
 

 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปี 2563 
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  
 

  

 
 

 
 
งดแจกของช าร่วย : เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ใหย้กเลิกการแจกของช ารว่ย 
  ในการประชุมสามัญประจ าปี ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ จงึได้งดแจกของช าร่วย  
     อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจดัเครื่องดื่มและอาหารว่าง ไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
    ที่มาร่วมประชมุ (1 ทา่น ต่อ 1 ชุด) 

แนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามทีม่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์
ดังกล่าว จงึขอแจง้ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ดงันี ้

1. ขอให้ผู้ถือหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือมีอาการผิดปกตเิกี่ยวกับ 
ทางเดินหายใจ มอบฉันทะให้ผู้อืน่หรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เข้าร่วมประชมุแทน โดยส่งหนังสือ- 
มอบฉันทะ มาที่ส านักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะจดัตั้งจุดคดักรองบริเวณชั้น 1 ของอาคารที่จะจัดประชุม กรณีที่พบผู้มีความเส่ียง บริษทัฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ผู้นั้นเข้าหอ้งประชุม แตจ่ะขอให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
เข้าร่วมประชมุแทน 
 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครดั 



หน้านี้เว้นไว้โดยเจตนา
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ที่ ซก.ก. 121/2563              วันท่ี 9 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 
  2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน (ทีต่้องน ามาในวนัประชุม)     

 3.   ประวัติกรรมการท่ีคณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 
    ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

   4.   ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
   5.   เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้ารว่มประชุม 
   6.   ข้อมูลส าหรับผู้เข้ารว่มประชมุ 
   7. วิธีการใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับการดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
   8.   แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม 

   9.   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
  10.   ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้มีมติใหจ้ดัประชมุสามญัประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดทีี่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 
ชั้น ของบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึง่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะกรงุเทพมหานคร 
โดยมีวาระการประชุม ดงันี้  
 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 25 เมษายน 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 25 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชมุสามัญประจ าปี และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ 
ของบรษิัทฯ (www.susco.co.th) ด้วยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการท่ี 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ   รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 ได้มีการบันทึกอยา่งถูกต้อง 
ครบถ้วน ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจึงควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
คะแนนเสียง  เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562  
 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชมุ (ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยรายการท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดังกล่าว 
คะแนนเสียง  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนดให้บรษิัทฯ ต้องจัดท า 
 งบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มกีารตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อน 
 เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิ (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยรายการท่ี 2) ซึง่สรุปสาระส าคัญได ้ดังนี ้

              หน่วย : ล้านบาท 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 4,932.70 5,673.87 
หน้ีสินรวม 2,530.75 2,060.62 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,401.95 3,613.25 
รายได้รวม 17,577.55 28,144.42 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 399.91 388.16 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.36 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัตงิบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแล้ว  
 คะแนนเสียง  เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปนัผล 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงิน 
 เพื่อการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ การจา่ยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกนิกว่าก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ  
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมจ านวน 

388.160 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมมีติใหเ้สนอท่ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนมุัติการจดัสรรก าไร
ดังกล่าว ดงันี้  

    

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 
1.  ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)                                                                                              388.160 283.680 
2.  จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น)                                                                                                                       1,050 1,100 
3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)   แบ่งเป็น                                                                                                     0.19 0.13 
     - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                                                                                             0.08 0.05 
     - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)                                                                                            0.11 0.08 
4.  เงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (ล้านบาท)                                                                                                                    199.500 143.000 
5.  อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลกับก าไร 
     ส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)                                51.40 50.41 

 

 
เงินปันผลทั้งหมดที่ไดจ้่ายและจะจ่ายส าหรับปี 2562 เป็นเงินหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น 199,500,010.64 บาท ซึง่เท่ากับร้อยละ 51.40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของปี 2562  
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   อัตราการจา่ยเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทฯ 
ได้จัดสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 19.995 ล้านบาทแล้ว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 13  
มีนาคม 2563 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค านวณและหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นคา่ใช้จ่ายไว้แล้ว ในอตัราร้อยละ 20 ฉะนั้น   
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถใช้เครดิตทางภาษีได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรตามที่กล่าวข้างต้น
และการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผล 

ระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย 
ส าหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท 

คะแนนเสียง  เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบังคบัของ 
 บริษัทข้อ 17 ซึง่ก าหนดวา่ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 
 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ 
 ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน 11 ท่าน  โดยในการประชมุสามัญประจ าปคีรั้งนี้ มีกรรมการ 
 ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดังนี้  

(1)  นายประกติ ประทีปะเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(2)  นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(3)  นายนพดล อัตวาวุฒิชยั กรรมการ 
(4)  นายมาวีร์ สิมะโรจน ์  กรรมการ 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบคุคล 

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไมม่ีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ 
คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการ  

โดยค านงึถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลท่ีเหมาะสมแลว้ อีกทั้งเห็นว่า 
เพื่อให้การบริหารงานของบรษิัทฯ ด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง จึงได้เสนอคณะกรรมการให้เสนอต่อทีป่ระชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 1) นายประกิต ประทีปะเสน 2) นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ 3) นายนพดล อัตวาวุฒิชยั 
และ 4) นายมาวีร์ สิมะโรจน์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 ประวัติของกรรมการท้ัง 4 ท่านทีก่ล่าวถงึขา้งต้น ปรากฏตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

