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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําป� 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 
เวลา 13.30 น. ณ ห�องศร�นคร�นทร� 3 ชั้น 9 
โรงแรม เดอะ แกรนด� โฟร�ว�งส� คอนเวนชั่น 
เลขที่ 333 ถนนศร�นคร�นทร� แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร



วนัท่ี 2 เมษายน 2561 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 (CD-ROM)
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ
4. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน)
ท่ีออกและเสนอขายให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 2 ("โครงการ SAPPE-WA2") 
5. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)
6. ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.
9. เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าประชมุ
10. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัพธุท่ี 21 มีนาคม 2561 
ได้มีมติเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เลขานุการที่ประชุมได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 1) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ
ถูกต้องตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 
กรกฎาคม 2560 ตามท่ีเสนอ 

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)

2

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่สาคญั ในปี 2560 ตามที่

ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามข้อที่ 45 ของ

ข้อบงัคบัของบริษัทกาหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาไรขาดทนุของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุติั งบ
การเงินประจาปี 2560 สิน้สุดวนัที่ 31ธันวาคม2560ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทกาหนดไว้วา่บริษัทจะจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหุ้น

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัสารอง
ตา่งๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
และตามข้อ 54 ของข้อบงัคบับริษัทกาหนดเร่ืองการจา่ยเงินปันผลวา่ห้ามมิให้บริษทั 
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึ่งรวมถึงกาไรสะสม ในกรณีที่
บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจา่ยเงินปันผล ทัง้นี ้ เงินปันผลให้
แบง่จา่ยตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั และการจา่ยเงินปันผลต้องได้รับการอนมุติั
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตบ่ริษัทจะจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล

2 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



วนัท่ี 2 เมษายน 2561
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เซป็เป้ จากดั (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560
2. รายงานประจาปี 2560 (CD-ROM)
3. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ
4.  รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เซป็เป้ จากดั (มหาชน) 
ท่ีออกและเสนอขายให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 2 ("โครงการ SAPPE-WA2")
5. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)
6. ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.
9. เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าประชมุ
10. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เซป็เป้ จากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัพธุท่ี 21 มีนาคม 2561
ได้มีมติเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เลขานุการที่ประชุมได้จัดทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560

ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 1)

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ
ถูกต้องตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 26
กรกฎาคม 2560 ตามท่ีเสนอ

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561         บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

2

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญั ในปี 2560 ตามที่

ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อที่  45 ของ

ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุติั              งบ
การเงินประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  ผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทก าหนดไว้วา่บริษัทจะจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหุ้น

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัส ารอง
ตา่งๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และตามข้อ 54 ของข้อบงัคบับริษัทก าหนดเร่ืองการจา่ยเงินปันผลวา่ห้ามมิให้บริษทั 
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่
บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจา่ยเงินปันผล ทัง้นี ้เงินปันผลให้
แบง่จา่ยตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั และการจา่ยเงินปันผลต้องได้รับการอนมุติั
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตบ่ริษัทจะจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

3 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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3 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.69 บาท จากก าไรสุทธิของงวดการด าเนินงานวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 210.01 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายเม่ือได้รับการอนมุติั
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี ้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี2559 
ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 419.80 400.91 
เงินปันผลต่อหุ้นประจ าปี (บาทต่อหุ้น) 0.69 0.54 
รวมการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด (ล้านบาท) 210.01 163.27 

 
อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้จดัสรร   
ก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้วเป็นจ านวน 30,462,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว  
 

การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามข้อ 20 ของข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ในจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกบั
จ านวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ โดยในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีกรรมการที่จะออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก ่
1. นายนที        ออ่นอิน     ต าแหนง่  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกลัณิการ์   ตริยางกรูศรี     ต าแหนง่  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางนิรัชรา           ศิริอ าพนัธ์กลุ  ต าแหนง่  กรรมการอสิระ 

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561                                                    บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

4 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการบริษัทที่จะออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ รวมทัง้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึง่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยประวติัโดยสังเขปของทัง้ 3 คนได้
จดัส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ล้ว (รายละเอียดปรากฎตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 3)  

 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้

บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แกก่รรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดวา่ห้ามมิให้บริษัท 
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แกก่รรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 
ทัง้นี ้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ 
จากบริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น
ท านองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจ ะ
พิจารณาก าหนด 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและ

ใกล้เคียงกบัคา่ตอบแทนของบริษัทชัน้น าอื่นๆ ประกอบกบัการพิจารณาปริมาณ
ธุรกรรมที่จะเกิดขึน้ในปี 2561 แล้ว คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุ  
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) 
บาท รายละเอียดดงันี ้
1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม มีรายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2561 2560 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 168,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 144,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการบริษัท 168,000 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 

4 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.69 บาท จากก าไรสุทธิของงวดการด าเนินงานวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 210.01 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายเม่ือได้รับการอนมุติั
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี ้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี2559 
ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 419.80 400.91 
เงินปันผลต่อหุ้นประจ าปี (บาทต่อหุ้น) 0.69 0.54 
รวมการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด (ล้านบาท) 210.01 163.27 

 
อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้จดัสรร   
ก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้วเป็นจ านวน 30,462,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว  
 

การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามข้อ 20 ของข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ในจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกบั
จ านวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ โดยในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีกรรมการที่จะออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก ่
1. นายนที        ออ่นอิน     ต าแหนง่  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกลัณิการ์   ตริยางกรูศรี     ต าแหนง่  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางนิรัชรา           ศิริอ าพนัธ์กลุ  ต าแหนง่  กรรมการอสิระ 

หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561                                                    บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

4 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการบริษัทที่จะออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ รวมทัง้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึง่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยประวติัโดยสังเขปของทัง้ 3 คนได้
จดัส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ล้ว (รายละเอียดปรากฎตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 3)  

 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้

บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แกก่รรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดวา่ห้ามมิให้บริษัท 
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แกก่รรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 
ทัง้นี ้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ 
จากบริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น
ท านองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจ ะ
พิจารณาก าหนด 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและ

ใกล้เคียงกบัคา่ตอบแทนของบริษัทชัน้น าอื่นๆ ประกอบกบัการพิจารณาปริมาณ
ธุรกรรมที่จะเกิดขึน้ในปี 2561 แล้ว คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุ  
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) 
บาท รายละเอียดดงันี ้
1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม มีรายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2561 2560 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 168,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 144,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการบริษัท 168,000 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 

5 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561                                                    บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

5 
 

2. บ าเหน็จกรรมการ ซ่ึงจะพิจารณาจากผลก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร 

 

ทัง้นี ้ไมมี่การให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอ่ืนๆ  
 

การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้   

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบ
บญัชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ ให้ที่ประชมุ
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่
ผู้สอบบญัชีนัน้ โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
  เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนาม
ตอ่ไปนี ้โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทประจ าปี 2561  

                       ชื่อ                  เลขทะเบียน      จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 1. คณุสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 1 ปี (ในปี 2560) 
 2. คณุบณัฑิต ตัง้ภากรณ์  8509                  - 
 3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752                  - 
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ในส่วนของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เซ็ปเป ้โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทยอ่ยทางอ้อม 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 เป็นผู้ สอบบัญชีของ Sappe 

Trading (Shanghai) Company Limited 
โดยผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น   ผู้
ถือหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การ
ปฏิบติัหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ  

   2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 3,000,000 บาท  (รายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่างนี)้ ซึง่เป็น
วงเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมากกวา่ปี 2560 พร้อมกนันี ้ขออนุมติัคา่ใช้จา่ยอื่น 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร ค่าติดต่อส่ือสาร แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีพร้อมกนัในครัง้นีด้้วย   
 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อส านักงาน 

สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

หมายเหตุ 
ปี 2560* ปี 2561 

บริษัท เซ็ปเป้ (มหาชน) จ ากดั KPMG 1,780,000 2,001,000 เพิ่มขึน้ 12.4 % 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol. s.r.o 264,000 264,000 เทา่เดิม 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั KPMG 120,000 150,000 เพิ่มขึน้ 25 % 
Sappe Hong Kong Co., Ltd. Stephen YS Chan & 

Co. 
55,000 55,000 เทา่เดิม 

Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & 
Co. 

