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บริษัท ซัสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2559 
เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 28 เมษำยน 2559 

ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อำคำร 5 ชั้น บริษทั ซัสโก้ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 139 ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 

…………………………………………………………………………….................................................................. 
 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้ารว่มประชมุ มีดงันี ้: 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ 
1.  นายมงคล สิมะโรจน์  ประธานกรรมการ  
2.  นายณรงค์ จุลชาต  รองประธานกรรมการ  
3. นายภิมุข สิมะโรจน ์ ประธานกรรมการบริหาร 
4.   นางพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.   นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
6.   นายโยธิน อาร ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระ 
8.  นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 
9. นายนพดล อัตวาวุฒิชยั  กรรมการ 

  10. พล.ต.ต. นพ. ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการ 
11.   นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์  กรรมการบริหาร 
12. นายพิสุทธิ์ สันติโชค กรรมการบริหาร 
13. นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
14.    นายมาวีร์ สิมะโรจน์  กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
 

 ผู้บริหาร  
1. นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดดา้นการเงิน) 
2. นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน ์ เลขานุการบริษัท 
3. นายพรชัย วิระวงษ์นุสร ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
4. นายพรเลิศ ฉายาลักษณ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  
5. นายสุนทร ยุรศักดิ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายคลังน้ ามัน 
6. นายกันพล นกจันทร ์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 
7. นายธวชัชยั บูรณะบัญญัต ิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม 
8. นางสาวมุกดาวรรณ รุทธพิชัยรักษ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายจัดหาและจัดซือ้ 
9. นางสาวกานต์สินี สนองจิตเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจเสริมและพัฒนาธุรกจิ 

10. นางสาวกมลา สินธุสุวรรณ รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

 ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์                 ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3565 
2. นางสาวนวรัตน ์ พรหมศรีโชต ิ                ผู้ช่วยกรรมการบริหาร 
3. นางสาวธันยา อังสาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จดัการ 
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 เมื่อเวลา 09.30 น. เลขานกุารบรษิัทได้รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเองจ านวน 51 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ 
จ านวน 59 ราย รวมเป็นจ านวน 110 ราย เขา้ประชุม นับจ านวนหุ้นได้ 529,694,029 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 48.15 ของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน 1,100,000,001 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ทีไ่ด้ก าหนดให้องค์ประชุม
ประกอบด้วย จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชมุรวมกนัไม่น้อยกวา่ 25 ราย และนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวธิีการท่ีจะใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเทา่กับจ านวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และเพือ่ความรวดเร็วในการลงและการนับคะแนนเสียง 
หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้นั้นยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บ “บัตรลงคะแนนเสียง
กรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง” ทีผู้่นั้นได้แสดงความเห็นไว้ ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสิทธอิอกเสียง ได้จ านวนสุทธิเทา่ไร 
จะถือเป็นคะแนนเสียงของการลงมตใินวาระน้ัน และจะแสดงคะแนนของแต่ละวาระบนจอภาพ หลังจากที่ประชุมไดม้ีมตใินวาระนัน้  
และจะแสดงคะแนนของวาระทัง้หมดบนจอภาพอกีครั้งหนึง่ หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  
 หลังจากนั้น ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม อีกทั้งได้แจ้งว่า ได้ขอใหน้ายภมรินทร์ หอสิมะสถาพร  
ผู้ถือหุ้น เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสดว้ย  
 ต่อจากนั้น นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าทีเ่ปน็ประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทกุท่าน แล้วได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ :- 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันพฤหสับดีที่ 23 
เมษายน 2558 ที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งดว้ยว่าคณะกรรมการได้ 

 พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกไว้ถกูต้อง ตามความเป็นจริง และครบถ้วน จึงใหเ้สนอว่า             
ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว อนึ่ง บริษัทฯ ไดส่้งรายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยและไดเ้ผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดว้ยแล้ว 
  ประธานฯ ได้ถามวา่มีผู้ใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2558 เมือ่วันพฤหัสบด ี
 ที่ 23 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :- 

 

    รับรอง   529,694,029   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
  ไม่รับรอง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
   งดออกเสียง                    0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
   รวม        529,694,029   เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 