รายการท่ี 3 หากบุคคลดงักลา่วได้รับการเลือกตั้ง คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย  
 (1) นายมงคล สิมะโรจน ์ (2)   นายภิมุข สิมะโรจน ์  
 (3)   นางพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน์ (4)   นายประกิต ประทีปะเสน 
 (5)   นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ (6)   คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค 
 (7)   นายณรงค์ จุลชาต (8)   นายนพดล อัตวาวุฒิชยั 
   (9)   นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์               (10)   นายพงศธร ฉัตรนะรัชต ์
   (11)   นายมาวีร์ สิมะโรจน ์    
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนกุรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ 
สรรหา ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ทา่น กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

 คะแนนเสียง  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น 
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะได้รับเลือกตั้ง 
  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 
  ซึ่งก าหนดว่า “การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ประกอบไปด้วย 
 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ” 

คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นท่ีมีธุรกจิและขนาด 
ใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ดว้ยแล้ว เหน็ว่าอัตราเดิมที่ได้จา่ยในปี 2562 ยังเป็นอัตราที่เหมาะสม จงึเห็นควร 
เสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในอัตราเหมาจา่ยเดือนละ ดังนี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
(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)  
                   ใหค้่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบดงักล่าว มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563  
  ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นยังมิได้มีการก าหนดไว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ 
สรรหา ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563  
เป็นค่าเบี้ยประชมุเหมาจา่ยเป็นรายเดือนในอัตราเดิมที่ได้จา่ยในปี 2562  
คะแนนเสียง  ไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 

ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกป ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

1)  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699  
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 



5
5 

 

3)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีดังกล่าวไมม่ีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย 
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกับบุคคลดังกลา่ว  

ที่ประชุมควรก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1,516,000 บาท (ไม่รวม 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง เชน่ ค่าพาหนะ คา่โทรศัพท์ ฯลฯ) ซึง่แยกเป็นรายการย่อยได้ ดังนี้  

(ก)  ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2563 จ านวน 880,000 บาท  
 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 25,000 บาท 
(ข)  ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 636,000 บาท     
 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 18,000 บาท 
กล่าวโดยสรุป คา่ตอบแทนประจ าปี 2563 จ านวน 1,516,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน  

43,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 ซึ่งคา่สอบบัญชีนั้นเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีต้องตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ทั้ง 3 ท่านจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยอีก 6 บริษัทด้วย คือ  
1)  บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด  2)  บริษัท สิริเจริญวัฒนา จ ากัด   
3)  บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากัด  4)  บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั     
5)  บริษัท ซัสโก้ มารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั และ 6)  บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ควรแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 
 คะแนนเสียง    เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  
 

คณะกรรมการได้มีมติให้แจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ ให ้
วนัศุกรท์ี่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและเพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผล  

ส าหรับท่านที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออก
เสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการ 
หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุม ในการน้ี ท่านและผู้รับมอบฉันทะของท่านจะต้องกรอก
ข้อมูลแล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยรายการที่ 5 และ 9 เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมหรือท่านอาจมอบฉันทะให้นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์  กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้  ข้อมูลเกี่ยวกับ                             
นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ ปรากฏในเอกสารตามรายการที่ 10 ของส่ิงที่ส่งมาด้วย ในกรณีหลังนี้ ขอให้ท่านส่งหลักฐานและ
เอกสารตามท่ีได้ก าหนดไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วยรายการที่ 5 และ 9 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงนางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์                       
ณ ที่ท าการของบริษัทฯ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 
 อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนด้วยว่า เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  
และรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสมที่ควรจะด ารงต าแหน่งกรรมการและค าถามต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญประจ าปี 2563 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.susco.co.th ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 
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ธันวาคม 2562 แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อผู้ที่ควรจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และค าถามมายัง
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งให้แก่ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการท่ี 2  
หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบของหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส านักเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0-2428-0029 ต่อ 110, 111 หรือ 113 หรือ โทรสาร 0-2428-8001 
 
 ขอแสดงความนับถือ     
  
                       
 
                                   (ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์) 
                     กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 
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 ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
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.    นายพงศธร ฉัตรนะรัชต ์ กรรมการบริหาร 

  10. นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์  กรรมการผู้จดัการ 
11.    นายมาวีร์ สิมะโรจน์  กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
 

หมายเหต:ุ   สัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 
 

 รายนามผู้บริหารผู้เข้ารว่มประชมุ  
1. นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดดา้นการเงิน) 

 และรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
2. นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน์ เลขานุการบริษัท 
3. นายพรชัย วิระวงษ์นุสร ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
4. นายสุนทร ยุรศักดิ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายคลังน้ ามัน 
5. นายกันพล นกจันทร ์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 
6. นางสาวมุกดาวรรณ รุทธพิชัยรักษ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายจัดหาและจัดซือ้ 
7. นางสาวกานต์สินี สนองจิตเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจเสริม 
8. นางสาวเพชรมาลี วฒันานิยม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
9. คุณปัญญดา วรรณโกวิท         รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 

10. นางรัชดา เลื่องสุนทร หัวหน้าส านักกฎหมาย 
11. นายประนิต วีระพิพรรธ หัวหน้าส านักระบบข้อมูลสารสนเทศ 
12. นางสาววกิานดา วรรณศิริ หัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน 
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 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 53 ราย และมผู้ีรับมอบฉันทะจ านวน 52 ราย  
รวมเป็นจ านวน 105 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 588,962,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.54 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน 
1,100,005,556 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 านวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสิทธิออกเสียง ได้จ านวนสุทธิเทา่ไร 
จะถือเป็นคะแนนเสียงของการลงมตใินวาระน้ัน กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนจาก 
ใบมอบฉันทะ และจะแสดงคะแนนของแต่ละวาระบนจอภาพ หลังจากที่ประชุมไดม้ีมติในวาระนั้น   
 หลังจากนั้น ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม อีกทั้งแจ้งว่า ได้ขอให้นายณัฐวรรธน์ อธิธนวฒัน์ ผู้ถือหุ้น  
เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสดว้ย  
 ต่อจากนั้น นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าทีเ่ปน็ประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทกุท่าน แล้วได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมือ่วนัพฤหสับดทีี่ 19 เมษายน 2561 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันพฤหสับดีที ่19 
เมษายน 2561 ที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งดว้ยว่าคณะกรรมการได้ 

 พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกไว้ถกูต้อง และครบถ้วน จงึใหเ้สนอวา่ที่ประชุมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกลา่ว อนึ่ง บรษิัทฯ ได้ส่งรายงานการประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ              
ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ ด้วยแล้ว 

  ประธานฯ ได้ถามวา่มีผู้ใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมือ่วันพฤหัสบดีที ่
19 เมษายน 2561  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 588,967,708 99.99 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
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     หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ านวน 55,100 หุ้น 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

กรรมการผู้จดัการรายงานโดยสรปุจากรายงานประจ าปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม วา่ในปี 2561 เศรษฐกจิของประเทศเติบโตประมาณร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่เติบโตร้อยละ 3.9 จาก
การเพิม่ขึ้นของการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จา่ยการลงทุนจากภาครัฐ ในขณะท่ีการส่งออกสินค้าสุทธิ
นั้นชะลอตัวลง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีปริมาณขายน้ ามันโดยรวมทัง้ส้ิน 1,259 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 112 ล้านลิตรจากปี 2560 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.73 ซึง่สูงกวา่ค่าเฉล่ียของภาพรวมธุรกิจน้ ามนัในประเทศ โดยปจัจัยที่ท าให้บริษัทฯ สามารถเติบโต
ได้สูงกวา่ภาพรวมอุตสาหกรรมเกิดจากการขยายตวัของการขายส่งน้ ามันไปต่างประเทศและการขายน้ ามันอากาศยาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 28,245 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 23,425 ล้านบาทในปี 2560 เปน็จ านวน 
4,820 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.58 เนื่องจากรายการท่ีส าคัญคือมีรายได้จากการขายเพิม่ขึน้จากปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้น  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 283.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.13 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกับป ี2560 ที่มี
จ านวน 222.55 ล้านบาท ถือเป็นปีท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 

ส าหรับฐานะการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,868.06 
ล้านบาท หน้ีสินรวมจ านวน 2,291.89 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 3,576.17 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้น
ตามบัญชีหุ้นละ 3.25 บาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสถานีบริการท่ีเปดิด าเนินการท้ังหมด 227 แหง่ สถานีบริการ NGV 12 แหง่ 
และสถานีบริการ LPG 11 แห่ง 

กรรมการผู้จดัการได้รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นวา่ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นตั้งแต่ปี 2559 และเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวรว่ม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) บริษัทฯ ไดท้ าการประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชั่นทุกปี และ 
มีมาตรการควบคมุภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพยีงพอ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงสรุปวา่  
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
กรรมการผู้จดัการรายงานว่า คณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุัติงบการเงินของบริษัทฯ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 86 ถงึหน้า 158 ของรายงานประจ าปี 2561          
ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกทา่นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
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        หน่วย: ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์รวม 4,933.94 5,868.07 
หน้ีสินรวม 2,611.84 2,291.90 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,322.10 3,576.17 
รายได้รวม 18,283.16 28,244.75 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 351.62 283.68 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.26 

 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งด้วยวา่ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะทราบรายละเอยีดเกีย่วกับ 
งบการเงินเพิม่เติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม  
เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว            
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-  

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 585,536,608 99.12 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 5,173,900 0.88 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ านวน 1,742,800 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไร 

   ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
 กรรมการผู้จดัการรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษเีงินไดน้ิติบุคคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อ                
การขยายธุรกจิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมจ านวน 283.680 
ล้านบาท คณะกรรมการจึงมมีตใิห้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรดังกลา่ว ดงันี้  
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1.  ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)                                                                                              283.680 222.547 
2.  จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น)                                                                                                                       1,100 1,100 
3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)                                                                                                          0.13 0.11 
     - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                                                                                             0.05 0.02 
     - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)                                                                                            0.08 0.09 
4.  เงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (ล้านบาท)                                                                                                                    143.000 121.000 
5.  อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลกับก าไร 
     ส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)                                50.41 54.37  

  
บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หาก

จะจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดครึ่งหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  จะรวมเงินปันผลทั้งหมดที่จะจ่าย
ส าหรับปี 2561 เป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ 143,000,444.53 บาท ซึ่งเทา่กับร้อยละ 50.41 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของปี 2561  

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดจ้ัดสรร
ก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 17.581 ล้านบาทแล้ว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 และ             
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562  

  จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึสรุปว่า ที่ประชุมมีมตติามที่คณะกรรมการเสนอ 
กล่าวคอื ให้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 17.581 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลงวดครึ่งหลัง 

 ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 88,000,444.48 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้:- 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 591,093,708 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

           

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 333,200 หุ้น 
 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทรายงานวา่ ส าหรับวาระน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ควรจะ

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในระหว่างวันท่ี 26 ตลุาคม ถงึวันท่ี 28 
ธันวาคม 2561 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมายังบริษัทฯ และได้รายงานต่อไปวา่ ในการประชุมสามัญประจ าปี 2562                   
ครั้งนี้ มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ังหมด 4 ทา่น คือ    
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5.1  นางพวงเพ็ชร์ ทวชีัยวฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.2  คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ 
5.3  นายณรงค์ จุลชาต กรรมการ 
5.4  นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน ์  กรรมการผู้จดัการ 

 คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์                          
ของกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นวา่เหมาะสม และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง จงึได้เสนอคณะกรรมการใหเ้สนอต่อที่ประชมุพิจารณาเลือกตั้งบุคคลท้ัง 4 กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกเ็ห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาจึงมมีตใิห้เสนอ
ชื่อกรรมการท้ัง 4 ทา่นให้ที่ประชมุพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 ในการน้ี บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของกรรมการท้ัง 4 ทา่น ให้แก่ผู้ถือหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญ 

ประชุมดว้ยแล้ว หากบุคคลดังกล่าวได้รับการเลือกตัง้ บริษัทฯ จะมีกรรมการรวมจ านวนท้ังส้ิน 11 ท่าน 
เลขานุการบริษัทได้แจง้ดว้ยว่า กรรมการแต่ละทา่นท่ีหมดวาระจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้น 

ที่ตนถือเพื่อเลือกตั้งตนเอง โดยนางพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน์ ถือหุ้นทางตรง จ านวน 114,760 หุ้น คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค 
ถือหุ้นทางตรง จ านวน  3,391,555 หุ้น  นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์ ถอืหุ้นทางตรง จ านวน 11,250,700 หุ้น และถือหุ้น
ทางอ้อมโดยคู่สมรส จ านวน 3,000,000 หุ้น รวม 14,250,700 หุน้ 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 

5.1  นางพวงเพ็ชร์ ทวชีัยวฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 589,179,048 99.68 
ไม่เห็นด้วย 1,799,900 0.30 
งดออกเสียง 114,760               0.02 
บัตรเสีย 0 0.00 

  

 5.2  คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 585,902,253 99.12 
ไม่เห็นด้วย 1,799,900 0.30 
งดออกเสียง 3,391,555 0.57 
บัตรเสีย 0 0.00 
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      5.3  นายณรงค์ จุลชาต     กรรมการ  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 584,708,008 98.92 
ไม่เห็นด้วย 6,385,700 1.08 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
      5.4  นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน ์     กรรมการผู้จัดการ  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 572,207,208 96.80 
ไม่เห็นด้วย 4,635,800 0.78 
งดออกเสียง 14,250,700           2.41 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาหน้าทีแ่ละ 

ความรับผิดชอบท่ีกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนอื่น                
ที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวา่อัตราเดิมที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อปี 2561  
ยังเป็นอตัราที่เหมาะสม  

ประธานฯ แจ้งวา่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่สนอให้คง
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้ในอัตราเดิม จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ               
และกรรมการตรวจสอบประจ าป ี2562 เป็นคา่เบี้ยประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ดังนี้  

 
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 (ปทีี่เสนอ) ปี 2561 

(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 มีผลตั้งแตว่ันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปว่า ที่ประชุมได้มมีติอนุมตัิคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้:- 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 591,043,708 99.99 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

          

 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
                   เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้

น าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปน้ี 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

1)  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699  
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
3)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561  

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

 ส าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 นั้น ควรก าหนดให้เป็นเงินจ านวน 1,473,000 บาท                                            
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ยานพาหนะ คา่โทรศพัท์ ฯลฯ) ประกอบด้วย  

(ก)  ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2562 จ านวน 855,000 บาท  
 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 25,000 บาท 
(ข)  ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับ 3 ไตรมาส จ านวน 618,000 บาท     
 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 18,000 บาท 
กล่าวโดยสรุปคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 จ านวน 1,473,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 43,000 บาท  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ซึง่คา่สอบบัญชีนั้นเหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ทั้ง 3 ท่านจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยอีก 6 บริษัทด้วย คือ  
1)  บริษัท น้ ามันสยามมงคล จ ากัด  2)  บริษัท สิริเจริญวัฒนา จ ากัด   
3)  บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ากดั  4)  บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั     
5)  บริษัท ซัสโก้ มารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั และ 6)  บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม 
เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปว่า ท่ีประชุมมมีติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
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1)  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ 
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ 
3)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752    

                  และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 1,473,000 บาท (ไม่รวมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ                           
ตามทีจ่่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 591,043,708 99.99 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

   

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ 

  - ไม่ม ี- 
 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกทา่น 

แล้วได้ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. 
 
 
 
                      
 

                 (มงคล สิมะโรจน์)                                                                                    (วีรินทร์ สิมะโรจน์) 
                ประธานในที่ประชุม                                                            เลขานุการบริษัท 
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ประวัติกรรมการทีค่ณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
 
ชื่อ - ชื่อสกลุ นายประกิต ประทีปะเสน  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

และประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ 77 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษา   -  M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A. 

-  B.A. Science in Business Administration, Siliman University, Durnaguete, Philipines. 
ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชีและการเงิน, ด้านการบริหารจัดการ 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
ไทย (IOD) 

-  Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption (R-CAC 1/2013) 
-  Role of the Chairman Program (RCP 15/2007) 
-  Director Accreditation Program (DAP 1/2003)         
-  Director Certification Program (DCP 71/2002) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันท่ี 24 ธันวาคม 2547 
จ านวนปทีี่เคยด ารงต าแหน่ง 
กรรมการของบริษทัฯ 

15 ปี 

ประสบการณ์การท างานกับ 
บริษัทฯ  

ปี 2550 - ปัจจุบัน 
ปี 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอืน่ 

4 แห่ง คือ 
ปี 2544 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
ประธานกรรมการ 

 
- บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร  
- บมจ.เอเชียนมารีนเซอร์วิส 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

- บมจ.หาดทิพย ์
- บมจ.โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ที ่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ 
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกลา่ว 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับผู้บริหาร 
หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย 

