
1 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตัง้เป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราว
เดียวกัน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เนื่องด้วยนายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทได้ลาออกจากต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบมีผลตัง้แตว่นัที่ 10 
มิถุนายน 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ท าให้จ านวน
กรรมการตรวจสอบเหลือเพียง 2 ท่านจากเดิม 3 ท่าน ในขณะที่จ านวนกรรมการ
บริษัทยงัคงมี 9 ทา่นเทา่เดิม บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
มีหน้าท่ีต้องสรรหาและแต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบแทนท่านที่ลาออก
ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัที่ต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบว่างลง ซึง่ตาม
ข้อก าหนดประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 ก าหนดให้กรรมการ
ตรวจสอบต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัท บริษัทจงึต้องสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านโดยจะต้องขออนมุติั
การแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่ข้อบงัคบับริษัทและกฎหมาย
ก าหนด 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเพิ่มจ านวน

กรรมการจากเดิม 9 ทา่นเป็น 10 ทา่น โดยเสนอชื่อให้พิจารณาแตง่ตัง้ นายผดงุเดช  
อินทรลกัษณ์ เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
แทนนายธนา เธียรอจัฉริยะ ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบใน
คราวเดียวกนั  ทัง้นี ้นายผดุงเดช อินทรลกัษณ์เป็นผู้ที่มีการศกึษาและประสบการณ์ที่
เหมาะสม รวมทัง้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทต่อไป อีกทัง้ยังมีคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายก าหนด โดยประวติัโดยสงัเขป
ของนายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ ได้จดัส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้
แล้ว (รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 105 วรรค 2 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบังคับบริษัท ก าหนดว่า ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้       
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ทีป่ระชมุพิจารณา
เร่ืองอื่นนอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเร่ืองอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองที่มีการแจ้ง
ไว้ล่วงหน้าเทา่นัน้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัผู้ ถือหุ้นทัง้หมดโดยรวม  

 
 
 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น  โดยบริษัทก าหนดให้
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  โดย
จะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 6 กรกฎาคม 2560 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้แตเ่วลา 11.30 น. 
เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้ รับหนงัสือมอบฉันทะแทนประธาน
กรรมการ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ จงึ
ใคร่ขอให้ทา่นโปรดน าหนงัสือมอบอ านาจตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 หรือ 5 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
และหลักฐานการมอบอ านาจรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุซึ่งมีบาร์โค้ด 
(Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย   
 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แกก่รรมการอิสระของบริษัท โปรดน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน และหลักฐานการมอบอ านาจรายละเอียด
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง เลขานุการบริษัท  
เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เลขที ่2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 ภายในวันศุกร์ที ่21 กรกฎาคม 2560 จกัเป็นพระคณุย่ิง  
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หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560                                                    บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

4 
 

 บริษัทขอสงวนสิทธิไมร่ับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข  
  
 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศพัท์       
02-319-4949 ตอ่ 312 หรือ ตอ่ 4144 
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ  
 

  
 (นายนที ออ่นอิน)  
  ประธานกรรมการ  

 
  

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนที  ออ่นอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศกัดิ์  รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
5. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร  
6. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสรุัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้บริหารบริษัท เซป็เป้ จ ากัด (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสขุสถิต ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
2. นายณฐัวฒุิ จารุเมฆิน ผู้อ านวยการสายงานปฏิบตัิการ 
3. นางสาวศรัณยา ธนาวดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
4. นายชินวิทย์  เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์และการเงิน 

 
ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด 
1. นายเขม็ทศัน์ มนสัรังษี ประธานบริษัท 
2. นางวราภรณ์ มนสัรังษี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นางญาตา ออ่นอิน ประธานเจ้าหน้าท่ีการขายและการตลาด 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1. นางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต กรรมการบริหารสอบบญัชี 
2. นางสาวอารียา  เชิดเกียรติกลุ ผู้จดัการสอบบญัชี 
3. นางสาวนิตินาถ  ขจรไตรเดช หวัหน้าสายตรวจสอบบญัชี 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซ่ี จ ากัด 

1. นางสาวมาธสุร  ศรีเกิด 
2. นายปพน  เจริญเผา่ 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 
 นางสาววรรณรวี  จันทร์ภชูงค์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุ และชีแ้จงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุรับทราบดงันี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจึงมีคะแนนเสียง
ตามจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ในกรณีท่ีเป็นผู้รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉนัทะเท่านัน้  

2. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเดน็ตามระเบียบวาระนัน้ๆ หาก
ท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้น าเสนอเมื่อเสร็จสิน้การประชมุแล้ว และบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การประชมุกระชบัและมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ใดท่ีประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือ นามสกลุ พร้อมระบวุา่เป็น
ผู้มาประชมุด้วยตวัเอง หรือรับมอบฉนัทะ ตอ่ท่ีประชมุและกรอกข้อมลูดงักลา่วลงในคปูองค าถามซึ่งอยู่ใน
เอกสารการลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือความถกูต้องในการบนัทึกรายงานการประชมุ 

4. การลงคะแนนในแตล่ะวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามท่ีประชมุ
ในทกุ  ๆวาระวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่หากมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรด
ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกบ็บตัรคะแนน หากท่านใดน าสง่บตัรคะแนน
ล่าช้าหลงัจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบตัรท่ีเห็นด้วยเท่านัน้ ทัง้นี ้ในวาระท่ี 5 พิจารณา

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
เป็นรายบคุคล 

5. การนับคะแนนในแตล่ะวาระ เจ้าหน้าท่ีจะน าบตัรลงคะแนนของผู้ ไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง รวมทัง้บตัรเสีย (ถ้ามี) ในแตล่ะวาระไปหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ 
คะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

6. บตัรเสีย หมายถึง บตัรท่ีแสดงเจตนาในการลงคะแนนไมช่ดัเจน เช่น ลงคะแนนมากกวา่ 1 
ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไมม่ีการลงนามก ากบั หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี   
คสัโตเดียน) เป็นต้น 

7. ผู้เข้าประชมุท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแตใ่น
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระท่ีผู้ เข้าประชมุทกุรายสามารถลงคะแนนได้
โดยไมถื่อวา่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 

8. เพ่ือเป็นการไมใ่ห้เสียเวลาการประชมุ เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะ
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุรับทราบในวาระถดัไป       

9. ก่อนออกจากห้องประชมุ ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก 

 
 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วต้อนรับผู้ ถือ

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุอีกครัง้หนึ่งพร้อมแถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ณ เวลานี ้มีผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 24 ราย และมีผู้ รับมอบฉันทะจ านวน 74 ราย รวมทัง้หมดจ านวน 98 ราย 
นบัเป็นจ านวนหุ้นรวม 245,689,818 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.26 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชมุจ านวน 2 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแตล่ะวาระ แต่
เน่ืองจาก ไม่มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ดงักล่าว ประธานฯ จึง เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านดงัตอ่ไปนี ้
 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2559 

 
  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ตามท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 โดยผลการนับคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้  

เห็นด้วย  จ านวน  246,031,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระท่ี 2 รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

  

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ปรากฎตาม
รายงานประจ าปีของบริษัท และค าอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว และก่อนท่ีจะรายงานผลการด าเนินงานด้านผลประกอบการของบริษัท 
ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นท่ีบริษัทให้ความส าคญัอย่าง
ตอ่เน่ืองให้ท่ีประชมุรับทราบ โดยในปีนี ้บริษัทได้น านโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ เข้าหารือ
ร่วมกนัในกลุม่ผู้บริหารของบริษัทรวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว 
และได้จดัท าร่างแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (Self-Evaluation Tool for 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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Countering Bribery ) ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC  
จ านวน 71 ข้อเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตวัประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดงักลา่วในปีนีต้อ่ไป 
ทัง้นีบ้ริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือคดีความท่ีส าคญัซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่แตอ่ย่างใด 
 

 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (“นางสาวปิยจิต”) เป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ของบริษัทตอ่ท่ีประชมุ 
โดยนางสาวปิยจิตได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวีดีโอ และได้เสนอ
รายงานท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทในปีท่ีผา่นมา โดยสรุปได้ดงันี ้ 

