
 
 
 
ที่ ซก.ก. 1192/2557          วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557  
 

เร่ือง     ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
 

เรียน    ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย     1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2557  
 2.   สาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
 3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
  4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  5. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
  6.   หนงัสอืมอบฉนัทะ [แบบ ข.] 
  7.   แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 

 
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 11/2557 เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม 2557 และ

ครัง้ที่ 12/2557 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 เวลา 
10.30 น. ณ ห้องโลตสั ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้: 
 

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 24 เมษายน 2557 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุสามญัประจ าปี 2557 ได้จดัขึน้ในวนัท่ี 24 เมษายน 2557 และบริษัทฯ ได้จดัสง่
รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้วนอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที ่
www.susco.co.th เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งไม่
ปรากฏวา่มีผู้คดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1  
 

  (วาระนีต้้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชุมดงักลา่วได้บนัทึก
ถกูต้องตามความเป็นจริง และครบถ้วน ที่ประชมุจึงควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
 
 



 
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 295,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 1,395,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 295,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้พิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ประสงค์จะลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียน 1,395,000,000 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,100,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ยจ านวน 
295,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุ 
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดงันี ้: 

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน    1,100,000,000 บาท 
 แบง่ออกเป็น          1,100,000,000 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ                              1.00 บาท 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 1,100,000,000 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี  

 
(วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียน 1,395,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,100,000,000 บาท โดย
การตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 295,000,000 หุ้น ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น
ดงัที่กลา่วข้างต้น 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและการขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 จ านวน
ไม่เกิน 275,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น โดยการจัดสรรในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิ 4.00 
บาทต่อหุ้น    

  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในการด าเนิน

โครงการตา่งๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และ/หรือเพื่อช าระหนีข้องบริษัทฯ บริษัทฯ จึง
มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) 
จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

 
 



 
 โดยการจดัสรรในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัรา

การจดัสรรดงักล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ลง) และมีราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิดงักลา่ว บริษัทฯ จะตดัใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สว่นที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน และผู้ ถือหุ้นเดิม
ไมม่ีสทิธิจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เกินสทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้ สาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

 ครัง้ที่ 1 ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 

 นอกจากนี ้ เพื่อให้การด าเนินการในรายละเอียดที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินการได้โดยสะดวก และบรรลผุลส าเร็จ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ 
หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการ (1) ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกบั
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รายละเอียดและกระบวนการในการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ เป็นต้น (2) ท าความตกลงและลงนามในแบบค าขออนญุาต สญัญา และเอกสารที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานที่
เก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ และหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 
(3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้ 

 

(วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่ 

  ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยการจดัสรรในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น รวมทัง้ควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีอ านาจกระท าการดงัที่ได้กลา่วข้างต้นด้วย  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 275,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
275,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วย 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพือ่รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 1 ที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมดงัที่ได้
กลา่วไว้ในวาระท่ี 3 คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 275,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 275,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
(รายละเอียดการเพิ่มทนุ ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 3) รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อความในหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
 



 
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน    1,375,000,000 บาท 
 แบง่ออกเป็น          1,375,000,000 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ                              1.00 บาท 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 1,375,000,000 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี  

  
(วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 275,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,100,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 1,375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 275,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท รวมทัง้สมควรอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดงัทีก่ลา่วข้างต้น 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สบืเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที ่1 ที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

 
 (วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที่ 1 ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
เสนอ  
 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็น ข้อ (55) เพื่อให้ครอบคลุมถงึธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ จึง
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก 1 ข้อ เป็น ข้อ (55) ดงันี ้: 

 



 
“(55)  ประกอบกิจการส ารวจ ขดุเจาะ ผลติน า้มนั พลงังานไฟฟ้า และพลงังานทดแทนอื่นๆ รวมทัง้จ าหน่ายพลงังาน

นัน้ๆ ให้กบัหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เมื่อได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว” 
 

(วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวตัถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็น ข้อ (55) ตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
  คณะกรรมการได้มีมติให้แจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ ให้
วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2557 และวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2557 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามล าดบั  
 

  ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่าจเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออก
เสยีงแทนในการประชมุได้ ในกรณีมอบฉนัทะ กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการหรือ
ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนเวลาประชุม ในการนี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องกรอกข้อมลู แล้ว
สง่หลกัฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยรายการท่ี 5 และ 6 เพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยข้อมลูเก่ียวกบัคณุหญิง
เสริมศรี บนุนาค ปรากฏในหนงัสือมอบฉันทะในสิ่งที่สง่มาด้วยรายการที่ 6 ในกรณีหลงันี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่หลกัฐานและเอกสาร
ตามที่ก าหนดไว้ในสิง่ที่สง่มาด้วยรายการที่ 5 และ 6 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงคณุหญิงเสริมศรี บนุนาค ณ ที่ท าการของบริษัทฯ 
ก่อนวนัที่ 12 ธนัวาคม 2557 
 

