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รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัอังคารที่ 25 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อาคาร 5 ชั้น บริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………………….................................................................. 

 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้ารว่มประชมุ มีดงันี ้: 
รายนามกรรมการผู้เขา้ร่วมประชมุ 

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

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

กรรมการผู้ลาประชุม 
 นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
  (ติดภารกิจ) 
  

หมายเหตุ   สัดสว่นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 

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

10. นางสาวเพชรมาลี วฒันานิยม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
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11. นางรัชดา เลื่องสุนทร หัวหน้าส านักกฎหมาย 
12. นายประนิต วีระพิพรรธ หัวหน้าส านักระบบข้อมูลสารสนเทศ 
13. นายเกียรติพงษ์ แซ่ลิ้ม หัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน 

 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้แทนจาก บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์                 ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3565 
2. นางสาวนวรัตน ์ พรหมศรีโชต ิ                ผู้ช่วยกรรมการบริหาร 
3. นางสาวศศธิร ภู่จ านงค ์ ผู้ช่วยผู้จดัการ 

 

ก่อนเริ่มการประชุม   
เลขานุการบริษัทได้แนะน าเกีย่วกับความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม กรณีมเีหตุฉุกเฉิน 
 

 เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
 เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ มผู้ีถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 54 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจ านวน 155 ราย  
รวมเป็นจ านวน 209 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 588,321,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน 
1,100,000,001 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ทีไ่ด้ก าหนดให้องค์ประชุมประกอบด้วย จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับ-
มอบฉันทะเข้าประชุมรวมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุ้นไมน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวธิีการท่ีจะใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ว่าผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเทา่กับจ านวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และเพือ่ความรวดเร็วในการลงและการนับคะแนนเสียง 
หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้นั้นยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้น า “บตัรลงคะแนนเสียง
กรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง” ทีผู้่นั้นได้แสดงความเห็นไว้ ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสิทธอิอกเสียง ได้จ านวนสุทธิเทา่ไร 
จะถือเป็นคะแนนเสียงของการลงมตใินวาระน้ัน กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนจาก 
ใบมอบฉันทะ และจะแสดงคะแนนของแต่ละวาระบนจอภาพ หลังจากที่ประชุมไดม้ีมติในวาระนั้น   
 หลังจากนั้น ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม อีกทั้งแจ้งว่า ได้ขอใหน้ายณัฐวรรธน ์อธิธนวฒัน์  
ผู้ถือหุ้น เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสดว้ย  
 ต่อจากนั้น นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าทีเ่ปน็ประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทกุท่าน แล้วได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ :- 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันพฤหสับดีที่                   
28 เมษายน 2559 ที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งด้วยวา่คณะกรรมการได้ 

 พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกไว้ถกูต้อง และครบถ้วน จงึใหเ้สนอวา่ที่ประชุมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกลา่ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ              
ได้เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ ด้วยแล้ว 

  ประธานฯ ได้ถามวา่มีผู้ใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบด ี
 ที่ 28 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 590,683,609 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 
 

     หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจ านวน 2,362,000 หุ้น 
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
  ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
  กรรมการผู้จดัการรายงานโดยสรปุจากรายงานประจ าปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมวา่ ในปี 2559 เศรษฐกจิของประเทศเติบโตประมาณร้อยละ 3.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่เติบโตร้อยละ 2.8 
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงกว่าที่ไดค้าดกันไว้ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ได้ขยายตัวมากขึ้น  

 เพราะปัญหาภัยแล้งได้คล่ีคลาย รวมถงึได้มีมาตรการภาครฐัเพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนด้วย นอกจากนี ้ยังม ี
 ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคัญ ได้แก่ ราคาน้ ามันที่มคีวามผันผวนและ            

สภาพการแข่งขันท่ีสูง นอกจากนี ้การท่องเทีย่วที่ขยายตัวก็ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถขายน้ ามันเครื่องบินได้อย่างต่อเนื่อง  
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม

จ านวน 19,394.08 ล้านบาท เมือ่เปรียบเทียบกับปี 2558 ท่ีมีรายได้รวมจ านวน 19,612.01 ล้านบาทแล้ว ลดลงจ านวน 
217.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.11 เนื่องจากรายการท่ีส าคญัคือ รายได้จากการขายสุทธิลดลง จากราคาน้ ามันท่ี
ปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 19,070.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมคี่าใช้จ่ายรวมจ านวน 
19,436.23 ล้านบาท เป็นจ านวน 365.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.88 เพราะต้นทุนขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม 
ยอดขายที่เป็นจ านวนลิตรไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 จาก 945 ล้านลิตร เป็น 1,077 ล้านลิตร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 284.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 129.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558 ที่มีจ านวน 155.08 ล้านบาท เนือ่งจากก าไรขั้นต้นที่เพิม่ขึ้น จากปรมิาณการขายที่เพิม่ขึน้ และต้นทุน
ทางการเงินท่ีลดลงจากดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง เพราะช าระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,471.13 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 6 
เมื่อเทยีบกับปี 2558 มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,120.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 3 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 
3,350.64 ล้านบาท และมีมูลคา่หุ้นตามบัญชีหุ้นละ 3.05 บาท  

