


1 
 

 

รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2565 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 
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. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

 และประธานอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
3. นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์ กรรมการบรหิาร 
4. นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายมาวีร ์สมิะโรจน ์ กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตัิการ 

 
รายนามกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

1. นายภิมขุ สมิะโรจน ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. คณุหญิงเสรมิศร ีบนุนาค  กรรมการอิสระ 
4. นายสทิธิพนัธ ศรเีพ็ญ กรรมการอิสระ 
5. นายณรงค ์จลุชาต กรรมการ 
6. นายนพดล อตัวาวฒุิชยั  กรรมการ 

 
หมายเหต:ุ   สดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
  

 รายนามผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1. นายอมัรนิทร ์สมิะโรจน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร, รกัษาการผูอ้  านวยการ                      

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล และเป็นผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงิน 
2. นางสาววีรนิทร ์สมิะโรจน ์ เลขานกุารบรษัิท 
3. นางสาวเพชรมาล ีวฒันานิยม ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นางรชัดา เลือ่งสนุทร หวัหนา้ส านกักฎหมาย 
5. นายประนิต วีระพิพรรธ หวัหนา้ส านกัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

 
รายนามผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

1. นายสนุทร ยรุศกัดิ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายคลงัน า้มนั 
2. นางสาวมกุดาวรรณ รุทธพิชยัรกัษ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหาและจดัซือ้ 
3. นางสาวกานตส์นิี สนองจิตเจรญิ ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจเสรมิ 
4. นายประดษิฐ์ ถาวรมั่นกิจการ ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
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5. นายนรุตม ์สมิะโรจน ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
6. นายสมคดิ ชาติอิ่มเอิบธรรม ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
7. นางสาววกิานดา วรรณศิร ิ หวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายใน 

 
 รายนามผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนติิ จ ากดั ที่เขา้รว่มประชมุ 

1. คณุพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012 
2. คณุสธีุรา พนัธุอ์ดุมศกัดิ ์  

 

ก่อนเริม่การประชมุ   
เลขานกุารบรษัิทไดแ้นะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชห้อ้งประชมุ กรณีมเีหตฉุกุเฉิน 
 

 เริม่การประชมุ เวลา 09.30 น. 
 เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่ มผีูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 19 ราย และมีผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 76 ราย  
รวมเป็นจ านวน 95 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้576,627,859 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 57.66 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 
 เลขานกุารบรษัิทไดอ้ธิบายวธีิการท่ีจะใชใ้นการออกเสยีงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ วา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีมี หรอืที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยนบัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง และเพื่อความรวดเรว็ในการนบั
คะแนนเสยีง หากมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหผู้น้ัน้ยกมือ เพื่อเจา้หนา้ที่จะไดน้ า 
“บตัรลงคะแนนเสยีงกรณีไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง” ทีผู่น้ ัน้ไดแ้สดงความเห็นไว ้ไปหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่ีสทิธิ
ออกเสยีง ไดจ้ านวนสทุธิเทา่ไร จะถือเป็นคะแนนเสยีงของการลงมติในวาระนัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารออกเสยีง
ลงคะแนนไวแ้ลว้ บรษัิทฯ จะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะ และจะแสดงคะแนนของแตล่ะวาระบนจอภาพ หลงัจากที่ประชมุ 
ไดม้ีมตใินวาระนัน้   
 หลงัจากนัน้ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี ตอ่ที่ประชมุ อีกทัง้แจง้วา่ ไดข้อใหน้ายศิรศิกัดิ ์พจนารถ  
ผูถื้อหุน้ เป็นผูส้งัเกตการณแ์ละตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง เพื่อความโปรง่ใสดว้ย  
 ตอ่จากนัน้ นายมงคล สมิะโรจน ์ประธานกรรมการ ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในที่ประชมุ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบ 
ฉนัทะ และผูท้ีเ่ขา้รว่มประชมุทกุทา่น แลว้ไดก้ลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้:- 
  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2564 เม่ือวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

  ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเพื่อรบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัองัคารที ่ 
27 เมษายน 2564 ที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ส  าเนาใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และไดแ้จง้ดว้ยวา่คณะกรรมการ 
ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้ง และครบถว้น จึงใหเ้สนอวา่ที่ประชมุ 
ควรรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว อนึง่ บรษัิทฯ ไดส้ง่รายงานการประชมุดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัย-์ 
แหง่ประเทศไทยและไดเ้ผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ดว้ยแลว้ 