 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
  ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
   กรรมการผู้จดัการรายงานโดยสรปุจากรายงานประจ าปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมวา่ ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 19,612.01 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ที่มีรายได้
รวมจ านวน 25,232.58 ล้านบาทแล้ว ลดลง 5,620.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.28 เนื่องจากรายการท่ีส าคัญคือ 
รายได้จากการขายลดลงจากราคาน้ ามันที่ปรับตวัลดลงอย่างมาก อีกทั้งรายได้อื่นก็ไดล้ดลงด้วย เนือ่งจากในปี 2557  

  บริษัทฯ มีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จ ากัด จ านวน 233.88 ล้านบาท และมีรายได้จากการ- 
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  ปรับปรุงประมาณการหนี้สินท่ีใชใ้นการซ่อมสถานีบริการท่ีไดซ้ื้อมาจากกลุ่มปิโตรนาสลดลงจ านวน 122.12 ล้านบาท  
 ขณะที่ในปี 2558 ไมม่ีรายการดงักล่าว มคี่าใช้จา่ยรวมจ านวน 19,436.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมจี านวน 
 รวม 24,844.29 ล้านบาท เป็นจ านวน 5,408.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.77 เนื่องจากต้นทุนขายได้ลดลง 

 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 155.08 ล้านบาท ลดลง 187.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบ
กับปี 2557 ที่มีจ านวน 342.90 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวขา้งตน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,160.91 ล้านบาท หน้ีสินรวมจ านวน 
2,057.26 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 3,103.65 ล้านบาท เฉล่ียเป็นมูลคา่หุ้นตามบญัชีได้หุ้นละ 2.82 บาท  
 ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดต้องการค าอธิบายในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558 แล้ว 
 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
    ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

 กรรมการผู้จดัการรายงานว่า คณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุัติงบการเงินของบริษัทฯ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 77 ถงึหน้า 177 ของรายงานประจ าปี 2558          
ที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งผู้สอบบัญชีไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแล้ว  

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งด้วยวา่ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะทราบรายละเอยีดเกีย่วกับ 
งบการเงินเพิม่เติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมมมีตใินวาระน้ี  
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชไีด้ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-  
 

รับรอง  529,694,029   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
  ไม่รับรอง                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
   งดออกเสียง                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
   รวม         529,694,029   เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
 

หมายเหตุ    หลังจากวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น นับจ านวนหุ้นได้ 9,550 หุ้น นับจ านวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 
 529,703,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.15 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติการจดัสรรเงินก าไร 
   ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
 กรรมการผู้จดัการรายงานว่า บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของก าไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล นอกจากจะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธรุกิจ   
 ในปี 2558 บริษัทฯ มกี าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 291.422 ล้านบาท และมีก าไรสะสมยกมาจากปี 2557
จ านวน 98.026 ล้านบาท คณะกรรมการจงึมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการจดัสรรก าไรดังกลา่ว ดงันี้ :
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                                                       หน่วย : พันบาท 
รำยกำร ปี 2558 

(1)  ณ วันท่ี 1 มกราคม มีก าไรสะสมยกมา 98,026 
(2)  ก าไรสุทธิของป ี2558 291,422 
(3)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) และ (2)   389,448 
(4)  หัก  เงินทุนส ารองตามกฎหมาย                    (14,571) 
(5)  หัก  เงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2557 ท่ีได้จา่ยในเดือนพฤษภาคม 2558  
             ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน                      

 
(55,000) 

(6)  หัก  เงินปันผลงวดครึ่งแรกของปี 2558 ท่ีได้จา่ยในเดือนกันยายน 2558   
             ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 
      หัก  หากที่ประชมุอนุมัตใิห้จา่ยเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของป ี2558 
             ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จะเป็นเงิน 

 
(33,000) 

 
(55,000) 

(7)  จะเหลือเงินก าไรสะสมยกไป (หักรายการท่ี (3) ดว้ยรายการท่ี (4), (5) และ (6))        231,877 
  

  กรรมการผู้จดัการได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบดว้ยว่า เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมตใิห ้
 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดครึ่งแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 33,000,000.03 บาท  
 ซึ่งบริษัทฯ  ได้จา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2558 เมื่อรวมเงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2558 ทีก่ าลังขอ