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสถานีบริการท่ีเปิดด าเนินการทั้งหมด 220 แหง่ เป็นสถานีบริการ NGV  
จ านวน 12 แห่ง และสถานีบริการ LPG จ านวน 8 แห่ง 

กรรมการผู้จดัการได้รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นวา่ เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลนโยบายการตอ่ต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและได้แต่งตั้งคณะท างานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งท าหนา้ที่ร่างนโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิาน
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และเมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการ-
คอร์รัปชั่น ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอใบรับรองจาก “แนวรว่มปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 
(Collective Action Coalition - CAC)”  

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงสรุปวา่  
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว 
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วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
    ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

 กรรมการผู้จดัการรายงานว่า คณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุัติงบการเงินของบริษัทฯ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 83 ถงึหน้า 185 ของรายงานประจ าปี 2559          
ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกทา่นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งด้วยวา่ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะทราบรายละเอยีดเกีย่วกับ 
งบการเงินเพิม่เติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุมีมตใินวาระน้ี  
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชไีด้ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 590,913,609 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

 หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจ านวน 230,000 หุ้น 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติการจดัสรรเงินก าไร 
   ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
 กรรมการผู้จดัการรายงานว่า บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
ก าไรสุทธิ หลังหักภาษเีงินได้นิตบิุคคล นอกจากจะมีความจ าเป็นที่จะต้องใชเ้งินเพื่อการขยายธุรกจิ   
 ในปี 2559 บริษัทฯ มกี าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 285.103 ล้านบาท และมีก าไรสะสมยกมาจากปี 2558 
จ านวน 293.299 ล้านบาท รวมเป็นก าไร 578.402 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมตใิห้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรก าไรดังกลา่ว ดงันี้  
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                                                      หน่วย : พันบาท 

รายการ ปี 2559 
(1)  ณ วันท่ี 1 มกราคม มีก าไรสะสมยกมา 293,299 
(2)  ก าไรสุทธิของป ี2559 285,103 
(3)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) และ (2)   578,402 
(4)  หัก  เงินทุนส ารองตามกฎหมาย                    (14,255) 
(5)  หัก  เงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2558 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2559  
             ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน                      

 
(55,000) 

(6)  หัก  เงินปันผลงวดครึ่งแรกของปี 2559 ที่ได้จ่ายในเดือนกันยายน 2559   
             ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 
      หัก  หากที่ประชมุอนุมัตใิห้จา่ยเงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2559  
             ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จะเป็นเงิน 

 
(55,000) 

 
(66,000) 

(7)  จะเหลือเงินก าไรสะสมยกไป (หักรายการท่ี (3) ดว้ยรายการท่ี (4), (5) และ (6))        388,147 
  

  กรรมการผู้จดัการได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบดว้ยว่า เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการไดม้ีมตใิห ้
 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดครึ่งแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 55,000,000.05 บาท  
 ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นแล้วเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2559 เมือ่รวมกับเงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2559 ทีก่ าลังขอ 
 อนุมัติจากที่ประชมุ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2559 หุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 
 จ่ายทัง้ส้ิน 121,000,000.11 บาท ซึ่งเทา่กับร้อยละ 42.44 ของก าไรสุทธิของปี 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
 ไม่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบรษิัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเก็บเงินไวใ้ชใ้นการขยาย

ธุรกิจ และได้แจ้งต่อไปอีกวา่ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที ่9 มนีาคม 2560 และรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดว้ยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวันท่ี 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึสรุปว่า ที่ประชุมมีมตติามที่คณะกรรมการเสนอ  
                  กล่าวคอื ให้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 14.255 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลงวดครึ่งหลัง 
 ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 66,000,000.06 บาท ด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก ดังนี ้: 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 578,153,609 97.84 
ไม่เห็นด้วย 12,760,000 2.16 
งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

   
วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทรายงานวา่ ส าหรับวาระน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ควรจะ

