ถนน..................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.................………............. 
Residing at No.          Road                         Sub-District           District  
จังหวัด..........................………......รหัสไปรษณยี์..........…………………......… หรือ 
Province        Postal Code       or 
  กรรมการอิสระของบริษัท  
  Independent Director 

(1) นางสาวรมิดา พัชราวนิช อายุ 51  ปี  อยู่บ้านเลขที่  1 ซอยชักพระ 15 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10170  และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Ms. Ramiha  Pacharavanich, Age 51, 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) นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร อายุ 62  ปี  อยู่บ้านเลขที่  5/1248 หมู่ที่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120  และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ  
Ms. Sajjaphorn Kanittabut, Age 62, Residing at No 5/1248 Moo 10, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret 
District, Nonthaburi Province 11120, and has no special interest which is different from other 
directors  

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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 2022, which will be held on Tuesday, April 26, 2022 at 14.00 hours., via electronic device or any date and 
at any postponement thereof. 

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

  วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

 Agenda 1 :  Approval the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 
2021. 

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

respects 
(ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 
วาระที ่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2564 
Agenda 2: Acknowledgement of the Report of the Board of Directors on the Operating 
Results of Year 2021. 
 
วาระที ่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the 
year-ended 31 December 2021 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove    Abstain 
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 วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
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 2021. 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
                Approve                Disapprove    Abstain 

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

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

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

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. นายญนน์  โภคทรัพย์ 

         Mr. Yol Phokasub 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
2. นายทรงวิทย์  ฐิติปุญญา 

        Mr. Songvit Titipunya 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
3. นายธนะชยั  บัณฑิตวรภูม ิ

        Mr.Tanachai Bunditvorapoom 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 

   Approve    Disapprove    Abstain 
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วาระที ่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจำปี 2565 
Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for 

Year 2022 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดจำนวนเงินคา่สอบบัญช ี
Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit 

Fees  

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 69 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
Agenda 8 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives from 46 to 69 
objectives and Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association – Business 
Objectives 

 วาระที่ 8.1 พิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 69 ข้อ  
Agenda 8.1 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives 
from 46 to 69 objectives 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 
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 วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิม
วัตถุประสงค์บริษัทฯ 
Agenda 8.2 : To consider Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s 
Memorandum of Association - Business Objectives 

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

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Approve    Disapprove    Abstain 

 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9: Any other businesses (if any) 

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

respects 

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

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve    Disapprove    Abstain  

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่ เห็นสมควร   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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ
ด้วยตนเองทุกประการ 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. 

 
 

ลงช่ือ /Signed.....................................................................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                (                                                                         ) 

 
ลงช่ือ /Signed....................................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy                
                 (                                                                          ) 

หมายเหตุ / Remarks:        
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
  For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. / Annex Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  

โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 

for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on Tuesday, April 26, 2022 at 14.00 hours, via electronic device 
, or any date and at any postponement thereof.  

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

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

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

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

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

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

respects       

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

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

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

respects 

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

         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve       Disapprove      Abstain 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะนี้ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We hereby certify that the statement in this Annex Proxy Form B. is correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed.........................................................................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
         (                                                                                                      ) 
ลงช่ือ/Signed.............................................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
           (                                                                                                    )  
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      เอกสารแนบ  11 
ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565  เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือ            
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้า
ร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเวป็ไซต์ หรือ QR Code  

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail 
หรือ ไปรษณีย์  
1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบ 12 แบบลงทะเบียน

เพ่ือเข้าประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM หน้า 62) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณผีู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o สำเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

ประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู้

ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

• กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรครบถ้วนแลว้ 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือ

รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉนัทะ 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นสำเนาบตัรประชาชนหรือสำเนาบตัรประจำตัว

ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือ

รับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 
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2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

• กรณผีู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    

(E-Meeting) 

o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตร

ประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไมห่มดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรครบถ้วนแลว้ 

o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตร

ประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ด้กลา่วข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานทีไ่ด้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำ
แปลฉบับภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล) 
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้ารว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2564 

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

• ช่องทางไปรษณีย์ : คุณศริิพร ศิรทิรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอรฟ์อร์มานซ ์จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์                        
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:siriporn.s@asapcarrent.com


                                                                                                                                                   หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำป ี2565 

หนา้ 57 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเวปไซต์หรือ QR 
Code 
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่ 

