รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 1

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายนที
2.
นายอดิศกั ดิ์
3.
นายอนันท์
4.
นางสาวปิ ยจิต
5.
นายอานุภาพ
6.
นายผดุงเดช
7.
นางสาวกัลณิการ์
8.
นายสุรัตน์
9.
นางนิรัชรา
10. นายธนา

อ่อนอิน
รักอริยะพงศ์
รักอริยะพงศ์
รักอริยะพงศ์
รักอริยะพงศ์
อินทรลักษณ์
ตริยางกูรศรี
ประลองศิลป์
ศิริอาพันธ์กลุ
เธียรอัจฉริยะ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
1.
นายอเนก
ลาภสุขสถิต
2.
นายวรพงศ์
เกียรติดารงวงศ์
3.
นางญาตา
อ่อนอิน
4.
นางสาวมณีรัตน์
จารุกิจโสภา
5.
นางสาวอภิวิชญ์
ชิระทานิ
6.
นายณัฐวุฒิ
จารุเมฆิน
7.
นายณัฏฐกิตติ์
พงศ์เลิศฤทธิ์
8.
นางสาวศรัณยา
ธนาวดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานบริษัท
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ขายและการตลาด
ประธานเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นานวัตกรรมองค์กร
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้อานวยการสายงานปฏิบตั ิการ
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และเลขานุการบริษัท
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9.
10.

นายชินวิทย์
นางสาวจริญญา

เลิศบรรณพงษ์
บุราณสุข

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จากัด
1.
นายเข็มทัศน์
มนัสรังษี
2.
นางวราภรณ์
มนัสรังษี

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายกลยุทธ์และการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1.
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
กรรมการบริหารสอบบัญชี
2.
นางสาวนิตินาถ
ขจรไตรเดช
ผู้ช่วยผู้จดั การสอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสพีแอลเอลอว์ จากัด
1.

นายปรีชา

หยกวัฒนา

ทนายความที่ปรึกษาอาวุโส

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
นางสาววรรณรวี จันทร์ ภชู งค์ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุม และชี ้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียง
ตามจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านัน้
2. ในการเสนอความเห็นหรือคาถาม ขอให้ เสนอให้ ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนันๆ
้ หาก
ท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ ขอให้ นาเสนอเมื่อเสร็จสิ ้นการประชุมแล้ ว และบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคาถาม กรุณาแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมระบุวา่ เป็ น
ผู้มาประชุมด้ วยตัวเอง หรือรับมอบฉันทะ ต่อที่ประชุมและกรอกข้ อมูลดังกล่าวลงในคูปองคาถามซึ่งอยู่ใน
เอกสารการลงคะแนน และส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อความถูกต้ องในการบันทึกรายงานการประชุม
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4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิ ดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุม
ในทุกๆ วาระว่าจะมีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ หากมีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรด
ทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนาส่งบัตรคะแนน
ล่าช้ าหลังจากการปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ วจะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้ วยเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ในวาระที่ 5 พิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ขอให้ ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
เป็ นรายบุคคล
5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้ าหน้ าที่จะนาบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้ วยและงดออก
เสียง รวมทังบั
้ ตรเสีย (ถ้ ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่ เข้ าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ
คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชดั เจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1
ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกากับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี
คัสโตเดียน) เป็ นต้ น
7. ผู้เข้ าประชุมที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ เว้ นแต่ใน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระที่ผ้ เู ข้ าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้
โดยไม่ถือว่ามีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
8. เพื่อเป็ นการไม่ให้ เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ วจะ
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป
9. ก่อนออกจากห้ องประชุม ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ที่บริเวณประตูทางออก
เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวต้ อนรับผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมอีกครัง้ หนึ่งพร้ อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 33 ราย และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจานวน 210 ราย รวมทังหมดจ
้
านวน 243 ราย
นับ เป็ น จานวนหุ้น รวม 234,850,064 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.1599 ของจ านวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุม และขอเชิญผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละ
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วาระ แต่เนื่องจาก ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ดงั กล่าว ประธานฯ จึง เสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นทุกท่านดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่
1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มี ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 234,879,196 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 2

รับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ ป ระชุมว่าผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2560 ปรากฎตาม
รายงานประจาปี ของบริษัท และคาอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
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พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว และก่อนที่จะรายงานผลการดาเนินงานด้ านผลประกอบการของบริษัท
ประธานฯ ได้ รายงานความคืบหน้ าเกี่ยวกับโครงการต่อต้ านการคอร์รัปชัน่ ว่า การต่อต้ านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ยังเป็ นเรื่องที่บริษัทให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบนั บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการ
ดังกล่าวอย่างเป็ นทางการแล้ วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 พร้ อมทังส่
้ งเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ( Self Evaluation 71 ข้ อ ) เข้ าร่วมโครงการเพื่อรอการประเมินเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในขณะเดียวกันบริษัทยังพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ รวมไปถึงศึกษาบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ของบริ ษัทเพิ่มเติม เพื่อเตรี ยมพร้ อมเข้ ารับการประเมินและขอรับ รองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติใ นการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชันตามคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภายใน 18
เดือน นับจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์ ทังนี
้ ้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สาคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน่ แต่อย่างใด
ต่อ จากนัน้ ประธานฯ ได้ ข อให้ นางสาวปิ ยจิ ต รั ก อริ ย ะพงศ์ กรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร (“นางสาวปิ ย จิต ”) ร่ วมกับ นายวรพงศ์ เกี ย รติดารงวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ขายและ
การตลาด (“นายวรพงศ์”) เป็ นผู้นาเสนอผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ของบริ ษัทต่อที่ประชุม โดยได้
น าเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ รับ ชมในรู ปแบบวีดีโอ และได้ เสนอรายงานที่สาคัญ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทในปี ที่ผา่ นมา โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1. การรายงานด้ านการเงินในปี 2560
นางสาวปิ ย จิ ตได้ น าเสนอรายงานด้ านการเงิน ด้ วยการแสดงข้ อมูล ผ่านระบบวิดีทัศน์
พร้ อมสรุปสาระสาคัญโดยย่อว่ายอดขายของบริษัทในปี 2560 มีจานวน 2,687.3 ล้ านบาท
ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2559 เนื่องมาจากในปี ที่ผ่านยังคงรวมยอดขาย
ของบริ ษัทย่อย Sappe Indonesia ก่อนจาหน่ายหุ้นร่วมด้ วย ดังนันหากพิ
้
จารณายอดขาย
รวมของบริษัทในปี 2560 เทียบกับยอดขายปี 2559 แบบไม่รวมบริษัทย่อยจะทาให้ มีอตั รา
การเติบโตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
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นางสาวปิ ยจิตรายงานเพิ่มเติมถึงรายได้ รวมของบริษัทว่า สัดส่วนยอดขายสินค้ าแบ่งตาม
ประเภทสินค้ าหลัก 4 กลุ่ม ได้ แก่ สินค้ าประเภท Juice Drink มีสดั ส่วนยอดขายร้ อยละ
71.7 ของยอดขายทัง้ หมด สินค้ าประเภท Functional Beverage มีสดั ส่วนยอดขายร้ อย
ละ 14.3 ของยอดขายทังหมด
้
สินค้ าประเภท Functional Powder มีสดั ส่วนยอดขายร้ อย
ละ 12.8 ของยอดขายทังหมด
้
และสินค้ าประเภท Ready to Drink มีสดั ส่วนยอดขายร้ อย
ละ 1.2 ของยอดขายทังหมด
้
ทังนี
้ ้บริษัท ส่งออกสินค้ าไปมากกว่า 80 ประเทศทัว่ โลกโดย
สินค้ าส่วนใหญ่ของบริษัทส่งออกไปจาหน่ายในทวีปเอเชียร้ อยละ 38.4 รองลงมาเป็ นการ
จาหน่ายในประเทศไทยร้ อยละ 36.4 กลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางร้ อยละ 14.1 และ
ประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริ ก า ร้ อยละ 11.1 ตามลาดับ ท าให้ รายได้ รวมของ
บริ ษัทสาหรับทัง้ ปี 2560 มีจานวนรวมที่ 2,687.3 ล้ านบาท แยกเป็ นสัดส่วนในประเทศ
ร้ อยละ 36 และต่างประเทศร้ อยละ 74
ก าไรขัน้ ต้ น ของบริ ษั ท ส าหรั บ ปี 2560 มี จ านวนร้ อยละ 39.1 ทัง้ นี เ้ พราะต้ น ทุน ขาย
