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หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปี 2565 
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 

วนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคาร 5 ชัน้ บรษัิท ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 

139 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
งดแจกของช าร่วย : เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่หนว่ยงานก ากบัดแูลไดร้ณรงคใ์หย้กเลกิการแจกของช ารว่ย 
  ในการประชมุสามญัประจ าปี ตัง้แตปี่ 2558 เป็นตน้มา บรษัิทฯ จงึไดง้ดแจกของช ารว่ย  
     อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงจดัเครือ่งดื่มและอาหารวา่ง ไวร้บัรองผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ  
    ที่มารว่มประชมุ (1 ทา่น ตอ่ 1 ชดุ) 

แนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 

ตามทีม่ีการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) บรษัิทฯ มีความหว่งใยตอ่สถานการณ์
ดงักลา่ว จงึขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางการปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทน โดยสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ  
มาที่ส  านกัเลขานกุารบรษัิท ตามที่อยูข่องบรษัิทฯ เนื่องจากบรษัิทฯ จดัที่นั่งไวจ้  านวนจ ากดัเพื่อเวน้ระยะหา่ง 

2. บรษัิทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองบรเิวณชัน้ 1 ของอาคารที่จะจดัประชมุ ขอความรว่มมือผูเ้ขา้ประชมุแสดงผลตรวจ  
ATK ไมเ่กิน 48 ชม. และกรณีที่พบผูม้ีความเสีย่ง เช่น มีอาการผิดปกติเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ
ในการไมใ่หผู้น้ัน้เขา้หอ้งประชมุ แตจ่ะขอใหม้อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทน 

3. เมื่อที่นั่งเต็มแลว้ บรษัิทฯ ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุ 
เพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของทกุทา่น 
 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 
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ที่ ซก.ก. 128/2565              วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปี 2565 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2564 
  2. รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบลงทะเบียน (ทีต่อ้งน ามาในวนัประชมุ)     

 3.   ประวตัิกรรมการท่ีคณะกรรมการไดม้ีมตใิหเ้สนอช่ือใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ 
    ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

   4.   ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
   5.   เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
   6.   ขอ้มลูส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
   7. วิธีการใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัการดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 
   8.   แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 

   9.   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  
  10.   นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
  11.  ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษัิทฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
  

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) หรอื บรษัิทฯ ในการประชมุครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 กมุภาพนัธ ์
2565 ไดม้ีมติใหจ้ดัประชมุสามญัประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคาร 5 
ชัน้ ของบรษัิท ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) ซึง่ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้ 
 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2564 เม่ือวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัองัคาร 
ที่ 27 เมษายน 2564 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัประจ าปี และไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเวบ็ไซต ์
ของบรษัิทฯ (www.susco.co.th) ดว้ยแลว้ (ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยรายการท่ี 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ   รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2564 ไดม้ีการบนัทกึอยา่งถกูตอ้ง 
ครบถว้น ที่ประชมุผูถื้อหุน้จึงควรรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
คะแนนเสียง  เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564  
 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ (ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยรายการท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงักลา่ว 
คะแนนเสียง  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัท า 
 งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบรษัิทฯ และจดัใหม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

ก่อนเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิ(ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยรายการท่ี 2) ซึง่สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้
              หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 
สนิทรพัยร์วม 6,709.04 6,793.99 
หนีส้นิรวม 4,258.43 3,268.07 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 2,450.61 3,525.93 
รายไดร้วม 16,753.76 20,184.77 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 265.19 233.53 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.27 0.23 

  

 ความเห็นของคณะกรรมการ    ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตังิบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
ไดพ้ิจารณาแลว้  

 คะแนนเสียง  เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50  
 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งิน 
 เพื่อการขยายธุรกิจ ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ  
ในปี 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมจ านวน 

233.527 ลา้นบาท คณะกรรมการจึงมมีติใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร
ดงักลา่ว ดงันี ้ 

 
    

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 
1.  ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท)                                                                                              233.527 217.655 
2.  จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)                                                                                                                       1,000 1,000 
3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 
     - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
     - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

0.18 
0.08 
0.10 

0.11 
0.02 
0.09 

4.  เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)                                                                                                                    180.000 111.000 
5.  อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลกบัก าไร 
     ส  าหรบัปีตามงบการเงินรวม (รอ้ยละ)                                77.08  50.99  
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                            รายการในงบการเงนิเฉพาะกิจการ                 ปี 2564
           (พนับาท)                   

(1)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม มีก าไรสะสมยกมา                                                                                 809,142   
(2)  หกั ส ารองเพ่ือหุน้ทนุซือ้คืน                                                                                                (9,130)              
(3)  บวก   ก าไรสทุธิของปี                                                                                                          265,192                     
(4)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) ,(2) และ (3)                                                                            1,065,204                     
(5)  หกั    เงินปันผลงวดครึง่ปีหลงัของปี 2563 อตัราหุน้ละ 0.09 บาท     
                ท่ีไดจ้่ายในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน                                                                  (89,999)     
(6)  หกั    เงินปันผลงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 อตัราหุน้ละ 0.08 บาท     
                ท่ีไดจ้่ายในเดือนกนัยายน 2564 เป็นเงิน                                                                     (79,952) 
(7)  หกั   หากจะจ่ายเงินปันผลงวดครึง่หลงัของปี 2564 อตัราหุน้ละ 0.10 บาท จะเป็นเงิน            (100,000)  
(8)  จะเหลือเงินก าไรสะสมยกไป (หกัรายการท่ี (4) ดว้ยรายการท่ี (5),(6)และ(7))                          795,253  

 
เงินปันผลทัง้หมดที่ไดจ้่ายและจะจ่ายส าหรบัปี 2564 เป็นเงินหุน้ละ 0.18 บาท เป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้ 179,999,992.08 บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 77.08 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของปี 2564 
   อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ และ

เนื่องจากบรษัิทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมายครบเตม็ตามจ านวนตามขอ้บงัคบับรษัิท บรษัิทฯ จึงมติอ้ง
จดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายอกี 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 11 มีนาคม 2565 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2565  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดค้  านวณและหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเป็นคา่ใชจ้่ายไวแ้ลว้ ในอตัรารอ้ยละ 20 ฉะนัน้   
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถใชเ้ครดิตทางภาษีได ้
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรตามที่กล่าวขา้งตน้และ
การจ่ายเงินปันผลของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป
แลว้เมื่อเดือนกันยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายส าหรบังวดครึง่หลงั
ของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

คะแนนเสียง  เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของ 
 บรษัิทขอ้ 17 ซึง่ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 
 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล ้
 ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  
  ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 11 ทา่น โดยในการประชมุสามญัประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการ 
 ที่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 
  (1)  นางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  (2)  คณุหญิงเสรมิศร ีบนุนาค กรรมการอิสระ 
  (3)  นายณรงค ์จลุชาต  กรรมการ 
  (4)  นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
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  คณุหญิงเสรมิศร ีบนุนาค และนายณรงค ์จลุชาต ซึง่เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตาม
วาระในการประชมุสามญัประจ าปี 2565 นี ้ไดแ้จง้ความประสงคท์ี่จะไมข่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการอกี 

อนึง่ บรษัิทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคล 
เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือกรรมการมายงับรษัิทฯ 

คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณากลั่นกรองบคุคลทีจ่ะเป็นกรรมการ  
โดยค านงึถึงคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องบคุคลท่ีเหมาะสมแลว้ อีกทัง้เห็นวา่ 
เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทฯ ด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง จึงไดเ้สนอคณะกรรมการใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุ 
ผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ 1) นางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์และ 2) นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์กลบัเขา้ด ารง 
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ และไมเ่สนอช่ือกรรมการคนใหมม่าด ารงต าแหนง่แทน คณุหญิงเสรมิศร ี
บนุนาค และนายณรงค ์จลุชาต อยา่งไรก็ตามจ านวนกรรมการอสิระยงัคงมีสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3  
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่เพียงพอตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

