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ที่ ซก.ก. 364/2558       วนัท่ี 23 เมษายน 2558 
 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุสามญัประจ าปี 2558 
 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 

 ด้วยบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้จดัการประชมุสามญัประจ าปี 2558  ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น.  
ถึง 10.05 น. ณ ห้องคริสตลั โรงแรมตวนันา ซึง่ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
และได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบ ดงันี ้ 

 

 วาระท่ี 1 ที่ประชมุได้มีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัองัคารท่ี 16 ธนัวาคม 2557               
                  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้ 

 รับรอง   502,466,053   เสยีง คิดเป็นร้อยละ         99.99 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 ไมรั่บรอง 0   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง 50,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.01 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม  502,516,053   เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 

วาระท่ี 2 ที่ประชมุได้รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ  
 

 วาระท่ี 3     ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ  
   และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้ 
  อนมุตัิ  502,466,053   เสยีง คิดเป็นร้อยละ         99.99 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  ไมอ่นมุตัิ                                   0   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง          50,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.01 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 รวม            502,516,053   เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
 

 วาระท่ี 4 ที่ประชมุได้มีมติอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท  
  รวมเป็นเงิน 55.00 ล้านบาท ซึง่จะจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้ 

อนมุตัิ  502,466,053   เสยีง คิดเป็นร้อยละ         99.99 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
ไมอ่นมุตั ิ                 0   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
งดออกเสยีง        50,000   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.01 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
รวม                        502,516,053   เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

  อนึง่ ที่ประชมุได้รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 
66.00 ล้านบาท ที่ได้จา่ยเมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2557 และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 2557 ในอตัรา 

 หุ้นละ  0.03 บาท รวมเป็นเงิน 33.00 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ด้วย 
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 วาระท่ี 5    ที่ประชมุได้มีมติเลอืกตัง้กรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่                      
                   ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้ 

   1)  นายมงคล สมิะโรจน์  ประธานกรรมการ 
  อนมุตัิ                    371,807,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       73.56 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                    ไมอ่นมุตั ิ          0   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง            133,350,000   เสยีง* คิดเป็นร้อยละ       26.44  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม                        505,157,990    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
   2)  นายโยธิน อารี   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    อนมุตั ิ            505,107,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.99 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
                    ไมอ่นมุตั ิ          0   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  งดออกเสยีง 50,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.01  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
  รวม                        505,157,990    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

   3)  นายภิมขุ สมิะโรจน์  ประธานกรรมการบริหาร   
อนมุตั ิ 477,707,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       94.56 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
ไมอ่นมุตั ิ          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
งดออกเสยีง              27,450,000 เสยีง* คิดเป็นร้อยละ         5.44 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
รวม                        505,157,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

4)  นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์  กรรมการบริหารและกรรมการรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร 
อนมุตั ิ 491,107,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       97.22 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
ไมอ่นมุตั ิ          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
งดออกเสยีง              14,050,000 เสยีง* คิดเป็นร้อยละ         2.78 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
รวม                        505,157,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

  

 วาระท่ี 6 ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 เป็นคา่เบีย้ประชมุในลกัษณะเหมา 
  จ่ายเป็นรายเดือน ในอตัราเดียวกบัท่ีได้จ่ายในปี 2557 ได้แก ่
    (1)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการ 30,000  บาท 
 (2)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการคนละ 20,000  บาท 
 (3)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบ    15,000  บาท และ 
   (4)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบคนละ        10,000  บาท นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุกรรมการท่ีกลา่วข้างต้น 

     ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้ 
อนมุตั ิ 505,107,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.99 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
ไมอ่นมุตั ิ          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
งดออกเสยีง 50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.01  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
รวม                        505,157,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 
 
 

* หมายเหต ุ    นายมงคล สิมะโรจน์         ถือหุ้นจ านวน  133,300,000 หุ้น 
              นายภิมขุ สิมะโรจน์           ถือหุ้นจ านวน  27,400,000 หุ้น 
                              นายพงศธร ฉตัรนะรัชต์     รับมอบฉนัทะจ านวน 14,000,000 หุ้น  
              แต่ละท่านมิได้ใช้สิทธิในการออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถือดงักล่าวข้างต้นเพ่ือตนเอง   
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วาระท่ี 7     ที่ประชมุได้มีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท เคพเีอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้ 
  เป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

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 2558 เป็นจ านวน 1,575,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นตามที่จ่ายจริง) 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้ 
อนมุตั ิ 505,107,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        99.99 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
ไมอ่นมุตั ิ          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
งดออกเสยีง 50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.01  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
รวม                        505,157,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 

 วาระท่ี 8    ที่ประชมุได้มมีติอนมุตัิการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ซสัโก้ จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้ 
ก. ในเร่ืองเกี่ยวกบันายทะเบียนของบริษัทฯ   

      จากเดิม 

      “ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนดิระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น และจะต้องลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนบริษัทอยา่งน้อยหนึง่คน    

   ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ กรรมการอาจมอบอ านาจให้นายทะเบยีนหุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบตัิที่

เก่ียวกบังานทะเบยีนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบยีนก าหนด” 

  เป็น 
 “ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนดิระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น และจะต้องลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนบริษัทอยา่งน้อยหนึง่คน    

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ กรรมการอาจมอบอ านาจให้นายทะเบยีนหุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกบังานทะเบยีนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบยีนก าหนด” 

ข. ในเร่ืองเกี่ยวกบัวาระการประชุมสามัญประจ าปี 
   จากเดิม  

 “ข้อ 34. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ ซึง่กิจการของบริษัท 

 ที่ได้ด าเนินการไปในรอบปีที่ผา่นมา  
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(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) เร่ืองอื่นๆ”  

เป็น 

“ข้อ 34. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ ซึง่กิจการของบริษัทท่ีได้ด าเนินการไป 

ในรอบปีที่ผา่นมา  

(2) พิจารณาและอนมุตังิบการเงิน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

(6) เร่ืองอื่นๆ”   
   ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ ดงันี ้ 

อนมุตัิ  505,107,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.99 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ  
ไมอ่นมุตั ิ          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
งดออกเสยีง 50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.01  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 
รวม                        505,157,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้มาร่วมประชมุ 

 

 วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
    ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่น ๆ 

 

 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                        ( ชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน์ ) 

          กรรมการผู้จดัการ  
 

 หมายเหต ุ  หลงัจากวาระที่ 4 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 102 ทา่น นบัจ านวนหุ้นได้ 2,641,937 หุ้น ท าให้มีผู้ เข้าร่วมประชมุรวมจ านวน   
312 ทา่น นบัจ านวนหุ้นรวมทัง้หมดได้ 505,157,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.92 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว    