(COGS) ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขาย (Selling
Expense) บริ ษัทยังคงทาได้ ค่อนข้ างดี เป็ นไปตามเป้าที่ตงไว้
ั ้ คิดเป็ น ร้ อยละ 13.2 ของ
รายได้ ซึ่งหลัก ๆ มาจากกิจกรรมทางการขายในช่วงหน้ าร้ อนในตลาดในประเทศ อย่างไร
ก็ตามค่าใช้ จ่ายในส่วนของการบริหาร (SG&A) มีการปรับตัวลดลงเล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ
8.8 ของรายได้ ดังนัน้ ในปี 2560 บริษัทจึงมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 400.5 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.6 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิของปี 2559 แบบไม่
รวมบริษัทย่อย
นอกจากนีน้ างสาวปิ ยจิต ยังรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกลุม่ บริษัท ออล โคโค
กรุ๊ป จากัด (“ออลโคโค”) ให้ ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งยังไม่มีการจัดทางบการเงินรวมกับบริษัท
เนื่องจากเป็ นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ออลโคโค มีรายได้ รวมสาหรับปี 2560ดีกว่าที่คาด
ไว้ และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี ตอ่ ๆ ไป
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2. แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
2.1 Company Direction
นายวรพงศ์รายงานว่าในปี นีบ้ ริ ษัทมุ่งเติบโตภายใต้ กลยุทธ์ เติบโตด้ วยนวัตกรรมทา
ด้ วยความสุข โดยในปี นี ้มีแผนจะเพิ่มกลุ่มประเภทสินค้ าหลักของบริ ษัทอีกหนึ่งกลุม่
ซึ่งได้ แก่ Healthy Snack ซึ่งจะเป็ น อีก ก้ าวสาคัญ ของบริ ษั ท ในการบริ ห ารงานให้
เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษัท ในเบือ้ งต้ นมีการออกสินค้ าใหม่ในกลุ่มนี ้มาแล้ วช่วง
ต้ นไตรมาส 2 ที่ผา่ นมาซึ่งได้ แก่ Sappe Beauti Jelly
2.2 ตลาดในประเทศ
นายวรพงศ์ รายงานว่า ปี 2560 เป็ น อีก ปี ที่ ตลาดในประเทศท าผลด าเนิ น งานได้
ค่อนข้ างดีเมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดที่ติดลบ โดยยอดขายของบริษัทมีอตั ราเติบโต
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 ในขณะที่ตลาดมีอตั ราการเติบโตที่ลดลงร้ อยละ 3 ในช่วงต้ นปี 2561
ที่ ผ่านมาบริ ษั ทมีการทากิจกรรมทางการตลาดสาหรับสินค้ า Beauti Drink หลาย
ช่องทาง อาทิเช่น TVC ,Radio และช่องทางออนไลน์ ผ่านแคมเปญ ขับถ่ายดีอะไรก็
ออกมาดี ซึ่งในช่วงต้ นปี 2561 มีการออกสินค้ าใหม่ที่แตกไลน์ ออกมาจาก Beauti
Drink ได้ แ ก่ Beauti Jelly เพื่ อ ขยายฐานผู้บ ริ โ ภคที่ รั ก สุข ภาพ นอกจากนี ย้ ัง ได้
กล่าวถึงการทากิจกรรมทางการตลาดต่ างๆ รวมไปถึง TVC ของสินค้ า Preaw ร่วม
ด้ วย โดยมีแผนจะออกสินค้ าใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ต่อไป
2.3 ตลาดต่ างประเทศ
ในปี 2560 ยอดขายต่างประเทศมีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 ในเชิงมูลค่า
และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 ในเชิงปริมาณการส่งออก เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา โดยตังเป้
้ า
อัตราการเติบโตของปี 2561 ไว้ ที่เติบโตร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2560 ซึ่ง
ในปี 2561 บริ ษัทมุ่งเน้ นการทากิจกรรมทางการตลาดต่างๆเพิ่มมากขึ ้น รวมไปถึง
เพิ่มศักยภาพของการจัดการหน้ าร้ านค้ าให้ ดีมากขึ ้นเพื่ อเพิ่มความโดดเด่นของสินค้ า
เมื่อวางอยู่ในชัน้ วาง รวมไปถึงการทาการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ได้ รับการ
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ตอบรับ เป็ นอย่างดีในตลาดปั จ จุบัน โดยปั จ จุบัน บริ ษัทออกสิน ค้ าใหม่ 2 รายการ
ส าหรั บ Mogu Mogu ในปี นี ไ้ ด้ แก่ Mogu Mogu Grapefruit และ Mogu Mogu
Blackcurrant
3.4 ออล โคโค
นางสาวปิ ยจิตได้ นาเสนอผลการดาเนินงานของออลโคโค ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบว่าในปี
2560 ออลโคโค มียอดขาย 349 ล้ านบาท มีอตั ราเติบโตร้ อยละ 130 เมื่อเทียบกับ
ยอดขายปี ที่ผ่านมา ซึ่งทาได้ ดีกว่าเป้าที่ตงไว้
ั ้ คอ่ นข้ างมาก ต่อจากนัน้ มีการรายงาน
แผนการดาเนินงานในปี นี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ โดยบริษัทให้ ความสาคัญใน 3 เรื่อง
ใหญ่ ได้ แก่
•
•

