
 
 
 
 
 
 

ที่ ซก.ก.363/2561  วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
 

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

 บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) (SUSCO) ขอน าสง่รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 ซึง่ไดม้ีการประชมุเมื่อวันท่ี 19  
เมษายน 2561 ตามเอกสารแนบ 
 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกีย่วกับรายงานการประชมุดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายัง  
SUSCO ได้ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยโปรดติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทที่อีเมล corporatesecretary@susco.co.th  
โทรศัพท์ 02-428-0029 ต่อ 110 หรือโทรสาร 02-428-8001 
 

 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
         
 
 
         (ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน)์ 
          กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักเลขานกุารบริษัท 
โทรศัพท ์ 0-2428-0029 ต่อ 110, 111 หรือ 113 
โทรสาร 0-2428-8001 
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รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 19 เมษายน 2561 
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. นายภิมุข สิมะโรจน ์ ประธานกรรมการบริหาร 
3.   นางพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.    นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
5. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระ 
6.  นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ 
7.    นายณรงค์ จุลชาต กรรมการ 
8. นายนพดล อัตวาวุฒิชยั  กรรมการ 

    9. นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
10.    นายมาวีร์ สิมะโรจน์  กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
 

กรรมการผู้ลาประชุม 
นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์  กรรมการบริหาร (ติดภารกิจ) 
(นายโยธิน อารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งหมดวาระในปีนี้และไม่ประสงค์ทีจ่ะต่อวาระ) 
  

หมายเหตุ:   สัดสว่นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90.90 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 านวยการฝ่ายธุรกิจเสริม 
9. นางสาวกมลา สินธุสุวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

10. นางสาวเพชรมาลี วฒันานิยม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
11. นางรัชดา เลื่องสุนทร หัวหน้าส านักกฎหมาย 
12. นายประนิต วีระพิพรรธ หัวหน้าส านักระบบข้อมูลสารสนเทศ 
13. นายเกียรติพงษ์ แซ่ลิ้ม หัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน 
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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้แทนจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3565 
2. นางสาวศศธิร ภู่จ านงค ์ ผู้ช่วยผู้จดัการ 

 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั 

1. คุณธนะวฒุิ พิบูลย์สวัสดิ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
2. คุณพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9012 

 

ก่อนเริ่มการประชุม   
เลขานุการบริษัทได้แนะน าเกีย่วกับความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม กรณีมเีหตุฉุกเฉิน 
 

 เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
 เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ มผู้ีถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 56 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจ านวน 237 ราย  
รวมเป็นจ านวน 293 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 623,000,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.64 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 ได้ขอให้นายธนพล ฐิติปุญญา ผู้ถือหุ้น  
เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสดว้ย  
 ต่อจากนั้น นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าทีเ่ปน็ประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทกุท่าน แล้วได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 เมือ่วนัอังคารที่ 25 เมษายน 2560 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันอังคารที ่25 
เมษายน 2560 ที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งดว้ยว่าคณะกรรมการได้ 

 พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกไว้ถกูต้อง และครบถ้วน จงึใหเ้สนอวา่ที่ประชุมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกลา่ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ              
ได้เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ ด้วยแล้ว 

  ประธานฯ ได้ถามวา่มีผู้ใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 เมือ่วันอังคารท่ี                   
25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 627,357,234 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

     หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ านวน 4,356,402 หุ้น 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
  ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