ไม่มี 

 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5
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** บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระต้อง 
    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต้องไม่มีคุณสมบัติ 
    ดังต่อไปนี้ คือ มิได้เป็นกรรมการบริหาร และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรหิารงานประจ าของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนที่อาจ 
    ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทที่เกีย่วข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่ ก.ล.ต.  
    ก าหนดในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และเหตุผล 
ในการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกนิ 9 ปี  
เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณากลั่นกรองความเห็นของคณะอนกุรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาแลว้ เห็นด้วยว่า นายประกิต ประทีปะเสน มีความเหมาะสมทัง้ดา้น
คุณวุฒิ และประสบการณ์ สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ อีกทั้ง ยังมคีุณสมบัติ
สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอยีดใน ** ท้ายนี้ ควรได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

จ านวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ไม่มี  

การเข้าร่วมประชุมในปทีี่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบรษิัท                                             :   11/13 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                  :     5/5   ครั้ง 
การประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    :     2/2   ครั้ง 
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** บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระต้อง 
    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต้องไม่มีคุณสมบัติ 
    ดังต่อไปนี้ คือ มิได้เป็นกรรมการบริหาร และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรหิารงานประจ าของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนที่อาจ 
    ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทที่เกีย่วข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่ ก.ล.ต.  
    ก าหนดในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 
ประวัติกรรมการที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 78 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
วุฒิการศึกษา   -  Master of Art (Economics) Western Michigan University, USA. 

-  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

-  Director Accreditation Program  (DAP 10/2004)         
-  Audit Committee Program (ACP 3/2000) 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ วันท่ี 24 เมษายน 2551 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่ง 
กรรมการของบริษัทฯ 

11 ปี 

ประสบการณ์การท างานกับบริษัทฯ  ปี 2562 - ปัจจุบัน         กรรมการตรวจสอบ 
ปี 2551 - ปัจจุบัน         กรรมการอสิระ         

ต าแหน่งกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไม่มี 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นท่ีไม่ใช่ 
บริษัทจดทะเบียนและในองค์กรอื่นๆ 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ 
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย 

ไม่มี 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผล 
ในการเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระที่ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี  
เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และสรรหาแล้วเห็นด้วยว่า นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์  สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกท้ัง ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน ** ท้ายน้ี ควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ถือหุ้นทางตรง 15,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.0014 ของหุ้นท้ังหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
(ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว โดยไม่นับรวมหุ้นท่ีบริษัทฯ ได้ซื้อคืนจ านวน 50,005,500 หุ้น) 

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                                  :  13/13 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                          :    5/5   ครั้ง 
การประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา         :    2/2   ครั้ง 
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** บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย ในเร่ืองการถือหุนในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระตอง 

    ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทเกี่ยวของ นอกจากนั้น ผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระตองไมมีคุณสมบัติ 

    ดังตอไปนี้ คือ มิไดเปนกรรมการบริหาร และมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจําของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ไมเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนที่อาจ 

    กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพแกบริษัทฯ และ/หรือบริษัทที่เกีย่วของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญตามที่ ก.ล.ต.  

    กําหนดในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งในปจจุบัน และในชวง 2 ปที่ผานมา 

ประวัติกรรมการท่ีคณะกรรมการไดมีมติใหเสนอชื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกต้ัง กรรมการอิสระ 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 78 ป 

สัญชาติ ไทย 

 

วุฒิการศึกษา   -  Master of Art (Economics) Western Michigan University, USA. 

-  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความเชี่ยวชาญ ดานการบริหารจัดการ 

การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

-  Director Accreditation Program  (DAP 10/2004)         

-  Audit Committee Program (ACP 3/2000) 

วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 24 เมษายน 2551 

จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนง 

กรรมการของบริษัทฯ 

11 ป 

ประสบการณการทํางานกับบริษัทฯ  ป 2562 - ปจจุบัน         กรรมการตรวจสอบ 

ป 2551 - ปจจุบัน         กรรมการอสิระ         

ตําแหนงกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

ตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นท่ีไมใช 

บริษัทจดทะเบียนและในองคกรอื่นๆ 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจ 

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ของบริษัทฯ 

ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการดังกลาว 

ลักษณะความสัมพันธกับผูบริหารหรือ 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ 

บริษัทยอย 

ไมมี 

หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และเหตุผล 

ในการเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุน 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระท่ี 

ดํารงตําแหนงกรรมการมาเกิน 9 ป  

เปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

และสรรหาแลวเห็นดวยวา นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ มีความเหมาะสมท้ังดานคุณวุฒิ และ

ประสบการณ  สามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ อีกท้ัง ยังมีคุณสมบัติสอดคลองกับนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน ** ทายน้ี ควรไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการอิสระ

ตอไปอีกวาระหน่ึง 

จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุน 

ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ถือหุนทางตรง 15,000 หุน หรือรอยละ 0.0014 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

(คํานวณจากจํานวนหุนท่ีชําระแลว โดยไมนับรวมหุนท่ีบริษัทฯ ไดซ้ือคืนจํานวน 50,005,500 หุน) 

การเขารวมประชุมในปท่ีผานมา การประชุมคณะกรรมการบรษัิท                                                  :  13/13 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                          :    5/5   ครั้ง 

การประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา         :    2/2   ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

(แก้ ไขเฉพาะรปู) ไดร้บัอีเมล์จาก susco วนัที่ 12มีค.63 เวลา10.44น.
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ประวัติกรรมการที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
 

ชื่อ - ชื่อสกลุ นายนพดล อัตวาวุฒิชยั  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 
อายุ 76 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