•

การจั ด จ าหน่ ายสิ น ค้ า (Distribution) : มี ก ารตกลงคัด เลื อ กผู้จัด
จาหน่ายในหลายประเทศเรียบร้ อยแล้ ว
การขายในเชิง อุ ต สาหกรรม (Industrial Supply) : เป็ น ส่ว นของ
ยอดขายที่เติบโตสูงที่สดุ ในขณะนี ้ ซึ่งปั จจุบันมีการส่งสินค้ าทัง้ ในส่วน
ของผลสด น ้ามะพร้ าวและเนื ้อมะพร้ าว ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเจ้ าใหญ่ของโลก และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึง Makro ซึ่งได้ รับผลตอบรับค่อนข้ างดี
การให้ สิทธิในการเปิ ดร้ านขาย (International Franchise) : ปั จจุบนั
มี 16 แห่งในประเทศไทย มี 1แห่ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 1 แห่งที่
ประเทศเกาหลี ซึ่งทุกแห่งถือว่าได้ รับการตอบรับค่อนข้ างดี และมีแผนจะ
เปิ ดเพิ่มอีก 1 ประเทศในปี 2561

3. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
นางสาวปิ ย จิ ต ได้ เ รี ยนเชิ ญนายอดิศ ักดิ์ รัก อริ ย ะพงศ์ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศกั ดิ์”) เป็ นผู้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม
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นายอดิศกั ดิ์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ในปี 2560
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
กิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
นายอดิ ศ ัก ดิ์ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง โครงการทางด้ าน CSR ที่ อิ ง กั บ ผู้ที่ มี
ความสาคัญกับองค์กร 5 กลุม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
•

•

•

•
•

พนักงานของบริษัท: ในปี นี ้เป็ นปี แรกที่เซ็ปเป้นา 4 วินยั ของการปฏิบตั ิงานที่
เป็ นเลิศนับเป็ นเรื่องใหม่ที่ท้าทาย แต่เต็มไปด้ วยความสนุกสนานเข้ มข้ นทัง้ ปี
โดยผลลัพธ์ของโครงการนี ้ช่วยให้ ประสิทธิภาพงานของทังองค์
้ กร และดัชนีชี ้
วัด ความสุขของพนัก งานเพิ่ มขึน้ นอกจากนี ้ ในปี นี เ้ ซ็ป เป้ ยังได้ ย้ ายส่ว น
ออฟฟิ ศจากเดิมเป็ นอาคาร 3 ชัน้ รวมมาเป็ นชัน้ เดียวกันทัง้ หมด เพื่อเพิ่ม
พื ้นที่การทางานของพนักงาน และให้ สอดคล้ องกับรูปแบบ
การทางานที่สนุกสนานในแนวคิด “Playground” ตามคติ “Dare to Dream,
Play to Win” ของเรา
ลูกค้ าของบริษัท : บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสุขภาพของผู้บริ โภคเป็ นหลัก จึง
คิดค้ นและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีสว่ นผสมของน ้าตาล เพื่อเป็ นทางเลือก
ให้ กบั กลุม่ ผู้บริโภคที่เน้ นดูแลสุขภาพ
Supplier ของบริษัท : บริษัทมีนโยบายการทาธุรกิจต่อกันด้ วยความเป็ นธรรม
และเคารพสิ ท ธิ ม นุษ ยชน อี ก ทัง้ ยัง มี ก ารถ่ ายทอดความรู้ ให้ แก่ Supplier
เพื่อให้ มีการเติบโตไปพร้ อมๆ กัน
ผู้ถือหุ้น : บริษัทเน้ นสร้ างการเติบโตทางธุรกิจ และดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็น
ธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างยัง่ ยืน
ชุมชนสังคม : ในปี 2560 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ อาทิเช่น
โครงการ “วาน หว่าน ว่าน” เพื่อให้ คนในชุมชนได้ ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีสารพิษ
ได้ มาตรฐาน และลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง, โครงการ SAPPE Together เติม
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ความสุข สู่สัง คม เพื่ อ สื่ อ สารท าความเข้ า ใจและสร้ างการมี ส่ว นร่ วมกัน
ระหว่างลูก ค้ า ชุมชน และ Supplier, โครงการเซ็ป เป้ สานรัก ส่งเสริ มลูก
กตัญ ญู, โครงการ 5ส. ฉบับ เซ็ป เป้ , โครงการชุดเก่ าเราขอปี 3, โครงการ
แบ่งบุ๊คปี 2และโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ โรงพยาบาลชุมชน เป็ นต้ น
เมื่อจบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560 แล้ ว ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
มติท่ ปี ระชุม วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ ขอให้ นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(“นายผดุงเดช”) เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายผดุงเดชได้ รายงานว่างบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ วว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และคณะกรรมการ
บริษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2560
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผา่ นการสอบทานจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และคณะกรรมการบริษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ วตามที่เสนอทุกประการ
โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 235,011,996 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.69 บาทจากกาไรสุทธิของงวดการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 210.01 ล้ านบาท (หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 50 ของก าไรสุทธิ งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ซึ่งเป็ น ไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน ได้ และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมาเป็ นดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
เงินปั นผลต่อหุ้นประจาปี (บาทต่อหุ้น)
รวมการจ่ายเงินปั นผลทั ้งหมด (ล้ านบาท)

ปี 2560
419.80
0.69
210.01

ปี 2559
400.91
0.54
163.27

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายเมื่อได้รบั
การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
อนึ่ง บริษัทไม่จาเป็ นต้ องจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองอีกเนื่องจากบริษัทได้ จดั สรรก าไร
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ วเป็ นจานวน 30,462,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 235,026,876 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อ 20 ของข้ อบังคับบริ ษัทก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งในจานวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3
ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ทัง้ นี เ้ นื่ องจากประธานฯ เป็ น ผู้ที่ ถูกก าหนดให้ ออกตามวาระนี ้ จึงขอเรี ย นเชิญ ให้ นายอดิศกั ดิ์
รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศกั ดิ์”) ทาหน้ าที่เป็ นประธานใน
วาระนี ้แทน
นายอดิศกั ดิ์รายงานว่าปัจจุบนั กรรมการของบริษัท มีจานวน 10 คน ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2561 นี ้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
มี
จานวน 3 คน คือ
1. นายนที อ่อนอิน
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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3. นางนิรัชรา ศิริอาพันธ์กลุ