 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 

                     (ชยัฤทธ์ิ  สมิะโรจน์) 
                กรรมการผู้จดัการ 
 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 02-428-0029 ตอ่ 110 และ 111 
โทรสาร 02-427-6460 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1     
บริษัท        จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญ         2557 
เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 24 เมษ ยน 2557 

ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   
เลขที่ 60 รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………………………….................................................................................. 
 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ มีดงันี ้:  

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1.  นายมงคล สมิะโรจน์  ประธานกรรมการ  
2.  นายณรงค์ จลุชาต  รองประธานกรรมการ  
3. นายภิมขุ สมิะโรจน์     าน     า     า  
4. คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
6.  นายโยธิน อารี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 

   8. นายนพดล อตัวาวฒุิชยั  กรรมการ 
   9. นายพิสทุธ์ิ สนัติโชค      า บริหาร 
 10. นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
 11.   นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์  กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหาร (ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน)  
 12.   นายมาวีร์ สมิะโรจน์  กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

  

ผู้บริหาร  
1. นางปิยะลกัษณ์ สมิะแสงยาภรณ์ เลขานกุารบริษัท 
2. นายพรเลศิ ฉายาลกัษณ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
3. นายสนุทร ยรุศกัดิ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายคลงัน า้มนั 
4. นาย  น   น   น         าน ย า   าย าย 
5. นายธวชัชยั บรูณะบญัญตัิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม 
6. นายศกัดิ์สทิธ์ิ เลศิหสัดีรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 

            รับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3565 
2. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 6333 
3. นายทศกมล วยพุงษ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 8745 



 

 เมื่อเวลา 09.30 น. เลขานกุารบริษัทได้รายงานวา่ มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 216 คน และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 160 คน                 
รวมเป็นจ านวน 376 คน เข้าประชมุ นบัจ านวนหุ้นได้ 438,490,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระเต็ม 
มลูคา่แล้ว ซึง่มจี านวน 1,100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดให้องค์ประชมุประกอบด้วย 
จ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และนบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว  

เลขานกุารบริษัทได้อธิบายวธีิการท่ีจะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ วา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉนัทะ โดยนบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และเพื่อความรวดเร็วในการลงและ 
การนบัคะแนนเสยีง หากมีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้   น  นยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที ่
จะได้เก็บใบลงคะแนนที่ผู้นัน้ได้แสดงความเห็นไว้ ไปหกัออกจากจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง  ได้จ านวนสทุธิเทา่ไร   ถือเป็น 
คะแนนเสยีงของการลงมติในวาระนัน้  มติของที่ประชมุในแตล่ะวาระ จะแสดงคะแนนเสยีงทัง้หมดบนจอภาพ หลงัจากที่ประชมุ 
ได้พิจารณาครบทกุวาระแล้ว  
  า น  น ได้แนะน า     า         า                ตอ่ที่ประชมุ อีกทัง้ ได้          นายทศกมล วยพุงษ์ ผู้สอบบญัชี 
จากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั    น           า    า              า           ย  
    น า                 น มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 108 คน และผู้ รับ     น  จ านวน 100 คน           ยน   า           
        รวมจ านวน 208 คน น    าน น   น    4,464,195 หุ้น   า              น              น     า                น  าน น  
584 คน น    าน น   น    442,954,955    น       น   ย   40.27      าน น   น           า           า     
 หลงัจากนัน้ นายมงคล สมิะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น 
ผู้        น   และผู้ที่เข้าร่วมประชมุ แล้วได้กลา่วเปิดประชมุ และด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้:   
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2556 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25  
 เมษายน 2556 ที่บริษัทฯ ได้สง่ส าเนาให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้แจ้งด้วยวา่คณะกรรมการ 
   ได้มีความเห็นให้เสนอวา่ ท่ีประชมุควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2556 ซึง่ได้ประชมุ                  
               เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 
 
 รับรอง   442,954,955   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

  
วาระท่ี 2      า    า   า น น าน     า   2556                          
      าน            า        า    น    าย าน 
  กรรมการผู้จดัการรายงานโดยสรุปจากรายงานประจ าปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุแล้ว วา่ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมจ านวน 23,604.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2555  
 ที่มีรายได้รวมจ านวน 17,047.48 ล้านบาทแล้ว         น 6,557.14 ล้านบาท หรือ        นร้อยละ 38.46 เนื่องจากมีรายได้ 

 