55,000 55,000 เทา่เดิม 

Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai LiXin 
JiaCheng DongShen 

CPAs 

350,000 62,500 ลดลง 

รวม  2,624,000 2,587,500 ลดลง 1.4 % 
* หมายเหตุ : ค่าสอบบญัชีของปี 2560 เป็นวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งยอดเกิดขึน้จริงซึ่งน้อยกว่าวงเงินท่ีขอ
อนมุติัไว้รายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 ของบริษัท 

6 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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2. บ าเหน็จกรรมการ ซ่ึงจะพิจารณาจากผลก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร 

 

ทัง้นี ้ไมมี่การให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอ่ืนๆ  
 

การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้   

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบ
บญัชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ ให้ที่ประชมุ
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่
ผู้สอบบญัชีนัน้ โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
  เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนาม
ตอ่ไปนี ้โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทประจ าปี 2561  

                       ชื่อ                  เลขทะเบียน      จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 1. คณุสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 1 ปี (ในปี 2560) 
 2. คณุบณัฑิต ตัง้ภากรณ์  8509                  - 
 3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752                  - 
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ในส่วนของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เซ็ปเป ้โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทยอ่ยทางอ้อม 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 เป็นผู้ สอบบัญชีของ Sappe 

Trading (Shanghai) Company Limited 
โดยผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น   ผู้
ถือหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การ
ปฏิบติัหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ  

   2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 3,000,000 บาท  (รายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่างนี)้ ซึง่เป็น
วงเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมากกวา่ปี 2560 พร้อมกนันี ้ขออนุมติัคา่ใช้จา่ยอื่น 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร ค่าติดต่อส่ือสาร แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีพร้อมกนัในครัง้นีด้้วย   
 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อส านักงาน 

สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

หมายเหตุ 
ปี 2560* ปี 2561 

บริษัท เซ็ปเป้ (มหาชน) จ ากดั KPMG 1,780,000 2,001,000 เพิ่มขึน้ 12.4 % 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol. s.r.o 264,000 264,000 เทา่เดิม 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั KPMG 120,000 150,000 เพิ่มขึน้ 25 % 
Sappe Hong Kong Co., Ltd. Stephen YS Chan & 

Co. 
55,000 55,000 เทา่เดิม 

Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & 
Co. 

55,000 55,000 เทา่เดิม 

Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai LiXin 
JiaCheng DongShen 

CPAs 

350,000 62,500 ลดลง 

รวม  2,624,000 2,587,500 ลดลง 1.4 % 
* หมายเหตุ : ค่าสอบบญัชีของปี 2560 เป็นวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งยอดเกิดขึน้จริงซึ่งน้อยกว่าวงเงินท่ีขอ
อนมุตัิไว้รายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 ของบริษัท 

7 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561                                                    บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

7 
 

อนึง่ แม้บริษัทจะมีบริษัทยอ่ยอยูใ่นตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบ
บญัชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจดัส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาสและ
รายปีต่อบริษัทได้ตามก าหนดเวลา จึงมัน่ใจได้วา่บริษัทจะมีการจดัท างบการเงิน
ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 

 ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 
2561 แล้ว เนื่องจากผู้ สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบติั งานอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแล้ว 

 

 ส าหรับปี 2560 บริษัทไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
ให้แกส่ านกังานสอบบญัชีของบริษัท 

 

การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
 จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ข้อ 35 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  การเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัค าสัง่หวัหน้าคณะ

รักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที่ 21/2560 วา่ด้วยเร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งก าหนดให้มีการแก้ไข มาตรา 
100 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งถูกต้องตามระเบียบปฏิบติัและสอดคล้องกบั
แนวทางของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ข้อ 35 
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

  
  ข้อ 35 ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั

คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ใน
สบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการ จดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นภายในสี่สบิห้าวนั (45 วนั) นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืเช่นว่านัน้จากผู้ ถือหุ้น 

หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561                                                    บริษัท เซป็เป้ จํากดั (มหาชน)	
 

 
 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายท่ีเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้
จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสบิห้าวนั (45 วนั) นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง  ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดขึน้จากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสองครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งได้แก่ไม่น้อย
กวา่ย่ีสิบห้าคน (25 คน) หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด    

                            
การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือจัดสรรในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) 
 
สําหรับวาระท่ี 9 จะแยกพิจารณาเป็นวาระย่อย 6 วาระ และเน่ืองจากในแต่ละวาระมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้หาก
วาระใดไมไ่ด้รับการอนมุติั ขอให้ยกเลิกการพิจารณาในวาระท่ี 9 ทกุวาระ  รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

 

  วาระที่ 9.1 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทรายละเอียดปรากฏใน
ระเบียบวาระท่ี 9.5 เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้ นของบริษัทต่อผู้ บริหารท่ีเป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครัง้ท่ี 2   
(SAPPE-WA2) ซึง่ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 136 
กําหนดให้บริษัทจะเ พ่ิมทุนจดทะเบียนได้เ ม่ือหุ้ นทัง้หมดของบริษัทฯ  ได้
ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้ นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีหุ้ นท่ียัง
จําหน่ายไม่ครบและหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวจะต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท  

  

8 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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อนึง่ แม้บริษัทจะมีบริษัทยอ่ยอยูใ่นตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบ
บญัชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจดัส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาสและ
รายปีต่อบริษัทได้ตามก าหนดเวลา จึงมัน่ใจได้วา่บริษัทจะมีการจดัท างบการเงิน
ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 

 ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 
2561 แล้ว เนื่องจากผู้ สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบติั งานอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแล้ว 

 

 ส าหรับปี 2560 บริษัทไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
ให้แกส่ านกังานสอบบญัชีของบริษัท 

 

การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
 จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ข้อ 35 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  การเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัค าสัง่หวัหน้าคณะ

รักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที่ 21/2560 วา่ด้วยเร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งก าหนดให้มีการแก้ไข มาตรา 
100 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งถูกต้องตามระเบียบปฏิบติัและสอดคล้องกบั
แนวทางของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ข้อ 35 
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

  
  ข้อ 35 ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั

คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ใน
สบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการ จดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นภายในสี่สบิห้าวนั (45 วนั) นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืเช่นว่านัน้จากผู้ ถือหุ้น 
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายท่ีเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้
จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสบิห้าวนั (45 วนั) นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง  ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดขึน้จากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสองครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งได้แก่ไม่น้อย
กวา่ย่ีสิบห้าคน (25 คน) หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด    

                            
การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือจัดสรรในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) 
 
สําหรับวาระท่ี 9 จะแยกพิจารณาเป็นวาระย่อย 6 วาระ และเน่ืองจากในแต่ละวาระมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้หาก
วาระใดไมไ่ด้รับการอนมุติั ขอให้ยกเลิกการพิจารณาในวาระท่ี 9 ทกุวาระ  รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

 

  วาระที่ 9.1 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทรายละเอียดปรากฏใน
ระเบียบวาระท่ี 9.5 เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้ นของบริษัทต่อผู้ บริหารท่ีเป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครัง้ท่ี 2   
(SAPPE-WA2) ซึง่ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 136 
กําหนดให้บริษัทจะเ พ่ิมทุนจดทะเบียนได้เ ม่ือหุ้ นทัง้หมดของบริษัทฯ  ได้
ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้ นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีหุ้ นท่ียัง
จําหน่ายไม่ครบและหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวจะต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท  

  

9 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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ในการนีบ้ริษัทมีหุ้นสามญัท่ียงัมิได้จําหน่าย จํานวน 251,920 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นท่ีออกมาเพื่อรองรับโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทตอ่ผู้บริหารท่ีเป็นพนกังานและพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 
1 (SAPPE-WA1) ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 
3/2556 ซึ่งเม่ือจบโครงการมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิและสิน้ผลไป 
เทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ียงัมิได้จําหน่าย 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบติัของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 304,620,000 บาท (สามร้อยสี่ล้านหกแสนสอง
หม่ืนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสาม
แสนหกหม่ืนแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้ นสามัญท่ียังมิได้จําหน่ายออก 
จํานวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหม่ืนหนึง่พนัเก้าร้อยย่ีสิบหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นท่ีเหลือจากโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
ของบริ ษัทต่อผู้ บ ริหาร ท่ี เ ป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท  ครั ง้ ท่ี  1         
(SAPPE-WA1)  

การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 วาระที่ 9.2 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้ 

    สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 
786,333,102 บาท ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 304,620,000 บาท 
(สามร้อยสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนบาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 304,368,080 
บาท (สามร้อยส่ีล้านสามแสนหกหม่ืนแปดพนัแปดสิบบาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ยงัมิได้จําหน่ายออก จํานวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหม่ืนหนึ่งพนัเก้าร้อยย่ีสิบ
หุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 9.2 ข้างต้น 
และเพ่ือให้การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วมีผลโดยสมบรูณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอ
ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
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ข้อ 4.     ทนุจดทะเบียนจ านวน      304,368,080 บาท    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                       แปดพนัแปดสิบบาท) 
         แบ่งออกเป็น  304,368,080 หุ้น    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ            1 บาท    (หน่ึงบาท)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  304,368,080 หุ้น    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ       - หุ้น     (-) 
 
ทัง้นีเ้สนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจด าเนินการ
ตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

          
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบติัของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทกุประการ  

 
 การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

  ของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  โครงการ SAPPE-WA2 เป็นโครงการที่จัดขึน้ส าหรับพนกังานของบริษัทตัง้แต่
ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญต่อผล
ประกอบการและการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษัทในอนาคต โครงการนีจ้ะเป็นการ
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานในต าแหนง่หน้าที่ของตนอยา่งเต็มความสามารถ

10 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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ในการนีบ้ริษัทมีหุ้นสามญัท่ียงัมิได้จําหน่าย จํานวน 251,920 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นท่ีออกมาเพื่อรองรับโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทตอ่ผู้บริหารท่ีเป็นพนกังานและพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 
1 (SAPPE-WA1) ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 
3/2556 ซึ่งเม่ือจบโครงการมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิและสิน้ผลไป 
เทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ียงัมิได้จําหน่าย 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบติัของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 304,620,000 บาท (สามร้อยสี่ล้านหกแสนสอง
หม่ืนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสาม
แสนหกหม่ืนแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้ นสามัญท่ียังมิได้จําหน่ายออก 
จํานวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหม่ืนหนึง่พนัเก้าร้อยย่ีสิบหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นท่ีเหลือจากโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
ของบริ ษัทต่อผู้ บ ริหาร ท่ี เ ป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท  ครั ง้ ท่ี  1         
(SAPPE-WA1)  

การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 วาระที่ 9.2 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้ 

    สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 
786,333,102 บาท ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 304,620,000 บาท 
(สามร้อยสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนบาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 304,368,080 
บาท (สามร้อยส่ีล้านสามแสนหกหม่ืนแปดพนัแปดสิบบาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ยงัมิได้จําหน่ายออก จํานวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหม่ืนหนึ่งพนัเก้าร้อยย่ีสิบ
หุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 9.2 ข้างต้น 
และเพ่ือให้การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วมีผลโดยสมบรูณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอ
ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
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ข้อ 4.     ทนุจดทะเบียนจ านวน      304,368,080 บาท    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                       แปดพนัแปดสิบบาท) 
         แบ่งออกเป็น  304,368,080 หุ้น    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ            1 บาท    (หน่ึงบาท)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  304,368,080 หุ้น    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ       - หุ้น     (-) 
 
ทัง้นีเ้สนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจด าเนินการ
ตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

          
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบติัของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทกุประการ  

 
 การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

  ของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  โครงการ SAPPE-WA2 เป็นโครงการที่จัดขึน้ส าหรับพนกังานของบริษัทตัง้แต่
ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญต่อผล
ประกอบการและการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษัทในอนาคต โครงการนีจ้ะเป็นการ
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานในต าแหนง่หน้าที่ของตนอยา่งเต็มความสามารถ

11 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยให้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมกนักบัผล
ประกอบการของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทต่อผู้บริหารที่ เป็น
พนกังานและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) รายละเอียดปรากฎตาม 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  ซึง่มีรายละเอียดส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่เสนอขำย  ซ  : 

   

ไม่เกิน 4,070,000 หน่วย 

มลูค่ำกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ต่อหน่วย 

 0 บำท (ศนูย์บำท) 

รำคำใช้สทิธิ ซ  :   20.56 บำท/หุ้น (รำคำใช้สทิธิต ่ำกว่ำรำคำตลำดร้อยละ 10 ) 

รำคำตลำด 

(ที่มำของกำรก ำหนดรำคำ) 

ซ  :   22.84 บำท/หุ้น รำคำตลำดค ำนวณโดยอ้ำงอิงรำคำซือ้ขำยถัวเฉลี่ยถ่วง
น ำ้หนักหุ้ นของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ 15 วันท ำกำร ก่อนวันที่
คณะกรรมกำรมีมติในครัง้นี ้ ได้แก่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 
มีนำคม 2561 ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่  ทจ. 
72/2558 เร่ือง กำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่. 
ต่อบคุคลในวงจำกดั 

วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัให้เสนอขำย 
SAPPE-WA2  ทัง้นี ้ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการก าหนด
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแลว้  

อำยขุองใบส ำคัญแสดงสทิธิ :   4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรเพื่อรองรับกำร
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

วิธีกำรจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ โดยไม่ผ่ำนผู้ รับ
ช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 
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ผู้บริหำรและพนกังำนที่ได้รับจดัสรรใบส ำคัญแสดงสทิธิจะต้องมีคุณสมบัติ 
ดงันี ้

1. มีสถำนะเป็นพนกังำนของบริษัทในระดบั Division Manager ขึน้ไป 

2. มีสถำนะเป็นพนักงำนของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบส ำคัญ มำเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นบัถงึวนัที่ 31 มีนำคม 2561 

3. ได้รับผลประเมินกำรท ำงำนของบริษัท ประจ ำปี 2560 ตัง้แต่ระดับ 
rating 2 (ไม่น้อยกว่ำกลุม่ค่ำเฉลีย่ขององค์กร) เป็นต้นไป 

ส ำหรับบุคลำกรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทัง้ 3 ข้อ แต่คณะกรรมบริหำร 
(executive committee) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นพนักงำนที่มีศักยภำพ
และมีควำมส ำคัญต่อองค์กร สำมำรถพิจำรณำอนุมัติได้โดยต้องเป็นมติ
เอกฉนัท์  

ทัง้นี ้จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหำรและพนกังำนแต่ละรำยจะได้รับ 
ไม่จ ำเป็นต้องมีจ ำนวนเท่ำกัน ขึน้อยู่กับต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ ควำม
รับผิดชอบ อำยุงำน ผลงำน ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและกำร
ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึงผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะท ำให้แก่บริษัทใน
อนำคต โดยมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้มีสิทธิจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัทให้กบัพนกังำนแต่ละรำยดงักลำ่ว 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำร
ปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสทิธิ 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรเพื่อรองรับกำร
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนด นบัจำกวันที่ออก
ใบส ำคัญแสดงสทิธิ โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

ระยะเวลำ 
(เดือนท่ี) 

ใช้สทิธิได้ 
(ร้อยละของจ ำนวนใบส ำคัญแสดง

สทิธิท่ีได้รับกำรจดัสรร) 
12 20% 
18 30% 
24 40% 
30 55% 

12 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยให้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมกนักบัผล
ประกอบการของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทต่อผู้บริหารที่ เป็น
พนกังานและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) รายละเอียดปรากฎตาม 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  ซึง่มีรายละเอียดส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่เสนอขำย  ซ  : 

   

ไม่เกิน 4,070,000 หน่วย 

มลูค่ำกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ต่อหน่วย 

 0 บำท (ศนูย์บำท) 

รำคำใช้สทิธิ ซ  :   20.56 บำท/หุ้น (รำคำใช้สทิธิต ่ำกว่ำรำคำตลำดร้อยละ 10 ) 

รำคำตลำด 

(ที่มำของกำรก ำหนดรำคำ) 

ซ  :   22.84 บำท/หุ้น รำคำตลำดค ำนวณโดยอ้ำงอิงรำคำซือ้ขำยถัวเฉลี่ยถ่วง
น ำ้หนักหุ้ นของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ 15 วันท ำกำร ก่อนวันที่
คณะกรรมกำรมีมติในครัง้นี ้ ได้แก่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 
มีนำคม 2561 ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่  ทจ. 
72/2558 เร่ือง กำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่. 
ต่อบคุคลในวงจำกดั 

วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัให้เสนอขำย 
SAPPE-WA2  ทัง้นี ้ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการก าหนด
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแลว้  

อำยขุองใบส ำคัญแสดงสทิธิ :   4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรเพื่อรองรับกำร
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

วิธีกำรจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ โดยไม่ผ่ำนผู้ รับ
ช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 
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ผู้บริหำรและพนกังำนที่ได้รับจดัสรรใบส ำคัญแสดงสทิธิจะต้องมีคุณสมบัติ 
ดงันี ้

1. มีสถำนะเป็นพนกังำนของบริษัทในระดบั Division Manager ขึน้ไป 

2. มีสถำนะเป็นพนักงำนของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบส ำคัญ มำเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นบัถงึวนัที่ 31 มีนำคม 2561 

3. ได้รับผลประเมินกำรท ำงำนของบริษัท ประจ ำปี 2560 ตัง้แต่ระดับ 
rating 2 (ไม่น้อยกว่ำกลุม่ค่ำเฉลีย่ขององค์กร) เป็นต้นไป 

ส ำหรับบุคลำกรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทัง้ 3 ข้อ แต่คณะกรรมบริหำร 
(executive committee) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นพนักงำนท่ีมีศักยภำพ
และมีควำมส ำคัญต่อองค์กร สำมำรถพิจำรณำอนุมัติได้โดยต้องเป็นมติ
เอกฉนัท์  

ทัง้นี ้จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหำรและพนกังำนแต่ละรำยจะได้รับ 
ไม่จ ำเป็นต้องมีจ ำนวนเท่ำกัน ขึน้อยู่กับต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ ควำม
รับผิดชอบ อำยุงำน ผลงำน ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและกำร
ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึงผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะท ำให้แก่บริษัทใน
อนำคต โดยมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้มีสิทธิจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัทให้กบัพนกังำนแต่ละรำยดงักลำ่ว 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำร
ปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสทิธิ 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรเพื่อรองรับกำร
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนด นบัจำกวันที่ออก
ใบส ำคัญแสดงสทิธิ โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

ระยะเวลำ 
(เดือนท่ี) 

ใช้สทิธิได้ 
(ร้อยละของจ ำนวนใบส ำคัญแสดง

สทิธิท่ีได้รับกำรจดัสรร) 
12 20% 
18 30% 
24 40% 
30 55% 

13 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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36 70% 
42 100% 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สำมำรถใช้สทิธิได้ในวนัท ำกำร
สดุท้ำยของเดือนมิถนุำยน และเดือนธันวำคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ใบแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิใดๆ สำมำรถ
สะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อๆไปตลอดอำยุ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แล้ว ใบส ำคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 
ส ำหรับกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยให้ตรงกบัวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคัญแสดง
สทิธิ ซึง่หำกวนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ให้เลือ่น
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุออกเสียงคดัค้าน 

 

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สืบเนื่องจากวาระ 9.3 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเร่ืองขออนุมติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ต่อผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) วาระนีจ้ึงเป็นการ
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในโครงการ SAPPE-WA2 ให้กบัผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท จ านวน 51 ราย ซึ่งมีผู้ บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 % 
จ านวน 3 ราย (เป็นกรรมการของบริษัท 2 ราย) รวมเป็นหุ้นจ านวน 750,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 18.03  ของหุ้นทัง้โครงการ รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  
ซึง่มีรายละเอียดส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

