
 

    
 

       วนัที� 23 มีนาคม 2559  

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559  

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  

 2.  รายงานประจําปี 2558 (CD-ROM) 

 3.  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั �งใหม่ และคุณสมบัติของ

กรรมการอสิระ 

 4.  ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื�อประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น  

 5.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

 6.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

 7.  เงื�อนไข หลักเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัิในการเข้าประชุม 

 8.  ข้อบังคับของบริษัทเกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 9.  แผนที�แสดงสถานที�ประชุม  

 

 ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)  ครั �งที� 2/2559 เมื�อวันพุธที� 16 มีนาคม 

2559 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที� 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.             
ณ ห้องบอลรูม ชั �น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี � 

 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานกุารที�ประชมุได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 
ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี�ยวกับการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ�ง

ที�ส่งมาด้วย 1) 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 
24 เมษายน 2558 ตามที�เสนอ 
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การลงมติ :  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 2 รับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ในปี 2558 ตามที�

ปรากฎในรายงานประจําปี 2558 (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ผลการดําเนินงานประจําปี 2558  
 
การลงมติ :  เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ จงึไมม่ีการลงมติในวาระนี � 

  

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2558 สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อที� 45 ของ

ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�ผ่านมา 
  
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�ออนุมัติ              

งบการเงินประจําปี 2558 สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง และ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2) 
 
การลงมติ :   วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทกําหนดไว้วา่บริษทัจะจา่ยเงินปันผลแกผู่้ถือหุ้น

เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัสํารอง

ตา่งๆ ทกุประเภทตามที�กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และตามข้อ 54 ของข้อบงัคบับริษัทกําหนดเรื�องการจา่ยเงินปันผลวา่ห้ามมิให้บริษทั 

จา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรซึ�งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที�

บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั �งนี � เงินปันผลให้

แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้ นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการ

อนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้น เว้นแตบ่ริษัทจะจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ที�ประชมุผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 
0.42 บาทจากกําไรสุทธิของงวดการดําเนินงานวนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 
ธันวาคม 2558 รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 126.56 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของ
กําไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที�
ปรากฏรายชื�อ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 3 พฤษภาคม 
2559 รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 4 พฤษภาคม 
2559 และกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายเมื�อได้รับ
การอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559  

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผ่านมาเป็นดังนี �  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557* หมายเหต ุ

กําไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 313.92 364.16  

เงินปันผลต่อหุ้นประจําปี (บาทต่อหุ้น) 0.42 1.53  

-เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) - 1.22 

 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดการดําเนินงาน  

3 เดือนแรกของปี 2557 และกําไรสะสม ณ วนัที�  31 

มีนาคม 2557 

(กําไรสทุธิในไตรมาสแรกของปี 2557 เท่ากบั 

134.3 ลา้นบาท)  

-เงินปันผลในสว่นที�เหลอื (บาทต่อหุ้น) - 0.31 

 

จ่ายเงินปันผลจากงวดการดําเนนิงาน  

1 เม.ย.2557 – 31 ธ.ค.2557  

(กําไรสทุธิในไตรมาสที� 2 – 4 ของปี 2557 เท่ากบั 

229.9 ลา้นบาท)  

รวมการจ่ายเงินปันผลทั �งหมด (ล้านบาท) 126.56 367.73  

หมายเหต ุ*บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัที� 25 มิถนุายน 2557 
 

อนึ�ง บริษัทไมต้่องจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทนุสํารองอีกเนื�องจากบริษัทได้จดัสรรกําไร
สุทธิเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายแล้วเป็นจํานวน 30,462,000 บาท ซึ�งเท่ากับ 
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว  
 

การลงมติ :  วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามข้อ 20 ของข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง 

ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง่ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้

ตรงเป็น 3 ส่วนไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ในจํานวนที�ใกล้เคียงที�สุดกบั

จํานวน 1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั �น ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สุดนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการที�ออก

ตามวาระนั �นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก่็ได้ โดยในการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 มีกรรมการที�จะออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก ่

1. นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ ตําแหนง่  รองประธานกรรมการและประธาน 