 ประวตัิของกรรมการทัง้ 2 ทา่นทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ ปรากฏตามรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาดว้ย 

รายการท่ี 3 หากบคุคลดงักลา่วไดร้บัการเลอืกตัง้ คณะกรรมการของบรษัิทฯ จะประกอบดว้ย  
 (1) นายมงคล สมิะโรจน ์ (2)   นายภิมขุ สมิะโรจน ์  
 (3)   นางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์ (4)   นายประกิต ประทีปะเสน 
 (5)   นายสทิธิพนัธ ศรเีพ็ญ (6)   นายนพดล อตัวาวฒุิชยั 
 (7)   นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์ (8)   นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์
   (9)   นายมาวีร ์สมิะโรจน ์  

อนึง่ เนื่องจากนายณรงค ์จลุชาต เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม จึงขอแกไ้ขรายช่ือและจ านวน 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิทฯ จาก 7 คน เหลอื 6 คน ดงันี ้

1) นายมงคล สมิะโรจน ์
2) นายนพดล อตัวาวฒุิชยั 
3) นายมาวีร ์สมิะโรจน ์
4) นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์
5) นายภิมขุ สมิะโรจน ์
6) นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์

โดยกรรมการสองคนในหกคนนีล้งรายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราบรษัิท     
ความเห็นของคณะกรรมการ ไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้ เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะอนกุรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ควรเลอืกตัง้กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 
2 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ และแกไ้ขรายช่ือกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม
ตามทีเ่สนอ 

 คะแนนเสียง  บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สงูสดุตามล าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็น 
กรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะไดร้บัเลอืกตัง้ 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 
  ซึง่ก าหนดวา่ “การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ” 

คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบรษัิทจดทะเบยีนอื่นท่ีมีธุรกิจและขนาด 
ใกลเ้คยีงกบับรษัิทฯ ดว้ยแลว้ เหน็วา่อตัราเดิมที่ไดจ้า่ยในปี 2564 คอ่นขา้งต ่ากวา่คา่เฉลีย่ เนื่องจาก
ไมไ่ดม้ีการปรบัคา่เบีย้ประชมุกวา่ 10 ปี จึงเห็นควรเสนอใหก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ในอตัราเหมาจ่ายเดือนละ ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 เพิ่มขึน้/(ลดลง)  
(1)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการ 35,000 บาท 30,000 บาท 5,000 บาท 
(2)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการ ทา่นละ 25,000 บาท ทา่นละ 20,000 บาท 5,000 บาท 
(3)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบ*                15,000 บาท 15,000 บาท - 
(4)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ*  ทา่นละ 10,000 บาท ทา่นละ 10,000 บาท - 
(5)  โบนสัและสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ไมมี่ ไมมี่ - 

                           *นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุกรรมการที่กลา่วในขอ้ (2)  
                   ใหค้า่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบดงักลา่ว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
  ส าหรบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นยงัมิไดม้ีการก าหนดไว ้

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและ 
สรรหา ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 

เป็นคา่เบีย้ประชมุเหมาจา่ยเป็นรายเดือนตามที่คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาเสนอ 

คะแนนเสียง  ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุ 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 

ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของ
บรษัิททกุปี  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ควรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 

1)  นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699  
  ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2561 หรอื 
2)  นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2561 หรอื 
3)  นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10142 
 ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2564 หรอื 
4)  นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบยีนเลขที่ 10769 
 ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2564 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ ์และ/หรอื สว่นไดเ้สยี 
กบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  
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ที่ประชมุควรก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,541,000 บาท (ไมร่วม 
คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ คา่พาหนะ คา่โทรศพัท ์ฯลฯ) ซึง่แยกเป็นรายการยอ่ยได ้ดงันี ้ 
 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2565 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
(บาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

(ก) คา่ตรวจสอบงบการเงิน 893,000 880,000 13,000 1.48 
(ข) คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลส าหรบั 3 ไตรมาส 648,000 636,000 12,000 1.88 
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 1,541,000 1,516,000 25,000 1.65 

 

กลา่วโดยสรุป คา่ตอบแทนประจ าปี 2565 จ านวน 1,541,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 25,000 
บาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.65  ซึง่คา่สอบบญัชีนัน้เหมาะสมกบัปรมิาณงานท่ีตอ้งตรวจสอบ 

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ทัง้ 4 ทา่นจะเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยอีก 6 บรษัิทดว้ย คือ  
1)  บรษัิท น า้มนัสยามมงคล จ ากดั  2)  บรษัิท สริเิจรญิวฒันา จ ากดั   
3)  บรษัิท ซสัโก ้ดีลเลอรส์ จ ากดั  4)  บรษัิท ซสัโก ้รเีทล พร็อพเพอรต์ี ้จ ากดั     
5)  บรษัิท ซสัโก ้มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั และ 6)  บรษัิท ซสัโก ้พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั   

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 ควรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ทา่นจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 
 คะแนนเสียง    เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขและเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 
โดยแก้ไขข้อความวัตถุประสงคใ์นขอ้ (11), ข้อ (21), ข้อ (46), และ ข้อ (56) และเพิ่มวัตถุประสงค์
อีก 2 ข้อ เป็นขอ้ (57) และข้อ (58) 

  วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    เพือ่ใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่บรษัิทฯ อาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการ 
บรษัิทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขและเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ย
วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ โดยแกไ้ขขอ้ความวตัถปุระสงคใ์นขอ้ (11), ขอ้ (21), ขอ้ (46), และ ขอ้ (56) และ 
เพิ่มวตัถปุระสงคอ์ีก 2 ขอ้ เป็นขอ้ (57) และ (58) โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
แก้ไขขอ้ความวตัถุประสงคใ์นข้อ (11), ข้อ (21), ข้อ (46), และ ข้อ (56) 

ข้อ (11) จากเดิม 
“(11) ประกอบกิจการคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเรจ็รูป เครือ่งกระป๋อง เครือ่งปรุงรสอาหาร

เครือ่งดื่ม สรุา เบียร ์บหุรี ่หรอืเครือ่งบรโิภคอื่น” 
แก้ไขเป็น 
“(11) ประกอบกิจการคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเรจ็รูป เครือ่งกระป๋อง เครือ่งปรุงรสอาหาร 

เครือ่งดื่ม สรุา เบียร ์บหุรี ่หรอืเครือ่งบรโิภคอื่น กิจการคา้สง่ และคา้ปลกีสนิคา้อปุโภคบรโิภค สนิคา้ 
เกษตร สนิคา้อตุสาหกรรมทกุชนดิทกุประเภท รา้นคา้สะดวกซือ้ มนิิมารท์ รา้นกาแฟ เบเกอรี ่รา้นอาหาร 
รา้นจ าหนา่ยสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์า่งๆ รา้นจ าหนา่ยอปุกรณร์ถยนต ์ยางรถยนต ์อะไหลร่ถยนตท์ีจ่  าเป็น            
รา้นจ าหนา่ยหนงัสอืพมิพแ์ละวารสาร และธุรกิจบรกิารทกุชนิดทกุประเภท” 

ข้อ (21) จากเดิม 
“(21) ประกอบกิจการโรงพิมพ ์รบัพิมพห์นงัสอื พิมพห์นงัสอืจ าหนา่ย และออกหนงัสอืพิมพ”์ 
แก้ไขเป็น 
“(21) ประกอบกิจการซือ้ ขาย ใหเ้ช่าซือ้ ใหเ้ช่ารถยนตไ์ฟฟา้ รถจกัรยานยนตไ์ฟฟา้” 
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ข้อ (46) จากเดิม 
“(46) ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย ใหเ้ช่า ขายฝาก จ านอง รบัจ านอง แลกเปลีย่นหรอืจดัหาทีด่ินและ

อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้การจดัสรรท่ีดินหรอืที่ดินพรอ้มกบั 
บา้น อาคารหอ้งชดุ อาคารพาณิชย ์ตลอดจนสิง่ปลกูสรา้งอื่นๆ เพื่อการจ าหนา่ยตลอดจนสิง่ปลกูสรา้ง 
อื่นๆ เพื่อการจ าหนา่ย” 