14 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561                                                    บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

13 
 

36 70% 
42 100% 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สำมำรถใช้สทิธิได้ในวนัท ำกำร
สดุท้ำยของเดือนมิถนุำยน และเดือนธันวำคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ใบแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิใดๆ สำมำรถ
สะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อๆไปตลอดอำยุ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แล้ว ใบส ำคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 
ส ำหรับกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยให้ตรงกบัวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคัญแสดง
สทิธิ ซึง่หำกวนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ให้เลือ่น
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุออกเสียงคดัค้าน 

 

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สืบเนื่องจากวาระ 9.3 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเร่ืองขออนุมติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ต่อผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) วาระนีจ้ึงเป็นการ
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในโครงการ SAPPE-WA2 ให้กบัผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท จ านวน 51 ราย ซึ่งมีผู้ บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 % 
จ านวน 3 ราย (เป็นกรรมการของบริษัท 2 ราย) รวมเป็นหุ้นจ านวน 750,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 18.03  ของหุ้นทัง้โครงการ รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  
ซึง่มีรายละเอียดส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
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รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (SAPPE – WA2) 

 
รำยชื่อผู้บริหำรที่เป็นกรรมกำร 

 
จ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรร 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่
ได้รับกำรจัดสรรต่อจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสทิธิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
1. นำยอำนภุำพ รักอริยะพงศ์ 250,000 6.14 
2. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 250,000 6.14 

 

รายชื่อพนักงานที่จะได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (SAPPE-WA2) เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 

ส ำหรับพนักงำนที่ได้รับกำรจดัสรร SAPPE-WA2 เกินกว่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของจ ำนวนหลกัทรัพย์ทัง้โครงกำร ต้องได้รับกำร
อนมุติัเป็นรำยบคุคล มีรำยละเอียดดงันี  ้

 
รำยชื่อพนกังำน 

 
อำยงุำน 
(ปี) 

 
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชมุ
(กรณีเป็นกรรมกำร) 

 

จ ำนวน
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีได้รับ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ได้รับกำรจดัสรรต่อจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

*ผลประโยชน์ท่ีได้รับจำก
โครงกำร SAPPE-WA2 
เมือ่ค ำนวณเป็นยอดเงิน 

(บำท) 
นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
(ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร) 

5 7/7 250,000 6.14 570,000 

นำยอำนภุำพ รักอริยะพงศ์ 
(ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร) 

16 7/7 250,000 6.14 570,000 

นำงญำตำ  อ่อนอิน 
(ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยพฒันำนวตักรรม) 

15 - 250,000 6.14 570,000 

*หมำยเหต:ุ ค านวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด รายละเอียดเป็นไปตามค าอธิบายเร่ือง ราคาใช้สิทธิ และ ราคาตลาด  
 
ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการค่าตอบแทน*  
มีความเห็นว่า โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท ต่อผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 ("
SAPPE-WA 2") เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ มีส่วนช่วยในการรักษาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากพนกังานมีสว่นได้ สว่นเสยีร่วมกนักบัผลประกอบการของบริษัท พิจารณาแล้ว
เห็นควรน าเสนอเพื่อขออนมุติัในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป 
 
 
*หมำยเหต ุ: กรณีบริษัทไม่มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอนโุลมให้กรรมการอย่างนอ้ย 3 ท่าน ท าความเห็นแต่กรรมการแต่
ละรายตอ้งไม่ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 

15 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุออกเสียงคดัค้าน 

 

วาระที่ 9.5      พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทต่อ
ผู้ บริหารที่ เ ป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั ง้ที่  2 (SAPPE-WA2) 
รายละเอียดตามวาระ 9.3 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยออกหุ้นสามญั จ านวน 4,070,000 หุ้น (ส่ีล้านเจ็ดหม่ืนหุ้น) มลูคา่หุ้นที่
ตราไว้ 1 บาท คิดเป็นทุนที่เพิ่มขึน้จ านวน จ านวน 4,070,000 บาท (ส่ีล้านเจ็ด
หม่ืนบาท) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปแผนที่วางไว้และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ

กฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 304,368,080 
บาท (สามร้อยส่ีล้านสามแสนหกหม่ืนแปดพนัแปดสิบบาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านส่ีแสนสามหม่ืนแปดพนัแปดสิบบาท) 
โดยการออกหุ้นสามญั จ านวน 4,070,000 หุ้น (ส่ีล้านเจ็ดหม่ืนหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้ นละ 1 บาท   เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทต่อ
ผู้ บริหารที่ เ ป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั ง้ที่  2 (SAPPE-WA2) 
รายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  วาระที่ 9.6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมติัการเพิ่มจดทะเบียนของบริษัทในวาระ 9.5 โดย
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 304,368,080 บาท (สามร้อยส่ีล้านหก
แสนสองหม่ืนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 308,438,080 บาท (สามร้อย
แปดล้านส่ีแสนสามหม่ืนแปดพันแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จ านวน 
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4,070,000 หุ้น (ส่ีล้านเจ็ดหม่ืนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และเพื่อให้การ
ลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
ข้อ 4.     ทนุจดทะเบียนจ านวน      304,368,080 บาท    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                       แปดพนัแปดสิบบาท) 
         แบ่งออกเป็น  308,438,080 หุ้น    (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ            1 บาท    (หน่ึงบาท)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  308,438,080 หุ้น    (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ       - หุ้น     (-) 
 
ทัง้นีเ้สนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจด าเนินการ
ตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

          
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบติัของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทกุประการ  

 
 การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 105 วรรค 2 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบงัคบับริษัท ก าหนดวา่ ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้       ไม่

16 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุออกเสียงคดัค้าน 

 

วาระที่ 9.5      พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทต่อ
ผู้ บริหารที่ เ ป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั ง้ที่  2 (SAPPE-WA2) 
รายละเอียดตามวาระ 9.3 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยออกหุ้นสามญั จ านวน 4,070,000 หุ้น (ส่ีล้านเจ็ดหม่ืนหุ้น) มลูคา่หุ้นที่
ตราไว้ 1 บาท คิดเป็นทุนที่เพิ่มขึน้จ านวน จ านวน 4,070,000 บาท (ส่ีล้านเจ็ด
หม่ืนบาท) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปแผนที่วางไว้และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ

กฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 304,368,080 
บาท (สามร้อยส่ีล้านสามแสนหกหม่ืนแปดพนัแปดสิบบาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านส่ีแสนสามหม่ืนแปดพนัแปดสิบบาท) 
โดยการออกหุ้นสามญั จ านวน 4,070,000 หุ้น (ส่ีล้านเจ็ดหม่ืนหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้ นละ 1 บาท   เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทต่อ
ผู้ บริหารที่ เ ป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั ง้ที่  2 (SAPPE-WA2) 
รายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

 
การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  วาระที่ 9.6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมติัการเพิ่มจดทะเบียนของบริษัทในวาระ 9.5 โดย
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 304,368,080 บาท (สามร้อยส่ีล้านหก
แสนสองหม่ืนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 308,438,080 บาท (สามร้อย
แปดล้านส่ีแสนสามหม่ืนแปดพันแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จ านวน 
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4,070,000 หุ้น (ส่ีล้านเจ็ดหม่ืนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และเพื่อให้การ
ลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  
ข้อ 4.     ทนุจดทะเบียนจ านวน      304,368,080 บาท    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                       แปดพนัแปดสิบบาท) 
         แบ่งออกเป็น  308,438,080 หุ้น    (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ            1 บาท    (หน่ึงบาท)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั  308,438,080 หุ้น    (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ       - หุ้น     (-) 
 
ทัง้นีเ้สนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจด าเนินการ
ตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

          
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบติัของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทกุประการ  

 
 การลงมติ :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 105 วรรค 2 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบงัคบับริษัท ก าหนดวา่ ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้       ไม่

17 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ อีก เน่ืองจากตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ท่ีประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะ
เร่ืองท่ีมีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
โดยรวม  

 
 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น  โดยบริษัทกําหนดให้
วนัท่ี 9 เมษายน 2561 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  และจะ
เปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรับ
ลงทะเบียน เป็นผู้ รับหนงัสือมอบฉนัทะแทนประธานกรรมการ และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึน้ จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนําหนงัสือมอบอํานาจตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
หรือ 8 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลกัฐานการมอบอํานาจรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 
รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุซึง่มีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย   
 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดนําสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชดัเจน และหลกัฐานการมอบอํานาจรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง เลขานุการบริษัท   
เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายใน      
วันพุธที ่11 เมษายน 2561 จกัเป็นพระคณุย่ิง  
 

 บริษัทขอสงวนสทิธิไมรั่บลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไข  
  
 หากมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์       
02-319-4949 ตอ่ 2503 
        ขอแสดงความนบัถือ  
 

  
 (นายนที ออ่นอิน)  
  ประธานกรรมการ  

 
  

18 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ อีก เน่ืองจากตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ท่ีประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะ
เร่ืองท่ีมีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
โดยรวม  