 
1. สินค้าและกิจกรรมทางการตลาดตลอดปี 2559 

 
1.1 สินค้าใหม่ 

 
ปี 2559 บริษัทออกสินค้าใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 11 
รายการแบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 6 รายการได้แก่ สินค้ากลุ่ม Juice Me 
Pineapple 1 รายการในตลาดตะวนัออกลาง และสินค้าในกลุ่ม Mogu Mogu 5 
รายการ โดยเฉพาะ Mogu Mogu To Go 3 รสชาติใหม ่ทัง้นี ้เพ่ือเน้นธรุกิจการค้า
ปลีกแบบดัง้เดิมกบักลุม่ผู้บริโภคระดบัล่าง (Traditional Trade) ในขณะท่ีตลาด
ในประเทศบริษัทเปิดตวัสินค้าใหม ่5 รายการ เช่น สินค้ากลุม่ กมุิ กมุิ ท่ีจ าหน่าย
ในราคาท่ีสงูขึน้แทนกลุ่มสินค้าโมก ุโมกุ ท่ีเลิกขายในประเทศซึ่งได้รับผลตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างดีรวมทัง้การเพ่ิมรสชาติใหม่ของสินค้ากลุ่ม เซ็ปเป้ อโล    
เวร่า และ กาแฟเพรียว  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้วางขายสินค้ากลุม่บิวติ ดริง้ค์ เพ่ิม
อีก 1 รายการเป็น Limited Edition ภายใต้สูตร ซุปเปอร์ฟรุตส์ 10 ชนิด บิวติ 
ดีเฟนซ์ ด้วยฉลากท่ีออกแบบโดยคณุปอม ชาน นักวาดภาพประกอบสายเลือด
ไทยท่ีดงัระดบัโลก เพ่ือเป็นการฉลองครบรอบ10 ปี บิวติ ดริง้ค์ 
 

 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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1.2 กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองส าหรับ 4 แบรนด์หลัก 
 
- กิจกรรมบิวติ ดริง้ค์ Low Calories Series ความสขุวดัได้ บนสื่อ TVC และ 

Online เป็นกิจกรรมท่ีสื่อว่าความสุขของผู้หญิงมาจากการบริโภคสิ่งท่ีมี
ประโยชน์โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มท่ีมีแคลอร่ีต ่า กิจกรรมนีไ้ด้รับรางวัล Silver 
Award จากประเทศสิงคโปร์ ในสาขา Best Use of Technology  นอกจากนี ้
ยงัมีกิจกรรม 10 ปี บิวติ ดริง้ค์ท่ีกลา่วไปข้างต้น 

- กิจกรรมทางการตลาดของ เซ็ปเป้ อโล เวร่า บนสื่อ Online โดยร่วมงานกบั 
ทีมงานเสือร้องไห้ซึ่งเป็นกลุม่ Youtube Creator ท่ีผลงานการสร้างสรรค์ก าลงั
เป็นท่ียอมรับในขณะนี ้

- กิจกรรม Music Marketing ของกาแฟ เพรียว กับ MV เพลงสะบัดแสดงโดย
กระแต อาร์สยามตวัแทนสินค้าเพรียวคนปัจจบุนั ซึ่งมียอดชมมากถึง 35 ล้าน
ครัง้ พร้อมกิจกรรมการดื่มกาแฟเย็นด้วยการเชคในช่วงหน้าร้อน    

- ในส่วนของกิจกรรมของสินค้ากลุ่ม Mogu Mogu บนสื่อ TVC ในตลาด
ภมูิภาคตา่งประเทศนัน้ นางสาวปิยจิตได้น าเสนอตวัอย่างโฆษณาในรูปแบบ
วิดีโอให้ผู้ ถือหุ้นรับชมในท่ีประชมุ   
 

2. การรายงานด้านการเงนิ 
 

นางสาวปิยจิตได้น าเสนอรายงานด้านการเงินด้วยการแสดงข้อมูลผ่านระบบวิดีทัศน์
พร้อมสรุปสาระส าคญัโดยย่อว่ายอดขายในตา่งประเทศมีการเติบโตท่ีดีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากการประกอบการท่ีเป็นไปตามแผนในประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศจีนและกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง ในขณะท่ียอดขายใน
ประเทศลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากภาวะการชะลอตวัทางการค้า
ของประเทศในช่วงไตรมาสท่ี 4 พร้อมกนันัน้บริษัทตดัสินใจใช้งบคา่ใช้จ่ายด้านการตลาด

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ท่ีจัดสรรไว้ส าหรับกิจกรรมการค้าในประเทศมาใช้กับตลาดต่างประเทศทัง้หมด ท าให้
โดยรวมแล้วบริษัทเติบโตขึน้จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 5   
 
ส าหรับการลงทนุในปี 2559 นางสาวปิยจิต กลา่ววา่บริษัทมีการลงทนุเก่ียวกบัการบริหาร
จัดการเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการลงทุนในโครงการลดต้นทุน
ต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทนุได้กว่าร้อยละ 4.3  นอกจากนีบ้ริษัทได้เข้าซือ้หุ้น
เพ่ิมทนุบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป  จ ากดั  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีผลิตและจ าหน่ายสินค้าจากมะพร้าว
น า้หอม คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดซึ่งถือเป็นการลงทนุท่ีส าคญัอย่างมาก
ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทประเมินวา่มะพร้าวน า้หอมเป็นสินค้าท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาส
ในเชิงธรุกิจคอ่นข้างสงูในตลาดปัจจบุนั 
 
ในการนี ้นางสาวปิยจิตได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยท่ีประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ  51  จากจ านวนหุ้ นทัง้หมด ให้แก่นักธุรกิจชาว
อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารงานให้สอดคล้องกบั
ภาวะการแข่งขนั และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือรองรับแผนงานการขยาย
ตลาดเคร่ืองดื่มผลไม้พร้อมดื่มในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเง่ือนไขให้บริษัทสามารถซือ้หุ้น
กลบัคืนได้ทัง้หมดภายหลงัจากครบระยะเวลา 3 ปี  
 
นางสาวปิยจิตรายงานเพ่ิมเติมถึงรายได้รวมของบริษัทวา่ สดัสว่นยอดขายสินค้าแบ่งตาม
ประเภทสินค้าหลกั 4 กลุ่ม ได้แก่  สินค้าประเภท Juice Drink มีสดัส่วนยอดขายร้อยละ 
72.5 ของยอดขายทัง้หมด สินค้าประเภท Functional Beverage มีสดัส่วนยอดขายร้อย
ละ 12.0 ของยอดขายทัง้หมด สินค้าประเภท Functional Powder มีสดัสว่นยอดขายร้อย
ละ 14.2 ของยอดขายทัง้หมด และสินค้าประเภท Ready to Drink มีสดัส่วนยอดขายร้อย
ละ 1.3 ของยอดขายทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัท สง่ออกสินค้าไปมากกว่า 70 ประเทศทัว่โลกโดย
สินค้าสว่นใหญ่ของบริษัทสง่ออกไปจ าหน่ายในทวีปเอเชียร้อยละ 44.7 รองลงมาเป็นการ
จ าหน่ายในประเทศไทยร้อยละ 35 กลุ่มประเทศแถบตะวันออกลางร้อยละ 11.5 และ

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ประเทศในกลุม่ยโุรปและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 8.5 ตามล าดบั ท าให้รายได้รวมของบริษัท
ส าหรับทัง้ปี 2559 มีจ านวนรวมท่ี 2,712.50 ล้านบาท แยกเป็นสดัส่วนในประเทศร้อยละ 
35 และตา่งประเทศร้อยละ 65 
 
ก าไรขัน้ต้นของบริษัทส าหรับปี 2559 สูงถึงร้อยละ 43 ทัง้นีเ้พราะต้นทุนขาย (COGS)  
ลดลงเป็นอย่างมากเน่ืองมาจากมีการย้ายฐานการผลิตทัง้หมดไปไว้ท่ีโรงงานคลอง 13  
เพียงแห่งเดียว ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) บริษัทยงัคงท าได้ตาม
เป้าท่ีตัง้ไว้คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของรายได้ ซึ่งหลกั ๆ มาจากกิจกรรมทางการขายในช่วง
หน้าร้อนในตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหาร (SG&A) มี
การปรับตวัเพ่ิมขึน้เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของรายได้รวม เน่ืองมาจากการจดัตัง้และ
บริหารจดัการบริษัทย่อยในประเทศจีน อีกทัง้จ านวนพนักงานท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการ
ลงทนุในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีบริษัทยงัคงให้ความส าคญัอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ ใน
ปี 2559 บริษัทจึงมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมอยู่ ท่ี 398 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 
และหากพิจารณาเฉพาะสว่นของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิ
อยู่ท่ี 410.2 ล้านบาท 
 