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ

ทัง้ นี ้ นายอดิศกั ดิ์ ได้ แจ้ งว่าเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระนี ้ ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 คน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะ
เสร็จสิ ้น และในการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้ ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นให้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท
นายอดิศกั ดิ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติใน
ด้ านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ของกรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 คนแล้ ว จึงเห็นควรให้
เลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระจานวน 3 คนข้ างต้ นกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก วาระ
หนึ่ง ทังนี
้ ้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 คน ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นายอดิศกั ดิ์เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังให้
้ กรรมการที่ ออกจากตาแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ได้ แก่ นายนที อ่อนอิน
นางนิรัชรา ศิริอาพันธ์กลุ และนางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็ นรายบุคคล
เป็ นดังนี ้
1. นายนที อ่ อนอิน
เห็นด้ วย
จานวน 232,242,081 เสียง คิดเป็นร้ อยละ 98.7396
ไม่เห็นด้ วย
จานวน 2,964,500 เสียง คิดเป็นร้ อยละ 1.2604
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 6

2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี
เห็นด้ วย
จานวน 232,242,081
ไม่เห็นด้ วย
จานวน 2,964,500
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย
จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้ อยละ 98.7396
คิดเป็นร้ อยละ 1.2604
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

3. นางนิรัชรา ศิริอาพันธ์ กุล
เห็นด้ วย
จานวน 232,242,081
ไม่เห็นด้ วย
จานวน 2,964,500
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย
จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

98.7396
1.2604
0.00
0.00

พิจารณาอนุ มั ติ ค่ าตอบแทนส าหรั บ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
ประจาปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท และกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ รวมทังปริ
้ มาณธุรกรรมที่
จะเพิ่มขึ ้นในปี 2561 จึงเสนอให้ กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี
2561 เป็ นจานวนไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้ าล้ านบาท) ดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนรายปี และเบีย้ ประชุม
รายละเอียดค่ าตอบแทน

2561

2560

ประธานกรรมการบริษัท

ค่ าตอบแทน
168,000 บาท/ปี

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้

ค่ าตอบแทน
144,000 บาท/ปี

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

168,000 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
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2. บาเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกาไรสุทธิประจาปี 2561 โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึ งเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561 อนึ่ง ใน
วาระนี ้กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควร
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ เสียเนื่องจากเป็ นการกาหนดค่าตอบแทนทังคณะมิ
้
ใช่
เป็ นการให้ คา่ ตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี
2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้ าล้ านบาท) โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 235,154,381 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9778
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
52,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0222
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระทึ่ 7

พิจ ารณาแต่ งตั ้ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2561

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และตามข้ อ 53 ของข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดว่า ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตัง้
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ผู้สอบบัญชี และให้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีนนั ้ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริษัท
ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยตลอดจนกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1. การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”)
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) โดยให้ คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี เ้ ป็ นผู้สอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจาปี 2561
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ
(คุณสุรีย์รัตน์เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ ว 1 ปี ตังแต่
้ ปี 2560)
2. คุณบัณฑิต ตังภากรณ์
้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509 หรือ
3. คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752
ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ดังนี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทย่อยทางอ้ อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ 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 นผู้สอบบัญชี ของ Sappe Trading
(Shanghai) Company Limited
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
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2. ค่ า สอบบัญชีประจาปี 2561: เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2561 เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฎตามตารางด้ านล่างนี)้ ซึ่งเป็ นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี น้อยกว่าปี 2560 พร้ อมกันนี ้ ขออนุมตั ิ
ค่าใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในครัง้ นี ้ด้ วย
รายชื่อบริ ษัท
บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
Sappe Europe s.r.o
บริษัท 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

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2560
ปี 2561
1,780,000
2,001,000
264,000
264,000
120,000
150,000
55,000
55,000
55,000
55,000
350,000
62,500