 
 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น  โดยบริษัทกําหนดให้
วนัท่ี 9 เมษายน 2561 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  และจะ
เปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรับ
ลงทะเบียน เป็นผู้ รับหนงัสือมอบฉนัทะแทนประธานกรรมการ และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึน้ จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนําหนงัสือมอบอํานาจตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
หรือ 8 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลกัฐานการมอบอํานาจรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 
รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุซึง่มีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย   
 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดนําสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชดัเจน และหลกัฐานการมอบอํานาจรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง เลขานุการบริษัท   
เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายใน      
วันพุธที ่11 เมษายน 2561 จกัเป็นพระคณุย่ิง  
 

 บริษัทขอสงวนสทิธิไมรั่บลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไข  
  
 หากมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์       
02-319-4949 ตอ่ 2503 
        ขอแสดงความนบัถือ  
 

  
 (นายนที ออ่นอิน)  
  ประธานกรรมการ  

 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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26 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



27 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



28 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



29 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



 
 

ประวัตโิดยสังเขป 
                           ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

 

1. นายนท ีอ่อนอิน (อายุ 45 ปี) 
ต าแหน่ง :  ประธานกรรมการ  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2556)            
สัญชาติ : ไทย   
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาโท  M.Sc. International Business, London South Bank University, UK. 
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  
การอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) 
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556) 
• Chairman Forum 1/2557 หวัข้อ “Clean Business: What is the Chairman Role”  

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  (ข้อมูล ณ วนัที่ 9 มีนาคม 2561): ไม่มี   
(นางญาตา ออ่นอิน (คูส่มรส) ถือหุ้นบริษัท 0.08 %) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี  
• บริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์: จ านวน 1 บริษัท 
• บริษัทอื่น : 27 บริษัท* 

 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซนัเดย์59  จ ากดั /บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มนัเดย์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เวนส์เดย์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แซทเทอร์เดย์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั

อาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาร์ช59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอพริล59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เมย์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
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ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จนู59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จลูาย59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออกสั59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออคโทเบอร์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โนเวมเบอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีแซมเบอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซมัเมอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.วินเทอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ต.ค. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โอนินลอฟท์ จ ากดั 
ม.ค. 2560  – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นาโน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
เม.ย.2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สเตชัน่เอสเตท จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั / ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยระบบสายพาน

ในโรงงานอตุสาหกรรม 
ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สบายใจคอนสตร๊ัคชัน่แอนด์ ดิเวลลอบเม้นท์ จ ากดั / ธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง 
ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเช่อร์เฮ้าส์ จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเชอร์เดย์ จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สบายใจพร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และให้เช่าอ

พาร์ทเม้นท์ 
พ.ค.2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั / ธุรกิจนายหน้าค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
ก.ค.2556 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท มนัน่ีพลสั 56 จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.ค.2556 – ม.ค.2557 กรรมการ บริษัท ออนวาเคชัน่ จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.ค.2556 –ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั / ธุรกิจผลติและจ าหนา่ย

เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ  
 
 
 
 
 

30 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

ประวัตโิดยสังเขป 
                           ของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

 

1. นายนท ีอ่อนอิน (อายุ 45 ปี) 
ต าแหน่ง :  ประธานกรรมการ  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2556)            
สัญชาติ : ไทย   
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาโท  M.Sc. International Business, London South Bank University, UK. 
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  
การอบรม 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) 
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556) 
• Chairman Forum 1/2557 หวัข้อ “Clean Business: What is the Chairman Role”  

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  (ข้อมูล ณ วนัที่ 9 มีนาคม 2561): ไม่มี   
(นางญาตา ออ่นอิน (คูส่มรส) ถือหุ้นบริษัท 0.08 %) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ี  
• บริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์: จ านวน 1 บริษัท 
• บริษัทอื่น : 27 บริษัท* 

 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซนัเดย์59  จ ากดั /บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มนัเดย์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เวนส์เดย์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แซทเทอร์เดย์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกั

อาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาร์ช59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอพริล59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เมย์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
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ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จนู59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จลูาย59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออกสั59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออคโทเบอร์59 จ ากดั/บริการให้เชา่อพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โนเวมเบอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีแซมเบอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซมัเมอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ก.ย. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.วินเทอร์59 จ ากดั/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพกัอาศยั 
ต.ค. 2559  – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โอนินลอฟท์ จ ากดั 
ม.ค. 2560  – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นาโน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
เม.ย.2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สเตชัน่เอสเตท จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั / ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยระบบสายพาน

ในโรงงานอตุสาหกรรม 
ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สบายใจคอนสตร๊ัคชัน่แอนด์ ดิเวลลอบเม้นท์ จ ากดั / ธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง 
ก.ค.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเช่อร์เฮ้าส์ จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลเชอร์เดย์ จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.พ.2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สบายใจพร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และให้เช่าอ

พาร์ทเม้นท์ 
พ.ค.2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั / ธุรกิจนายหน้าค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
ก.ค.2556 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท มนัน่ีพลสั 56 จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.ค.2556 – ม.ค.2557 กรรมการ บริษัท ออนวาเคชัน่ จ ากดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ก.ค.2556 –ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั / ธุรกิจผลติและจ าหนา่ย

เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ  
 
 
 
 
 

31 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



 
 

• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ านวน 28 บริษัท* 
*หมายเหต ุ: เนื่องจากข้อมลูในสว่นนีเ้ป็นข้อมลูเดียวกบัหวัข้อ การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่น จึงขอแสดงเพยีงสว่นท่ีเพิ่ม 

 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ม.ค.2554 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั / ธุรกิจจ าหนา่ยทอ่
อตุสาหกรรม 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7/7 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. นางนิรัชรา  ศิริอ าพันธ์กุล (อายุ 55 ปี) 

ต าแหน่ง :  กรรมการบริษัท  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2556)          
สัญชาติ : ไทย   
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 
การอบรม 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561): ไมมี่ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไมมี่   
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี่  
• บริษัทที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
• บริษัทอื่น : จ านวน 1 บริษัท 

 
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ านวน 2 บริษัท 

 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ม.ค.2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ถงุสด จ ากดั/ ธุรกิจสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 
 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั /  ผลติและจ าหนา่ยคร่ืองดื่มเพือ่สขุภาพ 
  

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7/7 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ม.ค.2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ถงุสด จ ากดั/ ธุรกิจสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 

32 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ านวน 28 บริษัท* 
*หมายเหต ุ: เนื่องจากข้อมลูในสว่นนีเ้ป็นข้อมลูเดียวกบัหวัข้อ การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่น จึงขอแสดงเพยีงสว่นท่ีเพิ่ม 

 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ม.ค.2554 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั / ธุรกิจจ าหนา่ยทอ่
อตุสาหกรรม 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7/7 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. นางนิรัชรา  ศิริอ าพันธ์กุล (อายุ 55 ปี) 

ต าแหน่ง :  กรรมการบริษัท  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2556)          
สัญชาติ : ไทย   
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 
การอบรม 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561): ไมม่ี 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไมม่ี   
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี  
• บริษัทที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมม่ี 
• บริษัทอื่น : จ านวน 1 บริษัท 

 
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ านวน 2 บริษัท 

 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ม.ค.2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ถงุสด จ ากดั/ ธุรกิจสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 
 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ ากดั /  ผลติและจ าหนา่ยคร่ืองดื่มเพือ่สขุภาพ 
  

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7/7 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ม.ค.2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ถงุสด จ ากดั/ ธุรกิจสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 

33 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

3. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 51 ปี) 
ต าแหน่ง :  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2556)          
สัญชาต ิ: ไทย 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาการเงินระหวา่งประเทศ, 
 American Graduate School of International Management, USA. 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรม 
• 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 (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2560): 0.017% 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มีการด ารงต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี  
• บริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
• บริษัทอ่ืน : จ านวน 3 บริษัท 

 
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทจดทะเบียน 
ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559 กรรมการอิสระ  ธนาคารไทยเครดติเพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืนๆ  

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 
ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 

ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 

ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

 
 

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเอชจี พาร์ทเนอร์ จ ากดั/ ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั ปรึกษาด้านการก ากบั 

ตรวจสอบ หรือตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบั
ลกูค้า พ.ศ. 2556 

ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ 

มกราคม 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมการด้านการ
ก ากบัและตรวจสอบ 

ส านกังานปัองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ากดั  /  ผลิตและจ าหน่ายคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6/7 ครัง้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

34 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

3. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 51 ปี) 
ต าแหน่ง :  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2556)          
สัญชาต ิ: ไทย 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาการเงินระหวา่งประเทศ, 
 American Graduate School of International Management, USA. 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรม 
• 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 (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2560): 0.017% 
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มีการด ารงต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี  
• บริษัทท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
• บริษัทอ่ืน : จ านวน 3 บริษัท 

 
• ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทจดทะเบียน 
ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559 กรรมการอิสระ  ธนาคารไทยเครดติเพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืนๆ  

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 
ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 

ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 

ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

 
 

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเอชจี พาร์ทเนอร์ จ ากดั/ ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั ปรึกษาด้านการก ากบั 

ตรวจสอบ หรือตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบั
ลกูค้า พ.ศ. 2556 

ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ 

มกราคม 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมการด้านการ
ก ากบัและตรวจสอบ 

ส านกังานปัองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงานราชการ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ากดั  /  ผลิตและจ าหน่ายคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6/7 ครัง้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

35 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  
ที่ออกและเสนอขายให้กบัผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 2 ("โครงการ SAPPE-WA2") 