 
จากการขายเพิม่ขึน้จากบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้ มคีา่ใช้จ่ายรวมจ านวน 23,373.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึง่มี
คา่ใช้จา่ยรวม 15,980.27 ล้านบาท เป็นจ านวน 7,392.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.26 เนือ่งจากต้นทนุขาย 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงินท่ีเพิม่ขึน้ 

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ 177.80 ล้านบาท ลดลง 879.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ 
กบัปี 2555 ทีม่ีจ านวน 1,057.23 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 ได้รวมก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้หุ้นในบริษัทยอ่ยไว้
จ านวน 935.61 ล้านบาท หากตดัรายการดงักลา่วออก จะมีผลให้ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิที่เกิดจาก
การด าเนินงานจริง 121.61 ล้านบาท ก าไรสทุธิของปี 2556 ที่มีจ านวน 177.88 ล้านบาท จงึสงูกวา่ปี 2555 จ านวน 56.27 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.26 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 5,834.39 ล้านบาท หนีส้นิรวมจ านวน 
3,151.27 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 2,683.12 ล้านบาท เฉลีย่เป็นมลูคา่หุ้นตามบญัชีได้หุ้นละ 2.44 บาท 
ดงัมีรายละเอยีดปรากฏใน “ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน” หน้า 45 ถงึ หน้า 57 ของรายงานประจ าปี 2556  
 กรรมการผู้จดัการได้รายงานเพิ่มเติมวา่     น         น า   2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสถานบีริการ    
ที่เปิดด าเนินการทัง้หมด 248 แหง่ ในจ านวนสถานีบริการเหลา่นี ้เป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หรือที่เรียกวา่ NGV 
จ านวน 9 แหง่ และเป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลยีมเหลว หรือที่เรียกวา่ LPG จ านวน 8 แหง่ 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ใดต้องการจะให้อธิบายรายละเอยีดเพิ่มเติมในเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่
เมื่อไมม่ี ประธานฯ จึงได้ขอมตจิากที่ประชมุ ซึง่สรุปได้วา่ ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้:  
 

 รับทราบ 442,954,955    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

วาระท่ี 3       า  า น        า    น             า         น     น         น า   2556                         แล้ว 
    ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

 กรรมการผู้จดัการรายงานวา่ คณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ  
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
   พิจารณาแล้ว รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ปรากฏในหน้า 100 ของรายงานประจ าปี 2556  
ส าหรับรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายละเอียดของงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ปรากฏในหน้า 103 ถึงหน้า 204 ของรายงานประจ าปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งด้วยวา่ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์ที่จะทราบรายละเอยีดเก่ียวกบั 
งบการเงิน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

เมื่อไมม่ีผู้สอบถาม ประธานฯ จงึได้ขอมติจากที่ประชมุ ซึง่สรุปได้วา่ ท่ีประชมุได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ 
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ทีผู่้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 
 

 อนมุตั ิ 442,954,955  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 



  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2556 และก าไรสะสม 
      ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รายงาน 

 กรรมการผู้จดัการรายงานวา่ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50  
 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธรุกิจ   

ในปี 2556 บริษัทฯ มกี าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน 92.975 ล้านบาท และมีก าไรสะสมยกมาจากปี 2555 
จ านวน 216.865 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมมีตใิห้เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรดงักลา่ว ดงันี ้:  

                                                                    หนว่ย : พนับาท 
               (1)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 มีก าไรสะสมยกมา                  216,865 

(2)  บวก การกลบัรายการส ารองเพื่อการขายหุ้นสามญัซือ้คืน               22,892  
(3)  บวก ก าไรสทุธิปี 2556                                                          92,975   
(4)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) (2) และ (3)                                332,732 

               (5)  หกั  เงินทนุส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของ (3)                               (4,649) 
               (6)  หกั  เงินปันผลงวดสดุท้ายของปี 2555 
 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท 
 ส าหรับหุ้นจ านวน 1,068,542,857 หุ้น (เป็นจ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ทีเ่หลอื 
 หลงัจากหกัหุ้นทนุซือ้คืน) คิดเป็นเงิน                                               (74,798) 
   หกั  เงินปันผลระหวา่งกาลของปี 2556 
                                 ที่ได้จ่ายในเดือนกนัยายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท  

ส าหรับหุ้นจ านวน 1,100,000,000 หุ้น (เป็นจ านวนหุ้นท่ีเหลอื 
หลงัจากการขายหุ้นทนุซือ้คืน) คดิเป็นเงิน                         (66,000) 

 (7)  หากจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายของปี 2556 ในอตัรา 
                               หุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 1,100,000,000 หุ้น จะเป็นเงิน          (66,000)                                    

(8)  จะเหลอืเงินก าไรสะสมยกไป                                    121,285 
 
  กรรมการผู้จดัการรายงานให้ที่ประชมุทราบด้วย วา่เมื่อเดือนสงิหาคม 2556 คณะกรรมการได้มมีตใิห้บริษัทฯ 