ในสว่นของสินทรัพย์รวมของบริษัท ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงมากนกันอกจากกระแสเงินสดท่ี
เพ่ิมขึน้จากการขายหุ้นบริษัทย่อยท่ีประเทศอินโดนีเซีย ในขณะท่ีอตัราหนีส้ินตอ่สว่นของ  
ผู้ถือหุ้นยงัอยู่ในระดบัท่ีต ่ามากเชน่เดิม ทัง้นีบ้ริษัทลงทนุในสว่นของ Capital Expenditure 
เพียง 78 ล้านบาท ท่ีเก่ียวกบัโครงการลดต้นทนุตามท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น  
 
นอกจากนีน้างสาวปิยจิต ยงัรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท ออล โคโค 
กรุ๊ป จ ากดั (“ออลโคโค”) ให้ท่ีประชมุรับทราบ ซึ่งยงัไมม่ีการจดัท างบการเงินรวมกบับริษัท
เน่ืองจากเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ออลโคโค มีรายได้รวมส าหรับปี 2559 จ านวน 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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150.77 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าจะมีการเติบโต
อย่างตอ่เน่ืองในปีตอ่ๆ ไป  
 
3. แผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 

 
3.1 ตลาดในประเทศ  
ในช่วงต้นปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษัทมีการออกจ าหน่ายสินค้าใหม่มาแล้วทัง้สิน้ 7 
รายการได้แก่ Lemo Play เพ่ือเข้ามาเสริมตลาดน า้ผลไม้ และ Gumi Gumi จ านวน 
2 รสชาติเพ่ือน ามาทดแทนสินค้า Mogu Mogu ในประเทศท่ียกเลิกการขายไป 
นอกจากนีย้งัมี Aloe Vera สตูรไม่ผสมน า้ตาล และสินค้ากลุ่มบิวติ ดริง้ค์ อีก 2 สตูร
ใหมท่ี่ให้ความส าคญักบัสขุภาพ ได้แก่ Active Force และ Relaxing Calm เพ่ือขยาย
ฐานผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพไม่ใช่เฉพาะเร่ืองความงามเพียงอย่างเดียว โดยในช่วง     
ไตรมาสท่ี 1 บริษัทมีการเปลี่ยนผู้จดัจ าหน่ายสินค้ากลุม่ Beauti Drink รายใหม ่ซึ่งมี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่าผู้จดัจ าหน่ายเดิมร้อยละ 64 โดยคาดวา่ในปี 2560 
ตลาดในประเทศจะมีการเติบโตของยอดขายท่ีร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 2559  
 
พร้อมกนันีน้างสาวปิยจิต ได้เปิด TVC ของสินค้าใหมก่ลุม่ Beauti Drink, Aloe Vera 
และ Lemo Play ท่ีกล่าวมาให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชมพร้อมกัน และรายงานถึงกิจกรรม 
“เซ็ปเป้คาราวาน: ภารกิจมอบมง แซ่บ เป๊ะ ปัง” ท่ีได้เปิดตวัไปเมื่อเดือนมีนาคมท่ีผา่น
มา ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บริโภค 1 ล้านคน ใน 31 จงัหวดั 150 พืน้ท่ี ได้ชิมสินค้า
ของบริษัท โดยมี จียอน, โทน่ี รากแก่น และ กระแต อาร์สยาม มาเป็นพรีเซ็นเตอร์
ให้กบังานนีด้้วย  
 
3.2 ตลาดต่างประเทศ  
บริษัทมีแผนจะปรับภาพลักษณ์ของ Mogu Mogu ให้มีความทันสมัยมากขึน้เพ่ือ
เจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  โดยเน้นกิจกรรมการตลาดในกลุ่ม Online และ       

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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In-Store Marketing อีกทัง้ยังมีแผนจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคในตลาดแบบดัง้เดิมท่ีมี
ก าลงัซือ้ไมม่ากนกัโดยวางขาย Mogu To Go ซึ่งมีราคาต ่ากวา่ Mogu Mogu ธรรมดา  

• ประเทศอินโดนีเซีย : บริษัทมีแผนจะจ าหน่ายสินค้าใหม่ 2 รายการ ได้แก่ 
Mogu Mogu รสองุ่นแดง และรสเมลอ่น ทัง้นีบ้ริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกท่ีจะจดั
จ าหน่ายรสเมล่อนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรสเมล่อนนีเ้ป็นสินค้าขายดีของ
บริษัทในหลายๆประเทศในปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2560 บริษัทมีแผนจะขยาย
ตลาดไปในกลุม่ Local Modern Trade รวมทัง้ สถานศกึษา ฐานทพัทหาร ให้
มากขึน้ พร้อมกนันีย้งัตัง้เป้าในการบริหารจัดการไมใ่ห้สินค้าขาดตลาดให้ได้
ท่ีร้อยละ 85 (เทียบกบัปี 2559 ท่ีร้อยละ 75) 
 

• ประเทศจีน : ในปีนีบ้ริษัทให้ความส าคญัใน 3 เร่ืองใหญ่ ได้แก่ การขยายฐาน
ช่องทางการขาย(Channel Coverage)  การสร้างความประทับใจของ
ผู้บริโภคต่อสินค้า (Consumer Experiences) และการสร้าง Brand อย่าง
ยั่งยืน (Branding) ซึ่งในไตรมาสท่ี 1 บริษัทเข้าไปขยายฐานตลาดได้ร้อยละ 
70 ของร้านค้าทัง้หมดในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Modern Trade ในมณฑล
เซ่ียงไฮ้ ผ่านผู้จัดจ าหน่ายสินค้ารายใหม่ (Distributor) และมีแผนขยายฐาน
การตลาดให้ได้ร้อยละ 90 ในไตรมาสท่ี 3 โดยเพ่ิมรสชาติใหมท่ี่เป็นท่ีต้องการ
สูงของตลาดจีน นอกจากนีบ้ริษัทยังมุ่งเน้นการท าการตลาดผ่านช่องทาง 
Online เพ่ือสร้าง Brand Awareness ของผู้บริโภค และมีแผนจะจดัหาผู้จดั
จ าหน่ายสินค้ารายอ่ืนในประเทศจีนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายตลาดและกระจาย
สินค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคต่อไป โดยในปี 2560 บริษัทตัง้เป้าการ
เติบโตท่ีร้อยละ 20 ในประเทศจีน 

 
  

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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3.3 ออล โคโค 
นางสาวปิยจิตได้น าเสนอผลการด าเนินงานของออลโคโค ให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับชมใน
รูปแบบวิดีโอ ต่อจากนัน้มีการรายงานแผนการด าเนินงานในปีนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้ นได้
รับทราบ โดยบริษัทให้ความส าคญัใน 3 เร่ืองใหญ่ ได้แก่  
 

• การจัดจ าหน่ายสินค้า (Distribution) : มีการตกลงคัดเลือกผู้ จัด
จ าหน่ายในหลายประเทศเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ
เพ่ือขออนญุาตตามกฎหมายอาหารและยา (FDAs)  

• การขายในเชิงอุตสาหกรรม ( Industrial Supply) : เป็นส่วนของ
ยอดขายท่ีเติบโตสงูท่ีสดุในขณะนี ้ซึ่งปัจจุบันมีการส่งสินค้าทัง้ในส่วน
ของผลสด น า้มะพร้าวและเนือ้มะพร้าว ให้แก่ผู้ ซือ้เจ้าใหญ่ของโลก และ
อตุสาหกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึง Makro ซึ่งได้รับผลตอบรับคอ่นข้างดี 

• การให้สิทธิในการเปิดร้านขาย (International Franchise) : มีแผนจะ
เปิด Café ในเมืองใหญ่ของโลก อย่างน้อย 1 แห่งในปี 2560 ซึ่งปัจจบุนัมี
การตกลงท าสัญญากับลูกค้าท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วและคาดวา่จะสามารถเปิดร้านค้าได้ภายในไตรมาสท่ี 4 ท่ี
มหานคร Los Angeles  นอกจากนี ย้ังใ ห้ความส าคัญกับการท า
การตลาดอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การขายสินค้าในพืน้ท่ีรับรองของสาย
การบิน Bangkok Airways การออกงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ 
(Exhibition) ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี รวมไปถึงในปี 2559 มีการ
เปิดร้าน Signature Store ท่ีถนนทองหล่อในประเทศไทยเพ่ือใช้เป็น
ร้านค้าต้นแบบให้กบัผู้ ซือ้สิทธิ franchise ตอ่ไป 
 