อนุมัติจากที่ประชมุ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2558 หุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งเป็นอัตรา
เดียวกับปี 2557 รวมเป็นเงินจ่ายทั้งสิ้น 88,000,000.08 บาท ซึง่เท่ากับร้อยละ 30.20 ของก าไรสุทธิของปี 2558  

 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วไม่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบรษิัทฯ มีความจ าเป็น 
 ที่จะต้องเก็บเงินไวใ้ชใ้นการขยายธุรกิจ และได้แจ้งต่อไปดว้ยว่า บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 ในวันที ่11 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ด้วยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 14 มีนาคม 2559 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2559 
 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึสรุปว่า ที่ประชุมมีมตติามที่คณะกรรมการเสนอ  
                  กล่าวคอื ให้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 14.571 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลงวดครึ่งหลัง 
 ของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 55,000,000.05 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้:- 
 
  อนุมัติ      529,703,579   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 

ไม่อนุมัต ิ                          0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
งดออกเสียง                          0   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
รวม                      529,703,579   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
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วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทรายงานวา่ ส าหรับวาระน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ควรจะ

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง website ของบริษัทฯ ในระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม ถงึวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมายังบริษัทฯ และได้รายงานต่อไปวา่ ในการประชุมสามัญประจ าปี 2559                   
ครั้งนี ้มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ังหมด 5 ทา่น คือ     

1.  นายณรงค์ จุลชาต รองประธานกรรมการ  
2.  นางพวงเพช็ร์ ทวีชัยวัฒน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ 
4.  พล.ต.ต. นพ. ทรงชัย สิมะโรจน์ 
5.  นายพิสุทธิ์ สันติโชค 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์                          
ของกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นวา่เหมาะสม อีกทั้งเห็นดว้ยว่า เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ                            
ด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง จึงไดเ้สนอคณะกรรมการใหเ้สนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทั้ง 5 กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่คณะกรรมการกเ็ห็นดว้ยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

จึงมมีตใิห้เสนอชื่อกรรมการท้ัง 5 ท่านให้ท่ีประชุมพจิารณาเลือกตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ในการน้ี 
บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของกรรมการท้ัง 5 ท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับหนังสอืเชิญประชมุดว้ยแล้ว 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและได้แจ้งด้วยวา่กรรมการแต่ละท่าน 
ที่หมดวาระจะไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นท่ีตนถอืเพื่อเลือกตัง้ตนเอง โดย นางพวงเพ็ชร์ ทวชีัยวัฒน์               
ถือหุ้นจ านวน 114,760 หุ้น คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค ถือหุ้นจ านวน 3,391,575 หุ้น พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์               
ถือหุ้นจ านวน 746,330 หุ้น และนายพิสุทธิ์ สันติโชค ถือหุ้นจ านวน 100,000 หุ้น  

ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี้ :- 

   5.1   นายณรงค์ จุลชาต             รองประธานกรรมการ 
  อนุมัติ               529,703,579     เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
                    ไม่อนุมัต ิ            0     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
  งดออกเสียง                         0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ           0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
  รวม                   529,703,579     เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

 

 หมายเหตุ  หลังจากวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น นับจ านวนหุ้นได้ 11,000 หุ้น นับจ านวนหุ้นรวม 
  ทั้งหมดได้ 529,714,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.16 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 

 

   5.2   นางพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
    อนุมัติ             529,596,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.98  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
  ไม่อนุมัต ิ                   1    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
  งดออกเสียง              117,760    เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.02  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
  รวม                   529,714,579     เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

 

หมายเหตุ   หลังจากวาระที่ 5.2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น นับจ านวนหุ้นได้ 22,000,000 หุ้น นับจ านวนหุ้น 
 รวมทั้งหมดได้ 551,714,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.16 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
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   5.3   คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระ  
อนุมัต ิ      548,320,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.38 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
ไม่อนุมัต ิ               1  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
งดออกเสียง          3,394,575 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.62 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
รวม                  551,714,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 

หมายเหตุ   หลังจากวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น นับจ านวนหุ้นได้ 1,100,000 หุ้น นับจ านวนหุ้น 
 รวมทั้งหมดได้ 552,814,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.26 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้        

 

