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มายงั SUSCO ได้ภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 โดยโปรดติดต่อผ่านเลขานกุารบรษิัทท่ีอีเมล corporatesecretary@susco.co.th  
โทรศัพท์ 02-428-0029 ต่อ 110 หรือโทรสาร 02-428-8001 
 

 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
         
 
 
         (ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน)์ 
          กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักเลขำนกุำรบริษัท 
โทรศัพท ์ 0-2428-0029 ต่อ 110, 111 หรือ 113 
โทรสาร 0-2428-8001 
 

mailto:corporatesecretary@susco.co.th


1 
 

 

 
รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 

บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 23 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อาคาร 5 ชั้น บริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………………………….................................................................. 
 กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้ำรว่มประชมุ มีดงันี ้ 

รำยนำมกรรมกำรผู้เขำ้ร่วมประชมุ 
1. นำยมงคล สิมะโรจน์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยภิมุข สิมะโรจน ์ รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
3. นำงพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยประกิต ประทีปะเสน กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรตรวจสอบ  

 และประธำนอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 
5. นำยชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์  กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
6. นำยพงศธร ฉัตรนะรัชต ์ กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนพฒันำธุรกิจ 
7. นำยมำวีร์ สิมะโรจน์  กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำร 

 

หมำยเหต:ุ   สัดส่วนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 63.64 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด  
 กรรมกำรท่ำนอื่นมิได้เข้ำร่วมประชุมเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 

 รำยนำมผู้บริหำรผู้เข้ำรว่มประชมุ  
1. นำยอัมรินทร์ สิมะโรจน์  รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร (ผู้บริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน)  
2. นำงสำววีรินทร์ สิมะโรจน ์ เลขำนุกำรบริษัท 
3. นำยกันพล นกจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย 
4. นำงสำวเพชรมำลี วฒันำนิยม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงนิ 
5. นำงรัชดำ เลื่องสุนทร หัวหน้ำส ำนักกฎหมำย 
6. นำยประนิต วีระพิพรรธ หัวหน้ำส ำนักระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกดั 

1. นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699 
2. นำงสำวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 9012 

 

ก่อนเริ่มกำรประชุม   
เลขำนุกำรบริษัทได้แนะน ำเกีย่วกับควำมปลอดภัยในกำรใช้ห้องประชุม กรณีมเีหตุฉุกเฉิน 
 

 เริ่มกำรประชุม เวลำ 09.30 น. 
 เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนวำ่ มผู้ีถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเองจ ำนวน 28 รำย และมีผู้รับมอบฉันทะจ ำนวน 63 รำย  
รวมเป็นจ ำนวน 91 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 533,069,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.77 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด ซึ่งม ี
จ ำนวน 1,050,000,056 หุ้น (ไมน่ับรวมหุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจ ำนวน 50,005,500 หุ้น ซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  
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ครบเป็นองค์ประชุมตำมขอ้บังคบัของบริษัทฯ ทีไ่ด้ก ำหนดให้องคป์ระชุมประกอบดว้ย จ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
เข้ำประชมุรวมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และมีจ ำนวนหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยไดท้ั้งหมด 

เลขำนุกำรบริษัทได้อธิบำยวธิีกำรท่ีจะใชใ้นกำรออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ ว่ำผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะ 
มีคะแนนเสียงเทำ่กับจ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และเพื่อควำมรวดเร็วในกำรลงและ 
กำรนับคะแนนเสียง หำกมีผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวำระใด ขอให้ผู้นั้นยกมือ เพื่อเจ้ำหน้ำที ่
จะได้น ำ “บัตรลงคะแนนเสียงกรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ทีผู้่นั้นได้แสดงควำมเห็นไว้ ไปหักออกจำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 
ทีม่ีสิทธอิอกเสียง ได้จ ำนวนสุทธิเท่ำไร จะถือเป็นคะแนนเสียงของกำรลงมติในวำระน้ัน กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุกำรออกเสียง
ลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนจำกใบมอบฉันทะ และจะแสดงคะแนนของแต่ละวำระบนจอภำพ หลังจำกที่ประชมุ 
ได้มีมตใินวำระนั้น   
 หลังจำกนั้น ได้แนะน ำกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม อีกทั้งแจ้งว่ำ ได้ขอใหน้ำยศิริศักดิ์ พจนำรถ ผู้ถือหุ้น  
เป็นผู้สังเกตกำรณ์และตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง เพื่อควำมโปร่งใสดว้ย  
 ต่อจำกนั้น นำยมงคล สิมะโรจน์ ประธำนกรรมกำร ซึ่งท ำหน้ำทีเ่ปน็ประธำนในที่ประชมุ ได้กล่ำวตอ้นรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ 
ฉันทะ และผู้ทีเ่ข้ำร่วมประชมุทุกท่ำน แล้วได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุดังต่อไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมือ่วนัพฤหสับดทีี่ 25 เมษายน 2562 

  ประธำนฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจำรณำเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 เมื่อวันพฤหสับดีที ่ 
25 เมษำยน 2562 ที่บริษัทฯ ได้ส่งส ำเนำให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งด้วยวำ่คณะกรรมกำร 
ได้พิจำรณำแล้ว เห็นวำ่รำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วได้บันทึกไวถู้กต้อง และครบถว้น จึงใหเ้สนอวำ่ที่ประชุมควร 
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว อนึ่ง บริษัทฯ ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหต้ลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และได้เผยแพรผ่่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว 

  ประธำนฯ ได้ถำมวำ่มีผู้ใดต้องกำรจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ 
  เมื่อไม่มี ประธำนฯ จึงได้สรุปวำ่ ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบด ี
ที ่25 เมษำยน 2562  ด้วยคะแนนเสียง ดงันี้  

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 533,069,647 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

      
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้รำยงำน 

กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนโดยสรปุจำกรำยงำนประจ ำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม วำ่ในปี 2562 เศรษฐกจิของประเทศเติบโตประมำณร้อยละ 2.4 ลดลงจำกปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 4.2  
จำกกำรลดลงของมูลคำ่กำรส่งออก กำรหดตัวของกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชน   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมำณขำยน้ ำมันโดยรวมทั้งส้ิน 1,394 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้น 135 ล้ำนลิตร จำกปี 2561  
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.72 ซึ่งสูงกว่ำคำ่เฉล่ียของภำพรวมธุรกจิน้ ำมันประเทศ โดยปัจจัยหลักที่ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถ
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เติบโตได้สูงกว่ำภำพรวมอตุสำหกรรมเกดิจำกกำรขยำยตวัของกำรขำยส่งน้ ำมันไปต่ำงประเทศ และกำรขำยน้ ำมัน
อำกำศยำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 28,144 ล้ำนบำท ลดลงจำก 28,245 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็นจ ำนวน  
101 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.36 เนื่องจำกรำยกำรท่ีส ำคัญคอื รำยได้จำกกำรขำยลดลง จำกรำคำขำยเฉล่ีย 
ต่อลิตรท่ีลดลง ในขณะท่ีมีปริมำณกำรขำยและคำ่กำรตลำดเฉล่ียต่อลิตรท่ีเพิ่มขึ้น มกี ำไรสุทธิ 388.16 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 
104.48 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยในปี 2562 นี้ ถอืเป็นปีท่ีบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนสูงที่สุด
ตั้งแตก่่อตัง้บริษัทฯ 

ส ำหรับฐำนะกำรเงินของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 5,673.87 
ล้ำนบำท หน้ีสินรวมจ ำนวน 2,060.62 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ ำนวน 3,613.25 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำหุ้น
ตำมบัญชีหุ้นละ 3.38 บำท  

ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีสถำนีบริกำรท่ีเปดิด ำเนนิกำรท้ังหมด 239 แห่ง สถำนีบริกำร NGV  
12 แห่ง และสถำนีบริกำร LPG 11 แห่ง 

