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รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2564 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 
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. นางพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

 และประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

 

หมายเหต:ุ   สัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด  
  

 รายนามผู้บริหารผู้เข้ารว่มประชมุ  
1. นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน ์ เลขานุการบริษัท 
2. นางสาวเพชรมาลี วฒันานิยม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
3. นายประนิต วีระพิพรรธ หัวหน้าส านักระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
หมายเหต:ุ กรรมการท่านและผู้บริหารอื่นมิได้เขา้ร่วมประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 
 

ก่อนเริ่มการประชุม   
เลขานุการบริษัทได้แนะน าเกีย่วกับความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม กรณีมเีหตุฉุกเฉิน 
 

 เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
 เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ มผู้ีถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 30 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจ านวน 43 ราย  
รวมเป็นจ านวน 73 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 502,698,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งม ี
จ านวน 999,999,956 หุ้น (ไม่นับรวมหุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจ านวน 100,005,600 หุ้น ซึง่ไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน)  
ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ทีไ่ด้ก าหนดให้องคป์ระชุมประกอบดว้ย จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
เข้าประชมุรวมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) อยา่งเครง่ครัด ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เรือ่ง ส่ังปิดสถานท่ีเป็น
การชัว่คราว (ฉบับท่ี 25) ซึง่มีมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในเรื่องการจัดกจิกรรมที่มคีวามเส่ียงต่อการแพร่โรค เช่น                  
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การประชุม ให้ด าเนินการโดยจ ากัดจ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรมไม่เกนิ 20 คน โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 
เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้น กรรมการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอยูใ่นห้องประชุมใหญ่รวม 16 ท่าน (บริษัทฯ ได้ม ี                    
การจดัเตรยีมห้องประชุมส ารองไว้โดยวธิีการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านอื่น) 

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวธิีการท่ีจะใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ว่าผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะ 
มีคะแนนเสียงเทา่กับจ านวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และเพื่อความรวดเร็วในการลงและ 
การนับคะแนนเสียง หากมีผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้นั้นยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที ่
จะได้น า “บัตรลงคะแนนเสียงกรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ทีผู้่นั้นได้แสดงความเห็นไว้ ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมด 
ทีม่ีสิทธอิอกเสียง ได้จ านวนสุทธิเท่าไร จะถือเป็นคะแนนเสียงของการลงมติในวาระน้ัน กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ และจะแสดงคะแนนของแต่ละวาระบนจอภาพ หลังจากที่ประชมุ 
ได้มีมตใินวาระนั้น   
 หลังจากนั้น ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม อีกทั้งแจ้งว่า ได้ขอใหน้ายณัฐวรรธน์ อธิธนวฒัน์                  
ผู้ถือหุ้น เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสดว้ย  
 ต่อจากนั้น นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าทีเ่ปน็ประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ 
ฉันทะ และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชมุทุกท่าน แล้วได้กล่าวเปิดประชุม 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมการจดัท าหนังสือเชญิประชุมของบรษิัทวา่มคีวามละเอียดรอบคอบ และ          
ใส่ใจถึงความต้องการผู้ถือหุ้น โดยในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นั้น มีการแจง้เรื่องการน าแบบลงทะเบียนทีต่้องน ามาใน             
วันประชุมอย่างชัดเจน แยกออกจากตัวหนังสือเชิญประชุม และในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึง่เป็นวิธกีารใช้รหัสควิอาร์ (QR 
Code) นั้น กม็ี QR Code ของรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ใส่เพิม่มาด้วย ซึ่งหลายบริษัทมี QR Code เฉพาะในแบบลงทะเบียน 
เมื่อผู้ถือหุ้นมอบแบบลงทะเบียนให้บริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นกไ็มม่ี QR Code ท าให้ไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปีได้อีก 
 หลังจากนั้นประธานได้กลา่วขอบคุณและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 23 เมษายน 2563 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันพฤหสับดีที ่ 
23 เมษายน 2563 ที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งด้วยวา่คณะกรรมการ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชุมดงักลา่วได้บันทึกไวถู้กต้อง และครบถว้น จึงใหเ้สนอวา่ที่ประชุมควร 
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว อนึ่ง บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และได้เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว 

  ประธานฯ ได้ถามวา่มีผู้ใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
  เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้สรุปวา่ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบด ี
ที ่23 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี้  

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 502,698,864 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 