Scan QR Code เข้าไปท่ี Link 

 
 

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

 
2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1. เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

2. ช่ือ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 

3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล) 

4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)  

6. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

7. กด “ยืนยัน”  

3. ตรวจสอบช่ือผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม 

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม 

i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM 

ii. มอบฉันทะให้บุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

5. กด “ถัดไป” 

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น 
1.1 กดอนญุาตยอมรับให้เวปไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)  

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

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณทีี่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบตัรประจำตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.4 กด “ถัดไป” 

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง 

1.6 กด “เสร็จสิ้น” 

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทัว่ไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย) 

b. ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) 

c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ 

d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

e. กด “ถัดไป” 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง 

5. กด “เสร็จสิ้น” 

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บันทึกรูปถ่ายขอ้มูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ท่ีกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง 
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กด “เสร็จสิ้น 
หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำ
แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล)   
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ

ได้รับ E-Mail จำนวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือ

การเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณี

ที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทฯโดยทันท ี

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 

4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดงันี ้

 
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 
 

 
3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมลว่งหน้า 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตามภาพและเสียงจะเริ่มเมื่อถึง

เวลาประชุมเท่านั้น  

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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4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย ์และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง

เป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 
*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป
แบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 
 
กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น
เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสาร
แนบ 10 หน้า 49-54) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสาร
ประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 (ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจ
มอบฉันทะ)  และจัดส่งเอกสารผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี ้

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

• ช่องทางไปรษณีย์ : คุณศริิพร ศิรทิรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอรฟ์อร์มานซ ์จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์                        
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาใน
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเปน็บางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบในเวปไซต์บริษัท) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติ

บุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

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

mailto:siriporn.s@asapcarrent.com
mailto:siriporn.s@asapcarrent.com
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- ช่องทางไปรษณีย์ : คุณศริิพร ศิรทิรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอรฟ์อร์มานซ ์จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์                        
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 
การส่งคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ ช่ือและ

นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือ

คำถามทุกครั้ง บริษัทเปดิช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของ

ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่

สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล

ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

 
ทั้งนี้ หากผูถ้ือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ              

คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทร 089 667 6599 ,064 936 2212 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตน

อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน      

E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:+668%209110%201441
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เอกสารแนบ  12 
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท  ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of online meeting of Synergetic Auto Performance Public Company Limited 

 
วันท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                    Date                   Month                Year 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง................................................. 
I/We,                                                               Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บ้านเลขท่ี........................ถนน.............................................ตำบล/แขวง...................................... 
Nationality                 Residing at No.              Road                                       Sub district 

อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
District                                                   Province                                        Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) 
      Being a shareholder of Synergetic Auto Performance public company limited 

                     โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ........................................................................................ หุ้น 
                        Holding the total amount of                                                                   shares 

    ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
     I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 

      เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 
          Self-Attending 

  มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 

           Proxy to attend the meeting. 

 (3)  ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม 
       Please send the Link to join the meeting by below email 
           อีเมล……………………………………………………………………….........................................…(โปรดระบุ) 
 E-Mail                                           Please fil in the blank. 

           โทรศัทพ์มือถือ……………………………………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number                                                                           Please fil in the blank. 

 (4)  จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 11(หน้า 55) ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 
       Submit documents for verification of identity according to Attachment 11 (page 55) Rules for 
attending the shareholders' meeting via electronic media by April 22, 2022 
 (5)  เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ               
       Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
 (6)  ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม 
      Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting. 
 
                                                          ลงช่ือ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder  
                   (..........................................................) 
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เอกสารแนบ 13 
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) 

การประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำปี 2565 
 

ตามที่ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้ง
รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป เพื่อให้            
ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม 
AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ช่ือ นามสกุล อายุ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขท่ีบัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียน
ผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ หรือจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ 
รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ 

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้ 
2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการ
ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่
ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย 
บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็น
หลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบ
ธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้
ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 
10 ปี นับตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูล
นั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

5. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้
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บริการหรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้
ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของ        
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หาก   
ผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: Siriporn.s@asapcarrent.com 
หรือส่งทางไปรษณีย์  มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)                  
เลขท่ี 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วท่ีสุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 


