
 
 

ที่ ซก.ก. 367/2556       วันท่ี 25 เมษายน 2556 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2556 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยบรษิัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดการประชมุสามัญประจ าปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 09.15 น.  
ถึง 09.50 น. ณ ห้องประชุม 3 และ 4 ศูนย์การประชุมแหง่ชาติสิริกิติ์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ ดังนี้ : 
วาระท่ี 1  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555  ซึ่งได้ประชมุเมื่อวันท่ี  
 16 พฤศจิกายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี้ : 
 รับรอง  496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

ไม่รับรอง                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 
วาระท่ี 2  ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2555 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้: 
 รับทราบ 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 ไม่รับทราบ                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 
วาระท่ี 3  ที่ประชุมได้อนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ  

 และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้: 
 อนุมัต ิ 495,960,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9999 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ          71,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0001 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
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วาระท่ี 4 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติใหจ้ัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2555  ซึ่งมจี านวน 154.14  ล้านบาท  

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 7.707 ล้านบาท เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานช่วง 7 เดือนหลัง 
ของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 74.20 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ : 

 อนุมัต ิ 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

  รวม      496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

อนึ่ง ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555  
ในเดือนกรกฎาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 53.00 ล้านบาท และการจะจา่ยเงินปันผลงวดเจ็ดเดือนหลัง  
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ด้วย  
 

วาระท่ี 5 ที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการผู้ทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 5 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้: 
1) นายณรงค์ จุลชาต  ประธานกรรมการบริหาร 

 อนุมัต ิ 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 2) คุณหญงิเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อนุมัต ิ 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 3) นางพวงเพช็ร์ ทวีชัยวัฒน ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 อนุมัต ิ 495,960,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9999 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ          71,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0001 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

4) เรือตรีพยุง บุญศิร ิ กรรมการ 
 อนุมัต ิ 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
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 5) พล.ต.ต.นพ. ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการ 
 อนุมัต ิ 495,960,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9999 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ          71,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0001 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
  
วาระท่ี 6 ที่ประชุมได้อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 เป็นค่าเบีย้ประชุมในลักษณะเหมาจา่ยเปน็รายเดอืน 
 ในอัตราเดียวกับที่ไดจ้่ายในปี 2555 คือใหป้ระธานกรรมการได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการอื่นได้รับ

เดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก ดังนี ้: 
 อนุมัต ิ 495,982,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9999 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง          50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0001  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 496,032,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 
วาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ 

 
 

  จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                     ( ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ) 

    กรรมการผู้จัดการ  
 