2,624,000

2,587,500

หมายเหตุ
เพิ่มขึ ้น 12.4 %
เท่าเดิม
เพิ่มขึ ้น 25 %
เท่าเดิม
เท่าเดิม
ลดลง

ลดลง 1.4 %

สาหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี นี ้ พิจารณาจากปริ มาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยที่จะดาเนินการภายในปี 2561 นี ้ และการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว
ตลอดจนการก าหนดค่า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2561 ได้ ผ่า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้ อยแล้ ว
แม้ บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้ บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอืน่
ก็ตาม แต่บริ ษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทังรายไตรมาสและรายปี
้
ตอ่ บริ ษัทได้ ตามกาหนดเวลา จึง
มัน่ ใจได้ วา่ บริษัทจะมีการจัดทางบการเงินได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
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ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 บริษัทย่อยของบริษัทไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกับสานักงานสอบบัญชีของบริษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจาปี 2561
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี ้ โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจาปี 2561
ชื่อ
เลขทะเบียน จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409
1 ปี (ตังแต่
้ ปี 2560)
2. คุณบัณฑิต ตังภากรณ์
้
8509
3. คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล 5752
และมีมติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีในบริษัทย่อย ดังนี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
และมีมติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้ อม ดังนี ้
1. Stephen YS Chan & Co เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของ 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
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,000,000
บาท พร้ อมทังอนุ
้ มตั ิคา่ ใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่
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เกินร้ อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 235,208,581 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) ข้ อ 35
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบว่า สืบเนื่ องจากคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 ว่าด้ วยเรื่องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ซึ่งกาหนดให้ มีการแก้ ไข มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบปฏิบัติและสอดคล้ อ งกับ
แนวทางของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) ข้ อ 35 รายละเอียดดังต่อไปนี ้ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้
ข้ อความดังต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 35 ประชุม ผู้ถื อ หุ้น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่าวแล้ ว ให้ เรี ย กว่าการประชุม วิสามัญ
คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน (45 วัน) นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือเช่นว่านันจากผู
้
้ ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือ
หุ้นทัง้ หลายที่เข้ าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้ าวัน (45 วัน) นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดขึ ้นจากการ
จัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง
ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ซึ่งได้ แก่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน (25 คน)
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) ข้ อ 35 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) ข้ อ 35 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

235,208,581
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้น
สามั ญเพิ่ม ทุน และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่ อจัด สรรในโครงการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทต่ อผู้บ ริ หารและพนั กงานของบริ ษัท ครั ้งที่ 2
(SAPPE-WA2)
วาระที่ 9.1 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริ ษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระที่ 9.5 เพื่อรองรับโครงการโครงการการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็ นพนักงานและพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2)
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ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด”) มาตรา 136 กาหนดให้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ เมื่อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ได้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่ในกรณีที่มีห้ นุ ที่ยังจาหน่ายไม่ครบและหุ้นที่
เหลือดังกล่าวจะต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริษัท
ในการนี ้บริษัทมีห้ นุ สามัญที่ยงั มิได้ จาหน่าย จานวน 251,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่
ออกมาเพื่อรองรับโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นของบริ ษัทต่อผู้บริ หารที่ เป็ นพนักงาน
และพนักงานของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (SAPPE-WA1) ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
3/2556 ซึ่งเมื่อจบโครงการมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิและสิ ้นผลไป เท่ากับจานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ยงั มิได้ จาหน่าย
ทัง้ นี เ้ พื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครัง้ นี ค้ ณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม
จ านวน 304,620,000 บาท (สามร้ อยสี่ ล้ า นหกแสนสองหมื่ น บาท) เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่จ านวน
304,368,080 บาท (สามร้ อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั มิได้
จาหน่ายออก จานวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้ าหมื่นหนึ่งพันเก้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ซึ่งเป็ นหุ้นที่เหลือจากโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็ นพนักงาน
และพนักงานของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (SAPPE-WA1)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนับ
คะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

231,821,281
3,387,300
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 98.5599
คิดเป็ นร้ อยละ 1.4401
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที่ 9.2

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทจากเดิมจานวน 304,620,000 บาท (สามร้ อยสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จานวน 304,368,080 บาท (สามร้ อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพัน แปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยงั มิได้ จาหน่ายออก จานวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้ าหมื่นหนึ่งพันเก้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9.2 ข้ างต้ น และเพื่อให้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
มีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 304,368,080 บาท (สามร้ อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่น
แปดพันแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
304,368,080 หุ้น (สามร้ อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่
แปดพันแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
304,368,080 หุ้น (สามร้ อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่น
แปดพันแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (-)
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ทัง้ นีเ้ สนอให้ มีการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมีอานาจในการ
จดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี
อานาจดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามคาสั่งของนายทะเบีย น เพื่ อให้ ก ารดาเนิ นการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครัง้ นีค้ ณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

231,821,281
3,387,300
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 98.5599
คิดเป็ นร้ อยละ 1.4401
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้
หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ต่ อผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ครั ้ง ที่ 2
(SAPPE-WA2)
นายอเนก ลาภสุขสถิต ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน (“นายอเนก”) อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ดแู ลฝ่ าย
บริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ขณะนี ้ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า โครงการ SAPPE-WA2 เป็ นโครงการที่จดั ขึ ้น
สาหรับพนักงานของบริษัทตังแต่
้ ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลงมา ซึ่งเป็ นกลุม่ คนที่มีบทบาทสาคัญต่อ
ผลประกอบการและการเติบโตอย่างมัน่ คงของบริษัทในอนาคต โครงการนี ้จะเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดขององค์กรโดยให้
มีสว่ นได้ ส่วนเสียร่วมกันกับผลประกอบการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครัง้ ที่
2 (SAPPE-WA2) ซึ่งมีรายละเอียดสาคัญดังต่อไปนี ้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ซ : ไม่เกิน 4,070,000 หน่วย