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 66.00 ล้านบาท 
 ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายที่ก าลงัขออนมุตัิจาก 
 ที่ประชมุนี ้หากได้รับอนมุตัิ บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่าย 
 ส าหรับปี 2556 จะเป็นเงินหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 132 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัร้อยละ 141.97  
 ของก าไรสทุธิของปี 2556  

อนึง่ เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้นท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายส าหรับปี 2555 ในอตัราหุ้นละ  
0.12 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 127.80 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ร้อยละ 81.29 ของก าไรสทุธิของปี 2555 แล้ว  
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้นท่ีบริษัทฯ จ่ายในปี 2556 เทา่กนักบัปี 2555 คือ หุ้นละ 0.12 บาท 



 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีผู้ใดเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจดัสรรเงินก าไร 
 จากผลการด าเนินงานของปี 2556 ซึง่มจี านวน 92.975 ล้านบาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 4.649  

ล้านบาท และเป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวดสดุท้ายของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน  
66.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 

 
 อนมุตั ิ 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
 
วาระท่ี 5    พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  

ประธานฯ รายงานวา่  นการประชมุสามญัประจ า   2557 มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้:               
(1) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายนพดล อตัวาวฒุิชยั กรรมการ 
(3) นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ  
(4) นายชยัฤทธ์ สมิะโรจน์ กรรมการผู้จดัการ 
(5) นายมาวีร์  สมิะโรจน์  กรรมการ 

    น      า   า น   า     น       า      า  าคณุสมบตัิของกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ 
   ง 5   านแล้ว เห็นวา่เหมาะสม และสอดคล้องตามที่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด  
และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง จงึ   น   เสนอ   ที่ประชมุพจิารณา        ง          5 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่     า     า   น    ซึง่        า    น   ย     า    น       น      า   า น  
  า     น       า จงึมมีติให้เสนอช่ือกรรมการทัง้ 5 ทา่นให้            า  า                า  า    า  น   
กรรมการ    า   น    ในการนี ้บริษัทฯ ได้สง่ประวตัิของกรรมการทัง้ 5 ทา่นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา  
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุด้วยแล้ว  

ประธานฯ ได้ถามที่ประชมุวา่ ท่ีประชมุจะเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล หรือเลอืกตัง้ทัง้ 5 ทา่นในคราวเดียว 
ที่ประชมุได้ให้ความเห็นวา่ ควรเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
หลงัจากนัน้ ที่ประชมุได้มมีติเลอืกตัง้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 5 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่                

อีกวาระหนึง่ โดยได้เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้: 
 
               1)   นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ 
  อนมุตัิ                   433,951,955 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    97.9675 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                    ไมอ่นมุตั ิ            9,003,000  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      2.0325 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง                          0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม                      442,954,955 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 



 
 
 2)  นายนพดล อตัวาวฒุิชยั กรรมการ  
  อนมุตั ิ 434,016,676 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    97.9821 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                   ไมอ่นมุตั ิ     8,928,400  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง            9,879 เสยีง* คดิเป็นร้อยละ      0.0022  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม 442,954,955 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 
 3)  นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ  กรรมการอิสระ 
  อนมุตั ิ 434,011,555 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    97.9810 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                   ไมอ่นมุตั ิ     8,928,400  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง  15,000 เสยีง* คดิเป็นร้อยละ      0.0033 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม          442,954,955 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

4)  นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
  อนมุตั ิ 421,026,555 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    95.0495 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                   ไมอ่นมุตั ิ     8,928,400  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง  13,000,000 เสยีง* คดิเป็นร้อยละ      2.9348  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม           442,954,955 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 
 5)  นายมาวีร์ สมิะโรจน์          กรรมการ 
  อนมุตั ิ 405,526,555 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    91.5503 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                   ไมอ่นมุตั ิ     8,928,400  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      2.0157 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง  28,500,000 เสยีง* คดิเป็นร้อยละ      6.4340 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม           442,954,955 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *   หมายเหต ุ: เป็นจ านวนหุ้นท่ีถือโดยกรรมการท่ีถกูเสนอให้ได้รับการเลือกตัง้ และได้งดออกเสยีงให้แกต่วัเอง 



 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557  

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงาน 
 ประธานคณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้รายงานวา่ ค   น      า ฯ ได้พิจารณา
 น า        า                  า                          และ  า     น                ยน   น ซึง่   าน  
          ย   น     าย        า แล้ว เห็นวา่ แม้วา่คา่ตอบแทนทีบ่ริษัทฯ จ่ายให้กรรมการยงัต า่อยู่ หากแตผ่ลการ 
ด าเนินงานของบริษัทฯ ยงัไมด่ีนกั จึงเห็นควรให้คงคา่ตอบแทนกรรมการไว้ในอตัราเดิม             า       า  า     
   น   ย        น        น      า ฯ        น                า  า น       า     น     า      า   2557 
 น        า    ย         า  าย   น าย    น           าน     า           น    0,000  าท แ       า  
          น   20,000  า   