    กรรมการบริหาร 

2. นายธนา เธียรอจัฉริยะ ตําแหนง่ ก ร ร มก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตําแหนง่ กรรมการ อิสระและ กรรมกา ร

ตรวจสอบ 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั �ง

กรรมการบริษัทที�จะออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน กลับเข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากเป็นบคุคลที�มีความรู้ความสามารถ 

มีประสบการณ์ รวมทั �งเป็นบคุคลที�มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ�งจะ

เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยประวตัิโดยสังเขปของทั �ง 3 คนได้

จดัส่งให้แกผู่้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี �แล้ว (รายละเอียดปรากฎตามสิ�ง

ที�ส่งมาด้วย 3) ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บุคคลที�เสนอชื�อ

ให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 
 
 อนึ�ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�เห็นวา่

มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในชว่งระหวา่งวนัที� 

6 มกราคม – 6 กมุภาพนัธ์ 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อกรรมการ

มายงับริษัท 
 
การลงมติ :  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ห้ามมิให้

บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แกก่รรมการ เว้นแตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดวา่ห้ามมิให้บริษัท 

จา่ยเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แกก่รรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 

ทั �งนี � กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทน เบี �ยประชมุ เบี �ยเลี �ยง และสวสัดิการต่างๆ 

จากบริษัทในรูปของเงินบําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�น

ทํานองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบังคบัของบริษัท หรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจ ะ

พิจารณากําหนด 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : เพื�อให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและ

ใกล้เคียงกบัคา่ตอบแทนของบริษัทชั �นนําอื�นๆ ประกอบกบัการพิจารณาปริมาณ

ธุรกรรมที�จะเกิดขึ �นในปี 2559 แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุม  

ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 เป็นจํานวนไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) 

บาท รายละเอียดดงันี � 
   

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี �ยประชุม มีรายละเอียดดงันี �  

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2559 2558 

ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม 

ประธานกรรมการบริษัท 144,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครั �ง 120,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครั �ง 

กรรมการบริษัท 144,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั �ง 120,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั �ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครั �ง - 25,000 บาท/ครั �ง 

กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท/ครั �ง - 20,000 บาท/ครั �ง 

2. บาํเหน็จกรรมการ ซึ�งจะพิจารณาจากผลกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2559 โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร 

 

ทั �งนี � ไมม่ีการให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื�นๆ  
 

การลงมติ :  วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
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วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2559  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 กําหนดให้   
ที�ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบ
บญัชีของบริษัททกุปี และตามข้อ 53 ของข้อบงัคบับริษัทกําหนดว่า ให้ที�ประชุม
สามญัประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบบญัชี และให้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่
ผู้สอบบญัชีนั �น โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง หรือผู้ ดํารง
ตําแหนง่หน้าที�ใดๆ ในบริษัท 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
  เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนาม
ตอ่ไปนี � โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทประจําปี 2559  

                       ชื�อ                  เลขทะเบียน      จํานวนปีที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 1. คณุสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง     4409             3 ปี (ตั �งแตปี่ 2555 - 2557) 
 2. คณุพรทิพย์   ริมดสิุต              5565                   1 ปี (ในปี 2558) 
 3. คณุบณัฑิต   ตั �งภากรณ์          8509                       -  

 
ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีจาก 
BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้ สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o. และ RSM 
Indonesia เป็นผู้สอบบญัชีของ PT. Sappe Indonesia ประจําปี 2559 
 
โดยผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั �งเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็น   
ผู้ถือหุ้น ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว ในลักษณะที�จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที�อยา่งเป็นอิสระ  
 

   2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินรวม
ทั �งสิ �นไม่เกิน 2,500,000 บาท  (รายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่างนี �) ซึ�งเป็น
วงเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเทา่กบัในปี 2558 พร้อมกนันี � ขออนมุตัิคา่ใช้จา่ยอื�น 
เชน่ คา่เดินทาง คา่เอกสาร/สิ�งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื�อสาร แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีพร้อมกนัในครั �งนี �ด้วย   
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บริษัท สาํนักงานสอบบัญช ี
ค่าสอบบัญชี 