  ประธานฯ ไดถ้ามวา่มีผูใ้ดตอ้งการจะแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมรายงานการประชมุหรอืไม่ 
  เมื่อไมม่ี ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัองัคาร 
ที ่27 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 576,627,859 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

      
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงาน 

กรรมการผูจ้ดัการรายงานโดยสรุปจากรายงานประจ าปี 2564 ที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอื 
เชิญประชมุ วา่ ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีสถานีบรกิารท่ีเปิดด าเนินการทัง้หมด 250 แหง่ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีปรมิาณการขายน า้มนัรวม 937.453 ลา้นลติร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี  
2563 เป็นจ านวน 110.581 ลา้นลติร หรอืลดลงรอ้ยละ 10.55 มีรายไดร้วม 20,184.77 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากชว่งเวลา
เดียวกนัของปี 2563 เป็นจ านวน 3,400.46 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.26 เนื่องจากสาเหตทุี่ส  าคญัคือ รายได ้
จากการขายสทุธิเพิม่ขึน้ จากราคาขายเฉลีย่ตอ่ลติรเพิ่มขึน้ และรายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ จากก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรพัย์ 
ที่เพิ่มขึน้ มีก าไรสทุธิจ านวน 233.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิจ านวน 217.66  
ลา้นบาท เป็นจ านวน 15.87 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.29  

ส าหรบัฐานะการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีสนิทรพัยร์วมจ านวน 6,793.99  
ลา้นบาท หนีส้นิรวมจ านวน 3,268.07 ลา้นบาท และสว่นของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 3,525.93 ลา้นบาท และมีมลูคา่หุน้
ตามบญัชีหุน้ละ 3.53 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 จงึสรุปวา่ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงาน 
กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ คณะกรรมการไดม้ีมตใิหเ้สนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ตัง้แตห่นา้ 110 เป็นตน้ไป          
ที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการ-
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ ซึง่สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้
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        หนว่ย: ลา้นบาท 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สนิทรพัยร์วม 6,709.04 6,793.99 
หนีส้นิรวม 4,258.43 3,268.06 
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 

 

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ดว้ยวา่ หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคท์ี่จะทราบรายละเอยีดเก่ียวกบั 
งบการเงินเพิม่เติม กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี ก็ยินดีที่จะอธิบายใหท้ราบ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  
เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:-  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 574,107,942 99.56 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 2,519,917 0.44 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 

   ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงาน 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพื่อ                
การขยายธุรกิจ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในปี 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมจ านวน 233.527 
ลา้นบาท คณะกรรมการจึงมมีตใิหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรดงักลา่ว 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)                                                                                                          0.18 0.11 
 แบง่เป็น - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้)                                                                                             0.08 0.02 
                  - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้)                                                                                            0.10 0.09 
4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)                                                                                                                    180.00 111.000 
5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลกบัก าไร 
     ส  าหรบัปีตามงบการเงินรวม (รอ้ยละ)                                

77.08  50.99  
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 รายการในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564                                                                 (พนับาท)                   
(1)  ณ วนัท่ี 1 มกราคม มีก าไรสะสมยกมา                                                               809,142   
(2)  หกั    ส  ารองเพื่อหุน้ทนุซือ้คนื                                                                     (9,130)              
(3)  บวก   ก าไรสทุธิของปี                                                                                        265,192 
(4)  รวมก าไรตามรายการท่ี (1) ,(2) และ (3)                                                           1,065,204 
(5)  หกั    เงินปันผลงวดครึง่ปีหลงัของปี 2564 อตัราหุน้ละ 0.09 บาท     
                ที่ไดจ้่ายในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน                                                 (89,999)         
(6)  หกั    เงินปันผลงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 อตัราหุน้ละ 0.08 บาท     
                ที่ไดจ้่ายในเดือนกนัยายน 2564 เป็นเงิน                                                    (79,952) 
(7)  หกั   หากจะจา่ยเงินปันผลงวดครึง่หลงัของปี 2564 
               อตัราหุน้ละ 0.10 บาท จะเป็นเงิน                                                            (100,000)                    
(8)  จะเหลอืเงินก าไรสะสมยกไป (หกัรายการท่ี (4) ดว้ยรายการท่ี (5), (6) และ (7))     795,253                    

  

บรษัิทฯ ไดจ้่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 
คงเหลอืเงินปันผลที่จะจา่ยส าหรบังวดครึง่หลงัของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จะรวมเงินปันผลทัง้หมดที่จะ
จ่ายส าหรบัปี 2564 เป็นอตัราหุน้ละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 179,999,992.08 บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 
77.08 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของปี 2564    

อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ และเนื่องจากบรษัิทฯ มีเงิน
ส ารองตามกฎหมายครบเต็มตามจ านวนตามขอ้บงัคบับรษัิท บรษัิทฯ จึงมิตอ้งจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายอีก   

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุรท์ี่ 11 มีนาคม 2565 และ             
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

  จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  
 เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืมีความเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จงึสรุปวา่ ที่ประชมุมีมตอินมุตักิารจดัสรรเงินก าไร
และการจา่ยเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 576,627,859 100.00 
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 29 ตลุาคม ถงึวนัท่ี  
30 ธนัวาคม 2564 แลว้ แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือมายงับรษัิทฯ และไดร้ายงานตอ่ไปวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปี  
2565 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหนง่ตามวาระทัง้หมด 4 ทา่น คือ   
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  (1)  นางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  (2)  คณุหญิงเสรมิศร ีบนุนาค กรรมการอิสระ 
  (3)  นายณรงค ์จลุชาต  กรรมการ 
  (4)  นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

คณุหญิงเสรมิศร ีบนุนาค และนายณรงค ์จลุชาต ซึง่เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
ในการประชมุสามญัประจ าปี 2565 นี ้ไดแ้จง้ความประสงคท์ี่จะไมข่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีก 

คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณากลั่นกรองบคุคลที่จะเป็นกรรมการ โดยค านงึ 
ถึงคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องบคุคลท่ีเหมาะสมแลว้ อีกทัง้เห็นวา่ เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน
ของบรษัิทฯ ด าเนินไปอยา่งตอ่เนือ่ง จึงไดเ้สนอคณะกรรมการใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้  
1) นางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์และ 2) นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ และ 
ไมเ่สนอช่ือกรรมการคนใหมม่าด ารงต าแหนง่แทน คณุหญิงเสรมิศร ีบนุนาค และนายณรงค ์จลุชาต อยา่งไรก็ตาม
จ านวนกรรมการอิสระยงัคงมีสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่เพียงพอตามหลกัเกณฑ ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั-หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาจึงมมีตใิห ้
เสนอช่ือกรรมการทัง้ 2 ทา่น ใหท้ีป่ระชมุพิจารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

ในการนี ้บรษัิทฯ ไดส้ง่ประวตัิของกรรมการทัง้ 2 ทา่น ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาพรอ้มกบั 
หนงัสอืเชิญประชมุดว้ยแลว้ 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 กรรมการ 
ผูม้ีอ  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 ์

โดยกรรมการสองคนในหกคนนีล้งลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราบรษัิท     
เลขานกุารบรษัิทไดแ้จง้ดว้ยวา่ กรรมการแตล่ะทา่นท่ีหมดวาระจะไมใ่ชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ 

ที่ตนถือเพื่อเลอืกตัง้ตนเอง โดยนางพวงเพช็ร ์ทวีชยัวฒัน ์ถือหุน้ทางตรง จ านวน 114,760 หุน้ นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์ 
ถือหุน้ทางตรง จ านวน 11,520,000 หุน้ และถือหุน้ทางออ้มโดยคูส่มรส จ านวน 3,000,000 หุน้ รวม 14,520,000 หุน้ 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ที่ประชมุไดม้ีมติเลอืกตัง้กรรมการผูท้ี่จะพน้จากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 2 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 

http://www.sec.or.th/
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5.1  นางพวงเพ็ชร ์ทวชียัวฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 576,513,098 99.98 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 0.00 
งดออกเสยีง 114,760 0.02 
บตัรเสยี 0 0.00 

    
 

 5.2  นายชยัฤทธ์ิ สมิะโรจน ์     กรรมการผูจ้ดัการ  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 560,834,997 97.26 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,272,862 0.22 
งดออกเสยีง 14,520,000 2.52 
บตัรเสยี 0 0.00 

     
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่คณะอนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาหนา้ทีแ่ละ                       

ความรบัผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคา่ตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนอื่นท่ีมีธุรกิจ 
และขนาดใกลเ้คยีงกบับรษัิทฯ ดว้ยแลว้ เห็นวา่อตัราเดิมที่ไดจ้่ายในปี 2564 คอ่นขา้งต ่ากวา่คา่เฉลีย่ เนื่องจาก 
ไมไ่ดม้ีการปรบัคา่เบีย้ประชมุกวา่ 10 ปี จึงเห็นควรเสนอใหก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ในอตัรา 
เหมาจ่ายเดือนละ 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)  