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง website ของบริษัทฯ ในระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม ถงึวันท่ี 30 
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ธันวาคม 2559 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมายังบริษัทฯ และได้รายงานต่อไปวา่ ในการประชุมสามัญประจ าปี 2560                   
ครั้งนี ้มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ังหมด 5 ทา่น คือ     

5.1  นายประกติ ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.2  นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 
5.3  นายนพดล อัตวาวุฒชิัย กรรมการ 
5.4  นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน ์
5.5  นายมาวีร์ สิมะโรจน ์

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์                          
ของกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นวา่เหมาะสม และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง จงึได้เสนอคณะกรรมการใหเ้สนอต่อที่ประชมุพิจารณาเลือกตั้งบุคคลท้ัง 5 กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกเ็ห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาจึงมมีตใิห้เสนอ
ชื่อกรรมการท้ัง 5 ทา่นให้ที่ประชมุพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในการน้ี บริษัทฯ ได้ส่ง
ประวัติของกรรมการท้ัง 5 ทา่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุด้วยแล้ว 

ประธานฯ ได้ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและได้แจ้งด้วยวา่ กรรมการแต่ละท่าน 
ที่หมดวาระจะไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นท่ีตนถอืเพื่อเลือกตัง้ตนเอง โดยนายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ 
ถือหุ้นทางตรงจ านวน 15,000 หุน้, นายนพดล อัตวาวุฒิชยั ถือหุน้ทางตรงจ านวน 200,000 หุ้น, นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์ 
ถือหุ้นทางตรงจ านวน 10,300,000 หุ้น และถือหุ้นทางอ้อมโดยคูส่มรสจ านวน 3,000,000 หุ้น รวม 13,300,000 หุ้น  
และนายมาวีร์ สิมะโรจน ์ถือหุ้นทางตรงจ านวน 31,800,000 หุ้น  

ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี้ :- 

5.1 นายประกิต ประทีปะเสน        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ     

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 573,662,408 97.08 
ไม่เห็นด้วย 17,263,101 2.92 

งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

  

 หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจ านวน 11,900 หุ้น 
 

     5.2 นายสิทธิพันธ์ ศรเีพ็ญ   กรรมการอิสระ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 585,840,809 99.14 
ไม่เห็นด้วย 5,069,700 0.86 

งดออกเสียง 15,000 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
 
 
 
 



7/10 
 

 

      5.3 นายนพดล อัตวาวุฒชิัย  กรรมการ  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 586,479,409 99.25 

ไม่เห็นด้วย 4,246,100 0.72 
งดออกเสียง 200,000 0.03 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

5.4 นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน ์  กรรมการผู้จดัการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 576,521,009 97.56 
ไม่เห็นด้วย 1,104,500 0.19 

งดออกเสียง 13,300,000 2.25 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

   5.5 นายมาวีร์ สิมะโรจน์   กรรมการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 554,879,409 93.90 
ไม่เห็นด้วย 4,246,100 0.72 
งดออกเสียง 31,800,000 5.38 

บัตรเสีย 0 0.00 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 
ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 

 เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาหน้าทีแ่ละ 
ความรับผิดชอบท่ีกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนอื่น                
ที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวา่อัตราเดิมที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อปี 2559  
ยังเป็นอตัราที่เหมาะสม  

ประธานฯ แจ้งวา่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่สนอให้คง
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้ในอัตราเดิม จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ               
และกรรมการตรวจสอบประจ าป ี2560 เป็นคา่เบี้ยประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ดังนี้ : 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 
(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 

     

             *   นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (2)  



8/10 
 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปว่า ที่ประชุมได้มมีติอนุมตัิคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้:- 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 590,925,509 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระท่ี 7     พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560  

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน 
                   ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอและคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว 

เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

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 
      ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2559  

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

 ส าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2560 นั้น ควรก าหนดให้เป็นเงินจ านวน 1,710,000 บาท                                            
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง) ประกอบด้วย  

   (ก)  ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2560 จ านวน 780,000 บาท  
   เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 42,000 บาท 
  (ข)  ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 930,000 บาท  
   เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 30,000 บาท 

 ค่าตอบแทนประจ าปี 2560 จ านวน 1,710,000 บาทนี ้เพิ่มจากปี 2559 จ านวน 72,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
เนื่องจากอตัราเงินเฟ้อและปริมาณงานท่ีจะเพิ่มขึ้น เพราะการขยายธุรกจิและการตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับของ 
สภาวิชาชีพบัญชีทีม่ีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนการสอบ- 
บัญชีประจ าปี 2560 ที่เสนอข้างต้นเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีต้องตรวจสอบมากขึ้นและได้รายงานเพิ่มเติมวา่บุคคลท้ัง 
3 จะเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ของบรษิัทย่อยอกี 7 บริษัทดว้ย คือ 1) บริษัท ซัสโก้รีเทล จ ากดั 2) บริษัท น้ ามัน
สยามมงคล จ ากัด 3) บริษัท สิริเจริญวัฒนา จ ากัด 4) บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากัด 5) บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากดั 6) บรษิัท ซัสโก้ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด และ 7) บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม 