แก้ไขเป็น 
“(46) ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย ใหเ้ช่า เช่าช่วง ขายฝาก จ านอง รบัจ านอง แลกเปลีย่นหรอืจดัหา 

ที่ดินและอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ เพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้การจดัสรรท่ีดินหรอืทีด่ิน 
พรอ้มกบับา้น อาคารหอ้งชดุ อาคารพาณิชย ์ตลอดจนสิง่ปลกูสรา้งอื่นๆ เพื่อการจ าหนา่ย” 

ข้อ (56) จากเดิม 
“(56) ประกอบกิจการคา้ ถ่านหิน ก๊าซ NGV (ก๊าซธรรมชาติส  าหรบัรถยนต)์ ก๊าซ LPG (ก๊าซ

ปิโตรเลยีมเหลว) น า้มนัก๊าด เอทานอลแปลงสภาพ ไบโอดีเซล น า้มนัเตา และผลติภณัฑอ์ยา่งอื่นท่ี
ก่อใหเ้กิดพลงังาน”  

แก้ไขเป็น 
“(56) ประกอบกิจการคา้หรอืรว่มทนุ ในธุรกิจถา่นหิน ก๊าซ NGV (ก๊าซธรรมชาติส  าหรบัรถยนต)์  

ก๊าซ LPG (ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว) น า้มนัก๊าด เอทานอลแปลงสภาพ ไบโอดีเซล น า้มนัเตา พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานไฟฟา้ และผลติภณัฑอ์ยา่งอื่นท่ีก่อใหเ้กิดพลงังาน” 

  เพิ่มวัตถุประสงคอ์ีก 2 ข้อ เป็นขอ้ (57) และข้อ (58) 
“(57) ประกอบธุรกิจจดัท าเป็นตวัแทนการออกบตัร จ าหนา่ยบตัรประเภทตา่งๆ ตวัอยา่งเช่น  

บตัรซือ้ของเช่ือ (ชารจ์การด์) บตัรเครดิต (เครดิตการด์) บตัรที่ช าระราคาสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยวิธีการ 
หกับญัชี (เดบิตการด์) บตัรซือ้สนิคา้แบบลดราคา (ดิสเคา้ทก์ารด์) บตัรที่ช าระเงินลว่งหนา้หรอืบตัร 
ที่บนัทกึมลูคา่เงินคา่สนิคา้หรอืบรกิารไวใ้นบตัร (พรเีพดการด์ หรอืสตอร ์แวล ูการด์) บตัรเงินสด  
บตัรเงินอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบตัรอื่นใด และธุรกิจทีเ่ก่ียวกบัหรอืเนื่องจากกิจการใหบ้รกิารบตัรดงักลา่ว 
ขา้งตน้ รวมถงึใหบ้รกิารเติมเงินลงในบตัรเงินสด และบตัรอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ใหแ้ก่สมาชิกบตัร หรอื 
ลกูคา้ของบรษัิทเพื่อใชซ้ือ้สนิคา้ใดๆ และ/หรอืบรกิาร 

(58) ประกอบกิจการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(Electronics Business) ส าหรบัธุรกิจทกุชนดิ  
ทกุประเภท ขาย ซือ้ รบัช าระเงิน บรกิารรบัช าระเงินแทน เปิดรบัสมคัรสมาชิก ใหบ้รกิารคน้ควา้ขอ้มลู  
เก็บคา่ธรรมเนยีม คา่โฆษณา ออกบตัรสมาชิก บตัรสว่นลด และบตัรที่ใหส้ทิธิพิเศษ รวมถึงการท า 
ธุรกรรมบนอินเทอรเ์น็ต (Internet) การประกอบการคา้บนอินเตอรเ์น็ต หรอื อีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) 
การประกอบธุรกิจสนิทรพัยด์ิจิทลั ตลอดจนธุรกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทกุประเภท ทัง้ภายใน 
ประเทศและตา่งประเทศ”   
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ  
ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ โดยแกไ้ขขอ้ความวตัถปุระสงคใ์นขอ้ (11), ขอ้ (21), ขอ้ (46),  
และ ขอ้ (56) และเพิ่มวตัถปุระสงคอ์ีก 2 ขอ้ เป็นขอ้ (57) และขอ้ (58) 
คะแนนเสียง  คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ 

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
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คณะกรรมการไดม้ีมติใหแ้จง้บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบรษัิทฯ ให ้
วนัศกุรท์ี่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุมและเพื่อสิทธิในการรบัเงิน
ปันผล  

ส าหรบัท่านที่ไม่อาจเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออก
เสยีงแทนในการประชุมก็ได ้ในกรณีมอบฉนัทะ กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหแ้ก่ประธานกรรมการ 
หรอืผูท้ี่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนเวลาประชมุ ในการนี ้ทา่นและผูร้บัมอบฉนัทะของทา่นจะตอ้งกรอก
ขอ้มลูแลว้สง่หลกัฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ยรายการท่ี 5 และ 9 เพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้รว่ม
ประชุมหรือทา่นอาจมอบฉนัทะใหน้ายประกิต ประทีปะเสน หรือ นายสทิธิพนัธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ เขา้รว่มประชุมแทนก็ได ้
ขอ้มลูเก่ียวกบั นายประกิต ประทีปะเสน และ นายสทิธิพนัธ ศรเีพ็ญ ปรากฏในเอกสารตามรายการท่ี 11 ของสิง่ที่สง่มาดว้ย ใน
กรณีหลงันี ้ขอใหท้่านสง่หลกัฐานและเอกสารตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นสิ่งที่สง่มาดว้ยรายการท่ี 5 และ 9 ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ถึงนายประกิต ประทีปะเสน หรอื นายสทิธิพนัธ ศรเีพ็ญ ณ ที่ท าการของบรษัิทฯ ก่อนวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 
 อนึง่ บรษัิทฯ ขอเรยีนดว้ยวา่ เพื่อประโยชนแ์ละสทิธิของผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ  
และรายช่ือผูท้ี่เหมาะสมทีค่วรจะด ารงต าแหนง่กรรมการและค าถามตา่งๆ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ
สามญัประจ าปี 2565 โดยผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.susco.co.th ในระหวา่งวนัท่ี 29 ตลุาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2564 แลว้ แตไ่มป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ ช่ือผูท้ี่ควรจะด ารงต าแหนง่กรรมการ และค าถามมายงับรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code และจดัสง่ใหแ้ก่ทา่นตามสิง่ที่สง่มาดว้ยรายการท่ี 2  
หากทา่นมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบของหนงัสอื สามารถติดตอ่ขอรบัไดท้ี่ส  านกัเลขานกุารบรษัิท  
โทรศพัท ์0-2428-0029 ตอ่ 110, 111 หรอื 113 หรอื โทรสาร 0-2428-8001 
 
 ขอแสดงความนบัถือ     
  
                       
 
                                   (ชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน)์ 
                     กรรมการผูจ้ดัการ 

6 
 

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 2564 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 139 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………………….................................................................. 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี ทีเ่ขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้ 
รายนามกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. นายมงคล สมิะโรจน ์ ประธานกรรมการ 
2. นางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

 และประธานอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
4. นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

หมายเหต:ุ   สดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 36.36 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
  

 รายนามผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1. นางสาววีรนิทร ์สมิะโรจน ์ เลขานกุารบรษัิท 
2. นางสาวเพชรมาล ีวฒันานิยม ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายประนิต วีระพิพรรธ หวัหนา้ส านกัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

 
หมายเหต:ุ กรรมการและผูบ้รหิารทา่นอื่นมิไดเ้ขา้รว่มประชมุเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 

 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

1. นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699 
 

ก่อนเริม่การประชมุ   
เลขานกุารบรษัิทไดแ้นะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชห้อ้งประชมุ กรณีมเีหตฉุกุเฉิน 
 

