
 
 

 

ที่ ซก.ก. 359/2557       วันท่ี 24 เมษายน 2557 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2557 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยบรษิัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดการประชมุสามัญประจ าปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.  
ถึง 10.30. น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร และได้มมีติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ ดังนี้ : 
วาระท่ี 1  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามัญประจ าปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  
  25 เมษายน 2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดังนี ้: 
 รับรอง   442,954,955   เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

ไม่รับรอง             0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม  442,954,955   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
วาระท่ี 2  ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้: 
 รับทราบ 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 ไม่รับทราบ                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
วาระท่ี 3   ที่ประชุมไดม้ีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได ้

  ตรวจสอบ  และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้: 
 อนุมัต ิ 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
วาระท่ี 4 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2556 ซึ่งมจี านวน 92.975 ล้านบาท  

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 4.649 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานงวดสุดทา้ยของ                
ปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 66.00 ล้านบาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี้ : 

 อนุมัต ิ 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

  รวม      442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
อนึ่ง ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ                             
0.06 บาท เป็นเงิน 66.00 ล้านบาท ที่ได้จ่ายในเดือนกันยายน 2556 และการจะจา่ยเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2556                        
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ด้วย 
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วาระท่ี 5   ที่ประชุมไดม้ีมตเิลือกตั้งกรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 5 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง                      
                ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้: 

1) นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ 
 อนุมัติ                   433,951,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ    97.9675 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ     9,003,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      2.0325 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม                      442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 2) นายนพดล อัตวาวฒุิชัย  กรรมการ  
 อนุมัต ิ 434,016,676 เสียง คิดเป็นร้อยละ    97.9821 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ     8,928,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง            9,879 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0022  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 3) นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ  กรรมการอิสระ 
 อนุมัต ิ 434,011,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ    97.9810 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ     8,928,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง          15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0033 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

4) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน ์ กรรมการผู้จดัการ 
 อนุมัต ิ 421,026,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ    95.0495 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ     8,928,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   13,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      2.9348  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 5) นายมาวีร์ สิมะโรจน ์          กรรมการ 
 อนุมัต ิ 405,526,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ    91.5503 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ     8,928,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   28,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      6.4340 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
วาระท่ี 6 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เป็นคา่เบี้ยประชุมในลักษณะเหมาจา่ย

เป็นรายเดือน ในอัตราเดียวกับทีไ่ด้จ่ายในปี 2556 คือใหป้ระธานกรรมการได้รับเดือนละ 30,000 บาท และ
กรรมการอื่นได้รับเดือนละ 20,000 บาท ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี้ : 

 อนุมัต ิ 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
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วาระท่ี 7    ที่ประชุมได้มมีติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตจากบรษิัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั                   
ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 

                  1. นายวินิจ ศิลามงคล         ทะเบยีนเลขที่ 3378 หรือ 
                  2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ 
                  3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ 
                  4. นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักิจ  ทะเบียนเลขที่ 6333 
                 และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวน 1,480,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่น                    

ตามทีจ่่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ : 
                  แต่งตั้ง 442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่แต่งตั้ง                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
  รวม                      442,954,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 
วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ 

 
 

 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                     ( ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ) 

    กรรมการผู้จัดการ  
 