 
วุฒิการศึกษา Mini MBA รุ่นที่ 27 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชีและการเงิน, ด้านการบริหารจัดการ 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) และอื่นๆ 

Director Accreditation Program  (DAP 1/2003) 
 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันท่ี 1 มีนาคม 2543 
จ านวนปทีี่เคยด ารงต าแหน่ง 
กรรมการของบริษทัฯ 

19 ปี 

ประสบการณ์การท างานกับบริษัทฯ  ปี 2543 - ปัจจุบัน      กรรมการ 
ต าแหน่งกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอืน่ 

ไม่มี 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ที ่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและใน 
องค์กรอื่นๆ 

2 แห่ง คือ 
ปี 2543 - ปัจจุบัน      กรรมการ                             บจ.สยามทรัค เซอร์วิส 
                                ประธานกรรมการบริหาร        บจ.น้ ามันสยามมงคล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ 
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกลา่ว 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับผู้บริหาร 
หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
หรือบริษทัย่อย 

น้าของนายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน ์

หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และ 
เหตุผล 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณากลั่นกรองความเห็นของคณะอนกุรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และสรรหาแล้ว เห็นด้วยวา่ นายนพดล อัตวาวุฒชิัย มีความเหมาะสมทั้งดา้นคุณวฒุิ และ
ประสบการณ์ ควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ 

จ านวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 

ถือหุ้นทางตรง 200,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.0190 ของหุ้นทั้งหมดทีม่ีสิทธิออกเสียง 
(ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว โดยไม่นับรวมหุ้นท่ีบริษัทฯ ได้ซื้อคืนจ านวน 50,005,500 หุ้น) 

การเข้าร่วมประชุมในปทีี่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบรษิัท                                       :    11/13 ครั้ง 
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ประวัติกรรมการท่ีคณะกรรมการไดมีมติใหเสนอชื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
 

ชื่อ - ชื่อสกลุ นายนพดล อัตวาวุฒิชยั  

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ 

ตําแหนงปจจุบนั กรรมการ 

อายุ 76 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

 

วุฒิการศึกษา Mini MBA รุนท่ี 27 พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความเชี่ยวชาญ ดานบัญชีและการเงิน, ดานการบริหารจัดการ 

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม 

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD) และอื่นๆ 

Director Accreditation Program  (DAP 1/2003) 

 

 

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันท่ี 1 มีนาคม 2543 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนง 

กรรมการของบริษทัฯ 

19 ป 

ประสบการณการทํางานกับบริษัทฯ  ป 2543 - ปจจุบัน      กรรมการ 

ตําแหนงกรรมการในบริษทั 

จดทะเบียนอืน่ 

ไมม ี

ตําแหนงกรรมการในบริษัทอืน่ที ่

ไมใชบริษัทจดทะเบียนและใน 

องคกรอื่นๆ 

2 แหง คือ 

ป 2543 - ปจจุบัน      กรรมการ                             บจ.สยามทรัค เซอรวิส 

                                ประธานกรรมการบริหาร        บจ.นํ้ามันสยามมงคล 

การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ที ่

อาจทําใหเกิดความขดัแยงทาง 

ผลประโยชนของบริษัทฯ 

ไมมีการดาํรงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการดังกลาว 

ลักษณะความสัมพนัธกับผูบริหาร 

หรือผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ  

หรือบริษทัยอย 

นาของนายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน 

หลักเกณฑ วิธกีารสรรหา และ 

เหตุผล 

 

คณะกรรมการบริษทัไดพิจารณากล่ันกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน

และสรรหาแลว เห็นดวยวา นายนพดล อัตวาวุฒชิัย มีความเหมาะสมท้ังดานคุณวฒุิ และ

ประสบการณ ควรไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 

จํานวนหุนและสดัสวนการถือหุน 

ในบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 

ถือหุนทางตรง 200,000 หุน หรือรอยละ 0.0190 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

(คํานวณจากจํานวนหุนท่ีชําระแลว โดยไมนับรวมหุนท่ีบริษัทฯ ไดซื้อคืนจํานวน 50,005,500 หุน) 

การเขารวมประชุมในปที่ผานมา การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                       :    11/13 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

(แก้ ไขเฉพาะรปู) ไดร้บัอีเมล์จาก susco วนัที่ 12มีค.63 เวลา10.44น.
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ประวัติกรรมการที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล นายมาวีร์ สิมะโรจน์  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
อาย ุ 46 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

 
วุฒิการศกึษาสูงสดุ   -  Master of  Business Administration (Finance), Michigan State University 

-  วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ความเชีย่วชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
การอบรมหลักสูตรของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) และอื่นๆ 

-  Director Certification Program (DCP 27/2003) 
-  TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 14  
-  Corporate Governance for Executive 3/2015 
-  Financial Statements for Directors 29/2015 

วันทีไ่ด้รบัแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2544 
จ านวนปทีี่เคยด ารงต าแหนง่ 
กรรมการของบรษิัทฯ 

18 ปี 

ประสบการณ์การท างานกับบรษิัทฯ  ปี 2544 - ปัจจุบัน         กรรมการ            
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัท 
จดทะเบียนอืน่ 

ไม่ม ี

ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่น 
ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบยีนและ 
ในองค์กรอื่นๆ 

7 แห่ง คือ 
ปี 2562 - ปัจจุบัน            กรรมการ             บจ.ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี ้
                                                              บจ.ซัสโก ้มาร์เก็ตติ้ง 
                                                              บจ.ซัสโก ้พร็อพเพอร์ตี ้     
ปี 2555 - ปัจจุบัน            กรรมการ             บจ.ซัสโก้ ดีลเลอร์ส           
ปี 2554 - ปัจจุบัน            กรรมการ             บจ.สริิเจริญวัฒนา 
ปี 2551 - ปัจจุบัน            กรรมการ             บจ.น้ ามันสยามมงคล 
ปี 2544 - ปัจจุบัน            กรรมการ             บจ.สยามมงคลเดินเรือ  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ 
อาจท าให้เกดิความขัดแยง้ทางผล 
ประโยชนข์องบริษทัฯ 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับผู้บรหิาร 
หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
หรือบรษิทัย่อย 