 เริม่การประชมุ เวลา 09.30 น. 
 เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่ มผีูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 30 ราย และมีผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 43 ราย  
รวมเป็นจ านวน 73 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้502,698,864 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 50.27 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด ซึง่ม ี
จ านวน 999,999,956 หุน้ (ไมน่บัรวมหุน้ท่ีบรษัิทฯ ไดซ้ือ้คืนจ านวน 100,005,600 หุน้ ซึง่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)  
ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ทีไ่ดก้ าหนดใหอ้งคป์ระชมุประกอบดว้ย จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
เขา้ประชมุรวมไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย และมีจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 
 บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลที่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) อยา่งเครง่ครดั ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อวนัอาทิตยท์ี่ 25 เมษายน 2564 เรือ่ง สั่งปิดสถานท่ีเป็น
การชั่วคราว (ฉบบัท่ี 25) ซึง่มีมาตรการควบคมุแบบบรูณาการในเรือ่งการจดักิจกรรมที่มคีวามเสีย่งตอ่การแพรโ่รค เช่น                  
การประชมุ ใหด้  าเนินการโดยจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไมเ่กิน 20 คน โดยมาตรการดงักลา่วเริม่ตัง้แตว่นัจนัทรท์ี่ 26 
เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป จนถึงวนัอาทิตยท์ี่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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 เมื่อเริม่ประชมุมีผูถื้อหุน้ กรรมการ และเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นหอ้งประชมุใหญ่รวม 16 ทา่น (บรษัิทฯ ไดม้ีการ-
จดัเตรยีมหอ้งประชมุส ารองไวโ้ดยวิธีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ส  าหรบัผูถื้อหุน้ทา่นอื่น) 

เลขานกุารบรษัิทไดอ้ธิบายวธีิการท่ีจะใชใ้นการออกเสยีงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ วา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีมี หรอืที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยนบัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง และเพื่อความรวดเรว็ในการลงและ 
การนบัคะแนนเสยีง หากมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหผู้น้ัน้ยกมือ เพื่อเจา้หนา้ที ่
จะไดน้ า “บตัรลงคะแนนเสยีงกรณีไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง” ทีผู่น้ ัน้ไดแ้สดงความเห็นไว ้ไปหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมด 
ทีม่ีสทิธิออกเสยีง ไดจ้ านวนสทุธิเทา่ไร จะถือเป็นคะแนนเสยีงของการลงมติในวาระนัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารออกเสยีง
ลงคะแนนไวแ้ลว้ บรษัิทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะ และจะแสดงคะแนนของแตล่ะวาระบนจอภาพ หลงัจากที่ประชมุ 
ไดม้ีมตใินวาระนัน้   
 หลงัจากนัน้ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี ตอ่ที่ประชมุ อีกทัง้แจง้วา่ ไดข้อใหน้ายณฐัวรรธน ์อธิธนวฒัน ์                 
ผูถื้อหุน้ เป็นผูส้งัเกตการณแ์ละตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง เพื่อความโปรง่ใสดว้ย  
 ตอ่จากนัน้ นายมงคล สมิะโรจน ์ประธานกรรมการ ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในที่ประชมุ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบ 
ฉนัทะ และผูท้ี่เขา้รว่มประชมุทกุทา่น แลว้ไดก้ลา่วเปิดประชมุ 
 นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้ ไดก้ลา่วช่ืนชมการจดัท าหนงัสอืเชิญประชมุของบรษัิทวา่มคีวามละเอียดรอบคอบ และ          
ใสใ่จถึงความตอ้งการผูถื้อหุน้ โดยในเอกสารตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 นัน้ มีการแจง้เรือ่งการน าแบบลงทะเบียนทีต่อ้งน ามาใน             
วนัประชมุอยา่งชดัเจน แยกออกจากตวัหนงัสอืเชิญประชมุ และในเอกสารตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 ซึง่เป็นวิธีการใชร้หสัควิอาร ์ 
(QR Code) นัน้ ก็มี QR Code ของรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ใสเ่พิ่มมาดว้ย ซึง่หลายบรษัิทมี QR Code เฉพาะในแบบ
ลงทะเบียน เมื่อผูถื้อหุน้มอบแบบลงทะเบียนใหบ้รษัิทแลว้ ผูถื้อหุน้ก็ไมม่ี QR Code ท าใหไ้มส่ามารถดาวนโ์หลดรายงาน
ประจ าปีไดอ้ีก 
 หลงัจากนัน้ประธานไดก้ลา่วขอบคณุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้:- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 เม่ือวนัพฤหสับดทีี่ 23 เมษายน 2563 

  ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเพื่อรบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัพฤหสับดีที ่ 
23 เมษายน 2563 ที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ส  าเนาใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และไดแ้จง้ดว้ยวา่คณะกรรมการ 
ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้ง และครบถว้น จึงใหเ้สนอวา่ที่ประชมุควร 
รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว อนึง่ บรษัิทฯ ไดส้ง่รายงานการประชมุดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และไดเ้ผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ดว้ยแลว้ 

  ประธานฯ ไดถ้ามวา่มีผูใ้ดตอ้งการจะแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมรายงานการประชมุหรอืไม่ 
  เมื่อไมม่ี ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัพฤหสับด ี
ที ่23 เมษายน 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 502,698,864 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงาน 

กรรมการผูจ้ดัการรายงานโดยสรุปจากรายงานประจ าปี 2563 ที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอื 
เชิญประชมุ วา่ ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีสถานีบรกิารท่ีเปิดด าเนินการทัง้หมด 241 แหง่ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีปรมิาณขายน า้มนัโดยรวมทัง้สิน้ 1,048 ลา้นลติร ลดลง 346 ลา้นลติรจากปี 2562  
หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24.82 โดยปัจจยัหลกัที่ท  าใหป้รมิาณการขายน า้มนัลดลง เนื่องจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 และการปิดประเทศ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีรายไดร้วม 16,778 ลา้นบาท ลดลง 11,367 ลา้นบาท จากปี 2562 หรอืลดลงรอ้ยละ 
40.39 เนื่องจากรายการท่ีส าคญัคือ รายไดจ้ากการขายลดลง จากราคาขายเฉลีย่ตอ่ลติรและปรมิาณการขายที่ลดลง 
มีก าไรสทุธิ 217.66 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 388.16 ลา้นบาท เป็นจ านวน 170.50 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 43.93 

ส าหรบัฐานะการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีสนิทรพัยร์วมจ านวน 6,001               
ลา้นบาท หนีส้นิรวมจ านวน 2,547 ลา้นบาท และสว่นของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 3,454 ลา้นบาท และมีมลูคา่หุน้ตาม 
บญัชีหุน้ละ 3.44 บาท  

กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานเก่ียวกบัการด าเนินการเรือ่งการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นวา่ บรษัิทฯ ไดป้ระกาศใช้
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นตัง้แตปี่ 2559 และเมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองจากแนวรว่ม-
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) เป็นครัง้แรก บรษัิทฯ ไดท้ าการประเมินความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชั่น
ทกุปี และมีมาตรการควบคมุภายใน ในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพียงพอ โดยเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษัิทฯ ไดร้บั 
การตอ่อายใุบการรบัรอง ซึง่จะตอ้งท าการประเมินใหมท่กุๆ 3 ปี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงสรุปวา่
ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงาน 
กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ คณะกรรมการไดม้ีมตใิหเ้สนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตัง้แตห่นา้ 82 เป็นตน้ไป          
ที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการ-
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ ซึง่สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้
 

        หนว่ย: ลา้นบาท 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สนิทรพัยร์วม 6,018.74 6,001.34 
หนีส้นิรวม 3,654.24 2,547.20 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 2,364.50 3,454.14 
รายไดร้วม 12,550.69 16,777.53 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 253.32 217.66 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.24 0.21 
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กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ดว้ยวา่ หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคท์ี่จะทราบรายละเอยีดเก่ียวกบั 
งบการเงินเพิม่เติม กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี ก็ยินดีที่จะอธิบายใหท้ราบ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  
เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:-  

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,538,947 99.50 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 2,519,917 0.50 
บตัรเสยี 0 0.00 

