
28 เมษายน 2559

การประชุมสามญัประจ าปี 2559 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)
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จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มประชมุและจ ำนวน

หุน้

2

จ านวนราย
(คน)

จ านวนหุ้น
(หุ้น) 

จ านวนผู้ถือหุ้นทีม่าด้วยตนเอง 51 283,570,033
จ านวนผู้รับมอบฉันทะ 59 246,123,996

รวมจ านวน 110 529,694,029
ร้อยละของหุ้นทีช่ าระแล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ



แนะน ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร 

ผูส้อบบญัช ี

และผูส้งัเกตกำรณ/์ผูต้รวจสอบ              
กำรลงทะเบยีนและกำรนบัคะแนน

เสยีงกำรประชมุ
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วธิกีำรออกเสยีงลงคะแนน

 ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้ 1 หุน้เ  ็ น 1 เสียง

 การลงมติในแต่ละวาระ
- หากไม่มีผูใ้ดยกมือไม่เห นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ี็ระชุมรับรอง

หรืออนุมติัมตินั้นดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของท่ี็ระชุม 

- หากมีผูใ้ดยกมือไม่เห นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด จะน าจ านวนเสียง
ของผูไ้ม่เห นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ท่ี็ระชุม จึงจะนบัเ  ็ นผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ
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* หากท่านผูถื้อหุน้็ระสงคจ์ะสอบถามเพ่ิมเติมหรือใหค้วามเห นในแต่ละวาระ 
โ็รดแจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อบนัทึกไวใ้นรายงานการ็ระชุม



: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2558 เม่ือ                        
วนัพฤหัสบดทีี่ 23 เมษายน 2558 ที่ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบั  

หนังสือเชิญประชุมแล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห นวา่รายงานการ็ระชุม 

ดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเ  ็ นจริง และครบถว้น ท่ี็ระชุมจึงควร  
รับรองรายงานการ็ระชุมดงักล่าว 

วำระที ่1
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วาระที่ 2 : รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
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ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ี็ระชุมควรรับทราบผลการด าเนินงานดงักล่าว

งบการเงนิรวม

รายได้ 19,612.01 25,323.58 (22.55)

ก าไรสุทธิ 155.08 342.90 (54.77)

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.14 0.31

สินทรัพย์ 5,160.91 5,425.69 (4.88)

หน้ีสิน 2,057.26 2,464.65  (16.52)

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,103.64 2,961.04 4.81

มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 2.85 2.72

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2558 ปี 2557

ร้อยละ 
เพิม่ขึน้/(ลดลง)



บทวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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- บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 19,612 ลา้นบาท ลดลงจาก 25,232 ลา้นบาท
ใน็ี 2557  เ  ็ นจ านวน 5,610 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 22 เน่ืองจากราคาขายท่ี
ลดลง 

- ใน็ี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี็ริมาณขายเพ่ิมข้ึนมากกวา่็ีท่ีผา่นมา            
เ  ็ นเพราะวา่ราคาน ้ามนัไดล้ดลงมากท าใหผู้บ้ริโภคใชน้ ้ ามนัเพ่ิมมากข้ึน และ
กลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัท ากิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ต่อเน่ืองจาก็ี 2557

- เช่ือวา่ใน็ี 2559 จะเ  ็ นอีก็ีหน่ึงท่ีทา้ทายส าหรับบริษทัฯ เน่ืองจากภาพรวมของ
เศรษฐกิจโลกท่ียงัคงไม่สดใส และราคาน ้ามนัในตลาดโลกมีแนวโนม้ท่ีจะมี
ความผนัผวนสูงตลอดทั้ง็ี ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ มีมาตรการท่ีจะจดัการกบัความ    
ทา้ทายต่างๆ ดว้ยการมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิม็ระสิทธิภาพของการท างาน ลดรายจ่าย และ
บริหารความเส่ียงดว้ยหลกัอนุรักษนิ์ยม ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ มาตรการดงักล่าว 
จะท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดแ้ละก าไรจากการจ าหน่ายน ้ามนัสูงข้ึน
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วำระที ่3

: พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ :  ท่ี็ระชุมควรอนุมติังบการเงินดงักล่าวท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้