 นางสาวณัฐนันท์ สุขสโมสร ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามวา่ ส าหรับคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามที่จา่ยจริง
ในปี 2560 น้ัน บริษัทฯ มีการก าหนดเพดานอัตราค่าใช้จ่ายไว้หรือไม่ 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิและผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า คา่ใชจ้่ายดังกลา่ว ได้แก่ ค่าพาหนะเดนิทาง                          
ค่าไปรษณียากรในการจัดส่งเอกสารถึงบุคคลภายนอก คา่จดัเตรยีมเอกสาร เป็นต้น ซึง่คิดจากคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นจริง  
แต่จะไม่เกินร้อยละ 10 ของคา่สอบบัญชี โดยในปี 2559 มีคา่ใช้จา่ยดงักล่าวมจี านวนประมาณ 50,000 บาทเท่านั้น  

เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิหรือให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ท่ีประชมุมมีติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปน้ี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

                   1.  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ 
                   2.  นายวยัวฒัน์ กอสมานชัยกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ 
                   3.  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829                     
                  และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 1,710,000 บาท (ไม่รวมคา่ใช้จา่ยอื่น                           

ตามทีจ่่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :- 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 590,964,131 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

   

 หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 38,622 หุ้น 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 - ไม่ม ี- 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ไดใ้ห้ความเห็นในเรื่องตา่งๆ ดังนี้  
1) ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การสร้างความนิยมในแบรนด์ของบริษทัฯ เพื่อเพิ่มยอดขาย บริษัทฯ สามารถด าเนินการ 
 เพิ่มเติมได้ เพราะเคยได้สอบถามรายชื่อสถานีบริการท่ีจ าหน่าย E85 กับพนักงานท่ีส านักงานใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถ 
 ให้ข้อมูลได้ในทันที และไม่มีข้อมลูดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เพิม่ข้อมูลเหล่านี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 เพื่อให้ลูกคา้สามารถหาข้อมูลได ้มีโอกาสที่จะเพิม่ยอดขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้เห็นจดหมายข่าวในลิฟท์เกี่ยวกับ 
 การสมัครสมาชิก SUSCO Smart Member มีความสงสัยว่า เหตุใดถึงไม่ส่งเสริมการขายร่วมกันกบั Rabbit Card  
 โดยสามารถยื่นช าระคา่น้ ามันไดพ้ร้อมกับการสะสมแต้ม ถงึแม้การสะสมแต้มจะเป็นอีกระบบหน่ึงก็ตาม แต่ข้อมูล 
 ก็ควรจะเชือ่มโยงกัน จะได้ไม่เสียเวลาแจ้งเบอร์โทร และยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์องค์กรมากขึ้น  
2) เคยได้รับจดหมายขา่วที่แจกมาพร้อมกับรายงานประจ าปี และไดส้อบถามเรื่องที่ลงในจดหมายข่าวเกีย่วกับน้ ามันชนิดตา่งๆ 

แต่พนักงานให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนนัก จึงเห็นว่าควรอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
 กรรมการผู้จดัการได้กล่าวขอบคณุส าหรับค าแนะน าและรับทีจ่ะน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป และได้ชี้แจงเกีย่วกับการจ าหน่าย  
E85 ว่ามีสถานบีริการที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจ านวนกว่า 30 สถาน ีซึ่งฝ่ายจดัการจะด าเนินการเพิม่เตมิข้อมูลในเว็บไซต์  
รวมทั้งจะอบรมให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มากยิง่ขึ้น 
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 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ระบบข้อมูลของ SUSCO Smart Member และ 
Rabbit Card มีความแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการจะหารือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

นายประยูร ยงสุวิมล ผู้ถือหุ้น ได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง ว่าบริษัทฯ จะมกีารร่วมลงทนุสร้างโรงแรมลักษณะ
Budget Hotel กับโรงแรมดุสิตธานีน้ันจริงหรือไม ่

