
 
 
 
 
ที่ ซก.ก. 234/2554       วันที่ 25 มีนาคม 2554 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจําป 2554 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 1/2553 
  2. รายงานประจําป 2553 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. ประวัติกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ แตไดรับการเสนอช่ือใหรับเลือกต้ังเพื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
  4. ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
  5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  7. แผนที่แสดงสถานที่ที่จะจัดประชุม 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) หรือ SUSCO ในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2554 ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมบริษทัฯ เลขท่ี 139  
ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญคร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553   
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานดังกลาว 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2553  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2553 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และคณะกรรมการไดพิจารณาแลว  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ คณะกรรมการ-

ตรวจสอบไดสอบทาน และคณะกรรมการไดพิจารณาแลว 
วาระท่ี 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานของป 2553 
   ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
 ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล นอกจากจะมีความจําเปนที่จะตอง 
 ใชเงินเพื่อการขยายธุรกิจ ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน 83,461,630.30 บาท  
 และมีกําไรสะสมยกมาจากป 2552 จํานวน 82,415,569.99 บาท คณะกรรมการจึงมีมติใหขออนุมัติ 
 ที่ประชุมผูถือหุนใหจัดสรรกําไรดังกลาว ดังนี้ 
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                           หนวย : บาท 
 1.  ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 มีกําไรสะสมยกมา    82,415,569.99 
 2.  การกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงิน 
      ที่ไดจายในการซ้ือหุนคืนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
       และตลาดหลักทรัพยกําหนด                  (17,909,342.71) 
 3.  เหลือกําไรสะสมสุทธิ       64,506,227.28  

4. ในป 2553 มีกําไรสุทธิ                   83,461,630.30 
 5.  รวมกําไรตามรายการที่ 3 และ 4                147,967,857.58 
 6.  หักเงินทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5     (4,173,081.52) 
 7.  หักเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายในเดือนสิงหาคม 2553 
      ในอัตราหุนละ 0.02 บาท สําหรับหุนจํานวน 1,100 ลานหุน              (22,000,000.00)  
 8.  จายเงินปนผลงวดหลังของป 2553 หุนละ 0.03 บาท 
   สําหรับหุนจํานวน 1,060 ลานหุน ซึ่งเปนจํานวนสุทธิหลังการหักหุน 
   ที่บริษัทฯ ซื้อคืนคร้ังลาสุด เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2554 แลว              (31,800,000.00) 
 9.  เหลือเงินกําไรสะสมยกไป                  89,994,776.06 
 คณะกรรมการไดมีมติใหแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบตามกฎหมายดวยวา 

(1) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2553 คณะกรรมการไดมีมติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 
   หุนละ 0.02 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายใหแกผูถือหุนไปแลวเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2553 
  (2) สําหรับเงินปนผลงวดหลังที่กําลังขออนุมัติจากที่ประชุมอยูนี้ จะจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 20  
   พฤษภาคม 2554 
   จากผลประกอบการของป 2552 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลรวมทั้งปในอัตราหุนละ 0.05 บาท  
  โดยแบงออกเปนเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งไดจายเม่ือเดือนมิถุนายน 2552 หุนละ 0.02 บาท และเปน 
  เงินปนผลงวดหลังซึ่งไดจายเม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 อีกหุนละ 0.03 บาท 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผูที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระ  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ในป 2554 กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระ มีดังนี้ 

1) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2) นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ  กรรมการอิสระ  
3) นายนพดล อัตวาวุฒิชัย   กรรมการ 
4) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน  กรรมการผูจัดการ 
5) นายมาวีร สิมะโรจน  กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ 
คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาไดพิจารณาการสรรหากรรมการโดยใชหลักเกณฑ 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ แลว เห็นวาบุคคลทั้ง 5 ทานมีคุณสมบัติ 
  สอดคลองกับหลักเกณฑที่อางถึง และความตองการของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ 
  เปนไปอยางตอเน่ือง จึงเห็นควรใหเลือกต้ังบุคคลทั้ง 5 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
   
 



 
 
 
 3
 
  คณะกรรมการเห็นดวยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา ที่ประชุม 
  ควรพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงดังกลาว 
  อีกวาระหน่ึง 
   หากผลเปนเชนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 29 เมษายน 2554 จะประกอบดวย 

(1)  นายมงคล สิมะโรจน  ประธานกรรมการ 
(2)  นายณรงค จุลชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
(3)  นายชัยธวัช สาระคุณ  รองประธานกรรมการบริหาร 
(4)  เรือตรีพยุง บุญศิริ  กรรมการบริหาร 
(5)  นายมาวีร สิมะโรจน  กรรมการบริหาร 
(6)  นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน  กรรมการผูจัดการ 
(7)  คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(8)  นายโยธิน อารี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(9)  นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ  
(10) นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(11) นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ  กรรมการอิสระ 
(12) นายนพดล อัตวาวุฒิชัย  กรรมการ 
(13) พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน กรรมการ 
(14) นายภิมุข สิมะโรจน*   กรรมการ 

*เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ นายธวัชชัย สิมะโรจน ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปนกรรมการ  
โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 จึงไดมีมติ 
เปนเอกฉันทเลือกต้ังนายภิมุข สิมะโรจน เปนกรรมการแทน โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2554 ที่คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ 
 สรรหาไดเสนอ และคณะกรรมการไดพิจารณาและเห็นดวยแลว  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาไดพิจารณาหนาที่ 
และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติ ประกอบกับอัตราคาตอบแทนที่ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจและมีฐานะที่ใกลเคียงกันไดจายใหคณะกรรมการ ตลอดจน 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แลว จึงเห็นควรใหคงอัตราผลตอบแทนกรรมการไวในอัตราเดียวกับ 
อัตราเดิมซึ่งเพิ่งไดรับการปรับเม่ือป 2553 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอของ 
คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนมัุติคาตอบแทน 
คณะกรรมการประจําป 2554 ในลักษณะคาเบี้ยประชุมเหมาจายเปนรายเดือนในอัตราเดียวกับที่ไดจาย 
ในป 2553 ดังนี้ 
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(1) คาเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ  30,000 บาท 
(2) คาเบี้ยประชุมของกรรมการคนละ   20,000 บาท 
สําหรับคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบน้ัน คณะกรรมการไดมีมติใหจายคาเบี้ยประชุม 

เหมาจายเปนรายเดือนแกคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจากคาตอบแทนปกติดังกลาวขางตน ในอัตรา 
เดียวกันกับป 2553 กลาวคือ ใหประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการ- 
ตรวจสอบไดรับเดือนละ 10,000 บาท แตคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอยอื่นที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ไดแตงต้ังขึ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิไดกําหนดคาตอบแทนให 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรแตงต้ังผูสอบบัญชีตามรายชื่อตอไปนี้ จากสํานักงาน 
 เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554  

(1) ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 76 ซึ่งไดรับแตงต้ังใหเปน 
        ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแตป 2550 แตยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน ของบริษัทฯ  
 ในรอบบัญชีใดเลย หรือ 
(2) นายสุมิตร ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4885 ซึ่งไดรับแตงต้ังใหเปน 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแตป 2553 แตมิไดเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ  
ในป 2553 

  บุคคลทั้งสองไมมีความสัมพันธ และ/หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม  
 ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวขางตน และเปนผูที่ไดรับความ 
 เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหลงนามและใหความเห็นตอ 
 งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 
  ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 2 แหงของ 
 บริษัทฯ คือ บริษัท ซสัโกรีเทล จํากัด และบริษัท น้ํามันสยามมงคล จํากัด มีคาสอบบัญชีในป 2554  
 ของทั้งสองบริษัทยอยเปนจํานวน 270,000 บาท และเปนผูสอบบัญชีของบริษัทรวม คือ บริษัท  
 สยามมงคลเดินเรือ จํากัด ดวย 
  ที่ประชุมควรกําหนดคาตอบแทนที่เปนคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวน 
 930,000 บาท เพิ่มจากป 2553 เปนจํานวนเงิน 60,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 ซึ่งคณะกรรมการ- 
 ตรวจสอบและคณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นวาคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 ที่ตองตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น  

วาระท่ี 8  เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
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คณะกรรมการไดมีมติใหบริษัทฯ แจงบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษัทฯ 

ใหวันจันทรที่ 14 และวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมและ 
รับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย ตามลําดับ  

สําหรับทานที่ไมอาจเขารวมประชุมดวยตนเอง จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียง 
แทนในการประชุมก็ได ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาสงหนังสือมอบฉันทะซ่ึงปดอากรแสตมป 20 บาท ใหแกประธานกรรมการ หรือ 
ผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม ในการนี้ ทานและผูรับมอบฉันทะของทาน 
จะตองกรอกขอมูลแลวสงหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ 5 และ 6 เพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 
หรือทานอาจมอบฉันทะใหคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมแทนก็ได (ประวัติ 
ของคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 หนา 63 คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค เปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในวาระ 
ที่ไดกําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้) ในกรณีหลังนี้ ขอใหทานสงหลักฐานและเอกสารตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และ 6 
ทางไปรษณียลงทะเบียน ถึงคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค ณ ที่ทําการของบริษัทฯ กอนวันที่ 25 เมษายน 2554 
 บริษัทฯ ขอเรียนดวยวา เพื่อประโยชนและสิทธิของผูถือหุน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และ 
รายชื่อผูที่เหมาะสมที่ควรจะดํารงตําแหนงกรรมการ ใหคณะกรรมการพิจารณาลวงหนากอนวันประชุมสามัญประจําป โดยผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ www.susco.co.th ในระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2554 แตไมปรากฏวามีผูถือหุน 
รายใดเสนอวาระการประชุมและช่ือผูที่ควรจะดํารงตําแหนงกรรมการมายังบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2553 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดสงใหแกทานตามส่ิงที่สงมาดวย 2 หากทานใด 
มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2553 ในรูปแบบของหนังสือ สามารถติดตอขอรับไดที่ สํานักเลขานุการบริษัท โทรศัพท  
0-2428-0029 ตอ 210 หรือ 224 โทรสาร 0-2428-0029 ตอ 219 

 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย  
 

 ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                       
 
 

                  ( ชัยฤทธ์ิ สิมะโรจน ) 
                     กรรมการผูจัดการ 
 
 


