วันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
2. รายงานประจาปี 2559 (CD-ROM)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ
4. ข้ อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าประชุม
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ได้ มี ม ติ เ รี ย กประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 ในวั น พุ ธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 1 ชั น้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิ งส์ คอนเวนชั่ น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
เลขานุการที่ประชุมได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณา
แล้ วเห็ น ว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บัน ทึกรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ การ
ประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และตรงต่อความเป็ นจริ ง (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความเห็ น ว่าการบัน ทึ ก รายงานการประชุ มมี ความ
ถูกต้ องตามมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

การลงมติ :

บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

วาระนี ต้ ้ องผ่ านมติ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2
รั บทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในปี 2559 ตามที่
ปรากฎในรายงานประจาปี 2559 (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2559
การลงมติ :

เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 และตามข้ อที่ 45 ของ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาเห็ นควรให้ เสนอต่ อที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ นเพื่ อ อนุ มั ติ
งบการเงิ นประจ าปี 2559 สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
การลงมติ :

วาระนี ต้ ้ องผ่ านมติ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทกาหนดไว้ ว่าบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักสารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
และตามข้ อ 54 ของข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลว่าห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึ่งรวมถึงกาไรสะสม ในกรณี ที่
บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ เงินปั นผลให้
แบ่ งจ่ ายตามจ านวนหุ้น หุ้น ละเท่ าๆ กัน และการจ่ ายเงิ น ปั น ผลต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
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บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.54 บาทจากกาไรสุทธิ ของงวดการด าเนิ นงานวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 163.27 ล้ านบาท (หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.7 ของ
ก าไรสุทธิ งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้ นที่ มี สิ ทธิ ได้ รับเงิ นปั นผลตามที่
ปรากฏรายชื่ อ ณ วันก าหนดสิ ทธิ ผ้ ู ถื อหุ้ น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2560 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการ
โอนหุ้ นในวั น ที่ 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ า ยเงิ น ปั นผลในวั น ที่ 23
พฤษภาคม 2560 โดยจ่ า ยเมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2560
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
เงินปั นผลต่อหุ้นประจาปี (บาทต่อหุ้น)
รวมการจ่ายเงินปั นผลทังหมด
้
(ล้ านบาท)

ปี 2559
400.91
0.54
163.27

ปี 2558
313.92
0.42
126.56

อนึ่ง บริ ษั ท ไม่ ต้องจัดสรรก าไรสุท ธิ เป็ นทุ น ส ารองอีก เนื่ องจากบริ ษั ท ได้ จัด สรร
ก าไรสุท ธิ เพื่ อเป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายแล้ วเป็ นจ านวน 30,462,000 บาท ซึ่ ง
เท่ ากับ ร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท และครบถ้ วนตามที่ ก ฎหมาย
กาหนดแล้ ว
การลงมติ :

วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามข้ อ 20 ของข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้
ให้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งในจานวนที่ใกล้ เคียงที่สุดกับ
จานวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบี ยนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีกรรมการที่จะออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ได้ แก่
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บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

1. นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์ ตาแหน่ง กรรมการและประธานบริ ษัท
2. นางสาวปิ ยจิต รักอริ ยะพงศ์ ตาแหน่ง กรรมการและประธานเจ้ า หน้ าที่
บริ หาร
3. นายอานุภาพ รักอริ ยะพงศ์ ตาแหน่ง กรรมการและประธานเจ้ า หน้ าที่
ปฏิบตั ิการ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาเลื อกตั ง้
กรรมการบริ ษั ท ที่ จ ะออกจากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 3 คน กลับ เข้ าด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ รวมทัง้ เป็ นบุคคลที่ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยประวัติโดยสังเขปของทัง้ 3 คนได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้แล้ ว (รายละเอียดปรากฎตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วย 3)
การลงมติ :

วาระนี ต้ ้ องผ่ านมติ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนสาหรั บคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ห้ ามมิ ให้
บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อ 33 ของข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดว่าห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ายเงินหรื อทรัพย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
ทังนี
้ ้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน เบี ้ยประชุ ม เบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ
จากบริ ษัทในรู ปของเงินบาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ทานองเดียวกัน ตามระเบี ยบข้ อบังคับของบริ ษั ท หรื อตามที่ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น จ ะ
พิ จ ารณากาหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : เพื่อให้ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและ
ใกล้ เคียงกับค่าตอบแทนของบริ ษัทชันน
้ าอื่นๆ ประกอบกับการพิจารณาปริ มาณ
ธุรกรรมที่จะเกิดขึน้ ในปี 2560 แล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ ถื อหุ้ นพิ จารณาอนุ มั ติ ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2560 เป็ นจานวนไม่เกิ น 8,000,000 (แปดล้ าน)
บาท รายละเอียดดังนี ้
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บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

1. ค่ าตอบแทนรายปี และเบีย้ ประชุม มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทน

2560

2559

ประธานกรรมการบริ ษัท

ค่ าตอบแทน
144,000 บาท/ปี

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้

ค่ าตอบแทน
144,000 บาท/ปี

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

144,000 บาท/ปี
-

20,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

144,000 บาท/ปี
-

20,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

2. บาเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 โดย
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร
ทังนี
้ ้ ไม่มกี ารให้ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบในรู ปแบบอื่นๆ
วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ :

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัททุกปี และตามข้ อ 53 ของข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดว่า ให้ ที่ประชุม
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และให้ กาหนดจานวนเงิน ค่าตอบแทนให้ แก่
ผู้สอบบัญชีนนั ้ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารง
ตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริ ษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภู มิ ไชย สอบบั ญ ชี จ ากั ด (“KPMG”) เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ดังมี ร ายนาม
ต่อไปนี ้ โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทประจาปี 2560
ชื่อ
เลขทะเบียน จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง
4409
3 ปี (ในปี 2555 – 2557)
2. คุณบัณฑิต ตังภากรณ์
้
8509
3. นางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล 5752
-
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บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

ในส่วนของบริ ษัทย่อย คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ดังนี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทย่อยทางอ้ อม คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ดังนี ้
1. Stephen YS Chan & Co.เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company
Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ข อง Sappe
Trading (Shanghai) Company Limited
โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผู้ สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
2) ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้นไม่ เกิน 3,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฎตามตารางด้ านล่างนี ้) ซึง่ เป็ น
วงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มากกว่าปี 2559 พร้ อมกันนี ้ ขออนุมตั ิค่าใช้ จ่ายอื่น
เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณี ย์ อากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพร้ อมกันในครัง้ นี ้ด้ วย
รายชื่อบริษัท
บริ ษัท เซ็ปเป้ (มหาชน) จากัด
Sappe Europe s.r.o
บริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
Sappe Hong Kong Co., Ltd.
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.

รายชื่อสานักงาน
สอบบัญชี
KPMG
BDR Consult spol. s.r.o
KPMG
Stephen YS Chan & Co.
Stephen YS Chan & Co.
Shanghai LiXin JiaCheng
DongShen CPAs

รวม
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ค่ าสอบบัญชี
หมายเหตุ
ปี 2559
ปี 2560
1,485,000 1,780,000
เพิ่มขึ ้น 20%
264,000
264,000
50,000
120,000
เพิ่มขึ ้น 140 %
45,000
55,000
เพิ่มขึ ้น 22 %
45,000
55,000
เพิ่มขึ ้น 22 %
350,000 *จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท
แล้ วเสร็ จเมื่อพฤศจิกายน
2559 และจะเริ่ มจัดทางบ
การเงินในปี 2560
1,889,000 2,624,000
เพิ่มขึ ้น 39 %

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

อนึง่ แม้ บริ ษัทจะมีบริ ษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้ บริ การสอบบัญชีจากผู้สอบ
บัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริ ษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทัง้ รายไตรมาสและ
รายปี ต่อบริ ษัทได้ ตามกาหนดเวลา จึงมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทจะมีการจัดทางบการเงิน
ได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ทัง้ นี ้ การแต่ งตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยดังกล่าว ตลอดจนการ
ก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2560 ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 แล้ ว เนื่ องจากผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ปฏิ บัติ
งานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ ว
สาหรั บปี 2559 บริ ษัทย่ อยของบริ ษัทได้ จ่ ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น (NonAudit Fee) ซึง่ ได้ แก่ การรายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและภาษี อากร ให้ แก่
กิจการที่เกี่ ยวข้ องกับสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทในรอบปี 2559 เป็ นจานวนเงิน
รวม 1,200,000 บาท
การลงมติ :

วาระนี ต้ ้ องผ่ านมติ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อ 43 วรรค 2 ของข้ อ บั งคับ บริ ษั ท ก าหนดว่า ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่งมี ห้ ุ น นับ รวมกัน ได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณา
เรื่ องอื่นนอกจากที่ได้ กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่ องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะ
เรื่ องที่มีการแจ้ งไว้ ล่วงหน้ าเท่านัน้ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับผู้ถือหุ้นทัง้ หมด
โดยรวม
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทกาหนดให้
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 โดยจะ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมตังแต่
้
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บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่รับลงทะเบียน เป็ นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน
ประธานกรรมการ และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น จึงใคร่ ขอให้ ท่านโปรดนาหนังสือมอบอานาจตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หรื อ 6 (แล้ วแต่กรณี) พร้ อมติดอากรแสตมป์
20 บาท และหลักฐานการมอบอานาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 รวมทัง้ แบบลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ซึ่งมี
บาร์ โค้ ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท โปรดนาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอานาจรายละเอียด
ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 7 รวมทัง้ แบบลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมประชุมซึ่งมีบาร์ โค้ ด (Barcode) ส่งมายัง เลขานุ การบริ ษั ท
เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้ า 28 ถนนพระรามเก้ า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
10240 ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 จักเป็ นพระคุณยิ่ง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
หากมี ข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่ อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อเลขานุการบริ ษั ท ได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์
02-319-4949 ต่อ 312 หรื อ ต่อ 4144
ขอแสดงความนับถือ

(นายนที อ่อนอิน)
ประธานกรรมการ
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