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ได้ตอบว่า โครงการดงักลา่วมจีริง แตม่ิได้เป็นการร่วมลงทุนกับโรงแรม 
ดุสิตธานีตามที่ผู้ถือหุ้นถาม หากแต่ได้ร่วมมือกับ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในนาม “โรงแรมฮ็อป อินน์ (Hop Inn Hotel)”  
ในลักษณะให้เช่าทีด่ิน ซึ่งไดเ้ปิดให้บริการไปแล้วแห่งหนึ่งทีจ่ังหวัดระยองเรยีบร้อยแล้ว โดยใช้ที่ดินด้านหลังของสถานีบริการสาขา
ระยองเป็นทีต่ั้ง  
 นายประยูร ยงสุวิมล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิม่เติมวา่ บริษัทฯ มีแผนการจะสร้างโรงแรมแหง่ใหมเ่พิ่มในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหรือไม ่
 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ได้ชีแ้จงว่า จากการปรึกษากับผู้ท าโครงการโรงแรมฮ็อป อินน์ ได้ทราบว่า 
โรงแรมที่เปิดสาขาที่จงัหวดัเชียงใหม่ค่อนขา้งประสบความส าเรจ็ ได้รับการตอบรับดี ต้องการเปิดสาขาเพิ่มเติมและอยากหาพื้นที่
เปิดสาขาในเขตกรงุเทพฯ ดว้ย ซึง่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงแรมในบริเวณสถานีบริการของ 
บริษัทฯ ในจงัหวัดเชยีงใหม่ แตก่ารหาพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับสร้างโรงแรมนั้นค่อนขา้งยาก 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ไดแ้นะน าเพิ่มเตมิวา่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ น่าจะมีข้อมูลเชิงพกิัดน าทางดว้ย ยกตวัอย่าง 

กรณีของสถานีบริการคูแ่ข่ง ซึง่มกีารระบุสถานีบริการบนถนนทางหลวงวา่มีร้านบรกิารนวด 24 ชั่วโมงอยู่ เป็นต้น ยิ่งบริษัทฯ มีจ านวน 
สถานีไม่มากยิง่จ าเป็นต้องใหค้วามส าคญักับเรื่องนี้ ไม่จ าเป็นถงึกับต้องสร้าง Application บนโทรศัพท์เพราะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 
ในการพฒันา แตเ่มื่อบริษัทฯ มีเว็บไซต์อยู่แลว้ ก็ควรเพิ่มข้อมูลดงักล่าววา่ทีส่ถานีบริการแต่ละแหง่มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบา้ง  
เช่น ประเภทของน้ ามันที่จ าหน่าย ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ คารแ์คร์ ที่พัก เป็นต้น เพราะการเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจในการเขา้ใช้บริการมากขึ้น 
 นายกัณชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น ได้ขอใหป้ระธานกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดน้ ามันโลก ปัจจัยความเส่ียง 
รวมทั้งตลาดน้ ามันในประเทศ การค้าส่ง และมองสถานการณ์การค้าปลีกอยา่งไร เพราะในระยะหลังนีก้ารแขง่ขันค่อนขา้งรุนแรงมาก 
 ประธานฯ แจ้งวา่ ธุรกิจคา้ปลีกของบริษัทฯ ท าก าไรได้ค่อนขา้งน้อย แต่บริษัทฯ มีก าไรหลักจาก 1) ธุรกิจคา้ส่งตา่งประเทศ  
เพราะบริษัทฯ มีความคล่องตวัในการจัดการ  2) ธุรกิจน้ ามันเครือ่งบิน และ 3) ธุรกิจ NGV ซึ่งเปน็ธุรกิจที่มีการแขง่ขันไม่มากนัก 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่
 นายประยูร ยงสุวิมล ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมการจดักจิกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา  
ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ทีง่่ายและได้ผลอย่างกว้างขวาง อีกทัง้ได้เสนอแนะเพิม่เตมิวา่ นอกจากบริษัทฯ จะใช้พื้นท่ีในสถานีบริการ
สร้างโรงแรมแล้ว นา่จะเปิดใหเ้ชา่พื้นที่ว่างในสถานีบริการส าหรับที่ท าการไปรษณยี์ดว้ย เพราะที่ท าการไปรษณยี์หลายแหง่มีพื้นที่
ค่อนข้างจ ากัดและที่จอดรถคับแคบ หากท าไดน้า่จะช่วยเอื้อประโยชน์และท ารายได้ให้บรษิัทฯ มากขึ้น 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะข้างต้นซึง่ฝ่ายจัดการจะน าไปศกึษาความเป็นไปไดต้่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
แล้วได้ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.52 น. 
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https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPqtajnNPTAhVNO7wKHVbvDu0QFghUMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.theerawan.com%2Fth%2Four_business%2Fhotels_resorts%2Fhop_inn&usg=AFQjCNHY7XVlciAV88MJW1rHJqDUa4FDYA&sig2=WYzT5eYWGXdJrl1Mpa3jsQ