บุตรของนายมงคล สิมะโรจน์ 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  
และเหตผุล  
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากล่ันกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาแล้วเห็นด้วยว่า นายมาวีร์ สิมะโรจน์ มคีวามเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ ์ควร
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

จ านวนหุน้และสัดส่วนการถือหุน้ใน 
บริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ถือหุ้นทางตรง 34,800,000 หุ้น หรือรอ้ยละ 3.3143 ของหุ้นท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 
(ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว โดยไม่นับรวมหุ้นท่ีบริษัทฯ ได้ซื้อคืนจ านวน 50,005,500 หุ้น) 

การเข้าร่วมประชุมในปทีี่ผา่นมา การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                    :    12/13  ครัง้ 
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ประวัติกรรมการท่ีคณะกรรมการไดมีมติใหเสนอชื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล นายมาวีร สิมะโรจน  

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการรองกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ 

อาย ุ 46 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

 

วุฒิการศกึษาสูงสุด   -  Master of  Business Administration (Finance), Michigan State University 

-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความเชีย่วชาญ ดานการบริหารจัดการ 

การอบรมหลักสูตรของสมาคม 

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD) และอื่นๆ 

-  Director Certification Program (DCP 27/2003) 

-  TLCA Executive Development Program รุนท่ี 14  

-  Corporate Governance for Executive 3/2015 

-  Financial Statements for Directors 29/2015 

วันทีไ่ดรบัแตงตั้งเปนกรรมการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2544 

จํานวนปที่เคยดาํรงตําแหนง 

กรรมการของบรษิัทฯ 

18 ป 

ประสบการณการทาํงานกับบรษิัทฯ  ป 2544 - ปจจุบัน         กรรมการ            

ตําแหนงกรรมการในบรษิัท 

จดทะเบียนอืน่ 

ไมม ี

ตําแหนงกรรมการในบรษิัทอื่น 

ที่ไมใชบริษทัจดทะเบยีนและ 

ในองคกรอื่นๆ 

7 แหง คือ 

ป 2562 - ปจจุบัน            กรรมการ             บจ.ซัสโก รีเทล พร็อพเพอรต้ี 

                                                              บจ.ซัสโก มารเก็ตต้ิง 

                                                              บจ.ซัสโก พร็อพเพอรต้ี      

ป 2555 - ปจจุบัน            กรรมการ             บจ.ซัสโก ดีลเลอรส           

ป 2554 - ปจจุบัน            กรรมการ             บจ.สริิเจริญวัฒนา 

ป 2551 - ปจจุบัน            กรรมการ             บจ.นํ้ามันสยามมงคล 

ป 2544 - ปจจุบัน            กรรมการ             บจ.สยามมงคลเดินเรือ  

การดํารงตาํแหนงในกิจการอื่นที ่

อาจทาํใหเกดิความขัดแยงทางผล 

ประโยชนของบริษทัฯ 

ไมมกีารดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการดังกลาว 

ลักษณะความสัมพนัธกับผูบรหิาร 

หรือผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ  

หรือบรษิทัยอย 

บุตรของนายมงคล สิมะโรจน 

หลักเกณฑ วิธีการสรรหา  

และเหตผุล  

 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากล่ันกรองความเห็นของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ

สรรหาแลวเห็นดวยวา นายมาวีร สิมะโรจน มคีวามเหมาะสมท้ังดานคุณวุฒิ และประสบการณ ควร

ไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 

จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนใน 

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ถือหุนทางตรง 34,800,000 หุน หรือรอยละ 3.3143 ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

(คํานวณจากจํานวนหุนท่ีชําระแลว โดยไมนับรวมหุนท่ีบริษัทฯ ไดซ้ือคืนจํานวน 50,005,500 หุน) 

การเขารวมประชุมในปที่ผานมา การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                    :    12/13  ครัง้ 

 

(แก้ ไขเฉพาะรปู) ไดร้บัอีเมล์จาก susco วนัที่ 12มีค.63 เวลา10.44น.
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ซัสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
**************************************** 

หมวดที่ 1  ถึงหมวดที่ 2 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 
หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร 

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

ข้อ   16.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใหค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดยีวหรือ

หลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงบางส่วนให้แกผู้่ใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น  ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มคีะแนนเสียงเทา่กันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึ
เลือกตั้งในครัง้นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

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

 
หมวดที่ 4 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่
วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วยรำยกำรที่ 4 
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ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา ตามความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้น
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมใหม่ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 33. .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................................. 
ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการของบริษัทที่ได้ด าเนินการ
ไปในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(6) เรื่องอื่นๆ 

หมวดที่ 5  ถึงหมวดที่ 6 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจ าตัว- 
 ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ 
 ผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรอง 

ส าเนาถูกต้อง และ 
(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ท่ีมีการรับรองส าเนา 
 ถูกต้อง 
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  
 พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ 
 แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ 

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ท่ีมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคล 
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปน้ี 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งน้ี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น 
รับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 

 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาประชุม  
หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยรายการท่ี 9 เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ  

ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบท่ัวไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน  
(แบบ ก) หรือแบบท่ีใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.susco.co.th 

สิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 5 
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 มี 

ไมม่ี 

 
   ข้อมูลส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น ของบริษัทฯ  

(เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) 
โต๊ะกรอกเอกสาร 

 
 

โต๊ะลงทะเบียน 1 
มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียน 2 
ผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและติดอากรแสตมป์ 

รับบัตรลงคะแนนเสียง 
 

เข้าห้องประชุม 
 

ประธานฯ เปิดประชุม (เวลา 09.30 น.) 
 