          หมายเหต ุ:  ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้อีก 1 ทา่น จ านวน 1,360,000 หุน้ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 

   ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงาน 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพื่อ                
การขยายธุรกิจ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในปี 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมจ านวน 217.655 
ลา้นบาท คณะกรรมการจึงมมีตใิหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรดงักลา่ว ดงันี ้ 

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1. ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท)                                                                                   217.655 388.160 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)                                                                                                                       1,000 1,050 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)                                                                                                          0.11 0.19 
 แบง่เป็น - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้)                                                                                             0.02 0.08 
                  - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้)                                                                                            0.09 0.11 
4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)                                                                                                                    111.00 199.50 
5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลกบัก าไร 
     ส  าหรบัปีตามงบการเงินรวม (รอ้ยละ)                                

50.99 51.40 

  
บรษัิทฯ ไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท 

คงเหลอืเงินปันผลที่จะจา่ยส าหรบังวดครึง่หลงัของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท จะรวมเงินปันผลทัง้หมดที่จะ
จ่ายส าหรบัปี 2563 เป็นอตัราหุน้ละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 110,999,997.16 บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 
50.99 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของปี 2563  

อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ และบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรร
ก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 หรอื 11.029 ลา้นบาทแลว้ 
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บรษัิทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุรท์ี่ 12 มีนาคม 2564 และ             
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564  

  จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  
 เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จงึสรุปวา่ ที่ประชมุมีมตติามที่คณะกรรมการเสนอ 
กลา่วคอื ใหจ้ดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 หรอื 11.029 ลา้นบาท และเป็นเงินปันผลงวดครึง่หลงั 

 ของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 89,999,996.04 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,058,864 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
เลขานกุารบรษัิทรายงานวา่ ส าหรบัวาระนี ้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้ี่เหมาะสมที่ควร 

จะไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้โดยผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ในระหวา่งวนัท่ี 28 ตลุาคม ถงึวนัท่ี  
30 ธนัวาคม 2563 แลว้ แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือมายงับรษัิทฯ และไดร้ายงานตอ่ไปวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปี  
2564 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหนง่ตามวาระทัง้หมด 3 ทา่น คือ   

5.1  นายมงคล สมิะโรจน ์  ประธานกรรมการ 
5.2  นายภิมขุ สมิะโรจน ์  รองประธานและประธานกรรมการบรหิาร 
5.3  นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์  กรรมการบรหิาร 

 คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์                         
ของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่นแลว้ เห็นวา่เหมาะสม และเพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทฯ ด าเนินไป 
อยา่งตอ่เนื่อง จึงไดเ้สนอคณะกรรมการใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้บคุคลทัง้ 3 กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึง่ ซึง่คณะกรรมการก็เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาจึงมมีตใิห ้
เสนอช่ือกรรมการทัง้ 3 ทา่นใหท้ีป่ระชมุพิจารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

 ในการนี ้บรษัิทฯ ไดส้ง่ประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาพรอ้มกบัหนงัสอื 
เชิญประชมุดว้ยแลว้ หากบคุคลดงักลา่วไดร้บัการเลอืกตัง้ บรษัิทฯ จะมีกรรมการรวมจ านวนทัง้สิน้ 11 ทา่น 

เลขานกุารบรษัิทไดแ้จง้ดว้ยวา่ กรรมการแตล่ะทา่นท่ีหมดวาระจะไมใ่ชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ 
ที่ตนถือเพื่อเลอืกตัง้ตนเอง โดยนายมงคล สมิะโรจน ์ถือหุน้ทางตรง จ านวน 152,500,000 หุน้ นายภิมขุ สมิะโรจน ์ถือ
หุน้ทางตรง จ านวน 40,000,000 หุน้ และนายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์ถือหุน้ทางตรง จ านวน 6,311,400 หุน้  

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ที่ประชมุไดม้ีมติเลอืกตัง้กรรมการผูท้ี่จะพน้จากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 
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5.1  นายมงคล สมิะโรจน ์ ประธานกรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 350,936,030 69.48 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,672,834 0.33 
งดออกเสยีง 152,500,000 30.19 
บตัรเสยี 0 0.00 

  หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพิ่มขึน้อีก 1 ทา่น จ านวน 1,050,000 หุน้  
 

 5.2  นายภิมขุ สมิะโรจน ์ รองประธานและประธานกรรมการบรหิาร 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 463,436,030 91.75 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,672,834 0.33 
งดออกเสยีง 40,000,000 7.92 
บตัรเสยี 0 0.00 

 

      5.3  นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์ กรรมการบรหิาร 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 497,124,630 98.42 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,672,834 0.33 
งดออกเสยีง 6,311,400 1.25 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่ คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาหนา้ทีแ่ละ 

ความรบัผิดชอบท่ีกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะตอ้งปฏิบตัิ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบรษัิทจดทะเบยีนอื่น                
ที่มีธุรกิจและขนาดใกลเ้คยีงกบับรษัิทฯ ดว้ยแลว้ เห็นวา่อตัราเดิมที่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิไวเ้มื่อปี 2563  
ยงัเป็นอตัราที่เหมาะสม  

ประธานฯ แจง้วา่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะอนกุรรมการฯ ทีเ่สนอให ้
คงคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไวใ้นอตัราเดมิ จงึขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 เป็นคา่เบีย้ประชมุเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
(1)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท 
(2)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการ ทา่นละ 20,000 บาท ทา่นละ 20,000 บาท 
(3)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบ*                15,000 บาท 15,000 บาท 
(4)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ*  ทา่นละ 10,000 บาท ทา่นละ 10,000 บาท 
(5)  โบนสัและสทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 

 

             *   นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุกรรมการที่กลา่วในขอ้ (2)  

   ทัง้นี ้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  

  เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ที่ประชมุไดม้มีติอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 505,108,864 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

          
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
                   เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบ 

ใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ตามรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 

1)  นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699  
 ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2561 หรอื 
2)  นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2561 หรอื 
3)  นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10142 
 ซึง่ไมเ่คยไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย หรอื 
4)  นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10769 
 ซึง่ไมเ่คยไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

   ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ทา่นและส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื สว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ  
 บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

 ส าหรบัคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 นัน้ ควรก าหนดใหเ้ป็นเงินจ านวน 1,516,000 บาท                                            
(ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ เช่น คา่ยานพาหนะ คา่โทรศพัท ์ฯลฯ) ประกอบดว้ย  
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
(1)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท 
(2)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการ ทา่นละ 20,000 บาท ทา่นละ 20,000 บาท 
(3)  คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบ*                15,000 บาท 15,000 บาท 
(4)  คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ*  ทา่นละ 10,000 บาท ทา่นละ 10,000 บาท 
(5)  โบนสัและสทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 

 

             *   นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุกรรมการที่กลา่วในขอ้ (2)  

   ทัง้นี ้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  

  เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ที่ประชมุไดม้มีติอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 505,108,864 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

          
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
                   เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบ 

ใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ตามรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 

1)  นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699  
 ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2561 หรอื 
2)  นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2561 หรอื 
3)  นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10142 
 ซึง่ไมเ่คยไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย หรอื 
4)  นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10769 
 ซึง่ไมเ่คยไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

   ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ทา่นและส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื สว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ  
 บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

 ส าหรบัคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 นัน้ ควรก าหนดใหเ้ป็นเงินจ านวน 1,516,000 บาท                                            
(ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ เช่น คา่ยานพาหนะ คา่โทรศพัท ์ฯลฯ) ประกอบดว้ย  
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ค่าสอบบัญชี ปี 2564  
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
(บาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

(ก) คา่ตรวจสอบงบการเงิน 880,000 880,000 - - 
(ข) คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลส าหรบั 3 ไตรมาส 636,000 636,000 - - 
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี  1,516,000 1,516,000 - - 

 

คา่ตอบแทนประจ าปี 2564 จ านวน 1,516,000 บาท เทา่กบัปี 2563 ซึง่คา่สอบบญัชีนัน้เหมาะสมกบัปรมิาณงาน 
ที่ตอ้งตรวจสอบ 