กรรมกำรผู้จดักำรได้รำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นวำ่ บริษัทฯ ได้ประกำศใช้
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นตั้งแต่ปี 2559 และเมื่อวันท่ี 18 สิงหำคม 2560 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองจำกแนวรว่ม-
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) บริษัทฯ ไดท้ ำกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชั่นทุกปี และ 
มีมำตรกำรควบคมุภำยใน ในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพยีงพอ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรยื่นเอกสำรขอใบรับรอง เนื่องจำก  
จะต้องท ำกำรประเมินใหม่ทุกๆ 3 ปี 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซกัถำม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอื่น ประธำนฯ จึง 
สรปุว่ำที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว 

 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้รำยงำน 
กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรได้มีมตใิห้เสนอที่ประชุมพิจำรณำอนมุัติงบกำรเงินของบริษัทฯ  

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดังมีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำ 85 ถึงหน้ำ 155 ของรำยงำนประจ ำปี 2562          
ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกทำ่นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมกำร-
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ ดังนี ้

        หน่วย: ล้ำนบำท 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 4,932.70 5,673.87 
หน้ีสินรวม 2,530.75 2,060.62 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,401.95 3,613.25 
รำยได้รวม 17,577.55 28,144.42 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 399.91 388.16 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.37 0.36 

 

กรรมกำรผู้จดักำรได้แจ้งด้วยวำ่ หำกผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะทรำบรำยละเอยีดเกีย่วกับ 
งบกำรเงินเพิม่เติม กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี ก็ยินดีที่จะอธิบำยให้ทรำบ 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซกัถำม  
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นำยสถำพร โคธีรำนุรักษ์ ผู้ถือหุน้ ได้สอบถำมเกีย่วกับลูกหนี้อื่นๆ ท่ีเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่ำเมื่อเทยีบกบัปีที่แล้ว 
ตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปหีน้ำ 91 เกิดจำกสำเหตใุด 

นำงสำวเพชรมำลี วฒันำนิยม ผู้อ ำนำยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ได้เรียนชี้แจงวำ่ ยอดดังกล่ำวเกดิจำกลูกหนี้
กองทุนเชื้อเพลิง 68 ล้ำนบำท และค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหน้ำประมำณ 44 ล้ำนบำท 

นำยไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงควำมยินดีกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ และได้ให้ค ำแนะน ำวำ่ บริษัทฯ 
ยังประชำสัมพันธ์กจิกรรมส่งเสริมกำรขำยไมเ่พียงพอ ควรจะระบวุ่ำรำยกำรส่งเสริมกำรขำยใดสำมำรถใช้ร่วมกันได้หรือ
รำยกำรใดไม่สำมำรถใช้ร่วมกันได้ นอกจำกนี้ กำรเติมน้ ำมันบำงครั้งก็ไม่ได้รับใบแจ้งกำรสะสมคะแนน และ application 
ของบริษัทฯ บำงครัง้ไม่เสถียร 

กรรมกำรผู้จดักำร ได้ขอบคุณส ำหรับค ำแนะน ำ และชี้แจงเพิ่มเตมิว่ำ บริษัทฯ จะท ำกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยให้เขำ้ถงึกลุ่มเปำ้หมำยมำกขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ก ำลังพัฒนำระบบแจง้เตือนกำรสะสมคะแนนโดย
เชื่อมกับ LINE application ซึ่งจะแจ้งเตือนกำรสะสมคะแนนทันทีเมื่อลูกคำ้เติมน้ ำมัน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ลูกค้ำ 
โดยจะเริม่ใช้ระบบดังกล่ำวในเรว็ๆ นี ้ 

เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือใหค้วำมเห็นเพิ่มเติม ที่ประชมุได้มีมติอนมุัติงบกำรเงินของบรษิัทฯ ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-  

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 529,732,747 99.03 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 5,173,900 0.97 
บัตรเสีย 0 0.00 

          หมำยเหตุ :  ในวำระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,837,000 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปนัผล 

   ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้รำยงำน 
 กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  