   ทัง้นี ้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ส าหรบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นยงัมิไดม้ีการก าหนดไว ้
ประธานฯ แจง้วา่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะอนกุรรมการฯ จึงขอเสนอใหท้ี่

ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  

  เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ที่ประชมุไดม้มีติอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 

 



8 
 

 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 576,627,859 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

          
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565  

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
                   เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบ 

ใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ตามรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 

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

ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2564 
   ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ทา่นและส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื สว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ  
 บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

 ส าหรบัคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 นัน้ ควรก าหนดใหเ้ป็นเงินจ านวน 1,541,000 บาท                                            
(ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ เช่น คา่ยานพาหนะ คา่โทรศพัท ์ฯลฯ) ประกอบดว้ย  
 

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 

 

คา่ตอบแทนประจ าปี 2565 จ านวน 1,541,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 25,000 บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
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 พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั     
5)  บรษัิท ซสัโก ้มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั และ 6)  บรษัิท ซสัโก ้พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั   
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม 
เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ท่ีประชมุมีมติแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
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รบัอนญุาตจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 

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 2565 เป็นจ านวน 1,541,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ                           
ตามทีจ่่ายจรงิ) ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้:- 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 576,627,859 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขและเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ โดยแก้ไข

ข้อความวตัถุประสงคใ์นข้อ (11), ข้อ (21), ข้อ (46), และ ข้อ (56) และเพิ่มวตัถุประสงคอ์กี 2 ข้อ เป็นขอ้ (57) 
และข้อ (58) 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานวา่ เพื่อใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่บรษัิทฯ อาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการ 

บรษัิทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขและเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถปุระสงค์
ของบรษัิทฯ โดยแกไ้ขขอ้ความวตัถปุระสงคใ์นขอ้ (11), ขอ้ (21), ขอ้ (46), และ ขอ้ (56) และเพิม่วตัถปุระสงคอ์กี 2 ขอ้ 
เป็นขอ้ (57) และ (58) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