 
1. เหตุผลและวตัถุประสงค์ 

โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัท ต่อผู้ บริหารและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 2              
("SAPPE-WA 2") เป็นโครงการที่จดัขึน้ส าหรับพนกังานของบริษัทตัง้แต่ระดบัประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารลงมา ซึ่งเป็น
กลุม่คนท่ีมีบทบาทส าคญัต่อผลประกอบการและการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษัทในอนาคต โครงการนีจ้ะเป็นการรักษา
บคุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุขององค์กรโดยให้มีสว่นได้ สว่นเสยีร่วมกนักบัผลประกอบการของบริษัท 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิที่ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 2 

ประเภทและชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ  

 

: : : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) 
ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแตเ่ป็นการโอนทาง
มรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย  ซ  : 

   

ไมเ่กิน 4,070,000 หนว่ย 

มลูคา่การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตอ่หนว่ย 

 0 บาท (ศนูย์บาท) 

ราคาใช้สทิธิ ซ  :   20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้สทิธิต ่ากวา่ราคาตลาดร้อยละ 10 ) 

ราคาตลาด 

(ที่มาของการก าหนดราคา) 

ซ  :   22.84 บาท/หุ้น ราคาตลาดค านวณโดยอ้างอิงราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนักหุ้ นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันท าการ ก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้ได้แก่วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง วนัที่ 20 
มีนาคม 2561  ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558   

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้เสนอ
ขาย SAPPE-WA2  ทัง้นี ้ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการ
ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้แลว้  

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ :   4 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

วิธีการจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้ รับ
ช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

ผู้ บริหารและพนักงานที่ ได้ รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมี
คณุสมบตัิ ดงันี ้

1. มีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทในระดบั Division Manager ขึน้ไป 

2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันท่ีจัดสรรใบส าคัญ มาเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี นบัถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

3. ได้รับผลประเมินการท างานของบริษัท ประจ าปี 2560 ตัง้แต่ระดบั 
rating 2 (ไมน้่อยกวา่กลุม่คา่เฉลีย่ขององค์กร) เป็นต้นไป 

ส าหรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทัง้ 3 ข้อ แต่คณะกรรมบริหาร 
(executive committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนกังานที่มีศกัยภาพ
และมีความส าคญัต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนมุตัิได้โดยต้องเป็นมติ
เอกฉนัท์  

ทัง้นี ้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะ
ได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ อายงุาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะท าให้แก่บริษัทใน
อนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทให้กบัพนกังานแตล่ะรายดงักลา่ว 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนด นบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

36 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

วิธีการจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้ รับ
ช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

ผู้ บริหารและพนักงานที่ ได้ รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมี
คณุสมบตัิ ดงันี ้

1. มีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทในระดบั Division Manager ขึน้ไป 

2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบส าคัญ มาเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี นบัถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

3. ได้รับผลประเมินการท างานของบริษัท ประจ าปี 2560 ตัง้แต่ระดบั 
rating 2 (ไมน้่อยกวา่กลุม่คา่เฉลีย่ขององค์กร) เป็นต้นไป 

ส าหรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทัง้ 3 ข้อ แต่คณะกรรมบริหาร 
(executive committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนกังานที่มีศกัยภาพ
และมีความส าคญัต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนมุตัิได้โดยต้องเป็นมติ
เอกฉนัท์  

ทัง้นี ้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะ
ได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ อายงุาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะท าให้แก่บริษัทใน
อนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทให้กบัพนกังานแตล่ะรายดงักลา่ว 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนด นบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

37 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



ระยะเวลา 
(เดือนที)่ 

ใช้สทิธิได้ 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร) 

12 20% 
18 30% 
24 40% 
30 55% 
36 70% 
42 100% 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆไป
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ แตห่ากครบก าหนดอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและ
สิน้ผลไป 

ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายให้ตรงกับวนัครบก าหนดอายุใบส าคญั
แสดงสทิธิ ซึง่หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ 
ให้เลื่อนเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดง
สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ 

 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE -WA2 ที่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5    วนัท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเท่ากบั 15 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย  

เง่ือนไขการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

 

: 1. ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานะเป็นผู้ บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัทในวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

2. เง่ือนไขส าหรับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหารและ/
หรือพนกังานของบริษัทในกรณีตา่งๆ ดงันี ้

2.1 กรณีพิการ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลง
สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที และใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถึง

ก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้เป็นการ
ทัว่ไป 

2.2 กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สทิธิได้ทนัทีโดยผู้ รับผลประโยชน์และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว 
สามารถใช้สทิธิได้เป็นการทัว่ไปโดยผู้ รับผลประโยชน์ 

2.3 กรณีเกษียณอายุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้สทิธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัทีและใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้เป็น
การทัว่ไป 

2.4 กรณีส้ินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซ่ึงรวมถึงการ
ลาออกจากงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถกูยกเลิกไป และใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิ
ภายใน 30 วัน หลังจากสิน้สภาพการจ้างงาน หรือสิน้อายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ แล้วแตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่จะถึงก่อน 

เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเหตกุารณ์ตามที่ระบใุนประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุหรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เมื่อ
เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทอนั
เป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เ ม่ือบริษัทได้เสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆในราคาสุทธิต่อหุ้ นของหุ้ น
สามญัที่ออกใหม่ที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

 

(3) เม่ือบริษัทได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ใดๆ โดยราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้

38 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



ระยะเวลา 
(เดือนที)่ 

ใช้สทิธิได้ 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร) 

12 20% 
18 30% 
24 40% 
30 55% 
36 70% 
42 100% 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆไป
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ แตห่ากครบก าหนดอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและ
สิน้ผลไป 

ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายให้ตรงกับวนัครบก าหนดอายุใบส าคญั
แสดงสทิธิ ซึง่หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ 
ให้เลื่อนเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดง
สทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ 

 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE -WA2 ที่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น. ลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 5    วนัท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเท่ากบั 15 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย  

เง่ือนไขการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

 

: 1. ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานะเป็นผู้ บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัทในวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 

2. เง่ือนไขส าหรับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหารและ/
หรือพนกังานของบริษัทในกรณีตา่งๆ ดงันี ้

2.1 กรณีพิการ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลง
สภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัที และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถึง

ก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้เป็นการ
ทัว่ไป 

2.2 กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สทิธิได้ทนัทีโดยผู้ รับผลประโยชน์และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว 
สามารถใช้สทิธิได้เป็นการทัว่ไปโดยผู้ รับผลประโยชน์ 

2.3 กรณีเกษียณอายุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดใช้สทิธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทนัทีและใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้เป็น
การทัว่ไป 

2.4 กรณีส้ินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซ่ึงรวมถึงการ
ลาออกจากงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถกูยกเลิกไป และใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิ
ภายใน 30 วัน หลังจากสิน้สภาพการจ้างงาน หรือสิน้อายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ แล้วแตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่จะถึงก่อน 

เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเหตกุารณ์ตามที่ระบใุนประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุหรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เมื่อ
เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทอนั
เป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆในราคาสุทธิต่อหุ้ นของหุ้ น
สามญัที่ออกใหม่ที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

 

(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ใดๆ โดยราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้

39 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



สิทธิในหลักทรัพย์นัน้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ น
สามญัของบริษัทท่ีค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที่ออก
ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆอนัจะท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-
WA2 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆนัน้ไม่ได้
ก าหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้างต้นซึ่งบริษัทจะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้
สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 ด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข 
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอตัรา
การใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขเพิ่มเตมิ  : 1. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธินี ้การเข้า
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆที่จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดง
สทิธิและการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการ
น าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจะ
ไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ ไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงราคาและอตัรา
การใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ  

2. บริษัทไม่ได้ให้สิทธิหรือเง่ือนไขใดๆ ต่อผู้ บริหารที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในโครงการ SAPPE-WA2 ดีไปกว่าผู้บริหารและพนักงาน
รายอื่นๆ ในโครงการ SAPPE-WA2 

3. บริษัทสามารถน าใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการ SAPPE-WA2 ซึ่ง
ผู้บริหารหรือพนกังานที่ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งได้ส่งมอบให้แก่
บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทก าหนด มาจัดสรรให้แก่ ผู้ บริหารหรือ
พนักงานรายอื่นต่อไปได้ โดยเง่ือนไขต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 32/2551 ดงันี ้

3.1)ในกรณีที่เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนกังาน หากไม่มี
พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิรวมกับการ
จัดสรรครัง้นี  ้รวมกันแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ให้
บริษัทสามารถด าเนินการดงักลา่วได้ โดยไมต้่องเรียก ประชมุผู้ ถือหุ้น
อีกครัง้ โดยให้น าหลกัเกณฑ์การจัดสรรวิธีการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิ และเง่ือนไขในการใช้สทิธิในครัง้นี ้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