ประชุมตามล าดับวาระการประชุม 
 

ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติในบัตรลงคะแนน 
 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อรวบรวมคะแนน 
 

สรุปผลลงคะแนน 
 

ประกาศผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
 

มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือ 
งดออกเสียงในวาระน้ันๆ หรือไม่ 

โต๊ะลงทะเบียน 3 
นิติบุคคลและคัสโตเดียน 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วยรำยกำรที่ 6 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรัดาาว์์หหดารางาา์ประจ าปี 2562  
 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบยีน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชมุผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ส่ิงที่ส่งมาด้วยรายการท่ี 2) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
ส าหรัดระดด iOS (iOS 11 ขึ้์ ไป) 

 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หันกล้องถา่ยรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ใหก้ดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบ 

การประชุม 
หมายเหต:ุ กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code  

จากแอปพลิเคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook, หรือ Line เป็นต้น 
 

ส าหรัดระดด Android 
 

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR Code Reader, Facebook, หรือ Line 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

  เข้า Application Line เลือก Add Friend (เพิม่เพื่อน)  เลือก QR Codeสแกน QR Code 
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 

 
 

  
   

สิ่าที่ส่ามาา้วงรางการท่ี 7 
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   แผนที่แสดงสถานที่จดัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น 
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทร 02-428-0029 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
สิ่งที่ส่งมาด้วยรายการท่ี 8 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 
1. รถยนต์ส่วนบุคคล 
 ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถจอดรถได้ที่ที่จอดรถที่บริษัทฯ ได้เตรียมไว้  
2. รถประจ าทางถนนราษฎร์บูรณะ 
 - รถประจ าทางปรบัอากาศ ได้แก่ ปอ. สาย 6 และปอ. สาย 17 
 - รถประจ าทางธรรมดา ได้แก่ สาย 6 และสาย 17 
3. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)  
 ผู้ถือหุ้นลงสถานีตลาดพลู ใชป้ระตูทางออกที่ 4 สามารถเดินไปหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ เพื่อต่อรถแท็กซี่มาบริษัทฯ 
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1 

 
 
 

“แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.”  (แบบก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
 
 

 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
 

                                                            
 เขียนที่............................................................................ 
  

     วันท่ี............. เดือน............................ พ. ศ. .......................... 
 

(1)  ข้าพเจ้า.....................................................................................สัญชาติ.........................อยู่บ้านเลขที.่...................... 
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................................................
จังหวดั....................................................รหัสไปรษณีย์............................. 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม.................................................................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................เสียง  

(3)  1.        ขอมอบฉันทะให้...........................................................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขท่ี ..........................
ถนน..................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต....................................................
จังหวดั.........................................................รหัสไปรษณีย์.................................................. หรือ 
                   2.        ขอมอบฉันทะให้ นางพวงเพ็ชร์ ทวชีัยวัฒน ์อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ต.หอมเกร็ด 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ผู้เป็นกรรมการอิสระและมิไดม้ีสว่นได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมครั้งนี ้
 เป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพื่อเข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัประจ าปี 2563 ซึ่งจะ 
ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษทั ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ ณ 
เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย            

 
 
 
 
 

 
 
 

 หนังสือมอบฉันทะฉบบันี้เป็นไปตาม “ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ก าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 

  
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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2 

 
          (4)  ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ : 
 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน 

 วาระการประชุม      และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้     ตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 
       ทุกประกำร ตำมท่ีเห็นสมควร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 
2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 

    

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562     
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
    

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติการจดัสรรเงินก าไรและการจ่าย 
เงินปันผล 

    

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะต้องพ้นจาก 
ต าแหน่งตามวาระ ดังนี้ : 

 

1)  นายประกิต ประทีปะเสน     
2)  นายสิทธิพันธ ศรเีพ็ญ     
3)  นายนพดล อัตวาวุฒชิัย     
4)  นายมาวีร์ สิมะโรจน์     

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 2563 

    

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2563 

    

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี     
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6)   ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุม  

มีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณทีี่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ 
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 
 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..................................................................)   

 
 
 
 
 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                   (..................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
  ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามัญประจ าปี 2563 
ในวันพฤหัสบดีที ่23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ ณ เลขที่  
139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 
 วาระท่ี .................................... เรื่อง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

    เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 

 วาระท่ี .................................... เรื่อง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

    เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย                             งดออกเสียง    
 

 
 วาระที่ .................................... เรื่อง..................................................................................................... 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

    เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย                             งดออกเสียง    
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
 

ชื่อ : นางพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน ์
 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

อายุ  :   60 ปี 
 

สัญชาติ : ไทย 
 

ที่อยู ่ :     59/1 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
 

การศึกษาสูงสดุ   : บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม :      ชื่อหลักสูตร  ปีท่ีเข้ารับการอบรม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  Director Certification Program 2549 
(IOD) -  Director Accreditation Program (DAP) 2547 
 -  Audit Committee Program 2547 
 

การถือหุน้ ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2562 : 114,760 หุ้น  
 

ประสบการณ์การท างานกับบริษัทฯ  : ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ปี 2547 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัท : ไม่มี  
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่   
ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  ปี 2561 – ปัจจุบัน      กรรมการ  บริษัท ท่าจีนพัฒนา จ ากัด  
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ : ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  
 

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ     

สิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 10 
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