4. รางวัลท่ีได้รับและความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
นางสาวปิยจิตได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศกัดิ์”) เป็นผู้รายงานเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุ 

 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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นายอดิศกัดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชมุเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR) และรางวลั
ตา่งๆ ท่ีบริษัทได้รับในปี 2559 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 

4.1 รางวัลท่ีบริษัทได้รับ 
• Prime Mimister’s Export Award 2016: รางวัลผู้ ประกอบธุรกิจส่งออก

ดีเดน่ จดัโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทสามารถคว้ารางวลันีไ้ด้ใน 3 สาขา
ดังนี ้รางวัลแบรนด์ไทยยอดเย่ียม (Best Thai Brand), รางวัลผู้ประกอบ
ธรุกิจสง่ออกยอดเย่ียม (Best Exporter) และรางวลัสินค้าฮาลาลยอดเย่ียม 
(Best Halal) 

• Thailand Sustainability Investment 2016: บริษัทได้รับคดัเลือกจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability 
Investment 2016”  หรือ “หุ้นยัง่ยืน” ประจ าปี 2559 

• Corporate Governance and Environment Award: กระทรวงอตุสาหกรรม 
จังหวดัปทุมธานี  มอบรางวลัธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีดีจากการบริหาร
จดัการโรงงานท่ีดีให้กบับริษัท  

 
4.2  กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

นายอดิศักดิ์ รายงานต่อท่ีประชุมถึงโครงการทางด้าน  CSR ท่ี อิงกับผู้ ท่ีมี
ความส าคญักบัองค์กร 5 กลุม่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

• พนักงานของบริษัท:  บริษัทมุ่งส่งเสริมศักยภาพและมอบความสุขให้แก่
พนกังานของบริษัทผา่นกิจกรรมสนัทนาการและการอบรมท่ีมีประโยชน์ 

• ลกูค้าของบริษัท : บริษัทให้ความส าคญักบัสขุภาพของผู้บริโภคเป็นหลกั จึง
คิดค้นและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีไมม่ีสว่นผสมของน า้ตาล เพ่ือเป็นทางเลอืก
ให้กบักลุม่ผู้บริโภคท่ีเน้นดแูลสขุภาพ  

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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• Supplier ของบริษัท : บริษัทมีนโยบายการท าธรุกิจตอ่กนัด้วยความเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน อีกทัง้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ Supplier 
เพ่ือให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กนั 

• ผู้ถือหุ้น : บริษัทเน้นสร้างการเติบโตทางธรุกิจ และด าเนินธรุกิจด้วยความเป็น
ธรรม และโปร่งใส เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างยัง่ยืน 

• ชมุชนสงัคม : ในปี 2559 บริษัทจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมหลายโครงการ อาทิเชน่ 
โครงการ “วาน หว่าน ว่าน” เพ่ือให้คนในชมุชนได้ผลิตวตัถุดิบท่ีไมม่ีสารพิษ 
ได้มาตรฐาน และลดคา่ใช้จ่ายในการขนสง่, โครงการ SAPPE Together เติม
ความสุขสู่สังคม เพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างลูกค้า ชุมชน และ Supplier, โครงการ Happy B Day, โครงการ    
เซ็ปเป้ สานรัก สง่เสริมลกูกตญัญ,ู โครงการ 5ส. ฉบบัเซ็ปเป้, โครงการ NPD 
Internal launch, โครงการชุดเก่าเราขอปี  2, โครงการแบ่งบุ๊ ค, โครงการ 
สนับสนุนผลิตภณัฑ์ให้ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ และมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้
โรงพยาบาลในชมุชน เป็นต้น 

 
เมื่อจบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฎมีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามดงันี ้
 

1. นายเมธี  รังษีวงศ์ ผู้รับมอบฉนัทะ ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 

1.1 สอบถามเก่ียวกบันโยบายการกระจายสินค้า (Distribition) ของออลโคโควา่มีแผนจะ
ขยายไปในก่ีประเทศและคาดวา่จะเห็นผลในไตรมาสใด  

 
นางสาวปิยจิต มอบหมายให้นางญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าท่ีการขายและ
การตลาด (“นางญาตา”) ของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั เป็นผู้ตอบค าถาม ดงันี ้

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ตอบข้อซกัถาม นางญาตา ตอบข้อซกัถามวา่ ออลโคโคมีแผนจะกระจายสินค้าไปใน
กลุ่มประเทศชัน้น าต่าง ๆ  ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีได้ไปออกงานแสดง
สินค้า ปัจจุบันมีการตกลงท าสัญญากับผู้ จัดจ าหน่ายในบางประเทศแล้ว เช่น 
ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น และอยู่ในระหว่างการเจรจาท่ีจะท าสญัญา
กบัอีกหลายประเทศตอ่ไป โดยจะมุง่เน้นประเทศท่ีมีก าลงัการซือ้คอ่นข้างสงู 

 
1.2 สอบถามเก่ียวกับการแก้ปัญหาการผลิตสินค้าในกลุ่ม Industrial Supply ให้ทนัและ

เพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด เช่น Makro 
 
ตอบข้อซกัถาม นางญาตา ตอบข้อซกัถามวา่ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และกระบวนการจดัหามะพร้าวให้ได้ประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือให้เกิดอตัราการ
ใช้ประโยชน์ในผลมะพร้าวมากท่ีสดุในทกุ ๆ กระบวนการผลิต 
 

1.3 รูปแบบของร้านค้าท่ี ออลโคโค คาดวา่จะเปิดในสหรัฐอเมริกาภายในไตรมาสท่ี 4 เป็น
ลกัษณะใด 
 
ตอบข้อซักถาม นางญาตา ตอบข้อซักถามว่า รูปแบบการขยายร้านค้าของ 
Franchise ในต่างประเทศ มีทัง้หมด 4 รูปแบบคือ 1.รูปแบบTake away 2.รูปแบบ 
Kiosk 3. รูปแบบ Cafe 4.รูปแบบ Signature Store โดยมีแผนจะเร่ิมต้นจากรูปแบบ
Take away หรือ Kiosk ก่อน เน่ืองจากใช้เงินลงทุนไม่มากและง่ายต่อการบริหาร
จดัการ 
 

2. นายเทิดศกัดิ์ หวงัเสต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 

2.1 สอบถามเก่ียวกบัยอดขายท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ืองของตลาดในประเทศไทย 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวว่า ตามท่ี
ยอดขายในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ืองนัน้ มาจากภาวะการชะลอตวัทางการค้า
ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 ท าให้แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ในประเทศต้อง
หยุดชะงกัไปจึงส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไว้ ประกอบกบัภาพรวมของ
ตลาดเคร่ืองดื่มของประเทศไทยก็ไม่เติบโตเช่นเดียวกัน ดังนัน้ภาพรวมของปีจึง
อาจจะไม่สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัท
วิเคราะห์แล้วเห็นวา่ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาตลาดเคร่ืองดื่มประเภท Functional Drink 
ลดลงอย่างตอ่เน่ือง บริษัทจึงมีแผนจะปรับกลยทุธ์สินค้าของ Beauti Drink เพ่ือขยาย
ฐานลกูค้าให้มากขึน้ไมจ่ ากดัเฉพาะสินค้าประเภทความสวยงามเท่านัน้ อีกทัง้มีแผน
จะขยายสินค้าของบริษัทไปยงั category อ่ืน ๆ ด้วยในอนาคต 

 
2.2 บริษัทก าหนดงบประมาณเพ่ือวิจัยและพัฒนาของบริษัท ส าหรับปี 2560 ไว้เท่าไหร่ 

และมีการท าวิจัยเร่ืองปริมาณการทาน  Beauti Drink สูตร Relaxing Calm ให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุหรือไม ่

 
 ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเก่ียวกับประเด็นดงักล่าวว่าบริษัท
ก าหนดงบประมาณไว้ประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อปี และขอรับข้อเสนอแนะในการ
ท า วิจัย เ ร่ืองปริมาณการทาน Beauti Drink สูตร Relaxing Calm เ พ่ือใ ห้ เ กิด
ประสิทธิภาพสงูสดุไปพิจารณาตอ่ไป 
 