3.2 )ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือ
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนกังานรายใด อนัเป็นผลให้รายนัน้
จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้รวมแล้วเป็นจ านวนเกิน
กว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกและ
เสนอขายในครัง้นี ้ก่อนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 ที่
เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม ่บริษัทจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นอีก
ครัง้เพื่อขอมติอนุมัติให้  บริษัทน าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือมา
จดัสรรให้แก่ผู้บริหารหรือพนกังานรายที่จะได้รับการจดัสรร โดยการ
เรียกประชุม หนงัสือนดัประชุม และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการ 
หรือพนกังาน 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : -ไมมี่- 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัททัง้หมดจ านวน 4,070,000 หน่วย ราคาตลาด
ของหุ้ นของบริษัทจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.13 บนสมมุติฐานราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทคือราคาเฉลี่ยก่อนประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติ 15 วัน ที่เท่ากับ 22.84 บาท/หุ้น และราคาใช้สิทธิที่ต ่ากว่า
ราคาตลาดร้อยละ 10 จะเทา่กบัราคา 20.56 บาท โดยมีสตูรการค านวณ 
ดงันี ้ 

40 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



สิทธิในหลักทรัพย์นัน้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ น
สามญัของบริษัทท่ีค านวณได้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที่ออก
ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆอนัจะท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-
WA2 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆนัน้ไม่ได้
ก าหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้างต้นซึ่งบริษัทจะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้
สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 ด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข 
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอตัรา
การใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขเพิ่มเตมิ  : 1. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธินี ้การเข้า
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆที่จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดง
สทิธิและการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการ
น าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจะ
ไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ ไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงราคาและอตัรา
การใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ  

2. บริษัทไม่ได้ให้สิทธิหรือเง่ือนไขใดๆ ต่อผู้ บริหารที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในโครงการ SAPPE-WA2 ดีไปกว่าผู้บริหารและพนักงาน
รายอื่นๆ ในโครงการ SAPPE-WA2 

3. บริษัทสามารถน าใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการ SAPPE-WA2 ซึ่ง
ผู้บริหารหรือพนกังานที่ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งได้ส่งมอบให้แก่
บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทก าหนด มาจัดสรรให้แก่ ผู้ บริหารหรือ
พนักงานรายอื่นต่อไปได้ โดยเง่ือนไขต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 32/2551 ดงันี ้

3.1)ในกรณีที่เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนกังาน หากไม่มี
พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิรวมกับการ
จัดสรรครัง้นี  ้รวมกันแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ให้
บริษัทสามารถด าเนินการดงักลา่วได้ โดยไมต้่องเรียก ประชมุผู้ ถือหุ้น
อีกครัง้ โดยให้น าหลกัเกณฑ์การจัดสรรวิธีการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิ และเง่ือนไขในการใช้สทิธิในครัง้นี ้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

3.2 )ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือ
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนกังานรายใด อนัเป็นผลให้รายนัน้
จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้รวมแล้วเป็นจ านวนเกิน
กว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกและ
เสนอขายในครัง้นี ้ก่อนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 ที่
เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม ่บริษัทจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นอีก
ครัง้เพื่อขอมติอนุมัติให้  บริษัทน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือมา
จดัสรรให้แก่ผู้บริหารหรือพนกังานรายที่จะได้รับการจดัสรร โดยการ
เรียกประชุม หนงัสือนดัประชุม และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการ 
หรือพนกังาน 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : -ไมม่ี- 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัททัง้หมดจ านวน 4,070,000 หน่วย ราคาตลาด
ของหุ้ นของบริษัทจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.13 บนสมมุติฐานราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทคือราคาเฉลี่ยก่อนประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติ 15 วัน ที่เท่ากับ 22.84 บาท/หุ้น และราคาใช้สิทธิที่ต ่ากว่า
ราคาตลาดร้อยละ 10 จะเทา่กบัราคา 20.56 บาท โดยมีสตูรการค านวณ 
ดงันี ้ 
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 : ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 
และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัททัง้หมดจ านวน 4,070,000 หน่วย สว่นแบ่งก าไร
ต่อหุ้นและสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น จะลดลงในอัตราร้อยละ 
1.32 ของสว่นแบ่งก าไรต่อหุ้นและสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยค านวน
เปรียบเทียบกับหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 
308,438,080 หุ้น โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

 
                  

 
 

 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคดัค้านการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิSAPPE-WA2 

1. ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง SAPPE-WA2 
2. กรณีเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือ พนกังานรายใดรายหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 5 
(ห้า) ของจ านวนใบส าคญัแสดง SAPPE-WA2 ทัง้หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้บริษัทจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรดงักลา่วก่อนเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า)ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 

รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 2 (SAPPE – WA2) 

รายช่ือผู้บริหารทีเ่ป็นกรรมการ จ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ได้รับการจดัสรรตอ่จ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
1. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 250,000 6.14 
2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 250,000 6.14 

 

รายชื่อพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (SAPPE-WA2) เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 

 
 

รายช่ือพนกังาน 

 
 

อายงุาน 
(ปี) 

 
 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ
(กรณีเป็นกรรมการ) 

 

 
จ านวน
ใบส าคญั
แสดงสทิธิที่
ได้รับการ
จดัสรร 

จ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร
ตอ่จ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมด 

 (ร้อยละ) 

 
*ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ SAPPE-WA2 
เมื่อค านวณเป็นยอดเงิน 

(บาท) 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

5 7/7 250,000 6.14 570,000 

นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

16 7/7 250,000 6.14 570,000 

นางญาตา  ออ่นอิน 
(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พฒันานวตักรรม) 

15 - 250,000 6.14 570,000 

* ค านวณจากผลตา่งของราคาเสนอขายและราคาตลาด รายละเอียดเป็นไปตามค าอธิบายเร่ือง ราคาใช้สิทธิ และ ราคาตลาด  
 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน*  
มีความเห็นวา่ โครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท ตอ่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 ("
SAPPE-WA 2") เป็นโครงการท่ีมปีระโยชน์ มีสว่นชว่ยในการรักษาบคุลากร และสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานใน
ต าแหนง่หน้าที่ของตนอยา่งเต็มความสามารถ เนื่องจากพนกังานมีสว่นได้ สว่นเสยีร่วมกนักบัผลประกอบการของบริษัท 
พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอเพือ่ขออนมุตัิในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

*หมายเหต ุ: กรณีบริษัทไม่มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอนโุลมให้กรรมการอย่างนอ้ย 3 ท่าน ท าความเห็นแต่กรรมการแต่
ละรายตอ้งไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย์เกินกว่าร้อยละ 5 (หา้) 
 

 

42 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



 
 

 : ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 
และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้กับผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัททัง้หมดจ านวน 4,070,000 หน่วย สว่นแบ่งก าไร
ต่อหุ้นและสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น จะลดลงในอัตราร้อยละ 
1.32 ของสว่นแบ่งก าไรต่อหุ้นและสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยค านวน
เปรียบเทียบกับหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 
308,438,080 หุ้น โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

 
                  

 
 

 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคดัค้านการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิSAPPE-WA2 

1. ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง SAPPE-WA2 
2. กรณีเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือ พนกังานรายใดรายหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 5 
(ห้า) ของจ านวนใบส าคญัแสดง SAPPE-WA2 ทัง้หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้บริษัทจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรดงักลา่วก่อนเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า)ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 

รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 2 (SAPPE – WA2) 

รายช่ือผู้บริหารทีเ่ป็นกรรมการ จ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ได้รับการจดัสรรตอ่จ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
1. นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 250,000 6.14 
2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 250,000 6.14 

 

รายชื่อพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (SAPPE-WA2) เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 

 
 

รายช่ือพนกังาน 

 
 

อายงุาน 
(ปี) 

 
 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ
(กรณีเป็นกรรมการ) 

 

 
จ านวน
ใบส าคญั
แสดงสทิธิที่
ได้รับการ
จดัสรร 

จ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร
ตอ่จ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมด 

 (ร้อยละ) 

 
*ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ SAPPE-WA2 
เมื่อค านวณเป็นยอดเงิน 

(บาท) 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

5 7/7 250,000 6.14 570,000 

นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

16 7/7 250,000 6.14 570,000 

นางญาตา  ออ่นอิน 
(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พฒันานวตักรรม) 

15 - 250,000 6.14 570,000 

* ค านวณจากผลตา่งของราคาเสนอขายและราคาตลาด รายละเอียดเป็นไปตามค าอธิบายเร่ือง ราคาใช้สิทธิ และ ราคาตลาด  
 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน*  
มีความเห็นวา่ โครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท ตอ่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 ("
SAPPE-WA 2") เป็นโครงการท่ีมปีระโยชน์ มีสว่นชว่ยในการรักษาบคุลากร และสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานใน
ต าแหนง่หน้าที่ของตนอยา่งเต็มความสามารถ เนื่องจากพนกังานมีสว่นได้ สว่นเสยีร่วมกนักบัผลประกอบการของบริษัท 
พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอเพือ่ขออนมุตัิในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

*หมายเหต ุ: กรณีบริษัทไม่มีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอนโุลมให้กรรมการอย่างนอ้ย 3 ท่าน ท าความเห็นแต่กรรมการแต่
ละรายตอ้งไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย์เกินกว่าร้อยละ 5 (หา้) 
 

 

43 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



รายชื่อกรรมการอิสระที่ ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถอืหุ้นได้ 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหนง่ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
SAPPE-WA 2 ที่ได้รับการจดัสรร 

1.  นายผดงุเดช  อิทรลกัษณ์  กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไมมี่ 

2.  นางสาวกลัณิการ์  ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไมมี่ 

3.  นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไมมี่ 

4.  นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ ไมมี่ 

5.  นายธนา  เธียรอจัฉริยะ  กรรมการอิสระ ไมมี่ 

 

 

 

 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่  .........   21 มนีาคม 2561   ......... 