มูลค่าการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ต่อหน่วย

0 บาท (ศูนย์บาท)

ราคาใช้ สทิ ธิ

ซ : 20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้ สทิ ธิต่ากว่าราคาตลาดร้ อยละ 10)

ราคาตลาด

ซ : 22.84 บาท/หุ้น ราคาตลาดคานวณโดยอ้ า งอิ ง ราคาซื ้อขายถัว เฉลี่ย ถ่ ว ง
น า้ หนั ก หุ้ นของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ 15 วั น ท าการ ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการมีมติ ในครัง้ นี ้ ได้ แก่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20
มี น าคม 2561 ซึ่ ง เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น ที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบี ยนเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ .
ต่อบุคคลในวงจากัด

(ที่มาของการกาหนดราคา)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขาย
SAPPE-WA2 ทัง้ นี ้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนด
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วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายหลังจากที ่ได้รับอนุมตั ิ จากที ่ประชุม ผู้ถื อ
หุ้นแล้ว
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 4 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการ
ใช้ สทิ ธิ

: ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 1.34
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริษัท

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรโดยตรงให้ แก่ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ โดยไม่ผ่า นผู้รับ
ช่วงซื ้อหลักทรัพย์
ผู้บริหารและพนักงานที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้
1. มีสถานะเป็ นพนักงานของบริษัทในระดับ Division Manager ขึ ้นไป
2. มี สถานะเป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท ณ วัน ที่ จัดสรรใบส าคั ญ มาเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
3. ได้ รับ ผลประเมิ น การท างานของบริ ษั ท ประจ าปี 2560 ตัง้ แต่ ระดั บ
rating 2 (ไม่น้อยกว่ากลุม่ ค่าเฉลีย่ ขององค์ กร) เป็ นต้ นไป
ส าหรั บ บุ ค ลากรที่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบทั ง้ 3 ข้ อ แต่ ค ณะกรรมบริ ห าร
(executive committee) พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น พนักงานที่ มี ศักยภาพ
และมีความสาคัญต่อองค์ กร สามารถพิจารณาอนุมัติได้ โดยต้ อ งเป็ น มติ
เอกฉันท์

อัตราการใช้ สทิ ธิ

ทั ้งนี ้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ บู ริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้ รับ
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี จ านวนเท่ า กัน ขึน้ อยู่กับ ตาแหน่ ง ประสบการณ์ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ อายุ ง าน ผลงาน ความสามารถ ประสิ ท ธิ ภ าพและการ
ปฏิ บัติง านที่ ผ่า นมา รวมถึง ผลประโยชน์ ที่ คาดว่ า จะท าให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ใน
อนาคต โดยมอบหมายให้ ป ระธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร เป็ นผู้มีสิท ธิ จั ด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้ กบั พนักงานแต่ละรายดังกล่าว
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

25

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการ
ใช้ สทิ ธิ

: ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ
1.34 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริษัท

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนด นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระยะเวลา
(เดือนที่)
12
18
24
30
36
42

ใช้ สทิ ธิได้
(ร้ อยละของจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร)
20%
30%
40%
55%
70%
100%

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้ สทิ ธิ ได้ ในวันทาการ
สุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบแสดงสิทธิ ที่เหลือจากการใช้ สิทธิ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ ใดๆ สามารถ
สะสมเพื่อนาไปใช้ สิท ธิ ได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ ต่ อๆไปตลอดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิท ธิ
แล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป
สาหรับการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายให้ ตรงกับวันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดง
สิทธิ ซึง่ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์ ให้ เลือ่ น
เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนวันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิโครงการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทครัง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิโครงการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2) และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้ าน โดยผล
การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

79,205,260
6,351,800
174,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 92.3873
คิดเป็ นร้ อยละ 7.4089
คิดเป็ นร้ อยละ 0.2038
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและ
เสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี จะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ต่ อ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2)
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระ 9.3 ที่ผา่ นมาซึ่งเป็ นเรื่องขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2) วาระนี ้จึงเป็ นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิในโครงการ SAPPE-WA2 ให้ กบั ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จานวน 51 ราย ซึ่งมี
ผู้บริหารและพนักงานที่ได้ รับสิทธิมากกว่า 5 % จานวน 3 ราย (เป็ นกรรมการของบริษัท 2 ราย) รวมเป็ นหุ้น
จานวน 750,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 18.03 ของหุ้นทังโครงการ
้
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4
ซึ่งมีรายละเอียดสาคัญดังต่อไปนี ้
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รายชื่อกรรมการที่จะได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2 (SAPPE – WA2)
รายชื่อผู้บริหารที่เป็ นกรรมการ

จานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร

1. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์
2. นางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์

250,000
250,000

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ได้ รับการจัดสรรต่อจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทั ้งหมด
(ร้ อยละ)
6.14
6.14

รายชื่อพนักงานที่จะได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (SAPPE-WA2) เกินกว่ าร้ อยละ 5 (ห้ า)
สาหรับพนักงานที่ได้ รับการจัดสรร SAPPE-WA2 เกินกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนหลักทรัพย์ทงโครงการ
ั้
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อพนักงาน