หมายเหต ุปี 2559 ปี 2558 

บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) KPMG 1,485,000 1,350,000 เพิ�มขึ �น  10% 
PT. Sappe Indonesia RSM Indonesia 216,000 187,500 เพิ�มขึ �น 15% 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 264,000 256,000 เพิ�มขึ �น 3% 
รวม 1,965,000 1,793,500 เพิ�มขึ �น 9.5% 

อนึ�ง แม้บริษัทจะมีบริษัทยอ่ยอยูใ่นตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชจีากผู้สอบ
บญัชีรายอื�นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจดัส่งงบการเงินทั �งรายไตรมาสและ
รายปีตอ่บริษัทได้ตามกําหนดเวลา จงึมั�นใจได้วา่บริษัทจะมีการจดัทํางบการเงิน
ได้ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 

 

 ทั �งนี � การแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการ
กําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที�
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั �งที� 1/2559 เมื�อวันที� 18 
กมุภาพนัธ์ 2559 แล้ว เนื�องจากผู้ สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบตัิ 
งานอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแล้ว 

  
 อนึ�ง การพิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและการกําหนดคา่ตอบแทนในปี 2559 ของ

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัทย่อยอื�นที�ถือหุ้นโดย บริษัท 
เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด จะผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที�ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 สําหรับปี 2558 บริษัทจา่ยคา่ตอบแทนของงานบริการอื�น (Non-Audit Fee) ซึ�งได้แก ่
การสอบทานการควบคมุที�เกี�ยวกบัสิทธิการเข้าถึงระบบปฏิบตัิการ (Access Right 
Controls Review) และการรายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับ
บริษัทอื�นในประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้แก่
กิจการที�เกี�ยวข้องกบัสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็นจํานวน
เงินรวม 704,000 บาท 

 

การลงมติ :  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
 จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 105 วรรค 2 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ

ข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบังคับบริษัท กําหนดว่า ผู้ ถือหุ้ นซึ�งมีหุ้ นนบัรวมกนัได้       
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ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมดจะขอให้ที�ประชมุพิจารณา

เรื�องอื�นนอกจากที�ได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ที�ประชมุผู้ถือหุ้นไมส่มควรพิจารณาเรื�องอื�นๆ อีก เนื�องจากตามหลักการกํากบัดูแล

กิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคณุภาพการจดั

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ที�ประชมุสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะ

เรื�องที�มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั �น เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมกบัผู้ ถือหุ้นทั �งหมด

โดยรวม  
 
 จงึขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น  โดยบริษัทกําหนดให้

วนัที� 30 มีนาคม 2559 เป็นวนัให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยจะ

รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2551) 

ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 31 มีนาคม 2559 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมตั �งแต่

เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที�รับลงทะเบยีน เป็นผู้ รับหนงัสือมอบฉนัทะแทน

ประธานกรรมการ และเพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็ว

ยิ�งขึ �น จงึใคร่ขอให้ทา่นโปรดนําหนงัสือมอบอํานาจตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 5 หรือ 6 (แล้วแตก่รณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 

20 บาท และหลกัฐานการมอบอํานาจรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 รวมทั �งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ�งมี

บาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื�อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย   
 
 ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แกก่รรมการอิสระของบริษัท โปรดนําส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมติดอากร

แสตมป์ 20 บาท ซึ�งทา่นสามารถระบกุารออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชดัเจน และหลักฐานการมอบอํานาจรายละเอียด

ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 รวมทั �งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ�งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายงั เลขานุการบริษัท  

เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) เลขที� 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 ภายในวันอังคารที� 12 เมษายน 2559 จกัเป็นพระคณุยิ�ง  
 

 บริษัทขอสงวนสิทธิไมร่ับลงทะเบียนในกรณีที�เอกสารไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข  
  
 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที�หมายเลขโทรศพัท์       

02-319-4949 ตอ่ 312 หรือ ตอ่ 4141 

 

        ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

  (นายนที ออ่นอิน)  

  ประธานกรรมการ  


