
  
บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2553 

เมื่อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
ณ หองประชุมของบริษัทฯ  

เลขที่ 139 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………......................................... 

 

 กรรมการและผูบริหาร ที่เขารวมประชุม มีดังนี้  
 
กรรมการผูเขาประชุม 

1.  นายมงคล สิมะโรจน  ประธานกรรมการ  
2.  นายณรงค จุลชาต  ประธานกรรมการบริหาร  
3. นายชัยธวัช สาระคุณ รองประธานกรรมการบริหาร 
4. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
6.  นายโยธิน อารี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 
9. เรือตรีพยุง บุญศิริ กรรมการ 

  10. นายนพดล อัตวาวุฒิชัย  กรรมการ 
11.  นายธวัชชัย สิมะโรจน  กรรมการ 

  12. พ.ต.อ.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน  กรรมการ 
  13.  นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน  กรรมการผูจัดการ 
  14.  นายมาวีร สิมะโรจน  กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ  

 

 
ผูบริหารผูเขารวมประชุม  

1. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต  รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร  
2. นายพรเลิศ ฉายาลักษณ  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
3. นายพรชัย วิระวงษนุสร ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม 
4. นายสุนทร ยุรศักด์ิ ผูอํานวยการฝายคลังน้ํามัน 
5. นายกันพล นกจันทร รักษาการผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
6. นางปยะลักษณ สิมะแสงยาภรณ  ผูอํานวยการฝายบริหาร และเลขานุการบริษัท 

 

 
 
 
 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1



 2

 
 เม่ือเวลา 10.10 น. เลขานุการบริษัทไดรายงานวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขาประชุมรวม 48 คน นับจํานวน 
หุนได 426,306,574 หุน คิดเปนรอยละ 36.91 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลวซ่ึงมีจํานวน 1,155,000,000 หุน  
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 ซึ่งไดกําหนดใหองคประชุมประกอบดวยจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบ 
ฉันทะเขาประชุมไมนอยกวา 25 คน และนับจาํนวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด ในจํานวนหุน  
426,306,574 หุนที่มารวมประชุมนี้ เปนหุนที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จํานวน 34,496,661 หุน ซึ่งจะไมใชสิทธิ 
ออกเสียงในทุกวาระของการประชุมคร้ังนี้ ดังนั้น จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงสุทธิจึงมีจํานวน 391,809,913 หุน หลังจากนั้น 
ไดมีผูมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 8 ราย นับจาํนวนหุนได 239,355 หุน ทําใหมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมรวมเปน 
จํานวน 56 คน นับจํานวนหุนได 426,545,929 หุน คิดเปนรอยละ 36.93 ของจํานวนหุนที่ไดจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคาแลว 
เม่ือหักหุนที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งจะไมใชสิทธิออกเสียงในทุกวาระจํานวน 34,496,661 หุนแลว จะเหลือหุน 
ที่จะใชสิทธิออกเสียงจํานวนท้ังส้ิน 392,049,268 หุน 

เลขานุการบริษัทไดอธิบายวิธีการที่จะใชในการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ วาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ 
มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือที่ไดรับมอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง และเพื่อความรวดเร็วในการลงและ 
การนับคะแนนเสียง หากมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะคัดคาน หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูนั้นยกมือเพื่อเจาหนาที่ 
จะไดนําใบลงคะแนนไปใหลงคะแนน เพื่อจะนําคะแนนเสียงที่คัดคาน หรืองดออกเสียงนั้น ไปหักออกจากจํานวนหุนที่จะใช 
สิทธิออกเสียงซึ่งมีจํานวน 392,049,268 หุนดังกลาวขางตน ไดจํานวนสุทธิเทาไรจะถือเปนคะแนนเสียงของการลงมติใน 
วาระน้ัน แลวไดแนะนํากรรมการและผูบริหารทุกคนตอผูถือหุน   
 หลังจากนั้น นายมงคล สิมะโรจน ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมไดกลาวตอนรับผูถือหุน 
และผูที่มารวมประชุม ไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 เม่ือวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553 

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 เม่ือวันศุกรที่ 
 23 เมษายน 2553 ที่ไดสงสําเนาใหผูถือหุนทุกรายพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว และไดแจงดวยวา  
 คณะกรรมการไดมีความเห็นใหเสนอวา ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

                          ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 เม่ือวันศุกรที่ 23 เมษายน  
 2553 ดวยเสียงขางมาก ดังนี้  

  -  รับรอง   392,049,268 เสียง คิดเปนรอยละ   91.91 
  -  ไมรับรอง                 0 เสียง คิดเปนรอยละ   00.00 
  -  งดออกเสียง    34,496,661* เสียง คิดเปนรอยละ     8.09 
  -  รวมจํานวนเสียง  426,545,929 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 
วาระท่ี 2   พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทฯ จาก “บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ซัสโก 

จํากัด (มหาชน)”                          
 ประธานฯ ขอใหประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงาน 
 ประธานกรรมการบริหารรายงานวา บริษัทฯ ไดใชชื่อทางการคาและเคร่ืองหมายการคาวา “ซัสโก”  
   แตมีชื่อที่จดทะเบียนวา “บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)” ซึ่งไมคอยเปนที่รูจักกันมากเทากับช่ือ  
 

 
* เปนจํานวนหุนที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือและไดงดออกเสียง 
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 “ซัสโก” ฉะนั้น เพื่อมิใหเกิดความสับสน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีมติใหเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 การเปล่ียนช่ือบริษัทฯ จาก “บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)” 
   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหบริษัทฯ เปล่ียนช่ือ จาก “บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)” เปน 
 “บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)” ดวยเสียงขางมาก ดังนี้  