รายละเอียด็รากฏในรายงาน็ระจ า็ี 2558 หนา้ 77 ถึงหนา้ 177 ท่ีไดส่้งให้
ผูถื้อหุน้แลว้
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร
หน่วย : พนับาท

(1)  ณ วนัที่ 1 มกราคม มีก าไรสะสมยกมา 98,026

(2)  ก าไรสุทธิของปี 2558 291,422

(3)  รวมก าไรตามรายการที่ (1) และ (2)  389,448

(4)  หัก เงนิทุนส ารองตามกฎหมาย                   (14,571)

(5)  หัก เงนิปันผลงวดคร่ึงหลงัของปี 2557 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2558
ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงนิ                     (55,000)

(6)  หัก เงนิปันผลงวดคร่ึงแรกของปี 2558 ที่ได้จ่ายในเดือนกนัยายน 2558
ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงนิ

หัก หากจะจ่ายเงนิปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จะเป็นเงนิ
(33,000)
(55,000)

(7)  จะเหลือเงนิก าไรสะสมยกไป (หักรายการที่ (3) ด้วยรายการที่ (4), (5) และ (6))       231,877



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินก าไร (ต่อ)
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ความเห็นคณะกรรมการ : 
1. แจง้ใหท่ี้็ระชุมรับทราบเร่ืองการจ่ายเงิน็ันงวดคร่ึงแรกของ็ี 2558 ในอตัรา             

หุน้ละ 0.03 บาท 
2. ท่ี็ระชุมควรอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรตามท่ีเสนอ
3. บริษทัฯ จะจ่ายเงิน็ันผลงวดคร่ึง็ีหลงัในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559



วาระที่ 5 
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ทีจ่ะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

ในวาระน้ี บริษทัฯ ไดเ้็ิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีควรจะ
เลือกตั้งเ  ็ นกรรมการ เ  ็ นการล่วงหนา้โดยผา่นทาง website ของบริษทัฯ  ในระหวา่ง
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ธนัวาคม 2558 แลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือมายงั
บริษทัฯ  

คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการไดมี้มติให้
เสนอต่อท่ี็ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง



1. นายณรงค์ จุลชาต
รอง็ระธานกรรมการ

3. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค
กรรมการอิสระ

2. นางพวงเพช็ร์ ทวชัียวฒัน์
กรรมการอิสระและ
็ระธานกรรมการตรวจสอบ

4. พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์
กรรมการ

ในการ็ระชุมสามญั็ระจ า็ี 2559 กรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัน้ี :

(็ระวติัของกรรมการท่ีควรไดรั้บการเลือกตั้งเ  ็ นกรรมการทั้ง 5 ท่าน ็รากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญ็ระชุมสามญั็ระจ า็ี 2559)

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ี็ระชุมควรเลือกตั้งกรรมการผูท่ี้จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดเ้สนอ

วาระที่ 5 
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ทีจ่ะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

5. นายพสุิทธ์ิ สันติโชค
กรรมการบริหาร
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วาระที่ 6
พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559

ค่าเบีย้ประชุมเหมาจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ี็ระชุมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ็ระจ า็ี 2559
ในลกัษณะค่าเบ้ีย็ระชุมเหมาจ่ายเ  ็ นรายเดือน ในอตัราเดียวกบัท่ีท่ี็ระชุมสามญั
ไดอ้นุมติัไวใ้น็ี 2558 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558
(1) ค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท
(2) ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ ท่านละ 20,000 บาท ท่านละ 20,000 บาท
(3) ค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ* 15,000 บาท 15,000 บาท
(4) ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการตรวจสอบ* ท่านละ 10,000 บาท ท่านละ 10,000 บาท
(5) โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี

*    นอกเหนือจากค่าเบ้ีย็ระชุมกรรมการท่ีกล่าวในขอ้ (2) 
ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนยงัมิไดมี้การก าหนดให้
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วาระที ่7  
พจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั มีรายช่ือ ดงันี ้:

1. นายไวโรจน์  จินดามณีพทิกัษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่3565

2. นายวยัวฒัน์ กอสมานชัยกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่6333