5.4   พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์  กรรมการ 
อนุมัต ิ      552,065,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.86 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
ไม่อนุมัต ิ                        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
งดออกเสียง              749,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.14 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
รวม                   552,814,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 

5.5   นายพิสุทธิ์ สันติโชค  กรรมการบริหาร 
อนุมัต ิ      552,711,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.98 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
ไม่อนุมัต ิ                  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
งดออกเสียง             103,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.02 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
รวม                  552,814,579 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559  
ประธานฯ ขอให้ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงาน 

 ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานวา่ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหน้าที่             
และความรับผิดชอบท่ีกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น                  
ที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวา่ อัตราเดมิที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อปี 2558  
ยังเป็นอตัราที่เหมาะสม  

ประธานฯ แจ้งวา่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่สนอให ้
คงคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไวใ้นอัตราเดมิ จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ               
และกรรมการตรวจสอบประจ าป ี2559 เป็นคา่เบี้ยประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ดังนี ้: 

     
      *    นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (2)  
 
 
 
 
 
 
        *    นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (2)  

   ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2559 ปี 2558 

(1)  ค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท 
(2)  ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ ท่านละ 20,000 บาท ท่านละ 20,000 บาท 
(3)  ค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ*                15,000 บาท 15,000 บาท 
(4)  ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการตรวจสอบ*  ท่านละ 10,000 บาท ท่านละ 10,000 บาท 
(5)  โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 
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ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
  เมื่อไม่มีผู้ใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมได้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดขา้งต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง 
 ของผู้เข้ารว่มประชุม ดงันี้ :- 

อนุมัต ิ      552,811,579    เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
ไม่อนุมัต ิ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
งดออกเสียง            3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
รวม                       552,814,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00  ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
 

วาระท่ี 7     พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559  
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน 

                   ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอและคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว 
เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

1)  นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 
     ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 หรือ 
2)   นายวยัวฒัน์ กอสมานชัยกจิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333  
      ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 หรือ 
3)   นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 
      ซึ่งเพิง่จะได้รับการเสนอให้ท่ีประชุมแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559  

   ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและส านักงานสอบบัญชีดงักลา่วไม่มคีวามสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

 ส าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559 นั้น ควรก าหนดให้เป็นเงินจ านวน 1,638,000 บาท                                            
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง) ประกอบด้วย  

  (ก)  ค่าตรวจสอบงบการเงินของบรษิทัฯ ส าหรับปี 2559 จ านวน 738,000 บาท  
    เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 3,000 บาท 
  (ข)  ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 900,000 บาท  
   เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 60,000 บาท 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 จ านวน 1,638,000 บาท เพิ่มจากปี 2558 จ านวน 63,000 บาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 4 
เนื่องจากอตัราเงินเฟ้อและปริมาณงานท่ีจะเพิ่มขึ้น เพราะการขยายธุรกจิและการตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับของ
สภาวิชาชีพบัญชีทีม่ีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนการสอบ
บัญชีประจ าปี 2559 ที่เสนอข้างต้นเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีต้องตรวจสอบมากขึ้นตามเหตุผลดังกล่าว และได้รายงาน
เพิ่มเติมวา่บุคคลท้ัง 3 จะเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 ของบรษิทัย่อยอีก 7 บริษัท คือ 1) บริษัท ซัสโก้รีเทล จ ากดั  
2) บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากดั 3) บริษัท สิริเจริญวัฒนา จ ากดั 4) บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากดั 5) บริษัท ซัสโก้  
รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 6) บรษิัท ซัสโก้ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด และ 7) บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
เมื่อไม่มีผู้ใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ท่ีประชุมมีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                        

จากบรษิัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปน้ี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
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                   1.  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ 
                   2.  นายวยัวฒัน์ กอสมานชัยกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ 
                   3.  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829                     
                  และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 1,638,000 บาท (ไม่รวมคา่ใช้จา่ยอื่น                           

ตามทีจ่่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ :- 
อนุมัต ิ      552,811,579   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
ไม่อนุมัต ิ                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
งดออกเสียง               3,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00  ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
รวม                         552,814,579  เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00  ของจ านวนเสยีงของผู้เข้าประชุม 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

 ประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารเป็นผู้รายงาน 
 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารรายงานวา่ คณะกรรมการได้พิจารณาการจะออกและเสนอขายหุ้นกู ้