กรรมการผู้จดัการรายงานโดยสรปุจากรายงานประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม วา่ในปี 2560 เศรษฐกจิของประเทศเติบโตประมาณร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่เติบโตร้อยละ 3.3 โดยมี
แรงขับเคลื่อนหลักจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี และอุปสงค์ในประเทศที่ยงัคงขยายตัวได้อยา่ง
ต่อเนื่อง รวมถงึการใชจ้่ายและการลงทุนจากภาครฐัภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 23,424.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19,394.07 ล้านบาทในปี 2559 เป็น
จ านวน 4,030.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.78 เนื่องจากรายการท่ีส าคัญคือ รายได้จากการขายสุทธิเพิม่ขึ้น 
จากปริมาณการขายและราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้น มคี่าใช้จา่ยรวมจ านวน 23,023.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึง่มี
ค่าใช้จา่ยรวม 19,070.55 ล้านบาท เป็นจ านวน 3,952.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.73 เนือ่งจากรายการท่ีส าคัญ
คือ ต้นทุนขายทีเ่พิ่มขึ้นและต้นทนุในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น จากค่าขนส่งทีเ่พิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิม่ขึ้นและ 
ค่าเช่าทีเ่พิ่มขึ้นตามสถานีบริการท่ีเพิ่มขึ้น    

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 222.55 ล้านบาท ลดลงจ านวน 62.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ 
กับปี 2559 ที่มีจ านวน 284.78 ล้านบาท เนื่องจากมคี่าใช้จา่ยพเิศษด้านภาษจี านวน 115 ล้านบาท ตามที่ได้แจง้ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันท่ี 29 มถิุนายน 2560  

ส าหรับฐานะการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,785.94 
ล้านบาท หน้ีสินรวมจ านวน 2,193.61 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 3,592.33 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้น
ตามบัญชีหุ้นละ 3.27 บาท  

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสถานีบริการท่ีเปดิด าเนินการท้ังหมด 220 แห่ง สถานีบริการ NGV 12 แหง่ 
และสถานีบริการ LPG 10 แห่ง 

กรรมการผู้จดัการได้รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นวา่ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นตั้งแต่ปี 2559 และเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวรว่ม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงสรุปวา่  
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว 
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วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
กรรมการผู้จดัการรายงานว่า คณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุัติงบการเงินของบริษัทฯ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 85 ถงึหน้า 180 ของรายงานประจ าปี 2560          
ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกทา่นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้

        หน่วย: ล้านบาท 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 4,785.91 5,785.94 
หน้ีสินรวม 2,661.43 2,193.61 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,124.48 3,592.33 
รายได้รวม 15,536.87 23,424.94 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 265.68 222.55 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.20 

 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งด้วยวา่ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะทราบรายละเอยีดเกีย่วกับ 
งบการเงินเพิม่เติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม  
นายเมธ ีอันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ อธิบายเรื่องคา่ใชจ้่ายพเิศษดา้นภาษีจ านวน 115 ล้านบาท  
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ได้อธิบายวา่ เดิมบริษัทฯ ได้วางแผนวา่จะใช้บรษิัท ซัสโก้ ลูบริแคนท์ส จ ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากัด ในการด าเนินธุรกิจน้ ามันด้วยอีกบรษิัทหนึ่ง (บริษัทย่อยทัง้สองนี ้
บริษัทฯ ได้ซื้อมาเมื่อคราวที่ได้ซื้อกิจการน้ ามันของกลุ่มปิโตรนาสในประเทศไทยเมื่อปี 2555) แต่สุดท้ายก็ได้เลิกแผนการ
ไปน้ัน บริษัทย่อยดังกล่าวจึงไดถ้กูขายไปในปี 2557 ซึง่ก่อให้เกดิผลขาดทุนทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนแก่บรษิัท  
ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากัด และได้มกีารน าผลขาดทุนน้ันไปใช้ประโยชน์ทางดา้นภาษแีล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 
บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากัด ไดห้ารือกับกรมสรรพากรและสรรพากรใหค้วามเห็นว่า ผลขาดทนุท่ีเกิดขึ้นน้ัน ไม่สามารถ
น าไปใชใ้นการค านวณประโยชนท์างภาษีได้ท าให้เกดิภาระทางภาษีและเงินเพิม่แก่บริษัท ซัสโก้ ดลีเลอร์ส จ ากัด ทีต่้อง
ช าระเพิม่อีกเป็นจ านวนประมาณ 115 ล้านบาท และต้องบันทึกค่าใช้จา่ยดงักลา่วทัง้จ านวนในคราวเดียวในงบการเงิน
รวมไตรมาส 2 ปี 2560 ของบรษิทัฯ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2560  

เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิหรือให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ที่ประชมุได้มีมติอนมุัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทีผู้่สอบบัญชีไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้ :-  

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 622,183,334 99.18 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 5,173,900 0.82 
บัตรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไร 

   ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
 กรรมการผู้จดัการรายงานว่า บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
ก าไรสุทธหิลังหักภาษเีงินได้นติิบคุคล นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใชเ้งินเพื่อการขยายธุรกจิ   

ในปี 2560 บริษัทฯ มกี าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานจ านวน 265.683 ล้านบาท และมีก าไรสะสมยกมาจาก 
ปี 2559 จ านวน 454.149 ล้านบาท รวมเป็นก าไร 719.832 ล้านบาท คณะกรรมการจงึมมีติใหเ้สนอ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรดังกล่าว ดงันี้                                                                                                                       
หน่วย: พันบาท 

รายการ ปี 2560 
(1)  ณ วันท่ี 1 มกราคม มีก าไรสะสมยกมา 454,149 
(2)  ก าไรสุทธิของป ี2560 265,683 
(3)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) และ (2)   719,832 
(4)  หัก  เงินทุนส ารองตามกฎหมาย                    (13,284) 
(5)  หัก  เงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2559 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2560  
             ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน                      

 
(66,000) 

(6)  หัก  เงินปันผลงวดครึ่งแรกของปี 2560 ท่ีได้จา่ยในเดือนกันยายน 2560   
             ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 
      หัก  หากที่ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุัติใหจ้่ายเงินปันผลงวดครึง่หลังของปี 2560  
             ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จะเป็นเงิน 

 
(22,000) 

 
(99,000) 

(7)  จะเหลือเงินก าไรสะสมยกไป (หักรายการท่ี (3) ดว้ยรายการท่ี (4), (5) และ (6))        519,548 
  

  กรรมการผู้จดัการได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบดว้ยว่า เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการได้มีมตใิห้ 
 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดครึ่งแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 22,000,000.02 บาท               

ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นแล้วเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 เมื่อรวมกับเงินปันผลงวดครึง่หลังของปี 2560 ท่ีก าลัง 
 ขออนุมัติจากที่ประชมุ ในอัตราหุน้ละ 0.09 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2560 หุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็น 
 เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 121,000,000.11 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 45.54 ของก าไรสุทธิของปี 2560 อัตราการจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเก็บเงินไว้ใช้ใน 
 การขยายธุรกจิ และได้แจ้งต่อไปอีกว่าบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์

ที่ 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (ในปี 2559 บรษิัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลรวมทั้งป ี
 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเปน็เงินท้ังส้ิน 121,000,000.11 บาท) 

 จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม  
 นายเมธ ีอันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น ไดเ้สนอแนะว่า บริษัทฯ ควรก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงนิปันผล (XD) 
คนละวันกับวันก าหนดรายชื่อผู้มสิีทธิเข้าร่วมประชุม (XM) เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่เปล่ียนแปลง
ไปแล้ว จากการก าหนดวัน XD ล่วงหน้าก่อนวันประชุม แต่ที่ประชมุอาจจะมมีติไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 กรรมการผู้จดัการได้ชี้แจงวา่ การท่ีบริษัทฯ ก าหนดวัน XD เป็นวนัเดียวกับ XM เนื่องจากต้องการให้ผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่จะได้รับเงินปันผล หากก าหนดแยกเป็น 2 วัน 
กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนในวันนี้อาจจะเป็นคนละกลุ่มกบัผู้ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผล ซึ่งหมายความวา่  
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การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่ง อาจจะส่งผลกระทบแก่ผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึง่ บริษัทฯ จึงเลือกด าเนินการ
ตามแนวทางดงักล่าว  
 นายสุชาติ กัมพลกาญจนา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายปันผล ว่าใช้ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม
หรืองบเฉพาะกจิการในการค านวณร้อยละของเงินปันผล 
 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ใช้ก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกจิการในการค านวณ เนือ่งจากบริษัท
ย่อยแต่ละบริษัทก็มีนโยบายการปันผลเป็นของตนเอง  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชมุมีมติตามที่คณะกรรมการ
เสนอ กล่าวคือ ให้จัดสรรก าไรเปน็ทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 13.284 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลงวดครึ่งหลัง 

 ของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 99,000,000.09 บาท ด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก ดังนี ้:- 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 612,769,335 97.67 
ไม่เห็นด้วย 14,637,300 2.33 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

           
หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 49,401 หุ้น 

 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทรายงานวา่ ส าหรับวาระน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ควรจะ

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในระหว่างวันท่ี 30 ตลุาคม ถงึวันท่ี 29 
ธันวาคม 2560 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมายังบริษัทฯ และได้รายงานต่อไปวา่ ในการประชุมสามัญประจ าปี 2561                   
ครั้งนี ้มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ังหมด 4 ทา่น คือ     

5.1  นายมงคล สิมะโรจน ์ ประธานกรรมการ 
5.2  นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร 
5.3  นายโยธิน อาร ี กรรมการอิสระ 
5.4  นายพงศธร ฉัตรนะรัชต ์ กรรมการบริหาร 

 นายโยธิน อารี ซึง่เป็นกรรมการอสิระท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปี 2561 น้ี 
ได้แจ้งความประสงค์ทีจ่ะไม่ขอเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก 

คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์                          
ของกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นวา่เหมาะสม และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง จงึได้เสนอคณะกรรมการใหเ้สนอต่อที่ประชมุพิจารณาเลือกตั้งบุคคลท้ัง 3 กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึ่ง โดยไม่เสนอชื่อกรรมการอิสระใหม่มาด ารงต าแหน่งแทนนายโยธิน อารี เนื่องจากเห็นว่าจ านวนกรรมการอิสระ
ยังคงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ-
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการก็เห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน
และสรรหาจึงมมีติใหเ้สนอชื่อกรรมการท้ัง 3 ท่านให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/


7/12 
 

 
ในการน้ี บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทา่น ให้แก่ผู้ถือหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญ 

ประชุมดว้ยแล้ว หากบุคคลดังกล่าวได้รับการเลือกตัง้บริษัทฯ จะมีกรรมการรวมจ านวนท้ังส้ิน 11 ท่าน 
เลขานุการบริษัทได้แจง้ดว้ยว่า กรรมการแต่ละทา่นท่ีหมดวาระจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้น 

ที่ตนถือเพื่อเลือกตั้งตนเอง โดยนายมงคล สิมะโรจน์ ถือหุ้นจ านวน 134,200,000 หุ้น นายภิมุข สิมะโรจน์ ถือหุ้นจ านวน 
31,550,000 หุ้น และนายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ ถือหุ้นจ านวน 4,100,000 หุ้น   

ประธานฯ ได้ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี้ :- 
5.1  นายมงคล สิมะโรจน์         ประธานกรรมการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 490,235,835 78.14 
ไม่เห็นด้วย 2,270,800 0.36 
งดออกเสียง 134,900,000               21.50 
บัตรเสีย 0 0.00 

  

 5.2  นายภิมุข สิมะโรจน์          ประธานกรรมการบริหาร 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 591,611,435 94.29 
ไม่เห็นด้วย 4,245,200 0.68 
งดออกเสียง 31,550,000 5.03 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

      5.3  นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์          กรรมการบริหาร  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 619,061,435 98.67 
ไม่เห็นด้วย 4,245,200 0.68 
งดออกเสียง 4,100,000 0.65 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาหน้าทีแ่ละ 

ความรับผิดชอบท่ีกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนอื่น                
ที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวา่อัตราเดิมที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อปี 2560  
ยังเป็นอตัราที่เหมาะสม  
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ประธานฯ แจ้งวา่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่สนอให้คง

