
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)



 
 

 
 

        วันที่ 5 เมษายน 2565 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 
2. รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)  
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
8. ข้อบังคับของบริษัททีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
10. คู่่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์์ 
 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที ่14 มีนาคม 2565 ได้มีีมติิให้้

เรี ียกประชุ ุมสามั ัญผู ้ ้ถื ือหุ ้ ้นประจำปี ี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อ 34 ของข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ
กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
ดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 1) 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมี

ความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ 

 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2564 ตามที่
ปรากฎในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564  

 
การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อ 45 ของ
ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร
ขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ
บริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  

 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่       

ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัท
กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่ง
รวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนีเ้งินปันผลให้
แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
เว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการ
ดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338.06 ล้านบาท 
(หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2565 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาเป็นดังนี้  

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2564 ปี 2563 
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 426.17 386.64 
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น) 1.10 1.02 
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) 338.06 310.47 

 

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  

 
การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี    
ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงท่ีสุดกับจำนวน 1 ใน 3  
 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธี
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้  โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 
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1) นายอดิศักดิ์  รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ  
2) นายสุรัตน์  ประลองศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3) นายธนา   เธียรอัจฉริยะ  ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ 

 

 ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
จากความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ  บริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื ่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกลั ่นกรองจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  

 นอกจากนี้ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ และนายธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

 

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท
และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มี   
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประวัติ
โดยสังเขปของทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่3)  

 

การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่
จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ
ต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  เมื ่อพิจารณาถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัต ิหน้าที ่ของ
กรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เทียบเท่ากับปี 2564 
โดยรายละเอียดดังนี้ 

 

1. คา่ตอบแทนรายป ีและเบีย้ประชมุ มีรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอยีดคา่ตอบแทน 
2565 2564 

คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ 
ประธานกรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 216,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั้ง 216,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั้ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครัง้ - 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท/ครั้ง - 20,000 บาท/ครั้ง 

 

2. บำเหนจ็กรรมการ ซึง่จะพิจารณาจากผลกำไรสทุธ ิประจำป ี2565 โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
คณะกรรมการบรษิทัในการจดัสรร 

 
 ทั้งนี้ ไม่มกีารให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ  
 

การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

วาระที ่8 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจำป ี2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายนามต่อไปนี้ 

 

ชือ่ เลขทะเบยีน จำนวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทั 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 5 ปี (2560 - 2564) 
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ 8509 - 
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล 9728 - 
4. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง 10728 - 
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 ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท  
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท  
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด KPMG 
บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกัด 
Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs 

 
 

โดยผู้สอบบัญชีที ่เสนอแต่งตั ้งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  

 

  2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกนิ 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2564 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียด
ปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร     
ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

(หน่วย : บาท) 

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
คา่สอบบญัช ี

หมายเหต ุ
ป ี2564 ป ี2565 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) KPMG 2,050,000 1,790,000 ลดลง 13% 

Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 245,700* 280,800* เพ่ิมขึ้น 14% จาก
อัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 170,000 150,000 ลดลง 12% 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 610,000 560,000 ลดลง 8% 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด KPMG 200,000 200,000 เท่าเดิม 
บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกัด 8,500 8,500 เท่าเดิม 

Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500** เท่าเดิม 

Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500** เท่าเดิม 

Sappe Trading (Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng 
DongShen CPAs 

44,000*** 44,000*** เท่าเดิม 

รวม  3,427,200 3,132,300 ลดลง 9 % 
หมายเหตุ: *ปี 2564 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) =  35.00 , ปี 2565 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) =  40.00 ,**ปี 2564 และ 2565 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 4.50

และ*** ปี 2564 และ 2565 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.00 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2564 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งยอดที่
เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฎในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท 
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อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีราย
อื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ ตาม
กำหนดเวลา จึงม่ันใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

 

  ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว 

 

  สำหรับปี 2564 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่
สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท 

 

 การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  

ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : เพื่อให้ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายใน
อนาคต เกี่ยวกับการผลิตและรับจ้างผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 46 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 
1 ข้อ เป็นข้อ 48 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังนี้ 

  
วตัถุประสงคเ์ดิม วตัถุประสงคท์ีเ่สนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

ข้อ 46.  ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี      
รับทำการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยอุตสาหกรรม    
ขั ้นพื ้นฐาน รับทำการวิจัยเชิงประยุกต์ รับทำการ
พัฒนาเชิงทดลองปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ        
ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และให้แก่ตนเอง 

ข้อ 46.   ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี       
รับทำการวิจัยขั ้นพื ้นฐานหรือการวิจัยอุตสาหกรรม     
ขั้นพื้นฐาน รับทำการวิจัยเชิงประยุกต์ รับทำการพัฒนา
เชิงทดลองปฏิบัติการ รับดำเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการทดสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วน
ราชการ องค์กรของรัฐ และให้แก่ตนเอง 

-ไม่มี- ข้อ 48.   ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ทุกชนิด ทุกประเภท 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามข้างต้น 

 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



หนังสอืบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565                                                            บรษิทั เซ็ปเป้ จำกดั (มหาชน) 
 

 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ตามวัน
และเวลาข้างต้น ซึ่งบริษัทจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ได้ตั้งแตเ่วลา 11.00 น. เป็นต้นไปของวันประชุม ทั้งนี ้หากผู้ถือ
หุ้นไม่สะดวกประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนําให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัท
กำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)           
ได้ ตั้งแตว่นัพุธที ่6 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. โดยขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุอยา่งน้อย 2 
วัน   หรือภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนให้ โปรดนำส่งเอกสาร
ตามที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคดของ 
TSD มาทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ เลขานุการบรษิทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพ ีอาเขต  ถนนรามคำแหง แขวง
หัวหมาก    เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
  
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่9 และคู่่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10  

 
 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

  
       (นายนที อ่อนอิน)  
       ประธานกรรมการ  
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