2.3 บริษัทมีแผนกระจายสินค้า ออลโคโค ในประเทศอย่างไร 
 

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตมอบหมายให้นางญาตา เป็นผู้ตอบข้อซกัถามในข้อนี ้
ซึ่งนางญาตาตอบข้อซักถามเก่ียวกับประเด็นดงักล่าวว่า  อยู่ระหว่างคดัเลือกผู้ จัด
จ าหน่ายในประเทศท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะผลิตภณัฑ์ของออลโคโคและช่องทางการ

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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จ าหน่ายท่ีสามารถรองรับผู้บริโภคสินค้าออลโคโคได้ นอกจากนี  ้ออลโคโคจะจัด
จ าหน่ายสินค้าเองผา่นตลาดทัง้ supermarket และ hypermarket ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 

2.4 บริษัทมีแผนพัฒนาการยืดอายขุองสินค้า ออลโคโค อย่างไร เน่ืองจากมี shelf life ท่ี
คอ่นข้างสัน้ 

 
ตอบข้อซกัถาม นางญาตาตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าววา่ สินค้าทกุตวัมี
อาย ุ1 ปีเมื่อเก็บในอณุหภมูิแช่แขง็ (-18 องศา) และจะมีอาย ุ1 เดือนหลงัจากน ามา
ไว้ในอณุหภมูิ 2- 4 องศา 

 
3. นายวสนัต์ อาลยัภทัรกลุ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 
3.1 ขอให้บริษัทชีแ้จงเก่ียวการจัดตัง้บริษัทย่อยในต่างประเทศท่ีมีการบริหารจัดการท่ี

ค่อนข้างยุ่งยากและมีมลูค่าการลงทุนคอ่นข้างสูงซึ่งอาจจะส่งผลต่อก าไรท่ีลดลง 
หากเทียบกบัการสง่ออกสินค้าไปขายโดยผา่นผู้จดัจ าหน่ายในประเทศนัน้ ๆ   

 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเก่ียวกับประเด็นดงักล่าวว่า บริษัทมี
แนวทางการด าเนินงาน 2 รูปแบบคือ การจ าหน่ายผ่านตวัแทนผู้จัดจ าหน่าย และ 
การจัดตัง้บริษัทย่อยในต่างประเทศเพ่ือเป็นการสร้างแบรนด์ในประเทศนัน้ ๆ  อย่าง
ยั่งยืนนอกเหนือไปจากการท าก าไร เน่ืองจากว่าบ่อยครัง้ตวัแทนผู้ จัดจ าหน่ายไม่
อยากจะลงทุนในส่วนการสร้างแบรนด์กับผู้ ผลิต ดังนัน้การมีบริษัทย่อยเป็นของ
ตนเองจะสามารถน าก าไรบางสว่นมาท าการตลาดเพ่ือการสร้างแบรนด์ได้   

 
3.2 ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมุ่งเน้นการสร้าง  Brand ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมี

วฒันธรรมใกล้เคียงกบัประเทศไทย  
 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ขอบคุณผู้ ถือหุ้ นส าหรับค าแนะน าและจะรับไว้
พิจารณาและอธิบายเพ่ิมเติมว่า ปัจจบุนับริษัทมีการขายสินค้าในกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้าน CLMV อาทิเช่น พม่า กัมพูชา เป็นต้น อยู่แล้ว แต่เบือ้งต้นอาจจะต้องมีการ
ล าดบัความส าคญัให้ประเทศใหญ่ๆท่ีมีศกัยภาพและก าลงัซือ้ท่ีมากกว่าก่อน โดยมี
ฐานการผลิตอยู่ท่ีประเทศไทยเป็นหลกั 

 
3.3   บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศใดบ้าง  
 

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเก่ียวกับประเด็นดงักล่าวว่า บริษัทมี
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 3 ท่ี ได้แก่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน 
และประเทศสโลวาเกีย  

 
4. นายภาคย์ภมูิ  ศิริหงษ์ทอง  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 
4.1 ขอให้บริษัทบอกรายละเ อียดของ เป้าหมายการเติบโตของประเทศอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากประเทศจีน และในประเทศไทย 
 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเก่ียวกบัประเดน็ดงักลา่วว่า บริษัทตัง้เป้า
อตัราการเติบโตทัง้หมดของปี 2560 ประมาณร้อยละ 10 โดยแบ่งเป็นตลาดในประเทศ
ไทย ท่ีคาดวา่จะเติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 และตลาดตา่งประเทศเติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 ซึ่ง
ในปีนีค้าดว่าสดัสว่นการขายจะอยู่ท่ี ร้อยละ 67 กับร้อยละ 33 ส าหรับตลาดตา่งประเทศ
กับตลาดในประเทศตามล าดบั และให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าคาดว่าในประเทศอินโดนีเซียจะ
เติบโตขึน้ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 
 
4.2 เหตใุดจึงตัง้เป้าการเติบโตในประเทศอินโดนีเซียไว้เพียงร้อยละ 6 ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการจ าหน่ายหุ้น 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ตอบข้อซกัถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าวว่า ปัจจบุนับริษัท
กระจายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียได้เตม็เกือบทกุพืน้ท่ีแล้วโดยเฉพาะในตลาด Modern 
Trade (MT) ประมาณร้อยละ 90  ในขณะท่ีตลาด Traditional Trade (TT) ปัจจยัก าลงัซือ้
ของผู้บริโภคอาจจะมีผลตอ่การขายพอสมควรหากพิจารณาในแง่ราคาสินค้า ดงันัน้ อตัรา
การเติบโตในปี 2560 จึงเป็นการประเมินจากภาพรวมตลาด MT ท่ีบริษัทท าได้ดีอยู่แล้ว จึง
อาจจะไมส่ะท้อนการเพ่ิมขึน้ของยอดขายมากนกั ทัง้นีก้ารปรับแผนงานท่ีผา่นมาก็เพ่ือให้
การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพดีขึน้ไปอีก 
 
4.3 บริษัทมีแผนผลิตสินค้าใน Category อ่ืนเพ่ิมเติมจากปัจจบุนัของบริษัทบ้างหรือไม่ 
 
ตอบข้อซกัถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัประเดน็ดงักลา่ววา่ การออกสินค้า
ใหม่อยู่ในแผนการด าเนินการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ซึ่งรวมไปถึงการ
วางแผนระยะยาว 5 ปี ส าหรับการออกสินค้าใน Category ใหม ่ๆ เพ่ิมเติม  

 
4.4 บริษัทมีแผนการขายสินค้าประเภทน า้มะพร้าวเพ่ือกระตุ้นยอดขายของ ออลโคโค 
อย่างไร และมีเป้าอตัราการเติบโตในปี 2560 อยู่ท่ีเท่าไหร่ 
 
ตอบข้อซกัถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัประเดน็ดงักลา่ววา่ บริษัทสง่เสริม
การขายสินค้าออลโคโคอย่างต่อเน่ือง ทัง้การด าเนินการเองและการส่งบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆ ของบริษัท เข้าไปช่วยออลโคโคเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
ในแง่อตัราการเติบโต ตัง้เป้ายอดขายท่ี 200 ล้านบาทในปี 2560 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า  
 
 
 
 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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5. นางสาวกลัป์ชญุา ศขุเทวา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 

5.1 ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกับผู้บริโภคท่ีเป็นเป้าหมายของ Beauti Drink สตูร Relaxing  Calm 
ว่ากลุ่มผู้หญิงอกหักเป็นกลุ่มท่ีเล็กเกินไปหรือไม่ รวมถึงมีการวิจัยก่อนจ าหน่ายสินค้า
หรือไม ่อีกทัง้มีแผนจะน า Beauti Drink ไปจ าหน่ายในตลาดตา่งประเทศหรือไมอ่ย่างไร 
 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามเก่ียวกับประเด็นดงักล่าวว่า กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายของสินค้าดงักลา่วคือ ผู้ ท่ีมีความเครียดต้องการการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นเพศ
ใด ซึ่งผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี และมีการท าวิจัยก่อนออกวางจ าหน่ายสินค้าทกุครัง้ 
ในสว่นของการจ าหน่ายสินค้าในตา่งประเทศอยู่ระหวา่งการพิจารณา 
 
5.2 การเปิดร้านค้าท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีแผนจะเปิดในบริเวณใด 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตมอบหมายให้นางญาตา เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อนี ้ซึ่ง
นางญาตาตอบข้อซักถามเก่ียวกับประเด็นดงักล่าวว่า ออลโคโคมีแผนจะเปิดร้านค้ากบั
ลกูค้ารายนีต้ามสญัญา 4 แห่ง ในหลาย ๆ พืน้ท่ีซึ่งปัจจบุนัอยู่ระหวา่งหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 
   