กรรมการผู้จดัการรายงานโดยสรปุจากรายงานประจ าปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม วา่ ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสถานีบริการที่เปิดด าเนินการท้ังหมด 241 แหง่ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณขายน้ ามันโดยรวมทั้งส้ิน 1,048 ล้านลิตร ลดลง 346 ล้านลิตรจากปี 2562 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 24.82 โดยปัจจยัหลักที่ท าให้ปริมาณการขายน้ ามนัลดลง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ          
โควิด-19 และการปิดประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 16,778 ล้านบาท ลดลง 11,367 ล้านบาท จากปี 2562  หรือลดลงร้อยละ 
40.39 เนื่องจากรายการท่ีส าคัญคือ รายได้จากการขายลดลง จากราคาขายเฉล่ียต่อลิตรและปริมาณการขายที่ลดลง 
มีก าไรสุทธิ 217.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีก าไรสุทธิ 388.16 ล้านบาท เป็นจ านวน 170.50 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 43.93 

ส าหรับฐานะการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,001               
ล้านบาท หน้ีสินรวมจ านวน 2,547 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมจ านวน 3,454 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี
หุ้นละ 3.44 บาท  

กรรมการผู้จดัการได้รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นวา่ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นตั้งแต่ปี 2559 และเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวรว่ม-
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครั้งแรก บริษัทฯ ได้ท าการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น
ทุกปี และมีมาตรการควบคมุภายใน ในเรื่องดงักล่าวอยา่งเพียงพอ โดยเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการต่อ
อายุใบการรับรอง ซึ่งจะต้องท าการประเมินใหม่ทุกๆ 3 ปี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงสรุปวา่
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
กรรมการผู้จดัการรายงานว่า คณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุัติงบการเงินของบริษัทฯ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตัง้แต่หน้า 82 เป็นต้นไป          
ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกทา่นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการ-
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้

        หน่วย: ล้านบาท 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 6,018.74 6,001.34 
หน้ีสินรวม 3,654.24 2,547.20 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,364.50 3,454.14 
รายได้รวม 12,550.69 16,777.53 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 253.32 217.66 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.21 
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กรรมการผู้จดัการได้แจ้งด้วยวา่ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะทราบรายละเอยีดเกีย่วกับ 
งบการเงินเพิม่เติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม  
เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ที่ประชมุได้มีมติอนมุัติงบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-  

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 501,538,947 99.50 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 2,519,917 0.50 
บัตรเสีย 0 0.00 

          หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมเพิม่ขึ้นอีก 1 ท่าน จ านวน 1,360,000 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปนัผล 

   ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงาน 
 กรรมการผู้จดัการรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษเีงินไดน้ิติบุคคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อ                
การขยายธุรกจิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมจ านวน 217.655 
ล้านบาท คณะกรรมการจึงมมีตใิห้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรดังกลา่ว ดงันี้  

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)                                                                                   217.655 388.160 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)                                                                                                                       1,000 1,050 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)                                                                                                          0.11 0.19 
 แบ่งเป็น - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้)                                                                                             0.02 0.08 
                  - เงินปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุ้น)                                                                                            0.09 0.11 
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                                                                                                                    111.00 199.50 
5. อัตราส่วนการจา่ยเงินปันผลกับก าไร 
     ส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)                                

50.99 51.40 

  

บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท 
คงเหลือเงินปันผลที่จะจา่ยส าหรับงวดครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จะรวมเงินปันผลทั้งหมดที่จะ
จ่ายส าหรับปี 2563 เป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110,999,997.16 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
50.99 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมของปี 2563  

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดจ้ัดสรร
ก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 11.029 ล้านบาทแล้ว 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และ             
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564  

  จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึสรุปว่า ที่ประชุมมีมตติามที่คณะกรรมการเสนอ 
กล่าวคอื ให้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือ 11.029  ล้านบาท และเป็นเงินปันผลงวดครึ่งหลัง 

 ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 89,999,996.04 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้:- 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 504,058,864 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

           
 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทรายงานวา่ ส าหรับวาระน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ควร 

จะได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเปน็การล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหวา่งวันท่ี 28 ตุลาคม ถงึวันท่ี  
30 ธันวาคม 2563 แล้ว แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอชื่อมายงับริษัทฯ และได้รายงานต่อไปวา่ ในการประชมุสามัญประจ าปี  
2564 ครั้งนี ้มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ังหมด 3 ท่าน คือ   

5.1  นายมงคล สิมะโรจน ์  ประธานกรรมการ 
5.2  นายภิมุข สิมะโรจน์  รองประธานและประธานกรรมการบริหาร 
5.3  นายพงศธร ฉัตรนะรัชต ์  กรรมการบริหาร 

 คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์                          
ของกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นวา่เหมาะสม และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนินไป 
อย่างต่อเนื่อง จึงไดเ้สนอคณะกรรมการใหเ้สนอต่อที่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้บุคคลท้ัง 3 กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ ซึ่งคณะกรรมการก็เห็นด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมมีตใิห้ 
เสนอชื่อกรรมการท้ัง 3 ทา่นให้ทีป่ระชุมพิจารณาเลือกตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 ในการน้ี บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของกรรมการท้ัง 3 ทา่น ให้แก่ผู้ถือหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชมุดว้ยแล้ว หากบุคคลดังกล่าวได้รับการเลือกตัง้ บริษัทฯ จะมีกรรมการรวมจ านวนทัง้ส้ิน 11 ท่าน 

เลขานุการบริษัทได้แจง้ดว้ยว่า กรรมการแต่ละทา่นท่ีหมดวาระจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้น 
ที่ตนถือเพื่อเลือกตั้งตนเอง โดยนายมงคล สิมะโรจน์ ถือหุ้นทางตรง จ านวน 152,500,000 หุ้น นายภิมุข สิมะโรจน์ ถือ
หุ้นทางตรง จ านวน 40,000,000 หุ้น และนายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ ถือหุ้นทางตรง จ านวน 6,311,400 หุ้น  

ประธานฯ ได้ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 
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5.1  นายมงคล สิมะโรจน ์  ประธานกรรมการ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 350,936,030 69.48 
ไม่เห็นด้วย 1,672,834 0.33 
งดออกเสียง 152,500,000 30.19 
บัตรเสีย 0 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน จ านวน 1,050,000 หุ้น  
 

 5.2  นายภิมุข สิมะโรจน ์  รองประธานและประธานกรรมการบริหาร 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 463,436,030 91.75 
ไม่เห็นด้วย 1,672,834 0.33 
งดออกเสียง 40,000,000 7.92 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

      5.3  นายพงศธร ฉัตรนะรัชต ์  กรรมการบริหาร 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 497,124,630 98.42 
ไม่เห็นด้วย 1,672,834 0.33 
งดออกเสียง 6,311,400 1.25 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาหน้าทีแ่ละ 

ความรับผิดชอบท่ีกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนอื่น                
ที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวา่อัตราเดิมที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อปี 2563  
ยังเป็นอตัราที่เหมาะสม  

ประธานฯ แจ้งวา่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่สนอให ้
คงคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไวใ้นอัตราเดมิ จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าป ี2564 เป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 (ปทีี่เสนอ) ปี 2563 
(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 2564 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปว่า ที่ประชุมได้มมีติอนุมตัิคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้:- 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 505,108,864 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

          
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน 
                   เลขานุการบริษัทได้รายงานวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ 

ให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ตามรายชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

1)  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699  
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
3)  นางสาวรุง่นภา แสงจันทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142 
 ซึ่งไม่เคยได้รับการแตง่ตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือ 
4)  นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 
 ซึ่งไม่เคยได้รับการแตง่ตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

   ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านและส านักงานสอบบัญชีดงักลา่วไม่มคีวามสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

 ส าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 นั้น ควรก าหนดให้เป็นเงินจ านวน 1,516,000 บาท                                            
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ยานพาหนะ คา่โทรศพัท์ ฯลฯ) ประกอบด้วย  
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ค่าสอบบัญชี 
ปี 2564  
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

(ก) ค่าตรวจสอบงบการเงิน 880,000 880,000 - - 
(ข) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับ 3 ไตรมาส 636,000 636,000 - - 
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี  1,516,000 1,516,000 - - 

 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 จ านวน 1,516,000 บาท เทา่กับปี 2563 ซึง่ค่าสอบบัญชีนั้นเหมาะสมกับปริมาณงาน 
ที่ต้องตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ทั้ง 4 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 
เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
1)  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ 
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ 
3)  นางสาวรุง่นภา แสงจันทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ 
4)   นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 10769  

                  และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 1,516,000 บาท (ไม่รวมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ                           
ตามทีจ่่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 505,108,864 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

  

 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ 
  - ไม่ม ี– 
 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือไม ่
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มาเขา้ร่วมประชุมทุกทา่น 

แล้วได้ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.                   
 
 

                - มงคล สิมะโรจน์ -                  - วีรินทร์ สิมะโรจน์ - 
                 (มงคล สิมะโรจน์)                                                                                    (วีรินทร์ สิมะโรจน์) 
                ประธานในที่ประชุม                                                            เลขานุการบริษัท 


