
23 เมษายน 2558

การประชุมสามัญประจ าปี 2558 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)
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จ านวนผู้เขา้รว่มประชุมและจ านวนหุ้น

  ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ
2

รวมจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 210 ท่าน

นับจ านวนหุ้นได้ 502,516,053  หุ้น

ร้อยละของหุ้นทีช่ าระแล้วทั้งหมด 45.68



แนะน ากรรมการ ผู้บรหิาร 

ผู้สอบบญัช ี

และผู้สังเกตการณก์ารประชุม
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วธิกีารออกเสียงลงคะแนน

 ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง

 การลงมติในแต่ละวาระ
- หากไม่มีผูใ้ดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมรับรอง

หรืออนุมติัมตินั้นดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของท่ีประชุม 

- หากมีผูใ้ดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด จะน าจ านวนเสียง
ของผูไ้ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ท่ีประชุม จึงจะนบัเป็นผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

     4



     : พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 

        เมื่อวนัองัคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบั  

        หนังสือเชิญประชุมแล้ว

 ความเห็นคณะกรรมการ :
         คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่รายงานการประชุม 
  ดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง และครบถว้น ท่ีประชุมจึงควร  
  รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระที ่ 1
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วาระที่ 2 : รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
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 ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมควรรับทราบผลการด าเนินงานดงักล่าว

งบการเงนิรวม

รายได้ 25,323.58 23,600.91 6.91

ก าไรสุทธิ 342.20 177.88 92.38

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.31 0.16

สินทรัพย์ 5,421.46 5,834.39 (7.08)

หน้ีสิน 2,464.65  3,151.27 (21.79)

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,956.81 2,683.12 10.20

มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 2.69 2.44

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557 ปี 2556

ร้อยละ 
เพิม่ขึน้/(ลดลง)
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วาระที ่ 3 

:  พจิารณาอนุมตังิบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการ-

      ตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ :  ท่ีประชุมควรอนุมติังบการเงินดงักล่าวท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หนา้ 73 ถึงหนา้ 166 ท่ีไดส่้งให้
ผูถื้อหุน้แลว้
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิก าไร 
หน่วย : พนับาท

(1)   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 มีก าไรสะสมยกมา      187,293

(2)   ก าไรสุทธิของปี 2557        11,764

(3)   รวมก าไรตามรายการท่ี (1) และ (2)      199,057

(4)   หกั   เงินทุนส ารองตามกฎหมาย        (2,061)

(5)   หกั   เงินปันผลงวดคร่ึงหลงัของปี 2556
              ท่ีไดจ่้ายในเดือนพฤษภาคม 2557  ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท      (66,000)

(6)   หกั   เงินปันผลงวดคร่ึงแรกของปี 2557
              ท่ีไดจ่้ายในเดือนกนัยายน 2557  ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท      (33,000)

(7)   หากจะจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงหลงัของปี 2557 หุน้ละ 0.05 บาท จะเป็นเงิน      (55,000)

(8)   จะเหลือเงินก าไรสะสมยกไป 
      (หกัรายการท่ี (3) ดว้ยรายการท่ี (4),(5) (6) และ (7))        42,996



วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินก าไร (ต่อ)
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ความเห็นคณะกรรมการ : 
   1. แจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันงวดคร่ึงหลงัของปี 2557 ตามขอ้ 6 
   2. ท่ีประชุมควรอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรตามท่ีเสนอ
   3. บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 7 ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558



วาระที ่5 
พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนผู้ทีจ่ะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

           ในวาระน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีควรจะ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหนา้โดยผา่นทาง website  ของบริษทัฯ  ในระหวา่ง
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ถึง 20 มกราคม 2558 แลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือมายงั
บริษทัฯ          
           คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการไดมี้มติให้
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง



1. นายมงคล สิมะโรจน์
   ประธานกรรมการ

3.นายภิมุข สิมะโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายโยธิน อารี
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

4. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์
กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร

ในการประชุมสามญัประจ าปี 2558 กรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัน้ี

(ประวติัของกรรมการท่ีควรไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม
สามญัประจ าปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมควรเลือกตั้งกรรมการผูท่ี้จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
                                          อีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดเ้สนอ

วาระที ่5 
พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนผู้ทีจ่ะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
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วาระที่ 6 
พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558

ค่าเบีย้ประชุมเหมาจ่าย

ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2557
 ประธานกรรมการ 30,000 บาท/เดอืน 30,000 บาท/เดอืน

 กรรมการ 20,000 บาท/เดอืน 20,000 บาท/เดอืน

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/เดอืน 15,000 บาท/เดอืน

 กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/เดอืน 10,000 บาท/เดอืน

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ในลกัษณะค่าเบ้ียประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอตัราเดียวกบัท่ีท่ีประชุมสามญั
ไดอ้นุมติัไวใ้นปี 2557 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
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วาระที่ 7  
พจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั มรีายช่ือ ดังนี ้:

1. นายวนิิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3378

2. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3565

3. นายเจริญ  ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068
4. นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6333

 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2558  เป็นจ านวน  1,575,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทั้งส่ีท่าน 
จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558
และควรก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวน 1,575,000 บาท



วาระที ่8

ก. ในเร่ืองเกีย่วกับนายทะเบียนของบริษัทฯ 

จากเดมิ
          “ขอ้ 5. ใบหุ้นของบริษทัเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และ
จะตอ้งลงหรือพิมพล์ายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนบริษทัอย่างน้อยหน่ึงคน  ในกรณีท่ีหุ้นของบริษทั
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรรมการอาจมอบ
อ านาจใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนได้ และหาก
บริษทัมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนของ
บริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไป
ตามท่ีนายทะเบียนก าหนด”

เป็น
        “ขอ้ 5. ใบหุ้นของบริษทัเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และ
จะตอ้งลงหรือพิมพล์ายมือช่ือของกรรมการผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนบริษทัอย่างน้อยหน่ึงคน  ในกรณีท่ีหุ้นของบริษทั
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรรมการอาจมอบ
อ านาจใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนได้ และหาก
บริษทัมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนของบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
งานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนก าหนด”

  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขและเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)
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วาระที ่8 (ต่อ)

  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขและเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)
ข. ในเร่ืองเกีย่วกบัวาระการประชุมสามญัประจ าปี

จากเดมิ
    “ขอ้ 34. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า 
มีดงัน้ี :
   1)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อ

ท่ีประชุม ซ่ึงกิจการของบริษทัท่ีไดด้ าเนินการไป
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

   2)  พิจารณาและอนุมติังบดุล
   3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร
   4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
   5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
   6)  เร่ืองอ่ืนๆ” 

เป็น
“ขอ้ 34. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า

มีดงัน้ี :
1)   รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อ

ท่ีประชุม ซ่ึงกิจการของบริษทัท่ีไดด้ าเนินการไป
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

2) พิจารณาและอนุมติังบการเงิน
3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร
4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
5) แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6)   เร่ืองอ่ืนๆ” 
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ความเห็นคณะกรรมการ : 
ท่ีประชุมควรอนุมติัการแกไ้ขและเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี เพื่อใหข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบั
การปฏิบติังานในปัจจุบนั

วาระที ่8 (ต่อ)



  คะแนนเสียงของแตล่ะวาระ



ปิดการประชุม
ขอขอบคุณผู้ถอืหุ้น ผู้รบัมอบฉันทะ

และผู้เขา้รว่มประชุมทกุทา่น
ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุมในครัง้น้ี



 วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี
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