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณารับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
 
มติท่ีประชุม วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(“นายธนา”) เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ โดยนายธนาได้รายงานวา่งบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเง่ือนไขและผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ
บริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบด้วยแล้วตามท่ีเสนอทกุประการ 
โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

เห็นด้วย  จ านวน  246,037,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.54 บาทจากก าไรสทุธิของงวดการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 163.27 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.7 ของก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ท่ีจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจาก      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้ 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี2559 ปี 2558 

ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 400.91 313.92 
เงินปันผลต่อหุ้นประจ าปี (บาทต่อหุ้น) 0.54 0.42 
รวมการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด (ล้านบาท) 163.27 126.56 

 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 

  อนึ่ง บริษัทไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรก าไร
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้วเป็นจ านวน 30,462,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้   
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีเสนอทกุประการ โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

เห็นด้วย  จ านวน  246,037,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคบับริษัทก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากต าแหน่งในจ านวนท่ีใกล้เคียงท่ีสดุกับจ านวน 1 ใน 3 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

 
  ปัจจบุนักรรมการของบริษัท มีจ านวน 9 คน ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 นี ้
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด มจี านวน 3 คน คือ  
 1. นายอนนัท์ รักอริยะพงศ์  ต าแหน่ง กรรมการ และประธานบริษัท 
 2. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 3. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ ต าแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร 
 

  ทัง้นี ้ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 คน ออกจากท่ีประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะ
เสร็จสิน้ และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ ถือหุ้นให้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท แตไ่ม่
มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือกรรมการมายงับริษัท 
 
  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้าน
ต่างๆ ตามความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงาน
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตัง้
กรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 คนข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 คน ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ให้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่นายอนันท์               
รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็น
รายบคุคลเป็นดงันี ้  
 

1. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ 
  เห็นด้วย  จ านวน  245,886,924  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9386 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     150,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0613 
  งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
   บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 
 

2. นางสาวปิยจติ  รักอริยะพงศ์ 
  เห็นด้วย  จ านวน 246,037,824  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
  งดออกเสียง จ านวน         0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

บตัรเสีย  จ านวน             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

3. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ 
เห็นด้วย  จ านวน  245,886,924  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9386 

  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     150,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0613 
งดออกเสียง จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บตัรเสีย  จ านวน             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2560 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยค านึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ รวมทัง้ปริมาณธรุกรรมท่ี
จะเพ่ิมขึน้ในปี 2560 จึงเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2560 เป็นจ านวนไมเ่กิน 8,000,000 บาท ดงันี ้
 

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2560 2559 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 144,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 144,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการบริษัท 144,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครัง้ 144,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครัง้ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครัง้ - 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท/ครัง้ - 20,000 บาท/ครัง้ 

 

2. บ าเหน็จกรรมการ : พิจารณาจากผลก าไรสทุธิประจ าปี 2560 โดยให้อยู่ในดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัทในการจดัสรร 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึ งเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 อนึ่ง ใน
วาระนีก้รรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระท่ีออกเสียงแทนผู้มอบฉนัทะตามท่ีเห็นสมควร
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไมถื่อวา่มีส่วนได้เสียเน่ืองจากเป็นการก าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะมิใช่
เป็นการให้คา่ตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 



29 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)

 

27 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนเป็นดงันี ้
   เห็นด้วย  จ านวน  246,019,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9924 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     18,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0075 
งดออกเสียง จ านวน         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

วาระทึ่ 7  พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และตามข้อ 53 ของข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ ให้  
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีนัน้ โดย
ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท 

  

ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยตลอดจนก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

 

1. การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : เห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งดงัมีรายนามตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชี
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2560   

1. คณุสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4409 หรือ 
 (คณุสรีุย์รัตน์เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ตัง้แตปี่ 2555-2557)  

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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2. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  8509 หรือ  
3. คณุมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  5752       

                  
 ในสว่นของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
บริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
1. Stephen YS Chan & Co เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Hong Kong Company Limited 
และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited 

2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading 
(Shanghai) Company Limited 

 

      ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น 
ไม่มีความสมัพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 
 

2. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฎตามตารางด้านลา่งนี)้ ซึ่งเป็นวงเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมากกว่าปี 2559 พร้อมกันนี ้ขออนุมตัิ
คา่ใช้จ่ายอื่น เช่น คา่เดินทาง คา่เอกสาร/ส่ิงพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดตอ่สื่อสาร แตไ่มเ่กินร้อยละ 10 ของ
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีในครัง้นีด้้วย   

 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อส านักงาน 

สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี หมายเหตุ 

ปี 2559 ปี 2560  
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) KPMG 1,485,000 1,780,000 เพิ่มขึน้ 20% 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol. s.r.o 264,000 264,000 - 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั KPMG 50,000 120,000 เพิ่มขึน้ 140 % 
Sappe Hong Kong Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co 45,000 55,000 เพิ่มขึน้ 22 % 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co 45,000 55,000 เพิ่มขึน้ 22 % 
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai LiXin 

JiaCheng DongShen 
CPAs 

- 350,000 *จดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทแล้วเสร็จ
เมื่อพฤศจิกายน 
2559 และจะเร่ิม
จดัท างบการเงิน
ในปี 2560  

รวม  1,889,000 2,624,000 เพิ่มขึน้ 39 % 
   

  ส าหรับค่าสอบบัญชีท่ีเสนอในปีนี ้พิจารณาจากปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทและ
บริษัทย่อยท่ีจะด าเนินการภายในปี 2560 นี ้และการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว 
ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว  

 

แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีรายอืน่
ก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจดัส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีตอ่บริษัทได้ตามก าหนดเวลา จึง
มัน่ใจได้วา่บริษัทจะมีการจดัท างบการเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเพ่ิมเติมว่า ในปี 2559 บริษัทย่อยของบริษัทได้จ่าย
คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ซึ่งได้แก่ การรายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและภาษี
อากร ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัส านกังานสอบบญัชีของบริษัทในรอบปี 2559 เป็นจ านวนรวม 1,200,000บาท 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้
1. นายวสนัต์  อาลยัภทัรกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 

1.1 เหตใุดจึงมีการปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย
เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559  
 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2560 
พิจารณาจากปริมาณธรุกรรมท่ีเพ่ิมมากขึน้ประกอบกบัรูปแบบทางธรุกิจท่ีหลากหลายกวา่
ปีท่ีผ่านมา จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพ่ิมขึน้ค่อนข้างมาก โดยนางสาวศรัณยา ธนาวดี 
(“นางสาวศรัณยา”) ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากบัผู้สอบ
บัญชีรายอ่ืนแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีดงักล่าวเป็นอตัราท่ีเหมาะสมท่ีสดุเมื่อเทียบกับผู้สอบ
บญัชีรายอื่นท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพในระดบัเดียวกนั 

 

1.2 ขอให้บริษัทแจ้งจ านวนและทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
ทัง้หมด  
 

ตอบข้อซกัถาม ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศรัณยา  ธนาวดี เป็นผู้ตอบข้อซกัถามใน
ข้อนี ้โดยนางสาวศรัณยาตอบข้อซกัถามดงักล่าววา่ บริษัทมีบริษัทย่อยทางตรงทัง้หมด 2 
บริษัท และบริษัทย่อยทางอ้อมทัง้หมด 3 บริษัท รายละเอียดดงันี ้

บริษัทย่อยทางตรง 

1)  Sappe Europe s.r.o : ทนุจดทะเบียน 6,639 ยโูร  

2)  บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั : ทนุจดทะเบียน 197,000,000 บาท 

บริษัทย่อยทางอ้อม 

1) Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited: ทนุจดทะเบียน 100,000 ดอลลา่ร์
ฮ่องกง  

2) Sappe Hong Kong Company Limited: ทนุจดทะเบียน 3,000,000 ดอลลา่ร์ฮ่องกง  

3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited: ทนุจดทะเบียน 2,000,000 หยวน   
 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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2. นายบณุสรรค์  สินพรชยั อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
ขอให้ชีแ้จงรายการคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) จ านวน 1,200,000 บาท ซึ่ง
อธิบายไว้วา่เป็นรายการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