จานวน
อายุงาน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม ใบสาคัญแสดง
(ปี )
(กรณีเป็ นกรรมการ)
สิทธิที่ได้ รับ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ได้ รับการจัดสรรต่อจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
(ร้ อยละ)
6.14

*ผลประโยชน์ที่ได้ รับจาก
โครงการ SAPPE-WA2
เมือ่ คานวณเป็ นยอดเงิน
(บาท)
570,000

นางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์
5
7/7
250,000
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์
16
7/7
250,000
6.14
570,000
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
นางญาตา อ่อนอิน
15
250,000
6.14
570,000
(ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม)
*หมายเหตุ: คานวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด รายละเอียดเป็ นไปตามคาอธิ บายเรื ่อง ราคาใช้ สิทธิ และ ราคาตลาด

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
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สามัญ ของบริ ษั ท ต่อผู้บ ริ หารและพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามรายละเอีย ดที่เสนอ
ข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในโครงการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทต่อผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทครัง้ ที่ 2
(SAPPE-WA2) และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมออกเสียงคัดค้ าน โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ น
ดังนี ้
(1) นางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

174,421,858
6,351,800
174,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 96.3932
คิดเป็ นร้ อยละ 3.5103
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0965
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

(2) นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์
เห็นด้ วย
จานวน 181,945,507
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
6,351,800
งดออกเสียง จานวน
174,700
บัตรเสีย
จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 96.5372
คิดเป็ นร้ อยละ 3.3702
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0927
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

(3) นางญาตา อ่อนอิน
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย
จานวน

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 97.2223
คิดเป็ นร้ อยละ 2.7034
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0744
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

228,433,011
6,351,800
174,700
0
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วาระที่ 9.5 พิจารณาอนุ มั ติก ารเพิ่ม ทุนจดทะเบี ย นของบริ ษัทโดยการออกหุ้ น
สามัญเพิ่มทุน
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นของบริ ษั ท ต่ อ ผู้บริ ห ารที่ เ ป็ นพนัก งานและพนัก งานของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2)
รายละเอียดตามวาระ 9.3 บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยออกหุ้นสามัญ
จานวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท คิดเป็ นทุนที่เพิ่มขึ ้นจานวน 4,070,000
บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นบาท)
ดังนัน้ เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปแผนที่ ว างไว้ และเป็ น ไปตามระเบี ย บปฏิบัติ ข อง
กฎหมาย ในครัง้ นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจานวน 304,368,080 บาท (สามร้ อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบ
บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 308,438,080 บาท (สามร้ อยแปดล้ านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบ
บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จานวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทต่อผู้บริ หารที่เป็ นพนักงานและพนักงานของบริษัท
ครัง้ ที่ 2 (SAPPE-WA2)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย

จานวน

228,683,081 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.2252
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ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

6,351,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.7005
174,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0743
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที่ 9.6 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบว่า สืบ เนื่ องจากการพิ จารณาอนุมัติการเพิ่ ม ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทในวาระ 9.5 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจานวน 304,368,080 บาท (สาม
ร้ อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 308,438,080 บาท (สาม
ร้ อยแปดล้ านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จานวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้าน
เจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และเพื่อให้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย จึงเสนอให้ ที่ป ระชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี 2561 พิ จ ารณาอนุมัติก ารแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิมและใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้ านสี�แสนสามหมื่น
แปดพันแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
308,438,080 หุ้น (สามร้ อยแปดล้ านสี่แสนสามหมืน่
แปดพันแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
308,438,080 หุ้น (สามร้ อยแปดล้ านสี่แสนสามหมืน่
แปดพันแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (-)

ทัง้ นีเ้ สนอให้ มีการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมีอานาจในการ
จดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี
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อานาจดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามคาสั่งของนายทะเบีย น เพื่ อให้ ก ารดาเนิ นการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิ จ ารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 10

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

228,683,281
6,351,800
174,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 97.2252
คิดเป็ นร้ อยละ 2.7005
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0743
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งว่าที่ประชุมได้ พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว โดยในวาระ
ที่ 10 ซึ่งเป็ นการเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมนัน้ เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ที่ประชุมจึงควร
พิจารณาปรึกษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่มีการแจ้ งไว้ ล่วงหน้ าเท่านัน้ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับผู้ถือหุ้น
ทังหมดโดยรวม
้
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ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้ โอกาสนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผ้ ใู ดประสงค์จะซักถามหรื อ
แสดงความคิ ด เห็น อีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดประสงค์จะซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็นต่อที่ป ระชุมแล้ ว
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัทในวันนี ้
โดยบริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมแจ้ งไปยังตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยต่อไป และได้ กล่าวปิ ด
การประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม
(นายนที อ่อนอิน)

ลงชื่อ___________________________เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรัณยา ธนาวดี)
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