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ทัง้ 4 ทา่นจะเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยอีก 6 บรษัิทดว้ย คือ  
1)  บรษัิท น า้มนัสยามมงคล จ ากดั  2)  บรษัิท สริเิจรญิวฒันา จ ากดั   
3)  บรษัิท ซสัโก ้ดีลเลอรส์ จ ากดั  4)  บรษัิท ซสัโก ้รเีทล พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั     
5)  บรษัิท ซสัโก ้มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั และ 6)  บรษัิท ซสัโก ้พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั   
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม 
เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ท่ีประชมุมีมติแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 

รบัอนญุาตจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 
1)  นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรอื 
2)  นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรอื 
3)  นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10142 หรอื 
4)   นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ                        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบยีนเลขที่ 10769  

                  และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 1,516,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ                           
ตามทีจ่่ายจรงิ) ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 505,108,864 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

  
 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ 

  - ไมม่ ี- 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งอื่นๆ หรอืไม ่
เมื่อไมม่ีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูท้ี่มาเขา้รว่มประชมุทกุทา่น 

แลว้ไดปิ้ดประชมุเมื่อเวลา 10.00 น.                   
 
                - มงคล สมิะโรจน ์-                  - วีรนิทร ์สมิะโรจน ์- 
                 (มงคล สมิะโรจน)์                                                                                    (วีรนิทร ์สมิะโรจน)์ 
                ประธานในที่ประชมุ                                                            เลขานกุารบรษัิท 
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** บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบรษัิทฯ เขม้กวำ่ขอ้ก ำหนดขัน้ต  ่ำของ ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัย ์ในเรือ่งกำรถือหุน้ในบรษัิทฯ คือ กรรมกำรอิสระ 
    ตอ้งถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทเก่ียวขอ้ง นอกจำกนัน้ ผูท้ี่จะไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรอิสระตอ้งไมมี่  
    คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้คือ มิไดเ้ป็นกรรมกำรบรหิำร และมิไดมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรงำนประจ ำของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ไมเ่ป็นกรรมกำรใน 
    บรษัิทอ่ืนที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพแก่บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง และไม่เป็นผูถื้อหุน้- 
    รำยใหญ่ ตำมที่ ก.ล.ต. ก ำหนดในบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ในปัจจบุนั และในชว่ง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

p 

 
 

ประวัตกิรรมการทีค่ณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาเลือกต้ังให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 

ชือ่ - ชือ่สกุล นำงพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมกำรอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
อาย ุ 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด   บรหิำรธุรกิจบณัฑิต สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
ความเชีย่วชาญ ดำ้นบญัชีและกำรเงิน, ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 
การอบรมหลักสูตรของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

-    Director Accreditation Program  (DAP 28/2000)         
-    Audit Committee Program (ACP 3/2000) 
-    Director Certification Program (DCP 72/2002) 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 29 ตลุำคม 2547 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่ง 
กรรมการของบริษัทฯ 

17 ปี และหำกไดร้บักำรเลือกตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้จะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระรวมทัง้สิน้ 20 ปี 

ประสบการณก์ารท างานกับบริษทัฯ  ปี 2559 - ปัจจบุนั      กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2547 - 2558         กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

ต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษัิท 
จดทะเบยีนอืน่ 

ไมม่ี 

ต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษัิท
อืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและใน
องคก์รอืน่ๆ 

ปี 2561 - ปัจจบุนั     กรรมกำร  บจ.ท่ำจีนพฒันำ  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจ 
ท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง 
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ ผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักลำ่ว 

ลักษณะความสัมพันธก์ับผู้บริหาร 
หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

ไมม่ี 

หลักเกณฑ ์วธิกีารสรรหา และเหตุผล 
ในการเสนอขอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการอสิระ 
ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการมาเกนิ 9 ปี  
เป็นกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองควำมเห็นของคณะอนกุรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและ
สรรหำแลว้ เห็นดว้ยวำ่ นำงพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์มีควำมเหมำะสมทัง้ดำ้นคณุวฒิุ และประสบกำรณ ์
สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ อีกทัง้ ยงัมีคณุสมบติัสอดคลอ้งกบันิยำมกรรมกำรอิสระของ 
บรษัิทฯ ตำมรำยละเอียดใน ** ทำ้ยนี ้ควรไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง 

จ านวนหุน้และสัดส่วนการถอืหุน้ใน 
บริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

114,760 หุน้ หรอืรอ้ยละ 0.0115 ของหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

การเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท               :      13/14  ครัง้ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ         :       9/9     ครัง้ 

 
 

 
 
 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วยรายการที ่3 เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5 
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ประวัตกิรรมการทีค่ณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาเลือกต้ังให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล นำยชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน ์  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกต้ัง กรรมกำร 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรผูจ้ดักำร 
อายุ 56 ปี 
สัญชาติ ไทย 

 
วุฒกิารศกึษาสูงสุด   -  Master of Business Administration, University of Indianapolis, USA. 

-  วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ (สำขำวิศวกรรมเครื่องกล) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร  ์
ความเชี่ยวชาญ ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 
การอบรมหลักสูตรของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) และอื่นๆ 

-  Director Certification Program  (DCP 26/2003) 
-  อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูสถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุน่ท่ี 9 (วตท.9) 
-  อบรมหลกัสตูรกำรปฏิรูปธุรกิจและสรำ้งเครือข่ำยนวตักรรม รุน่ท่ี 3 (BRAIN) 

วันทีไ่ด้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ วนัท่ี 24 เมษำยน 2545 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่ง 
กรรมการของบริษัทฯ 

19 ปี 

ประสบการณก์ารท างานกับบริษัทฯ  ปี 2544 - ปัจจุบนั           กรรมกำรผูจ้ดักำร               
ต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ปี 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. สตำรเ์ฟล็กซ ์

ต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
และในองคก์รอื่นๆ 

7 แห่ง คือ 
ปี 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
ปี 2554 - ปัจจบุนั 
ปี 2545 - ปัจจบุนั 
ปี 2561 - ปัจจบุนั 

 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 

 
บจ.ซสัโก ้ดีลเลอรส์ 
บจ.ซสัโก ้รเีทล พรอ็พเพอรต์ี ้
บจ.ซสัโก ้มำรเ์ก็ตติง้ 
บจ.ซสัโก ้พรอ็พเพอรต์ี ้     
บจ.สิรเิจรญิวฒันำ 
บจ.น ำ้มนัสยำมมงคล 
บจ.บรุรีมัย ์ยไูนเต็ด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

ไม่มีกำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ ผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักล่ำว 

ลักษณะความสัมพันธกั์บผู้บริหาร 
หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

หลำนของนำยมงคล สิมะโรจน ์และนำยนพดล อตัวำวฒุชิยั 

หลักเกณฑ ์วธิีการสรรหา และ 
เหตุผล 
 

คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองควำมเห็นของคณะอนกุรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
และสรรหำแลว้เหน็ดว้ยว่ำ นำยชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน ์มีควำมเหมำะสมทัง้ดำ้นคณุวฒุ ิและประสบกำรณ์ 
ควรไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถอืหุ้นใน 
บริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ถือหุน้ทำงตรง 11,520,000 หุน้ และทำงออ้มโดยคูส่มรส 3,000,000 หุน้ รวม 14,520,000 หุน้ หรือ             
รอ้ยละ 1.452 ของหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

การเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท                       :   13/13  ครัง้ 
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ข้อบังคับ 
ของ 

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

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

 
หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร 

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

ข้อ   16.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(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) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 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 เป็นแบบ       มอบฉันทะท่ีก 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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การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรัดาาว์ห์หดารางาา์ประจ าปี 2564  
 
 

      
 
 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 
 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code (สิง่ที่สง่มาดว้ยรายการท่ี 2) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 
ส าหรัดระดด iOS (iOS 11 ขึ้์ ไป) 

 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หมายเหต:ุ กรณีไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code  
จากแอปพลเิคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook, หรอื Line เป็นตน้ 

 
ส าหรัดระดด Android 
 

1. เปิดแอปพลเิคชั่น QR Code Reader, Facebook, หรอื Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

  เขา้ Application Line เลอืก Add Friend (เพิม่เพื่อน)  เลอืก QR Codeสแกน QR Code 
2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

 
 

  
   

สิ่าทีส่่ามาา้วงรางการที ่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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“แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.”  (แบบก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 

 
 

 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
 

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

     วนัท่ี............. เดือน............................ พ. ศ. .......................... 
 