 
ตอบข้อซกัถาม ประธาน ฯ มอบหมายให้นางสาวศรัณยา  ธนาวดี เป็นผู้ตอบข้อซกัถามใน
ข้อนี ้โดยนางสาวศรัณยาตอบข้อซักถามดงักล่าวว่า เป็นการท า Due Diligence ซึ่งเป็น
งานวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกลุม่ธรุกิจ ออลโคโค ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560  
รวมทัง้อนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
และขออนมุตัิคา่ใช้จ่ายอื่น เช่น คา่เดินทาง คา่เอกสาร/ส่ิงพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดตอ่สื่อสาร แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 10 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีพร้อมกนัในครัง้นีด้้วย   
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2560  

                       ช่ือ  เลขทะเบียน      จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
1. คณุสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง      4409  3 ปี (ตัง้แตปี่ 2555 - 2557) 
2. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์          8509        - 
3. คณุมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752                   -  

 
และมีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีในบริษัทย่อย ดงันี ้

1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
และมีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดงันี ้

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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1. Stephen YS Chan & Co เป็นผู้ สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited 
และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited 

2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เ ป็นผู้ สอบบัญชีของ  Sappe Trading 
(Shanghai) Company Limited 

 
และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,000,000 
บาท พร้อมทัง้อนมุตัิคา่ใช้จ่ายอ่ืน เช่น คา่เดินทาง คา่เอกสาร/สิ่งพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดตอ่สื่อสาร แตไ่ม่
เกินร้อยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัชี โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นดงันี ้  
 

เห็นด้วย  จ านวน     246,019,224   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9924 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              18,600   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0075 
งดออกเสียง จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
บตัรเสีย  จ านวน  0   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 
วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ แจ้งวา่ท่ีประชมุได้พิจารณาตามวาระท่ี 1 ถึง 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระ
ท่ี 8 ซึ่งเป็นการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมนัน้  เน่ืองจากตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท     
จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคณุภาพการจัดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท่ีประชุมจึงควร
พิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกบัผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดโดยรวม  
 

 ในวาระนี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น
ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น
ดงันี ้ 

1. นายวสนัต์  อาลยัภทัรกลุ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 



35 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)

 

33 
 

1.1 ออลโคโค มีร้านค้าในประเทศไทยหรือไม่ และมีร้านค้าลักษณะเดียวกันเปิดใน
ประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียหรือไม ่ 
 
ตอบข้อซกัถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่ ออลโคโคมีร้านค้าประเภท Take 
Away 13 สาขา และมี Signature Store 1 แห่งท่ีทองหลอ่ 
  
1.2 ให้ข้อแนะน าว่าควรเปิดร้านค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเขตพืน้ท่ีท่ีผู้บริโภคมี
ลกัษณะความชอบใกล้เคียงกบัคนเอเชีย ซึ่งน่าจะดีกวา่พืน้ท่ีใน Los Angeles 
 
ตอบข้อซกัถาม นางสาวปิยจิตกลา่วขอบคณุและจะรับเอาข้อเสนอแนะมาพิจารณาตอ่ไป 
 
1.3 สอบถามผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 
 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า  ช่วงนีเ้ป็นช่วงก่อนออก             
งบการเงินประจ างวดไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งบริษัทไมส่ามารถให้ข้อมลูได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม
ผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกบัตลาดโดยรวมซึ่งปัจจบุนัคอ่นข้างติดลบยกเว้น
สินค้าในกลุม่น า้เปลา่  
 
1.4 บริษัทมีการออกงานแสดงสินค้าใหญ่ ๆ บ้างหรือไมอ่ย่างไร 
 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดงักล่าวว่า บริษัทมีการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าท่ีเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองดื่มในทุกๆ งาน ทัง้ในและต่างประเทศ อาทิเช่น 
THAIFEX ในประเทศ หรืองาน SIAL ท่ีตา่งประเทศ เป็นต้น 

 
2. นายเทิดศกัดิ์ หวงัเสต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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2.1 บริษัทมีวิธีการจดัการกบัสินค้าลอกเลียนแบบ หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ อย่างไร  
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทจัดการปัญหาสินค้า
ลอกเลียนแบบควบคู่กันไปทัง้ในทางกฏหมาย และในเชิงของการตลาด โดยเฉพาะใน
ประเทศจีน โดยมุง่เน้นการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสินค้าท่ีมาจากประเทศไทยท่ีไมส่ามารถ
เลียนแบบได้  
 
2.2 บริษัทมีวิธีการบริหารจดัการ Portfolio ของสินค้าของบริษัทอย่างไร เน่ืองจากมี SKU 
คอ่นข้างมาก 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซกัถามดงักล่าวว่า บริษัทมีการบริหารจดัการและ 
update portfolio สินค้าของบริษัทเป็นประจ าเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด
ในแตล่ะช่วง   
 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะท่านอ่ืนวา่มีผู้ใดประสงค์จะซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมแล้ว 
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัทในวนันี ้
โดยบริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิด
การประชมุ 

 
ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 ลงช่ือ__________________________ประธานท่ีประชมุ 
                               (นายนที ออ่นอิน) 
 
            ลงช่ือ___________________________เลขานกุารบริษัท     
  (นางสาวศรัณยา ธนาวดี)    

 

    

       วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2.  ประวติัโดยสังเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและแตง่ตัง้

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 6.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าประชมุ 
 7.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.30 น .  ณ ห้องศรีนครินทร์  1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนช่ัน  เลขที่  333                        
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการที่ประชุมได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
ท่านใหม่พร้อมกับแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 63 ปี) 

สัญชาติ : ไทย   
ที่อยู่  : 29/446 หมู่ 9 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 11 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

• ปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University 
• Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UK 

การอบรม 
• หลกัสตูร SCG Management Development Program ( Wharton Business School) 
• หลกัสตูร National Defence College (วปอ 2548) 
• หลกัสตูร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France. 
• หลกัสตูร Capital Market Academy (วตท18) 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program Class 103/2013 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูลณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา : ไม่ม ี
ความเชี่ยวชาญซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : เป็นผู้บริหารระดับสงูผู้มีประสบการณ์การบริหารงาน
ด้านการเงินของบริษัทชัน้น าในประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ การบริหารความเสีย่งและการ
ก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560) :  
• บริษัทจดทะเบียนอื่น: จ านวน 3 บริษัท 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) / สถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกนัภัย 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกนัภัย 

 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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• บริษัทอื่น : จ านวน 1 บริษัท 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด / ธุรกิจประกนัภัย 

• บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี 
 
  

• ประสบการณ์ท างานในระยะ 7 ปีย้อนหลัง : จ านวน 9 บริษัท 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) / สถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกนัภัย 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจประกนัภัย 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด / ธุรกิจประกนัภัย 

พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน 

พ.ศ.2557 – 2558 กรรมการ บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั  / ธุรกิจสายการบิน 
พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท วฒุิศกัด์ิ คลนิิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด / ธุรกิจเสริมความ
งาม 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่บริษัท  ยไูนเต็ดไทย ชิปปิง้ จ ากัด / ธุรกิจท่าเทียบเรือนายหน้า
ตวัแทน 

พ.ศ 2538– พ.ศ. 2555 ผู้อ านวยการ 
ส านกังานการเงิน 

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจปนูซีเมนต์ 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน  

 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคัดเลอืกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบติัของผู้
ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่ เก่ียวข้อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบ
กนั เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลอือยู่ของกรรมการอิสระที่ตน
แทน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บ ริษัทใหญ่ บริษัทย่อย   
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
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บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   ผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
 
 
 
 
 

 



41 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)

39 

ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 50 ปี) 
ต าแหน่ง :  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 10 เดือน (ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 2 กนัยายน 2556)          
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู่ : 56/1-2  ถนนรามค าแหง 9 ซอยธารารมณ์ 4  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการเงินระหวา่งประเทศ, 
 American Graduate School of International Management, USA. 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม 
• หลกัสตูร Healthcare and  Wellness Management (HWM) / Certificate of Advanced Graduate Study, มหาวทิยาลยัมหิดล (ปี2559) 
• หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558) 
• หลกัสตูร  Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)  
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมลู ณ วันที่ 30 มถุินายน 2560): 0.017% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา: ไม่มี 
การมส่ีวนได้เสียเป็นพเิศษในวาระที่น าเสนอในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั (ข้อมลู ณ วันที่ 30 มถุินายน  2560) :  
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี  
• บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
• บริษัทอ่ืน : จ านวน 4 บริษัท  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ก.พ. 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ปี 2555 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 
ปี 2548 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / โรงแรมและร้านอาหาร 
เม.ย 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุณ พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ที่ดนิและโรงแรม 
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2559 กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์ 

ต.ค. 2555 – ปี 2559 กรรมการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุซไีอเอ็มบี พรินซิเพล จ ากัด  
ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ากดั / ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองดืม่เพื่อสขุภาพ 

ก.ค.2544 – ส.ค.2555 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั / บริษัท
หลกัทรัพย์ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :  ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 9/9 ครัง้ 
    ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6/6 ครัง้ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
         

 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วนัที่……………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………..………….....สัญชาติ…...…………………..ที่อยู่เลขที่………………………....
ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..
จงัหวดั……………………………...รหัสไปรษณีย์…………….เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้.......………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสยีง  
 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 
 1.  ………….…………………......……….……อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................  หรือ 
 2.  ………….…………………......…….………อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 3.  ………….…………………......…….………อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที่……….……ถนน………...……………ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 4. ......นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี........อาย.ุ....50....ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ ..3 1009 01312 49 9.. 