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้ในอัตราเดิม จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ               
และกรรมการตรวจสอบประจ าป ี2561 เป็นคา่เบี้ยประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ดังนี้  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (ปทีี่เสนอ) ปี 2560 
(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)  
 

   ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม  
นายเมธ ีอันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าเบี้ยประชมุแบบเหมาจา่ยหมายถึงอยา่งไร  
ประธาน ได้ชี้แจงวา่ เป็นคา่เบีย้ประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดประชุม 

ทุกเดือน แต่หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง กจ็ะได้รับคา่เบี้ยประชุมเทา่กับการประชมุครั้งเดียว  
  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิหรือให้ความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชมุได้มมีตอินุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้:- 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 627,443,595 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

          
หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 36,960 หุ้น 

 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561  

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน 
                   ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอและคณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว 

เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ตาม
รายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

1)  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ 
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ 
3)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752   

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

 ส าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 นั้น ควรก าหนดให้เป็นเงินจ านวน 1,430,000 บาท                                            
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ยานพาหนะ คา่โทรศพัท์ ฯลฯ) ประกอบด้วย  

ก)  ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2561 จ านวน 830,000 บาท  
 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 50,000 บาท 
ข)  ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 600,000 บาท     
 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 330,000 บาท 
กล่าวโดยสรุปคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 จ านวน 1,430,000 บาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 280,000 บาท 

หรือลดลงร้อยละ 16.37 ซึ่งค่าสอบบัญชีนั้นเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีต้องตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ทั้ง 3 ท่านจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยอีก 7 บริษัทด้วย คือ  
1)  บริษัท ซัสโก้รีเทล จ ากัด  2)  บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด  
3)  บริษัท สิริเจริญวัฒนา จ ากดั  4)  บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากดั  
5)  บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั    6)  บริษัท ซัสโก้ มารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั และ 
7)  บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม 
เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปว่า ท่ีประชุมมมีติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
1)  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ 
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ 
3)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752    

                  และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 1,430,000 บาท (ไม่รวมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ                           
ตามทีจ่่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :- 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 627,453,595 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

   

                     หมายเหตุ:  ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ านวน 10,000 หุ้น 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขและเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 30 (เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้) และแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วา่ด้วยวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงคอ์ีก 1 ข้อ เปน็ ข้อ (56) 
 8.1  การแก้ไขและเพิ่มเติมขอ้บังคบัของบริษทัฯ ข้อ 30 (เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น) 
                 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 

เลขานุการบริษัทรายงานวา่การเสนอขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเตมิโดยค าส่ังของหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรือ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
โดยมีรายละเอียดทีเ่สนอขอให้แก้ไขและเพิ่มเติม ดงันี้  
จากเดิม   
“ข้อ 30  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือน

นับแต่วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท  
การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้วใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม              

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนได้ไม่นอ้ยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผู้ถือหุน้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้ประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุน้ภายในหนึง่
เดือนนบัตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” 

 

เป็น 

“ขอ้ 30 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในส่ีเดือน
นับแต่วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้วใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม                   
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุน้นับ
รวมกันได้ไมน่้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้เปน็การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แตต่้องระบุเรื่องและเหตุผล 
ในการทีข่อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ 
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณทีี่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุน้
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวนันับแตว่ันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี้ ให้ถือว่าเปน็การประชุม            
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มี
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณทีี่ปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นที่เปน็การเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเปน็องคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนัน้ให้แก่บริษัท” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุมีมตใินวาระน้ี  
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตกิารแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบงัคับของบรษิัทฯ ข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม

ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ :- 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 627,433,595 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 20,000 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
8.2  การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธ ิข้อ 3. ว่าด้วยวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ  
 เป็น ขอ้ (56) 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทรายงานวา่ เพื่อให้ครอบคลุมถงึธุรกจิที่บริษัทฯ อาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ  
โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เปน็ ข้อ (56) ดังนี้  