(1)  ขา้พเจา้.....................................................................................สญัชาติ.........................อยูบ่า้นเลขที.่...................... 
ถนน...............................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................................................
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................................................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................................................เสยีง  

(3)  1.        ขอมอบฉนัทะให.้..........................................................................อาย.ุ.........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ..........................
ถนน..................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต....................................................
จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์................................................. หรือ 
                   2.        ขอมอบฉนัทะใหน้ายประกิต ประทีปะเสน อาย ุ79 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 58/1 ซอยอนิทามระ 40 ถนนสทุธิสาร  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ผูเ้ป็นกรรมการอิสระและมิไดม้ีสว่นไดเ้สยีพเิศษใดๆ ในทกุวาระท่ีก าหนดไวใ้นการประชมุ
ครัง้นี ้หรอื 
                   3.        ขอมอบฉนัทะใหน้ายสทิธิพนัธ ศรเีพ็ญ อาย ุ80 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 55/1 หมูท่ี่ 6 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบรุ ี11120 ผูเ้ป็นกรรมการอิสระและมิไดม้ีสว่นไดเ้สยีพิเศษใดๆ ในทกุวาระท่ีก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้
 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจ าปี 2565 ซึง่จะ 
ประชมุในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคาร 5 ชัน้ บรษัิท ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู ่ณ 
เลขที่ 139 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย            

 
 
 
 
 

 
 

 หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีเ้ป็นไปตาม “ แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.” ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นผูก้  าหนดไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ประกาศใชต้ัง้แตว่นัที่ 2 กมุภาพนัธ ์2550 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
 

สิ่งทีส่่งมำด้วยรำยกำรที่ 9 
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          (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้: 
 
   (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ  (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน 

 วาระการประชุม      และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้     ตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       ทุกประกำร ตำมทีเ่หน็สมควร เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 
2564 เมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 

    

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564     
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
    

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและ 
การจา่ยเงินปันผล 

    

วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ี่จะตอ้งพน้จาก 
ต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้: 

 

1)  นางพวงเพ็ชร ์ทวชียัวฒัน ์     
2)  นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์     

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและ           
กรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 

    

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ-
บญัชี ประจ าปี 2565 

    

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขและเพิม่เติมหนงัสอื
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ  
โดยแกไ้ขขอ้ความวตัถปุระสงคใ์นขอ้ (11), ขอ้ (21), 
ขอ้ (46), และ ขอ้ (56) และเพิ่มวตัถปุระสงค ์
อีก 2 ขอ้ เป็นขอ้ (57) และขอ้ (58) 

    

วาระท่ี 9 เรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี     
 
(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6)   ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ท่ีประชมุ  

มีการพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิ 
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอื 
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 
 
 
   ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
           (..................................................................)   

 
 
 
 
 

   ลงช่ือ..................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (..................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า 
  ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัประจ าปี 2565 
ในวนัพฤหสับดีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคาร 5 ชัน้ บรษัิท ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู ่ณ เลขที่  
139 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 
 วาระท่ี .................................... เรือ่ง.................................................................................. ................... 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย         ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
 
 

 วาระท่ี .................................... เรือ่ง..................................................................................................... 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย         ไมเ่ห็นดว้ย                             งดออกเสยีง    
 

 
 วาระท่ี .................................... เรือ่ง..................................................................................................... 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย         ไมเ่ห็นดว้ย                             งดออกเสยีง    
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 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บรษัิท ซสัโก ้จ ำกดั (มหำชน) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวำ่ “บรษัิทฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลู 
สว่นบคุคลของ ผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ ตลอดจนผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่บคุคลดงักลำ่ว
จะไดร้บัควำมคุม้ครองสทิธิอยำ่งครบถว้นตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลที่เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยอธิบำยถงึวธีิกำรท่ีบรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น กำรเก็บรวบรวม  
กำรจดัเก็บรกัษำ กำรใช ้กำรเปิดเผย รวมถงึสทิธิตำ่งๆ ของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้ เพื่อใหเ้จำ้ของขอ้มลูไดร้บัทรำบ
ถึงนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  

1.  ค านิยาม ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และแหลง่ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่วกับการประชุม 
 ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ  

“ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป” ไดแ้ก่ ช่ือ-นำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล ช่องทำงกำรติดตอ่ของ 
ผูถื้อหุน้ เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์เลขประจ ำตวัประชำชน เลขหนงัสอืเดินทำง เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี จ ำนวนหุน้ 
รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูร้บัมอบอ ำนำจหรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัจำกเอกสำรทีใ่ชย้ืนยนัตวับคุคล เป็นตน้  
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” ไดแ้ก่ เพศ สญัชำติ เชือ้ชำติ ภำพถ่ำย ภำพเคลือ่นไหวจำกกำรบนัทกึวีดีโอภำยในงำน 
เสยีงที่เกิดจำกกำรบนัทกึเสยีง ขอ้มลูสขุภำพ (เฉพำะกรณีมีควำมจ ำเป็นส ำหรบักำรคดักรองโรคของบคุคลที่มำเขำ้รว่ม
กำรประชมุ หรอืส ำหรบักำรจดัเตรยีมอำหำร ของวำ่ง หรอืเครือ่งดืม่ที่เหมำะสมกบัผูเ้ขำ้รว่มประชมุ) โดยบรษัิทฯ จะใช้
ควำมพยำยำมอยำ่งดีที่สดุในกำรจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกปอ้งคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ที่ออ่นไหวของทำ่น  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ อำจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจำกทำ่นโดยตรง ผำ่นเอกสำรลงทะเบยีนเขำ้รว่มกำรประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ 
(หำกมี) แบบสอบถำมเก่ียวกบัสขุภำพ (หำกมี) ส ำเนำบตัรหรอืส ำเนำเอกสำรยืนยนัตวับคุคลที่ทำ่นยื่นประกอบกำร-
ลงทะเบียนกำรเขำ้รว่มประชมุ  

อนึง่ เอกสำรยืนยนัตวับคุคลที่ทำ่นสง่ใหแ้ก่บรษัิทฯ เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืเอกสำรรำชกำรอื่นๆ  
อำจปรำกฏขอ้มลูออ่นไหว (Sensitive Data) เช่น เชือ้ชำติ หมูโ่ลหิต ศำสนำ ทำ่นสำมำรถปกปิดขอ้มลูออ่นไหว 
ก่อนน ำสง่เอกสำรใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้กรณีทำ่นไมไ่ดป้กปิดขอ้ควำมออ่นไหวดงักลำ่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในกำรปกปิด
ขอ้มลูออ่นไหวบนเอกสำรที่ไดร้บั โดยไมถื่อเป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูออ่นไหวของทำ่น 

2.  วัตถุประสงคข์องการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บรษัิทฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 ตลอดจนปฏิบตัิตำมหนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลบรษัิทฯ เช่น  

- เพื่อกำรจดัท ำทะเบียนผูถื้อหุน้เพือ่ก ำหนดสทิธิตำ่งๆ กำรสง่เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กำรยืนยนัตวัตนของ 
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ และเพือ่ด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมติ 
ที่ประชมุในกำรประชมุผูถื้อหุน้  

สิ่งทีส่่งมาด้วยรายการที ่10 
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- เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรปอ้งกนัและระงบัอนัตรำยตอ่ชีวติ รำ่งกำย หรอืสขุภำพของทำ่นหรอืบคุคลอื่น  
เช่น ปฏิบตัิตำมมำตรกำรควบคมุโรคติดตอ่ หนว่ยงำนสำธำรณสขุ เป็นตน้  