3. นายณัฐพงศ์ ตนัตจิัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829

 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2559  เป็นจ านวน  1,638,000  บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ี็ระชุมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน 
จากบริษทั เคพีเอ มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เ  ็ นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ็ระจ า็ี 2559
และควรก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี็ระจ า็ี 2559 เ  ็ นจ านวน 1,638,000 บาท
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วาระที่ 8
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท

รายละเอยีดหุ้นกู้
บริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)

ประเภทหุ้นกู้ หุน้กูทุ้กชนิดและทุก็ระเภท (มีหลกั็ระกนัหรือไม่มีหลกั็ระกนั) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง

วงเงนิ มูลค่ารวมของหุน้กู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีเสนอขาย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง รวมกนัไม่เกิน 3,000 
ลา้นบาท (สามพนัลา้นบาทถว้น) หรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า

สกลุเงนิ เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ็ี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว
การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เ  ็ นโครงการ และ/หรือ 

ในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) ใหแ้ก่็ระชาชนทัว่ไ็ และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุน็ระเภทสถาบนั
ใน็ระเทศ และ/หรือ ในต่าง็ระเทศในคราวเดียวกนั หรือ ต่างคราวกนั ตาม็ระกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน ็ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ/หรือ 
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น
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วาระที่ 8
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท

รายละเอยีดหุ้นกู้
บริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) (ต่อ)

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด (Put Option) หรือ บริษทัฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิท า
การไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด (Call Option) ทั้งน้ี เ  ็ นไ็ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละ
คราว

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้หรือ ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ไดอ้อกในคราวนั้น 
ทั้งน้ีใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของ็ระกาศคณะกรรมการตลาดทุน ็ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้น
แต่ละคราว

การมอบอ านาจ ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเ  ็ นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น ช่ือ ็ระเภท 
มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวนท่ีเสนอขายในแต่ละคราว 
มูลค่ารวม อาย ุวิธีการช าระเงินตน้ วิธีการจดัสรร ็ระเภทหลกั็ระกนั รายละเอียดในการเสนอขายการไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เ  ็ นตน้ ตลอดจนการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การแต่งตั้งท่ี็รึกษา หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้การเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และ
สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเ  ็ นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ 
ใหอ้ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ ท่ีจะพิจารณาและก าหนดต่อไ็
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ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ี็ระชุมควรอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้น
กูข้องบริษทัฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท

วาระที่ 8
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท

รายละเอยีดหุ้นกู้
บริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) (ต่อ)

เง่ือนไขพเิศษ ส าหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนันั้น ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ของหุน้กูท่ี้
ไดอ้อกภายในวงเงินรวมท่ีไดรั้บอนุมติัขา้งตน้ บริษทัฯ สามารถออกหุน้กูร้ะยะสั้นทดแทนเพ่ิมเติมได้
ภายในเง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดขา้งตน้

ในการจะออกและขายหุน้กูด้งักล่าว จะกระท าต่อเม่ือบริษทัฯ มีความตอ้งการใชเ้งินและสภาวะของตลาดเงินเอ้ืออ านวย 



คะแนนเสียงของแต่ละวาระ

วาระ
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย รวม

คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % 
คะแนน
เสียง

% คะแนนเสียง % 

1 529,694,029.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529,694,029 100
3 529,694,029.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529,694,029 100
4 529,703,579.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529,703,579 100

5.1 529,703,579.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529,703,579 100
5.2 529,596,818.00 99.98 1.00 0.00 117,760.00 0.02 0.00 0.00 529,714,579 100
5.3 548,320,003.00 99.38 1.00 0.00 3,394,575.00 0.62 0.00 0.00 551,714,579 100
5.4 552,065,249.00 99.86 0.00 0.00 749,330.00 0.14 0.00 0.00 552,814,579 100
5.5 552,711,579.00 99.98 0.00 0.00 103,000.00 0.02 0.00 0.00 552,814,579 100
6 552,811,579.00 100.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 552,814,579 100
7 552,811,579.00 100.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 552,814,579 100
8 552,814,579.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,814,579 100



ปิดการประชมุ

ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ

และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่าน

ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชมุในคร ัง้นี้


