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ที่  asap 227/2563          
      27 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่  บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2563 ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่  149 หมู่  3                          
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ท่ีสำคัญ ดังนี ้

1. รับรองและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562  เนื่องจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุน 

3.  อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง         
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน คือ 

                                 3.1   พลเอก สิรวุฒิ   สุคันธนาค  ตำแหน่ง กรรมการบริษัท  
  3.2   นายสุรพงศ์   อุทัยชลานนท์  ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /  
           ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

3.3   นางสาวพัชรา พัชราวนิช   ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
         ประธานกรรมการตรวจสอบ  

4.  อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ     
ชุดย่อย ประจำปี 2563 เท่ากับปีท่ีผ่านมา ดังนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 

2) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
1) ค่าเบี้ยประชุม 

- ประธานกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
1) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม        

 ครั้งละ 5,000 บาท 
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- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี- 
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์  ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน 
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 
2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,700,000 บาท 
โดยค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ หากมี ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บโดยแสดงแยกต่างหาก
จากค่าสอบบัญชี (ค่าตอบแทนประจำปี 2562 จำนวน 1,600,000 บาท) 
            
6. อนุ มั ติ กำหนดวันป ระชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ นประจำปี  2563 ในวันที่  23 เมษายน  2563 เวลา 14:00 น .                                
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง 218-219 (MR 218-219)  ช้ัน 2 เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1)    
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2562 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุด 

 วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
  วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ 
วาระที่ 6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญช ี
วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง     

เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีน้ี 

กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)             
ในวันท่ี 19 มีนาคม 2563 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนบัถือ  
 
         (นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