 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษเีงินไดน้ิติบุคคลของงบกำรเงินรวม นอกจำกจะมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อ                
กำรขยำยธุรกจิ ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกวำ่ก ำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 388.160 
ล้ำนบำท คณะกรรมกำรจึงมมีตใิห้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรดังกลำ่ว ดงันี้  
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)                                                                                   388.160 283.680 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น)                                                                                                                       1,050 1,100 
3. เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น)                                                                                                          0.19 0.13 
 แบ่งเป็น - เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุน้)                                                                                             0.08 0.05 
                  - เงินปันผลงวดสุดทำ้ย (บำท/หุ้น)                                                                                            0.11 0.08 
4. เงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (ล้ำนบำท)                                                                                                                    199.500 143.000 
5. อัตรำส่วนกำรจำ่ยเงินปันผลกับก ำไร 
     ส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม (ร้อยละ)                                

51.40 50.41 

  

บริษัทฯ ได้จ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วเมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท 
คงเหลือเงินปันผลที่จะจำ่ยส ำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.11 บำท จะรวมเงินปันผลทั้งหมดที่จะ
จ่ำยส ำหรับปี 2562 เป็นอัตรำหุ้นละ 0.19 บำท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 199,500,010.64 บำท ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 
51.40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของปี 2562  

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกลำ่วเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดจ้ัดสรร
ก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 หรือ 19.995 ล้ำนบำทแล้ว 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนำคม 2563 และ             
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 11 พฤษภำคม 2563  

  จำกนั้น ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซักถำม  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จงึสรุปว่ำ ที่ประชุมมีมตติำมที่คณะกรรมกำรเสนอ 
กล่ำวคอื ให้จดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 หรือ 19.995 ล้ำนบำท และเป็นเงินปันผลงวดครึ่งหลัง 

 ของปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.11 บำท รวมเป็นเงิน 115,500,006.16 บำท ดว้ยคะแนนเสียง ดังนี ้:- 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 534,906,647 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

           
 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำนฯ ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รำยงำน 
เลขำนุกำรบริษัทรำยงำนวำ่ ส ำหรับวำระน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อผู้ที่เหมำะสมที่ควร 

จะได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเปน็กำรล่วงหน้ำโดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหวำ่งวันท่ี 31 ตุลำคม ถงึวันท่ี  
30 ธันวำคม 2562 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมำยงับริษัทฯ และได้รำยงำนต่อไปวำ่ ในกำรประชมุสำมัญประจ ำปี  
2563 ครั้งนี ้มีกรรมกำรท่ีจะต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระท้ังหมด 4 ท่ำน คือ   
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5.1  นำยประกิต ประทีปะเสน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5.2  นำยสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5.3  นำยนพดล อัตวำวุฒชิัย  กรรมกำร 
5.4  นำยมำวีร์ สิมะโรจน ์  กรรมกำร 

 คณะอนุกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำได้พิจำรณำคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์                          
ของกรรมกำรท่ีจะพ้นจำกต ำแหน่งทั้ง 4 ท่ำนแล้ว เห็นวำ่เหมำะสม และเพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ด ำเนินไป 
อย่ำงต่อเนื่อง จึงไดเ้สนอคณะกรรมกำรใหเ้สนอต่อที่ประชมุพิจำรณำเลือกตัง้บุคคลท้ัง 4 กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ ซึ่งคณะกรรมกำรก็เห็นด้วยกับควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำจึงมมีตใิห้ 
เสนอชื่อกรรมกำรท้ัง 4 ทำ่นให้ทีป่ระชุมพิจำรณำเลือกตัง้กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

 ในกำรน้ี บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของกรรมกำรท้ัง 4 ทำ่น ให้แก่ผู้ถือหุน้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชมุดว้ยแล้ว หำกบุคคลดังกล่ำวได้รับกำรเลือกตัง้ บริษัทฯ จะมีกรรมกำรรวมจ ำนวนทัง้ส้ิน 11 ท่ำน 

เลขำนุกำรบริษัทได้แจง้ดว้ยว่ำ กรรมกำรแต่ละทำ่นท่ีหมดวำระจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้น 
ที่ตนถือเพื่อเลือกตั้งตนเอง โดยนำยสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ ถือหุ้นทำงตรง จ ำนวน 15,000 หุ้น นำยนพดล อัตวำวฒุิชยั ถือหุ้น
ทำงตรง จ ำนวน  200,000 หุ้น และ นำยมำวีร์ สิมะโรจน์ ถือหุ้นทำงตรง จ ำนวน 34,800,000 หุ้น  