  า      า     น        า        น  น         า              าย  า    ย      เหมาจ่ายเป็น
 าย    น        า              า   า     นกรรมการ      า   า   น  น    าเดยีวกนักบั   2556    า     
       าน     า                  น    5,000  า          า ตรวจสอบ          น    0,000  า  
     า     น           า    ย  ย   น           า ได้แตง่ตัง้น  น         า        า น   า     น    

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2557 เป็นคา่เบีย้ประชมุในลกัษณะเหมาจา่ยเป็นรายเดอืนในอตัราเดียวกนักบัท่ีได้จ่ายในปี 2556 คือ 
ให้ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 20,000 บาท ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 
2557 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้:  

 

 อนมุตั ิ 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
 

วาระท่ี 7    พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2557 
ประธานฯ ขอให้กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารเป็นผู้รายงาน 
กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารรายงานวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ และคณะกรรมการ 

ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557  

                    1. นายวินิจ ศิลามงคล          ทะเบียนเลขที่ 3378 หรือ 
                    2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ 
                    3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ 
                   4. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ทะเบียนเลขที่ 6333 

ซึง่บคุคลทัง้ 4 ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในปี 2556 ด้วย 
ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 และส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ส าหรับคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 นัน้  
ควรก าหนดให้เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามที่จา่ยจริง) ซึง่มีรายการดงันี ้: 



  (ก)  คา่ตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปี 2557 จ านวน 670,000 บาท  
   เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 20,000 บาท 
  (ข)   คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 810,000 บาท  
  เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 60,000 บาท 

คา่ตอบแทนประจ าปี 2557 จ านวน 1,480,000 บาทนี ้เพิม่จากปี 2556 จ านวน 80,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 5.71 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เหมาะสมกบั
ปริมาณงานท่ีต้องตรวจสอบมากขึน้จากธุรกรรมของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึน้ อีกทัง้ บริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัใหมอ่ีกหลายฉบบั ที่มผีลบงัคบัใช้ในปี 2557 ซึง่จะมีผลให้ปริมาณงานด้านบญัชีและการตรวจสอบเพิม่ขึน้ 

กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารรายงานเพิ่มเติมวา่ บคุคลทัง้ 4 จะเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557  
ของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม รวม 9 บริษัท เป็น บริษัทยอ่ย 8 บริษัท คือ 1) บริษัท ซสัโก้รีเทล จ ากดั  
2) บริษัท น า้มนัสยามมงคล จ ากดั 3) บริษัท สริิเจริญวฒันา จ ากดั 4) บริษัท ซสัโก้ ดีลเลอร์ส จ ากดั  
5) บริษัท ซสัโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 6) บริษัท ซสัโก้ ลบูริแคนท์ส จ ากดั 7) บริษัท ซสัโก้ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั และ  
8) บริษัท ซสัโก้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั และบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท เอส เอ็นจีวี จ ากดั ด้วย โดยจะคดิคา่ตอบแทน 
การสอบบญัชีประจ าปี 2557 รวม 2,070,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 เป็นจ านวน 70,000 บาท 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีผู้ใดเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
เมื่อไมม่ีผู้ให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

จากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
                   1. นายวินจิ ศิลามงคล          ทะเบียนเลขที่ 3378 หรือ 
                   2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ 
                   3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ   ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ 
                   4. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ทะเบียนเลขที่ 6333 
                  และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวน 1,480,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นตามที่จ่ายจริง)  
 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้:  
 

                  แตง่ตัง้ 442,954,955 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                   
วาระท่ี 8 เร่ืองอื่น ๆ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีผู้ใดต้องการเสนอเร่ืองอื่นๆ หรือไม่ 
นายภาณวุฒัน์ เวชยนัต์วฒัน์  ผู้ รับมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้แจ้งวา่ ด้วยภาคเอกชนได้รวมตวั 

กนัจดัตัง้ “ โครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต” และได้ทราบวา่ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว  
โดยบริษัทฯ  ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไมม่ีสว่นร่วมในการทจุริต จึงขอแสดงความช่ืนชมคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมการตอ่ต้านทจุริตดงักลา่ว ซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ แล้ว ยงัจะสง่ผลที่ดีตอ่ผู้ ถือหุ้น  
และประเทศชาติอีกด้วย  