ของบริษัทฯ ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกจิทั่วไป และ/หรือ  
ช าระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการเสริมความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ด้วยการเพิม่ช่องทางของแหล่งเงินทุน (ซึ่งปจัจุบันบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนส่วนใหญจ่ากธนาคารพาณชิย)์  
ส าหรับใช้เป็นเงินหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว การจะออกและขายหุ้นกู้ดงักลา่ว 
จะกระท าก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มคีวามต้องการใช้เงินและสภาวะของตลาดเงินเอื้ออ านวย จึงได้มีมติใหเ้สนอท่ีประชุม
พิจารณาอนมุัติการท่ีบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิทัฯ ดังนี ้: 
 

รำยละเอียดหุน้กู ้
ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ทุกชนิดและทกุประเภท (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ       

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
วงเงนิ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าทีต่ราไว้) ท่ีเสนอขาย ณ ชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง  

รวมกันไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเทา่ 
สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทยีบเท่า 
อำยุของหุน้กู ้ ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
กำรเสนอ
ขำย 

เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ  
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน 
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
ในประเทศ และ/หรือ ในตา่งประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องทีม่ีผลใช้บังคับ 
ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 

กำรไถ่ถอน
ก่อนก ำหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด (Put Option) หรือ บริษัทฯ 
อาจมีหรือไมม่ีสิทธิท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Call Option) ทัง้นี้ เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
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รำยละเอียดหุน้กู้ (ตอ่) 

อัตรำ
ดอกเบี้ย 

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้บงัคับของประกาศคณะกรรมการ- 
ตลาดทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกูใ้นแต่ละคราว 

กำรมอบ
อ ำนำจ 

ข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอยีดตา่งๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย  
การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวนท่ีเสนอขายในแต่ละคราว มูลคา่รวม อายุ วิธกีารช าระ
เงินต้น วธิีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอยีดในการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการด าเนินการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การแตง่ตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและ 
เสนอขายหุ้นกู้ การเขา้เจรจาตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
และการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัทฯ ใหอ้ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผู้มอี านาจกระท าการ 
แทนบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มอี านาจกระท าการ 
แทนบริษัทฯ ที่จะพิจารณาและก าหนดต่อไป 

เงื่อนไข
พิเศษ 

ส าหรับหุ้นกู้ระยะส้ันไม่เกิน 270 วันน้ัน ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินต้น
ของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติขา้งต้นแล้ว บริษทัฯ สามารถออกหุ้นกู้
ระยะส้ันทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินท่ีก าหนดข้างต้น 

 
ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมได้มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :- 
อนุมัติ   552,814,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
ไม่อนุมัต ิ      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
งดออกเสียง              0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
รวม              552,814,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00 ของจ านวนเสียงของผู้เข้าประชุม 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 - ไม่ม ี- 
 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
นายวฑิูรย์ บุบผามาศ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามบริษัทฯ เกีย่วกับโครงการแนวรว่มต่อต้านการทุจริต 

และคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณใ์นปี 2556 นัน้ มีความคืบหน้าอยา่งไร  
กรรมการผู้จดัการได้ชี้แจงวา่ บรษิัทฯ อยู่ระหวา่งการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น หลังจากนัน้จะด าเนินการจัดท านโยบาย

และเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นขอใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อไป 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นๆ และที่ประชมุได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที่ก าหนด

ไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จงึขอใหเ้ลขานุการบริษัทรายงานคะแนนเสียงในแต่ละวาระอกีครั้งหนึง่ 
 เลขานุการบริษัทได้รายงานคะแนนเสียง โดยได้แสดงคะแนนเสียงทั้งที่อนุมตัิ ไม่อนุมัติ งดออกเสียงและบัตรเสยีของทุกวาระ
บนจอภาพ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแต่ละวาระขา้งต้น 
 

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มาร่วมประชุมทกุท่าน แล้วได้ปดิประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. 
 
 
 
                - มงคล สิมะโรจน ์-                 -  วีรินทร์ สิมะโรจน์  - 
 
                ( มงคล สิมะโรจน์ )                                                                                  ( วีรินทร์ สิมะโรจน์  ) 
               ประธานในที่ประชุม                                                            เลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