- เพื่อกำรบรหิำรจดักำรบรษัิท กำรจดักิจกรรมส ำหรบัผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

รวมถงึกำรอื่นใด ตำมควำมจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ อำจมีกำรบนัทกึภำพหรอืเสยีงกำรประชมุ รวมถึงภำพเคลือ่นไหวของกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
เช่น บรรยำกำศภำยในบรเิวณกำรประชมุและผูเ้ขำ้รว่มประชมุ เพือ่เป็นหลกัฐำนกำรเขำ้รว่มประชมุของผูร้ว่มประชมุ 
และ/หรอื เพื่อใชใ้นกำรรำยงำน และ/หรอื กำรประชำสมัพนัธก์ำรประชมุผูถื้อหุน้ทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละสือ่สิง่พิมพ ์
ซึง่อำจมีทำ่นปรำกฏอยูใ่นภำพน่ิง และ/หรอื ภำพเคลือ่นไหวที่บนัทกึ หำกทำ่นไมป่ระสงค ์ใหบ้รษัิทฯ เผยแพรภ่ำพใน
สว่นดงักลำ่วของทำ่น ทำ่นสำมำรถแจง้มำยงับรษัิทฯ เพื่อขอใหร้ะงบักำรเผยแพรภ่ำพในสว่นของทำ่นได ้ 

3.  บุคคลใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให ้

บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคก์ำรเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ตำมที่ระบไุว ้เช่น หนว่ยงำนรฐั (เช่น กระทรวงพำณิชย ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพำณิชย ์นำยทะเบียน ศำลหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินคดี 
หนว่ยงำนดำ้นสำธำรณสขุ เป็นตน้) ผูใ้หบ้รกิำรท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรจดักำรประชมุ สถำบนักำรเงิน  
ที่ปรกึษำ ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชีพ หนว่ยงำนก ำกบัดแูลบรษัิท และบคุคลอื่นท่ีจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำร 
ตำมวตัถปุระสงคก์ำรเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่ระบไุวใ้นนโยบำยนี)้  

โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บคุคลดงักลำ่ว จะมวีตัถปุระสงคเ์จำะจง กลุม่บรษัิทจะเลอืกผูใ้หบ้รกิำร 
ที่มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เพียงพอ ซึง่จะด ำเนนิกำรใหบ้คุคลเหลำ่นัน้เก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคล 
ไวเ้ป็นควำมลบั และไมน่ ำไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเหนือจำกขอบเขตทีก่ลุม่บรษัิทไดก้ ำหนดไว ้ 

4.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษัิทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในระยะเวลำเทำ่ที่จ ำเป็นอยำ่งสมเหตสุมผล เพื่อใหบ้รรลตุำม
วตัถปุระสงคท์ี่บรษัิทฯ ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้มำ และเพื่อใชป้ระโยชนใ์นกำรอำ้งอิงหรอืตรวจสอบกรณีที่จ ำเป็น 
อยำ่งไรก็ตำม เวน้แตก่ฎหมำยจะอนญุำตใหม้ีระยะเวลำกำรเก็บรกัษำที่นำนขึน้ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถก ำหนด 
ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลไดช้ดัเจน จะเก็บรกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได ้
ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี)  

5.  สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสทิธิในกำรด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้
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(5.1) สทิธิในกำรเขำ้ถึงและขอท ำส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคล  
(5.2)  สทิธิในกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(5.3)  สทิธิในกำรลบขอ้มลูสว่นบคุคล 
(5.4)  สทิธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
(5.5)  สทิธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 
(5.6)  สทิธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
(5.7)  สทิธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไว ้
 ทัง้นี ้กำรเพกิถอนควำมยินยอมยอ่มไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไวแ้ลว้  

เจำ้ของขอ้มลูสำมำรถขอใชส้ทิธิดงักลำ่วขำ้งตน้ได ้โดยยื่นค ำรอ้งขอใชส้ทิธิตอ่บรษัิทฯ เป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรอื 
ผำ่นทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) ตำมแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด ซึง่สำมำรถ download ไดท้ี่ Website : 
www.susco.co.th และสง่แบบฟอรม์ผำ่น “ช่องทำงกำรตดิตอ่” ในขอ้ 6 โดยบรษัิทฯ จะพจิำรณำและแจง้ผล 
กำรพิจำรณำตำมค ำรอ้งฯ ของเจำ้ของขอ้มลู ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัค ำรอ้งฯ ดงักลำ่ว  

หำกทำ่นถอนควำมยินยอมหรอืปฏิเสธไมใ่หข้อ้มลูบำงอยำ่ง อำจสง่ผลกระทบใหบ้รษัิทฯ ไมส่ำมำรถด ำเนินกำร 
เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดตำมที่ระบไุวใ้นนโยบำย 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ อำจปฏิเสธสทิธิของเจำ้ของขอ้มลูไดใ้นกรณีที่มีกฎหมำยหรอืหนว่ยงำนอื่นที่ก ำกบัดแูลกลุม่บรษัิท 
ก ำหนดไว ้ 

6.  ช่องทางการติดต่อ 

หำกทำ่นมีค ำถำม ขอ้สงสยั หรอืมีควำมประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิของทำ่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น  
โปรดติดตอ่บรษัิทฯ ที ่ 

1. ส ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท 
บรษัิท ซสัโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
139 ถนนรำษฎรบ์รูณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
E-mail  :   corporatesecretary@susco.co.th 
โทรศพัท ์ :   02-4280029 ตอ่ 110, 111, 113  

 หรอื  
2. หวัหนำ้ส ำนกัระบบขอ้มลูสำรสนเทศ 

บรษัิท ซสัโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
139 ถนนรำษฎรบ์รูณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
E-mail  :   phranid@susco.co.th 
โทรศพัท ์ :   02-4280029 ตอ่ 141, 142  
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 

 
 

ชื่อ : นายประกิต ประทีปะเสน 
 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

อายุ  :   79 ปี 
 

สัญชาติ : ไทย 
 

ที่อยู ่ :     58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

การศึกษาสูงสุด   : M.A. Business Administration, Wayne State University, Detroit, Michigan, 
U.S.A. 

 

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม :      ช่ือหลกัสตูร  ปีที่เขา้รบัการอบรม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  Director Accreditation Program (DAP)                          2546 
(IOD) -  Role of the Chairman Program (RCP)                           2550 
 

การถอืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุน้คร้ังล่าสุด เม่ือวันที ่
31 ธันวาคม 2564 : ไมม่ี  
 

ประสบการณก์ารท างานกับบริษัทฯ  : ปี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  
   ปี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัท : ปี 2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
จดทะเบียนอืน่ -  บมจ.ผลติภณัฑต์ราเพชร 

- บมจ.เอเชียนมารนีเซอรว์ิส 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ : ไมม่ี 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ : ไมม่ี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ  
 

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระ     
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 11 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 
 

 

ชื่อ : นายสทิธิพนัธ ศรเีพ็ญ 
 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

อายุ  :   80 ปี 
 

สัญชาติ : ไทย 
 

ที่อยู ่ : 55/1 หมูท่ี่ 6 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 
 

การศึกษาสูงสุด   : Master of Art (Economics) Western Michigan University, USA. 
 

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม :      ช่ือหลกัสตูร  ปีที่เขา้รบัการอบรม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  Director Accreditation Program  (DAP)                         2547 
(IOD) -  Audit Committee Program (ACP)    2543 
 

การถอืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุน้คร้ังล่าสุด เม่ือวันที ่
31 ธันวาคม 2564 : 15,000 หุน้  
 

ประสบการณก์ารท างานกับบริษัทฯ  : ปี 2562 - ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบ 
   ปี 2551 - ปัจจบุนั         กรรมการอิสระ         
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัท : ไมม่ี  
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ : ไมม่ี 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ : ไมม่ี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัทฯ  
 

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระ     
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