ประธานฯ แจ้งวา่ บริษัทฯ พร้อมที่จะร่วมมือและปฏิบตัิในการตอ่ต้านทจุริตดงักลา่ว 
 



 
 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอเร่ืองอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น            น   และผู้ที่มาร่วม
ประชมุ แล้ ปิดประชมุเมื่อเวลา 10.30 น. 
                                                                                         
 
 
                          
                     ( มงคล สมิะโรจน์ )                                                                 ( ปิยะลกัษณ์  สมิะแสงยาภรณ์ ) 
                    ประธานในที่ประชมุ                                                                   เลขานกุารบริษัท 

 

 
  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

  
ผู้ออกหลกัทรัพย์ บริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1  
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” “SUSCO-W1”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออก ไมเ่กิน 275,000,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0.10 บาท  

วิธีการจดัสรร บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น ในอตัราการจดัสรรท่ี 4 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่มีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ในวนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และวันปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ทัง้นี ้ในการ
ค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการ
ค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ลง และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิ
คงเหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะตดัใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือนัน้
ทิง้ทัง้จ านวน โดยผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิของตนตามอัตราที่
ก าหนดไว้ 

อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิที่ระบไุว้ในหวัข้อการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิของเอกสารนี  ้

ราคาการใช้สทิธิ 4 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีที่มีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิที่ระบไุว้ในหวัข้อ
การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิของเอกสารนี ้ 

ระยะเวลาจองซือ้ใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

19 – 23 มกราคม 2558 (5 วนัท าการ) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 5 กมุภาพนัธ์ 2558 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลงัจากวนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ จนครบอาย ุ4 ปีของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกจะ
เป็นวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม 2558 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 อนึง่ หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุของบริษัทฯ 
ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิเป็นวนัท าการก่อนหน้า 



ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ก่อน
วนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ ยกเว้นการแสดงความจ านงการใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้าย ซึ่งจะต้องกระท าระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สทิธิ 

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว 
จะไมส่ามารถเพิกถอนการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธินัน้ 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้ 
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

ไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 25 
ของหุ้นที่ได้ช าระเงินเต็มมูลค่าแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีจ านวน 
1,100,000,000 หุ้น 

นายทะเบยีนใบส าคญั 
แสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิและหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 1.   ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิครบทัง้จ านวน 
275,000,000 หน่วย และหากผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสดัสว่นเท่ากับร้อยละ 20 ซึ่ง
ค านวณจากจ านวนหุ้ นรองรับส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (จ านวน 
275,000,000 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จ านวนหุ้นที่ได้ช าระเงินเต็มมลูค่าแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ณ วนัที่ 28 ตลุาคม 2557 (จ านวน 1,100,000,000 หุ้น) และ (2) จ านวนหุ้นรองรับ
ส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ (จ านวน 275,000,000 หุ้น) 

 
                                                              จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิ 
                                                                  ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ        x    100  
       Control Dilution        =      
                                                        จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้              จ านวนหุ้นรองรับส าหรับ  
                                                        แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ      +      การใช้สทิธิตามใบส าคญั 
                                                                                                                 แสดงสทิธิ 
                                                   
                                         =              275,000,000 x 100                
                                                 1,100,000,000 + 275,000,000 
 
 

=   20% 



2.   ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ (Price Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิครบทัง้จ านวน 
275,000,000 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากราคาเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 0.10 บาท เมื่อรวมกบัราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 
4.00 บาท เทา่กบั 4.10 บาท ต ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั (คือระหว่าง
วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ข้อมูลจาก SETSMART) ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2557 เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม 2557 ที่ค านวณได้หุ้นละ 4.1024 
บาท โดยการค านวณราคาตลาดหลงัเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 4.1019 บาท คิด
เป็นผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ (Price Dilution) เทา่กบัร้อยละ 0.01  

 
                                                         ราคาตลาด                              ราคาตลาด 
                                                        ก่อนการเสนอขาย      –             หลงัการเสนอขาย 
       Price Dilution            =      
                                                                  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
                                                      
                                         =          4.1024       –      4.1019                
                                                                    4.1024 
 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคา
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ x จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอ
ขายในครัง้นี)้ + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้  

 
                                                     จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 
                           =   (4.1024 x 1,100 ล้านหุ้น)+(0.10 x 275 ล้านหนว่ย)+(4.00 x 275 ล้านหุ้น)  
                                                                 1,100 ล้านหุ้น + 275 ล้านหุ้น 
                                  
                           =             4.1019 บาทตอ่หุ้น 
 

เหตใุนการออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับการปรับสทิธิ 

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 

=      0.01% 

ราคาตลาด          = 
หลงัการเสนอขาย 



การปรับสทิธิใบส าคญั 
แสดงสทิธิ  
 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบง่แยกหุ้น 
(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ

บคุคลในวงจ ากัดในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) 
โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิของบริษัทฯ ในรอบบญัชี