“(56) ประกอบกิจการคา้ ถ่านหิน ก๊าซ NGV (กา๊ซธรรมชาติส าหรับรถยนต์) กา๊ซ LPG (กา๊ซปิโตรเลียมเหลว) 
น้ ามันกา๊ด เอทานอลแปลงสภาพ ไบโอดีเซล น้ ามันเตา และผลิตภัณฑ์อย่างอื่นท่ีก่อใหเ้กิดพลังงาน” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุมีมตใินวาระน้ี  
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าดว้ยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่ม

วัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็น ข้อ (56) ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ :- 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 627,433,595 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 20,000 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ 

  - ไม่ม ี- 
 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
นายพรภัทร จินตนาวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกีย่วกับแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต 
ประธาน ได้ชี้แจงวา่ นอกเหนือจากการจ าหน่ายน้ ามันตามสถานบีริการแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการจ าหน่ายน้ ามันเครื่องบิน                    

การส่งออกน้ ามันไปจ าหน่ายประเทศเพื่อนบา้น ซึ่งท าให้บรษิัทฯ มแีหล่งรายได้อืน่ที่นอกเหนือจากการจ าหน่ายน้ ามันตามสถานี
บริการทั่วประเทศ 

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมวา่ ในส่วนของการบริหารสถานีบริการน้ัน ทางบริษัทฯ ไดป้รับยุทธศาสตร์และก าลัง
ด าเนินการจดักลุ่มสถานีบริการส่วนใหญใ่ห้อยู่เป็นกลุ่มๆ (zoning) เพราะบริษัทฯ มีข้อจ ากดัด้านงบประมาณที่จะด าเนินการในดา้น
ต่างๆ เมื่อเทยีบกับคูแ่ข่ง ดังนั้นหากบริษัทฯ มุง่เน้นขยายสถานเีฉพาะบางพื้นที่ ที่บริษัทฯ พอจะแขง่ขันได้ ไม่ขยายกระจายไปทุกๆ ที่  
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บริษัทฯ ก็จะสามารถลดความเสียเปรียบในการแขง่ขันได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ การตรวจดูแลสถานีบริการ และยังชว่ย

ประหยัดงบประมาณในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ เนื่องจากสถานีบริการของบริษัทฯ กระจายตัวอยู่ทัว่ประเทศมาในอดตี  
คงต้องใช้เวลาพอสมควรในการด าเนินการ  

นายกติติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นวา่บัตรสมาชิก SUSCO Smart Member ไม่ค่อยท ากิจกรรมประชา- 
สัมพันธเ์มื่อเปรียบเทียบกับบริษทัฯ คู่แข่ง  

กรรมการผู้จดัการรับข้อแนะน าดงักล่าวเพื่อน าไปปรับปรุงและได้ชี้แจงวา่ ปัจจุบันมีสมาชกิ 400,000 กว่าราย แตใ่นความ- 
เป็นจริงอาจจะมีมากถึง 600,000-700,000 ราย เนื่องจาก SUSCO Smart Member มีจุดเด่น คือ การใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสะสม
คะแนน สมาชกิในครอบครัวเดียวกันสามารถใชเ้บอร์เดยีวกันรว่มกันสะสมคะแนนได้ นอกจากนี้บริษัทฯ เพิ่งจะจดัท า Mobile 
Application เพื่อให้สมาชิกเขา้ไปดูคะแนนสะสม ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะท าการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป  

นายประยูร ยงสุวิมล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับภาระหนี้สินท่ีเกิดจากการซื้อกจิการน้ ามันของกลุ่มปิโตรนาส 
 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ได้แจ้งว่าบริษัทฯ จะช าระหนี้เงินกูจ้ากการซื้อกิจการน้ ามันของกลุ่มปิโตรนาส 
หมดภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 นี้  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
แล้วได้ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.20 น. 
 
 
 
                - มงคล สิมะโรจน ์-                  - วีรินทร์ สิมะโรจน์ - 
 

                 (มงคล สิมะโรจน์)                                                                                    (วีรินทร์ สิมะโรจน์) 
                ประธานในที่ประชุม                                                            เลขานุการบริษัท 