ประธำนฯ ได้ขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมกำรผู้ที่จะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึง่ 

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 

5.1  นายประกติ ประทีปะเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 528,570,946 98.82 
ไม่เห็นด้วย 6,335,701 1.18 
งดออกเสียง 0               0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

  

 5.2  นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 530,076,346 99.10 
ไม่เห็นด้วย 4,815,301 0.90 
งดออกเสียง 15,000 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
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      5.3  นายนพดล อัตวาวุฒชิัย  กรรมการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 528,370,947 98.78 
ไม่เห็นด้วย 6,335,700 1.18 
งดออกเสียง 200,000 0.04 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
      5.4  นายมาวีร์ สิมะโรจน ์  กรรมการ  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 493,770,947 92.31 
ไม่เห็นด้วย 6,335,700 1.18 
งดออกเสียง 34,800,000                     6.51 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 

ประธำนฯ ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รำยงำน 
เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนวำ่ คณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้พิจำรณำหน้ำทีแ่ละ 

ควำมรับผิดชอบท่ีกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิ ตลอดจนคำ่ตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนอื่น                
ที่มีธุรกิจและขนำดใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวำ่อัตรำเดิมที่ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อปี 2562  
ยังเป็นอตัรำที่เหมำะสม  

ประธำนฯ แจ้งวำ่คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมกำรฯ ทีเ่สนอให ้
คงคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบไวใ้นอัตรำเดมิ จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบประจ ำป ี2563 เป็นค่ำเบี้ยประชุมเหมำจำ่ยเป็นรำยเดือน ดงันี ้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 (ปทีี่เสนอ) ปี 2562 
(1)  ค่ำเบีย้ประชุมของประธำนกรรมกำร 30,000 บำท 30,000 บำท 
(2)  ค่ำเบีย้ประชุมของกรรมกำร ท่ำนละ 20,000 บำท ท่ำนละ 20,000 บำท 
(3)  ค่ำเบีย้ประชุมของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ*                15,000 บำท 15,000 บำท 
(4)  ค่ำเบีย้ประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ*  ท่ำนละ 10,000 บำท ท่ำนละ 10,000 บำท 
(5)  โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

     

             *   นอกเหนือจำกค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรที่กล่ำวในข้อ (2)  

   ทั้งนี้ มีผลตั้งแตว่ันท่ี 1 พฤษภำคม 2563 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซกัถำม  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือใหค้วำมเห็นเป็นอยำ่งอื่น ประธำนฯ จึงไดส้รุปว่ำ ที่ประชุมได้มมีติอนุมตัิคำ่ตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563 ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้:- 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 534,906,647 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

          
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563  

ประธำนฯ ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รำยงำน 
                   เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนวำ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอและคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบ 

ให้น ำเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกดั ตำมรำยชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2563 

1)  นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699  
 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
2)  นำงสำวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
3)  นำยพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4752 
 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561  

   ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำนและส ำนักงำนสอบบัญชีดงักลำ่วไม่มคีวำมสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
 บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  

 ส ำหรับค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2563 นั้น ควรก ำหนดให้เป็นเงินจ ำนวน 1,516,000 บำท                                            
(ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น คำ่ยำนพำหนะ คำ่โทรศพัท์ ฯลฯ) ประกอบด้วย  
 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2563  
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

(ก) ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 2563 880,000 855,000 25,000 2.92 
(ข) ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับ 3 ไตรมำส 636,000 618,000 18,000 2.91 
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 1,516,000 1,473,000 43,000 2.92 

 

ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1,516,000 บำท เพิม่ขึ้นจำกปี 2562 จ ำนวน 43,000 บำท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.92 ซึ่งคำ่สอบบัญชีนั้นเหมำะสมกับปริมำณงำนท่ีต้องตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 ทั้ง 3 ท่ำนจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยอีก 6 บริษัทด้วย คือ  
1)  บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด  2)  บริษัท สิริเจริญวัฒนำ จ ำกัด   
3)  บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ำกดั  4)  บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั     
5)  บริษัท ซัสโก้ มำรเ์ก็ตติ้ง จ ำกดั และ 6)  บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด   
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซกัถำม 
นำยสถำพร โคธีรำนุรักษ์ ผู้ถือหุน้ ได้สอบถำมวำ่ บริษัทฯ ได้มีกำรเปรียบเทียบคำ่สอบบัญชกีับบริษัท 