หนึง่ๆ 
(ฉ)   ในกรณีที่มีเหตกุารณ์อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์อนัพงึได้ โดย

ที่เหตุการณ์นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ านวนหน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธิแทนอตัราการใช้สทิธิ) อยา่งเป็นธรรม 

วตัถปุระสงค์ของการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้ 
รับจากการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการจะ
ด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ
เพื่อช าระหนีข้องบริษัทฯ 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิม่ทนุ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินปันผลจากการที่บริษัทฯ สามารถน าเงินลงทนุที่
ได้รับไปใช้ในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต 

เง่ือนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจในการ (1) ก าหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น วนัออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ รายละเอียดและกระบวนการในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นต้น (2) ท าความตกลงและ
ลงนามในแบบค าขออนญุาต สญัญา และเอกสารที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวข้อง
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ (3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อ
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
(F 53-4)            แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2557 

 

คณะกรรมการของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 12/2557 เมื่อวนัพธุ
ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ระหวา่งเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัทฯ เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงทนุและการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้: 
 

1.  การลดทุน/ การเพิ่มทุน 
 ให้เสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ที่จะจดัให้มีขึน้ในวนัที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุและ

เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้ 
 ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,395,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,395,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 1,100,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 1,100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตดั
หุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 295,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียน 1,100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,100,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 1,375,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 1,375,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 
275,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 275,000,000 1.00 275,000,000 
        การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
        (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ านวน 275,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท รวม 
275,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่   (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) 
ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

  2.1   รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 

จัดสรรหุ้นให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วันจองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

จัดสรรเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสามัญ
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ที่จะ

ไมเ่กิน 
275,000,000 

อตัราการจดัสรร 
4 หุ้นสามญัเดิม 
ตอ่ 1 หนว่ย 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขาย   
0.10 บาทตอ่หนว่ย 
ราคาการใช้สทิธิ 
4 บาทตอ่หุ้น 

ปรากฏใน 
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จัดสรรหุ้นให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วันจองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

อตัราการใช้สทิธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
1 หนว่ย มีสทิธิซือ้ 
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัที่ 24 ธันวาคม 2557 และวนั
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557  

 
2.2   การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ให้ปัดเศษนัน้ลง และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิ
คงเหลอืจากการจองซือ้ตามสทิธิดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะตัดใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือนัน้ทิง้ทัง้จ านวน โดยผู้ ถือ
หุ้นเดิมไมม่ีสทิธิจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิเกินสทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้  

 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 

 -  ไมม่ี - 
 

3.  ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน / จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ในวนัที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโลตสั ศูนย์การประชุม
แหง่ชาติสริิกิติ์ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดย 
  ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่ ................................... 

จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.

225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้น) 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต  
 การอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
 การด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
 การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

และหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่นื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
 
 
 



 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  
 การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการจะด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงิน
ไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อช าระหนีข้องบริษัทฯ 

 
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 เช่นเดียวกบัข้อ 5 

 
7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน 

7.1 ประโยชน์จากเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและหลงัหัก
ส ารองตามกฎหมาย นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ 
 

 7.2   สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
  เมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อย ผู้ ถือใบส าคญัแสดง

สิทธิที่ได้ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นเดิมทุก
ประการ  

   

8. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/ จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/2557 มีมติในเร่ืองการออกและจดัสรรใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1  
28 ตลุาคม 2557 

2 คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2557 มีมติในเร่ืองการลดทนุและเพิ่มทนุ 
จดทะเบยีนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 

5 พฤศจิกายน 2557 

3 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2557 20 พฤศจิกายน 2557 
4 ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วม

ประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2557 
21 พฤศจิกายน 2557 

5 ประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2557 16 ธนัวาคม 2557 
6 วนัท่ีน ามติที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นบัแต ่
วนัท่ีได้รับอนมุตัิจาก 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

7 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 24 ธนัวาคม 2557 



ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
8 ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
25 ธนัวาคม 2557 

9 ระยะเวลาการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิ  19 – 23 มกราคม 2558 
10 วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 5 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
 บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

 
       

   
 (ภิมขุ   สมิะโรจน์)                                                    (ชยัฤทธ์ิ   สมิะโรจน์) 
                             กรรมการผู้มีอ านาจ                                                       กรรมการผู้มีอ านาจ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
ของบริษัท        จ ากดั (มหาชน) 

    ********************************************************************* 
 

หมวดที่ 1  ถงึหมวดที่ 2 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข้อ   14. ถึงข้อ  15. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

ข้อ   16.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคน จะต้องให้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมด ตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคน  

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงบางสว่นให้แก่ผู้ใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา  
มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็น 
ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ  17. ถึงข้อ 29. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบบญัชีของบริษัท 
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………... 