แก้ไขขอ้ความวตัถุประสงคใ์นข้อ (11), ข้อ (21), ข้อ (46), และ ข้อ (56) 
ข้อ (11) จากเดิม 
“(11) ประกอบกิจการคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเรจ็รูป เครือ่งกระป๋อง เครือ่งปรุงรสอาหารเครือ่งดื่ม 
สรุา เบียร ์บหุรี ่หรอืเครือ่งบรโิภคอื่น” 
แก้ไขเป็น 
“(11) ประกอบกิจการคา้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเรจ็รูป เครือ่งกระป๋อง เครือ่งปรุงรสอาหาร เครือ่งดืม่ 
สรุา เบียร ์บหุรี ่หรอืเครือ่งบรโิภคอื่น กิจการคา้สง่ และคา้ปลกีสนิคา้อปุโภคบรโิภค สนิคา้เกษตร สนิคา้
อตุสาหกรรมทกุชนิดทกุประเภท รา้นคา้สะดวกซือ้ มินิมารท์ รา้นกาแฟ เบเกอรี ่รา้นอาหาร รา้นจ าหนา่ยสือ่
อิเลก็ทรอนิกสต์า่งๆ รา้นจ าหนา่ยอปุกรณร์ถยนต ์ยางรถยนต ์อะไหลร่ถยนตท์ี่จ าเป็น รา้นจ าหนา่ยหนงัสอืพิมพ์
และวารสาร 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 แลกเปลีย่นหรอืจดัหาทีด่ินและอสงัหารมิทรพัย์
อื่นๆ เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้การจดัสรรท่ีดนิหรอืที่ดินพรอ้มกบับา้น อาคารหอ้งชดุ อาคาร
พาณิชย ์ตลอดจนสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ เพื่อการจ าหนา่ยตลอดจนสิง่ปลกูสรา้งอื่นๆ เพื่อการจ าหนา่ย” 
แก้ไขเป็น 
“(46) ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย ใหเ้ช่า เช่าช่วง ขายฝาก จ านอง รบัจ านอง แลกเปลีย่นหรอืจดัหา ที่ดินและ
อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้การจดัสรรท่ีดินหรอืที่ดินพรอ้มกบับา้น  
อาคารหอ้งชดุ อาคารพาณิชย ์ตลอดจนสิง่ปลกูสรา้งอื่นๆ เพื่อการจ าหนา่ย” 
ข้อ (56) จากเดิม 
“(56) ประกอบกิจการคา้ ถ่านหิน ก๊าซ NGV (ก๊าซธรรมชาติส  าหรบัรถยนต)์ ก๊าซ LPG (ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว) 
น า้มนัก๊าด เอทานอลแปลงสภาพ ไบโอดีเซล น า้มนัเตา และผลติภณัฑอ์ยา่งอื่นท่ีก่อใหเ้กิดพลงังาน”  
แก้ไขเป็น 
“(56) ประกอบกิจการคา้หรอืรว่มทนุ ในธุรกิจถา่นหิน ก๊าซ NGV (ก๊าซธรรมชาติส  าหรบัรถยนต)์ ก๊าซ LPG  
(ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว) น า้มนัก๊าด เอทานอลแปลงสภาพ ไบโอดีเซล น า้มนัเตา พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน
ไฟฟา้ และผลติภณัฑอ์ยา่งอื่นท่ีกอ่ใหเ้กิดพลงังาน” 
เพิ่มวัตถุประสงคอ์ีก 2 ข้อ เป็นขอ้ (57) และข้อ (58) 
“(57) ประกอบธุรกิจจดัท าเป็นตวัแทนการออกบตัร จ าหนา่ยบตัรประเภทตา่งๆ ตวัอยา่งเช่น บตัรซือ้ของเช่ือ 
(ชารจ์การด์) บตัรเครดติ (เครดิตการด์) บตัรที่ช าระราคาสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยวิธีการหกับญัชี (เดบิตการด์)  
บตัรซือ้สนิคา้แบบลดราคา (ดิสเคา้ทก์ารด์) บตัรทีช่  าระเงินลว่งหนา้หรอืบตัรที่บนัทกึมลูคา่เงินคา่สนิคา้หรอื
บรกิารไวใ้นบตัร (พรเีพดการด์ หรือสตอร ์แวล ูการด์) บตัรเงินสด บตัรเงินอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบตัรอื่นใด และ
ธุรกิจที่เก่ียวกบัหรอืเนื่องจากกิจการใหบ้รกิารบตัรดงักลา่วขา้งตน้ รวมถึงใหบ้รกิารเตมิเงินลงในบตัรเงินสด  
และบตัรอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ใหแ้ก่สมาชิกบตัร หรอืลกูคา้ของบรษัิทเพื่อใชซ้ือ้สนิคา้ใดๆ และ/หรอืบรกิาร 
(58) ประกอบกิจการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(Electronics Business) ส าหรบัธุรกิจทกุชนดิ ทกุประเภท  
ขาย ซือ้ รบัช าระเงิน บรกิารรบัช าระเงินแทน เปิดรบัสมคัรสมาชิก ใหบ้ริการคน้ควา้ขอ้มลู เก็บคา่ธรรมเนียม  
คา่โฆษณา ออกบตัรสมาชิก บตัรสว่นลด และบตัรที่ใหส้ทิธิพิเศษ รวมถึงการท าธุรกรรมบนอินเทอรเ์น็ต 
(Internet) การประกอบการคา้บนอินเตอรเ์น็ต หรอื อีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) การประกอบธุรกิจสนิทรพัย์
ดิจิทลั ตลอดจนธุรกรรมทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทกุประเภท ทัง้ภายใน ประเทศและตา่งประเทศ”   
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม  
  เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดส้รุปวา่ ท่ีประชมุไดม้มีติอนมุตัิการแกไ้ขและ

เพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ โดยแกไ้ขขอ้ความวตัถปุระสงคใ์นขอ้ (11), ขอ้ (21), 
ขอ้ (46), และ ขอ้ (56) และเพิ่มวตัถปุระสงคอ์กี 2 ขอ้ เป็นขอ้ (57) และขอ้ (58) ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสยีง ดงันี ้:- 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 576,627,859 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ 

  - ไมม่ ี- 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งอื่นๆ หรอืไม ่
เมื่อไมม่ีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูท้ี่มาเขา้รว่มประชมุทกุทา่น 

แลว้ไดปิ้ดประชมุเมื่อเวลา 10.10 น.                   
 
 
                - มงคล สมิะโรจน ์-                  - วีรนิทร ์สมิะโรจน ์- 
                 (มงคล สมิะโรจน)์                                                                                    (วีรนิทร ์สมิะโรจน)์ 
                ประธานในที่ประชมุ                                                            เลขานกุารบรษัิท 