สอบบัญชีอื่นหรือไม่ ผู้สอบบัญชีปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัมำกี่ปีแล้ว และขอทรำบคำ่สอบบัญชีของ 
บริษัทย่อย 
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นำยอัมรินทร์ สิมะโรจน์ รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบริหำร ได้ชี้แจง้วำ่ บริษัทฯ ได้ท ำกำรเปรยีบเทียบ 
ค่ำสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชอีื่นทุกปี ผู้สอบบัญชีปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มำแล้ว 2 ปี ก ำลังจะ 
เข้ำสู่ปีท่ี 3 ส่วนคำ่สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย ทั้ง 6 บริษัท คือ 3.039 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 94,000 บำท หรือร้อยละ 
3.19 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ  

เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือใหค้วำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงได้สรุปว่ำ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
รับอนุญำตจำกบริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ ำกัด ตำมรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 

1)  นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ 
2)  นำงสำวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ 
3)  นำยพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4752    

                  และก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวน 1,516,000 บำท (ไม่รวมคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ                           
ตำมทีจ่่ำยจริง) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 535,070,247 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 หมำยเหตุ :  ในวำระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ ำนวน 163,600 หุ้น 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ 

  - ไม่ม ี– 
 
ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมวำ่ มีผู้ใดต้องกำรสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ผู้แทนสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมว่ำ  

- กำรท่ีน้ ำมันดิบลดรำคำมีผลต่อสนิค้ำคงคลังของบริษัทฯ อยำ่งไรบ้ำง ต้องตั้งส ำรองด้อยคำ่หรือไม่  
- บริษัทฯ มีโครงกำรรณรงคก์ำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกอะไรบ้ำง  
- บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกกำรประกำศเคอร์ฟิวในดำ้นกำรขนส่งน้ ำมันไปยงัสถำนีบริกำรน้ ำมันอย่ำงไรบ้ำง  

กรรมกำรผู้จดักำร ได้ชี้แจงวำ่  
- บริษัทฯ มีกำรปรับรำคำน้ ำมันในคลังสินค้ำเพื่อให้สอดคล้องกับรำคำจรงิในตลำดน้ ำมันเป็นปกติทกุไตรมำสอยู่แลว้ 

- บริษัทฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก อย่ำงไรกต็ำม บริษัทฯ ได้รณรงคเ์รื่องกำรลดใช้
พลังงำนอย่ำงต่อเนื่องในหลำยรปูแบบ ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทฯ มโีครงกำรตดิตัง้ระบบแผงโซล่ำหเ์ซลทั้งที่
ส ำนักงำนใหญ่และบนหลังคำสถำนีบริกำร ซึง่ปัจจุบันได้ติดตัง้ไปแล้ว 3 แห่งก ำลังขยำยเป็น 20 แห่งในอนำคต 
รวมทั้งรณรงค์ใหม้ีกำรปลูกต้นไมใ้นพ้ืนท่ีว่ำงภำยในสถำนีบริกำร เพื่อดูดซับกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์ 

- ในส่วนของกำรขนส่งน้ ำมันช่วงประกำศเคอร์ฟิวนั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจำกกำรขนส่งน้ ำมันได้รับ
กำรยกเว้น บริษัทฯ ยังคงสำมำรถขนส่งน้ ำมันได้ปกต ิ
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เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มำเข้ำร่วมประชุมทุกทำ่น 

แล้วได้ปิดประชุมเมื่อเวลำ 10.20 น. 
 
                      
  -มงคล สิมะโรจน-์      -วีรินทร์ สิมะโรจน์- 
                 (มงคล สิมะโรจน์)                                                                                    (วีรินทร์ สิมะโรจน์) 
                ประธำนในที่ประชุม                                                            เลขำนุกำรบริษัท 