 
 

ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดพอสมควร โดยระบวุา่เป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบ เพือ่อนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา 
ตามความเห็นของกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ไปให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ และโฆษณาค า
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ติดตอ่กนัสามวนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน หรือไมน้่อยกวา่
กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะเป็น
องค์ประชมุ 

   ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุนัน้เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุ 

  ผู้ ถือหุ้นนัน้ไมใ่ช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุใหมไ่ปยงัผู้ ถือหุ้น 
  ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ  
ข้อ 33. .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................................. 
ข้อ 34. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ ซึง่กิจการของบริษัทท่ีได้ด าเนินการไปในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) เร่ืองอื่นๆ 

หมวดที่ 5  ถงึหมวดที่ 6 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม  
 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้น เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน 

ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง 
1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ  
(ผู้ ถือหุ้น) และผู้ รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และ 
(ค) ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ที่มีการรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล พร้อมทัง้ประทบั 

ตราส าคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้ รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล 
พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น และ 

(ค) ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ที่มีการรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบคุคล 
ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ 
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลและ
เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้ 
รับรองความถกูต้องของค าแปล พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 
 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุก่อนเวลาประชมุ  

หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่สง่มาด้วยรายการที่ 6 เป็นแบบ น     มอบฉันทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชดัเจนตายตวั (แบบ ข) ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทนุตา่งประเทศ
และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (แบบ ค) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบมอบฉันทะดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ www.susco.co.th. 
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หนังสือมอบฉันทะ [แบบ ข.] (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
 

 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

 เขียนที.่........................................................................ 
  

      วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ.......................... 
 

(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................สญัชาติ.........................อยูบ้่านเลขที.่....................  
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.......................................................
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์............................. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท        จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................................หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................................เสยีง ดงันี ้: 

หุ้นสามญั..............................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................เสยีง 
(3) 1.          ขอมอบฉนัทะให้...........................................................................อาย.ุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี ...................... 

ถนน..................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต................................................
จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์.................................................. หรือ 
        2.          ขอมอบฉนัทะให้คณุหญิงเสริมศรี บนุนาค อาย ุ78 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 12 หมูท่ี่ 13 แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทววีฒันา
กรุงเทพมหานคร 10170 ผู้ เป็นกรรมการอิสระ และมิได้มีสว่นได้เสยีใดๆ ในทกุวาระท่ีก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า 
เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2557 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557  
เวลา 10.30 น. ณ ห้องโลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
            

 
 
คณุหญิงเสริมศรี 
 บนุนาค อาย ุ78 ปี อยูบ้่านเลขที่ 12 หมูท่ี่ 13 แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 101 

 หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีเ้ป็นไปตาม “ แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.” ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าเป็นผู้ก าหนดไว้ในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  
เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใช้ตัง้แตว่นัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2550 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
 



           (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้: 
 

วาระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณา 
       และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ 
       ทกุประการ ตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน 
       ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

วาระท่ี 1    พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 
                 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2557 

    

วาระที่ 2    พิจารณาและอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 295,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 1,395,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,100,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีย่งั
ไมไ่ด้จ าหนา่ยจ านวน 295,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที ่

                  ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้พจิารณาอนมุตักิารแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุ
จดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

    

วาระท่ี 3    พิจารณาและอนมุตักิารออกและการขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ านวนไมเ่กิน 
275,000,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 0.10 บาท ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยการ
จดัสรรในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และมีราคาใช้สทิธิ 4.00 บาทตอ่หุ้น     

  

  

วาระท่ี 4    พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 275,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 
1,100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
1,375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
จ านวน 275,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  

                 1.00 บาท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิ
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจด
ทะเบียนให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ด้วย 

    

วาระท่ี 5    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หุ้น ซึง่มมีลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที ่1 

    

 
 



 

วาระ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณา 
       และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ 
       ทกุประการ ตามที่เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน 
       ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง 

วาระท่ี 6    พิจารณาและอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3.  
                 วา่ด้วยวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก  
                 1 ข้อ เป็น ข้อ (55) เพื่อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที่บริษัทฯ  
                 อาจจะขยายในอนาคต 

    

วาระท่ี 7    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี     

 
(5)   การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ 

ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชมุ 

มีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
 

   ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
           (..................................................................)   
 
   
 
 
           ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (..................................................................) 
 
 

 
 

หมายเหต ุ  1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
  ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท        จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2557  
ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

 
วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 

วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย                                งดออกเสยีง    
 

 

วาระท่ี .................................... เร่ือง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้: 

    เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย                                งดออกเสยีง    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
  

สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
ของบริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. 
   ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