 อยู่บ้านเลขที่..56/1-2..ถนน ..รามค าแหง..ต าบล/แขวง..พลับพลา  อ าเภอ/เขต...วังทองหลาง.... 
 จงัหวดั..............กรุงเทพฯ............. รหสัไปรษณีย์.......10310.......  
 

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/ 2560  ในวันพุธที่  26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรม  
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
โดยข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
            
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
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     วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 
  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

  
วาระที่ 2   พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระและแต่งตัง้เป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดมิที่ลาออกในคราว
เดยีวกนั  

  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 

1. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ 
เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี  ้ให้ถือว่า           

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณี

ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 ลงช่ือ…...…………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
  ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
   ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
    ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
3. ผู้รับมอบฉนัทะจะต้องเป็นบคุคลท่ีมีอายุมากกวา่ 20 ปี ในวนัท่ีลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนัน้การมอบฉนัทะจะไม่มีผลบงัคบัใช้  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/ 

2560  ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศรีนครินทร์1 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์   คอน
เวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

            
 วาระที่ ........... เร่ือง ...................................................................................................................... ............  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 วาระที่ ........... เร่ือง ..................................................................................................................................  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 ลงช่ือ…...……………………..……………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                                                            ) 
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 
         

 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วนัที่……………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………..………….....สัญชาติ…...…………………..ที่อยู่เลขที่………………………....
ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..
จงัหวดั……………………………...รหัสไปรษณีย์…………….เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้รวม………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสยีง  
 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 
 1.  ………….…………………......…………อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที่…………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 2.  ………….…………………......…………อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที่…………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 3.  ………….…………………......…………อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่……...……………… 

 อยู่บ้านเลขที่…………ถนน………...……………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 4. ......นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี........อาย.ุ....50....ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ ..3 1009 01312 49 9.. 

 อยู่บ้านเลขที่..56/1-2..ถนน ..รำมค ำแหง..ต าบล/แขวง..พลับพลำ อ าเภอ/เขต...วังทองหลำง.... 
 จงัหวดั..............กรุงเทพฯ............. รหสัไปรษณีย์.......10310.......  
 

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิ
วิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560   ในวันพุธที่  26 กรกฎำคม 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์1 ชัน้ 9 โรงแรม  
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  
  มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามญัจ านวน........................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั
       ........................................เสยีง  

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 5 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
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 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
  วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสียง........................เสยีง 

 
 

 วำระที่ 2 พิจำรณำเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรและแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เป็นกรรมกำรอิสระ  และ
แต่งตัง้เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบท่ำน
เดิมที่ลำออกในครำวเดียวกัน  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
1. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์  
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสียง........................เสยีง     

 การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า       
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 ลงช่ือ…...…………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
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หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/ 

2560  ในวันพุธที่  26 กรกฎำคม 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์1 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

            
 วำระที่ ........... เร่ือง ..................................................................................................................................  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสียง........................เสยีง   

 วำระที่ ........... เร่ือง ...................................................................................................................... ............  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไม่เห็นด้วย......................เสยีง งดออกเสียง........................เสยีง   

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 ลงช่ือ…...……………………..……………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือ สญัชาติต่างด้าว : 
1.1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.1.2  แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน    

บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น  
     กรณีทีผู่ถื้อหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชือ่-ชือ่สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย  
 
1.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

1.2.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
1.2.2  ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง

รับรองความถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ๆ และประทบัตรา (ถ้ามี) 
1.2.3  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึง่รับรองความถูกต้องแล้ว  
 

1.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :  
1.3.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.3.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 

ซึง่แสดงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ   

1.3.3  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย และสญัชาติต่างด้าว:  

2.1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
2.1.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
2.1.3  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ   
2.1.4  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 

 
 2.2 กรณีที่ผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย:  

2.2.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
2.2.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
2.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง

รับรองความถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ๆ และประทบัตรา (ถ้ามี) 
2.2.4 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนัน้ๆ ซึง่รับรองความถกูต้องโดย

กรรมการดงักลา่วแล้ว 
2.2.5  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 
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2.3 กรณีที่ผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 
2.3.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
2.3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
2.3.3 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

ซึง่แสดงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ   

2.3.4  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนัน้ๆ ซึง่รับรองความถกูต้องโดย
กรรมการดงักลา่วแล้ว 

2.3.5  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 
 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
3.3 ส าเนาเอกสารของผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี 
3.4 ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศที่มอบอ านาจให้ Custodian ลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแทน  
3.5 ส าเนาหนงัสอืยืนยนั หรือ ส าเนาใบอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian  
3.6 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ Custodian  มอบอ านาจให้กรรมการ  หรือผู้บริหาร  หรือพนกังานของ Custodian  

มอบฉนัทะได้ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
3.7 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
3.8 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 

 
ในหนงัสอืมอบฉนัทะแต่ละฉบบันัน้ โปรดติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรด้วย 
 
เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความ

ถกูต้องของค าแปลโดยผู้มอบฉนัทะ 
 
4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

 
 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัท าขึน้ และ
ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ เก่ียวข้องโดยส่งถึงเลขานุการบริษัท  เซ็ปเป้ จ ากัด  (มหาชน) เลขที่ 2           
ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  ภายในวันศุกร์ที่ 21  กรกฎาคม 
2560      จกัเป็นพระคณุย่ิง 
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การลงทะเบียน  
 เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวนัประชมุตัง้แต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  
 
การออกเสียงลงคะแนน  
 1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้  
 - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียง
เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว  
 2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เพียงทางหนึง่ทางใดเท่านัน้ จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไม่ได้  
 3. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบ ุ
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้  
 4. ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 
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ข้อบังคับของบริษัท เซป็เป้ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร 

 
ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามัญ 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้
ให้ชัดเจนในหนงัสือดังกลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนัที่ได้รับ
หนงัสอืเช่นว่านัน้จากผู้ ถือหุ้น 

  
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน

ผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามที่ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทัง้นี  ้สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่า
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูเปลีย่นแปลงแล้ว 

 
 วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องเป็นวนัที่ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน 
 
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม 

ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  
โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุด้วย 

 
 ค าบอกกลา่วที่สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นนัน้ให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
ข้อ 38. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะต้อง

ลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียด
อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
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(ก) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
หนังสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 39.  กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้ นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสยีงตาม
จ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 40.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 
 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนัน้
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชมุไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

 
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่

สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็น
ประธานในที่ประชมุ 

 
ข้อ 42.  ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของท่ีประชุมก็ได้ และให้ที่

ประชุมก าหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานัน้ ห้ามมิให้ปรึกษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วนัประชมุครัง้ก่อน อนึง่ วิธีการสง่ค าบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 37. 

 
ข้อ 43.  ประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี ้

ต้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกก็ได้ 
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 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่ประชุม
ครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยัง      
ผู้ ถือหุ้นไม้น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนังสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม
วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
ข้อ 44. เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสยีง

โดยวิธีชมูือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัน้ ให้หุ้ นหนึง่ (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้สว่นเสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ              

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท  

 
ข้อ 45. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าอย่างน้อยมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
กำรแต่งตัง้กรรมกำร 
 
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 24. (ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวีธีการดงัต่อไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง 
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(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลือกเพียงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคล       
แต่ละท่านนัน้ได้เท่ากบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้     

(4) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ 
 

ข้อ 20. ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 
 



56 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)

 55  
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 