  -  อนุมัติ   392,049,268 เสียง คิดเปนรอยละ   91.91 
  -  ไมอนุมัติ                 0 เสียง คิดเปนรอยละ   00.00 
  -  งดออกเสียง    34,496,661* เสียง คิดเปนรอยละ     8.09 
  -  รวมจํานวนเสียง  426,545,929 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. 
  จาก 
  “ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 
  “SIAM UNITED SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED” ” 
  เปน 
  “ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 
  “SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED” ” 
    ประธานฯ ขอใหประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงาน 

 ประธานกรรมการบริหารรายงานวา เพื่อใหหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับช่ือ 
ของบริษัทฯ สอดคลองกับเร่ืองการเปล่ียนช่ือบริษัทฯ ในวาระท่ี 2 คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงไดมีมติให 
เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธ ิขอ 1. เปนดังที่กลาวขางตน 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 1. ใหเปน 
ดังที่กลาวขางตน ดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 

  -  อนุมัติ   392,049,268 เสียง คิดเปนรอยละ   91.91 
  -  ไมอนุมัติ                0 เสียง คิดเปนรอยละ   00.00 
  -  งดออกเสียง    34,496,661* เสียง คิดเปนรอยละ     8.09 

  -  รวมจํานวนเสียง  426,545,929 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1. และ ขอ 2. 
 จาก 
 “ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของบริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)” 
  “ขอ 2. คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)” 
 เปน 
 “ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)” 
 “ขอ 2. คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)” 
 

 
* เปนจํานวนหุนที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือและไดงดออกเสียง 



 4

 
  ประธานฯ ขอใหประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงาน 

ประธานกรรมการบริหารรายงานวา เพื่อใหขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวของกับช่ือของบริษัทฯ 
 สอดคลองกับเร่ืองการเปล่ียนช่ือบริษัทฯ ในวาระท่ี 2 คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงไดมีมติใหเสนอที่ประชุม 
 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1. และขอ 2. เปนดังที่กลาวขางตน  

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ แกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1. และขอ 2. ดวยเสียง 
ขางมาก ดังนี้ 

   -  อนุมัติ   392,049,268 เสียง คิดเปนรอยละ   91.91 
  -  ไมอนุมัติ                0 เสียง คิดเปนรอยละ   00.00 
  -  งดออกเสียง    34,496,661* เสียง คิดเปนรอยละ     8.09 

  -  รวมจํานวนเสียง  426,545,929 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

  หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริหารไดแจงตอที่ประชุมวา เม่ือที่ประชุมไดพิจารณาเร่ืองการแกไข 
 ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1. และขอ 2. ตามที่ไดกําหนดไวในวาระท่ี 4 เสร็จส้ินแลว ใครขอเสนอใหที่ประชุม 
 พิจารณาเร่ืองการเปล่ียนตราสําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนช่ือของบริษัทฯ ตามที่ไดกลาว 
 มาขางตน อยางไรก็ตาม โดยที่บริษัทฯ มิไดกําหนดเร่ืองการเปล่ียนตราของบริษัทฯ ไวในวาระการประชุมที่ 4 ดวย 
 จึงจําเปนที่จะตองเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนมัุติใหมีการพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนตราของบริษัทฯ กอน 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหมีการพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนตราของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 นี้ 
 ตามนัยของวรรค 2 ของมาตรา 105 แหงประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  -  อนุมัติ   392,049,268 เสียง คิดเปนรอยละ   91.91 
  -  ไมอนุมัติ                0 เสียง คิดเปนรอยละ   00.00 
  -  งดออกเสียง    34,496,661* เสียง คิดเปนรอยละ     8.09 

  -  รวมจํานวนเสียง  426,545,929 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

 เม่ือที่ประชุมมีมติอนุมัติใหมีการพิจารณาการเปล่ียนตราสําคัญของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียง 
 392,049,268 เสียง หรือรอยละ 33.94 ซึ่งเกินกวาจํานวนท่ีวรรค 2 ของมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติ 
 บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด คือตองไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดแลว  

 ประธานกรรมการบริหารจึงแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหเสนอที่ประชุมเพื่อ 
 พิจารณาเปล่ียนตราสําคัญของบริษัทฯ  

 จาก      เปน       

 ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้   ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้ 

                                                        
 
 

* เปนจํานวนหุนที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือและไดงดออกเสียง 



 5

 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเปล่ียนตราสําคัญของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่เสนอขางตน 
 ดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 

  -  อนุมัติ   392,049,268 เสียง คิดเปนรอยละ   91.91 
  -  ไมอนุมัติ                0 เสียง คิดเปนรอยละ   00.00 
  -  งดออกเสียง    34,496,661* เสียง คิดเปนรอยละ     8.09 

  -  รวมจํานวนเสียง  426,545,929 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 

วาระท่ี 5  เร่ืองอื่นๆ  
  

เม่ือไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเสนอเร่ืองอื่นๆ ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุน และผูที่มารวมประชุม 
และปดประชุมเม่ือเวลา 10.30 น. 
 
                     
                                                           
                  ( ปยะลักษณ  สิมะแสงยาภรณ  ) 
                                                                                                    เลขานุการบริษัท 

 
 

              ( มงคล  สิมะโรจน )                                                              
                    ประธานในที่ประชุม 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
* เปนจํานวนหุนที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือและไดงดออกเสียง 