ขา้พเจา้บริษทั  เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี  3/2561 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 
2561 ระหวา่งเวลา 9.30  ถึง 15.00 น เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณา เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก  304,368,080  บาท เป็น 308,438,080 บาท โดยออกหุน้สามญั จ านวน 4,070,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 4,070,000   1 4,070,000   
     

 2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
แปลงสภาพ ไม่เกิน ..................... 20.56* ก าหนดหลงัจาก ..................... 
SAPPE-WA2 4,070,000   ..................... ..................... ไดรั้บมติจากท่ีประชุม ..................... 

 ..................... ..................... ......................  ...................... 
หมายเหตุ : ราคาใช้สิทธิดังกล่าวต า่กว่าราคาตลาดร้อยละ 10 (ราคาตลาดค านวณโดยอ้างอิงราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ยถ่วง

น ้าหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันท าการ ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติในคร้ังนี ้ได้แก่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 
วนัที่ 20 มนีาคม 2561  ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่   ทจ. 72/2558 

2.2 กรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัท้ิง 

2.3 จ านวนหุน้คงเหลือท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร              

-ไม่มี- 

    3. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งศรีนครินทร์ 3 ชั้น 9 

โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย 
 
ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2561 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

4.1. บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุน เพ่ิมทุน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

44 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



รายชื่อกรรมการอิสระที่ ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถอืหุ้นได้ 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหนง่ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
SAPPE-WA 2 ที่ได้รับการจดัสรร 

1.  นายผดงุเดช  อิทรลกัษณ์  กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไมม่ี 

2.  นางสาวกลัณิการ์  ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 

3.  นายสรัุตน์  ประลองศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 

4.  นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ ไมม่ี 

5.  นายธนา  เธียรอจัฉริยะ  กรรมการอิสระ ไมม่ี 

 

 

 

 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่  .........   21 มนีาคม 2561   ......... 

ขา้พเจา้บริษทั  เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี  3/2561 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 
2561 ระหวา่งเวลา 9.30  ถึง 15.00 น เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณา เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก  304,368,080  บาท เป็น 308,438,080 บาท โดยออกหุน้สามญั จ านวน 4,070,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 4,070,000   1 4,070,000   
     

 2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
แปลงสภาพ ไม่เกิน ..................... 20.56* ก าหนดหลงัจาก ..................... 
SAPPE-WA2 4,070,000   ..................... ..................... ไดรั้บมติจากท่ีประชุม ..................... 

 ..................... ..................... ......................  ...................... 
หมายเหตุ : ราคาใช้สิทธิดังกล่าวต า่กว่าราคาตลาดร้อยละ 10 (ราคาตลาดค านวณโดยอ้างอิงราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ยถ่วง

น ้าหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันท าการ ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติในคร้ังนี ้ได้แก่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 
วนัที่ 20 มนีาคม 2561  ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่   ทจ. 72/2558 

2.2 กรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัท้ิง 

2.3 จ านวนหุน้คงเหลือท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร              

-ไม่มี- 

    3. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งศรีนครินทร์ 3 ชั้น 9 

โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย 
 
ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2561 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

4.1. บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุน เพ่ิมทุน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

45 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



 

 

 

4.2 บริษทัจะท าการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน าหุน้สามญัท่ีออกตามโครงการ SAPPE-WA2 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามโครงการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ต่อผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 2 (SAPPE-WA2) 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทและผู้ถือหุ้นพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 โครงการ SAPPE-WA2 เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนส าหรับพนกังานของบริษทัตั้งแต่ระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลง

มา ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทส าคญัต่อผลประกอบการและการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษทัในอนาคต โครงการน้ีจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มความสามารถเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดขององคก์รโดยให้
มีส่วนได ้ส่วนเสียร่วมกนักบัผลประกอบการของบริษทั 

7. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

   - ไม่มี – 

8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรการ
เพ่ิมทุน 

21 มีนาคม 2561 

2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 9 เมษายน 2561 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน 26 เมษายน 2561 

4 แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 26 เมษายน 2561 

5 จดทะเบียน ลดทุน เพ่ิมทุน และแกไ้ขบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากประชุมผูถื้อหุน้ 

6 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผล 8 พฤษภาคม 2561 

7 วนัก าหนดการจ่ายปันผล 23 พฤษภาคม 2561 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ลายมือช่ือ.................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

     (นายอนนัท ์ รักอริยะพงศ)์ 
           ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั 
 
ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

 (นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ)์ 
                    ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั 
 
 

 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ  
 บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมใน
คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ และมีกรรมกำร
อิสระอยำ่งน้อย 3 คน  

 หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกกรรมกำรบริษัท โดยคณุสมบตัิของ
ผู้ที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง โดย
กรรมกำรอิสระจะมีคณุวฒุิกำรศึกษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบ
กนั เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึง่คนใด
พ้นจำกต ำแหนง่ก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระที่มีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรง
ต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่
ตนแทน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย   
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนเข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

3. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับกำร
เสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       
ผู้ ถือหุ้น  รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อน  วนั
ได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ 

46 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



 

 

 

4.2 บริษทัจะท าการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน าหุน้สามญัท่ีออกตามโครงการ SAPPE-WA2 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามโครงการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ต่อผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 2 (SAPPE-WA2) 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทและผู้ถือหุ้นพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 โครงการ SAPPE-WA2 เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนส าหรับพนกังานของบริษทัตั้งแต่ระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลง

มา ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทส าคญัต่อผลประกอบการและการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษทัในอนาคต โครงการน้ีจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มความสามารถเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดขององคก์รโดยให้
มีส่วนได ้ส่วนเสียร่วมกนักบัผลประกอบการของบริษทั 

7. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

   - ไม่มี – 

8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรการ
เพ่ิมทุน 

21 มีนาคม 2561 

2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 9 เมษายน 2561 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน 26 เมษายน 2561 

4 แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 26 เมษายน 2561 

5 จดทะเบียน ลดทุน เพ่ิมทุน และแกไ้ขบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากประชุมผูถื้อหุน้ 

6 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผล 8 พฤษภาคม 2561 

7 วนัก าหนดการจ่ายปันผล 23 พฤษภาคม 2561 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ลายมือช่ือ.................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

     (นายอนนัท ์ รักอริยะพงศ)์ 
           ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั 
 
ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

 (นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ)์ 
                    ต าแหน่ง  กรรมการบริษทั 
 
 

 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ  
 บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมใน
คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ และมีกรรมกำร
อิสระอยำ่งน้อย 3 คน  

 หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกกรรมกำรบริษัท โดยคณุสมบตัิของ
ผู้ ท่ีจะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง โดย
กรรมกำรอิสระจะมีคณุวฒุิกำรศึกษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบ
กนั เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึง่คนใด
พ้นจำกต ำแหนง่ก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระที่มีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรง
ต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่
ตนแทน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย   
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนเข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

3. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับกำร
เสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       
ผู้ ถือหุ้น  รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อน  วนั
ได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ 

47 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



 
 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ   
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดอืน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ประวัตโิดยสังเขป 

      ของกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ (อายุ 64 ปี) 
ต าแหน่ง :  กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอสิระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 9 เดือน (ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 26 กรกฎำคม 2560)          
สัญชาติ : ไทย 
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 (%) (ข้อมูล ณ วนัที่ 11 มกราคม 2561) : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไมม่ี 
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี : จ านวน 7 บริษัท 
  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) / สถำบนักำรเงิน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั / ธุรกิจ leasing 

พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัท สำยกำรบนินกแอร์ จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจสำยกำรบิน 

พ.ศ.2557 – 2558 กรรมกำร บริษัท นกมัง่คัง่ จ ำกดั  / ธุรกิจสำยกำรบนิ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ   
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดอืน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ประวัตโิดยสังเขป 

      ของกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ (อายุ 64 ปี) 
ต าแหน่ง :  กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอสิระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 9 เดือน (ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 26 กรกฎำคม 2560)          
สัญชาติ : ไทย 
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 (%) (ข้อมูล ณ วนัที่ 11 มกราคม 2561) : ไมม่ ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไมมี่ 
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี : จ านวน 7 บริษัท 
  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) / สถำบนักำรเงิน 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั / ธุรกิจ leasing 

พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัท สำยกำรบนินกแอร์ จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจสำยกำรบิน 

พ.ศ.2557 – 2558 กรรมกำร บริษัท นกมัง่คัง่ จ ำกดั  / ธุรกิจสำยกำรบนิ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 

49 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท วฒุศิกัดิ ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั / ธุรกิจเสริมควำมงำม 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  
 
• ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4/7 ครัง้**  
• ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 2/4 ครัง้** 

**หมำยเหต:ุ เข้ำประชมุครบทกุครัง้ นบัจำกได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทตำมมตขิองที่ประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
  
การมีส่วนได้เสีย : ไมม่ีสว่นได้เสยีพิเศษส ำหรับกำรประชมุครัง้นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 51 ปี) 
ต าแหน่ง :  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอสิระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยำยน 2556)          
สัญชาติ : ไทย 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญำโท สำขำกำรเงินระหวำ่งประเทศ, 
 American Graduate School of International Management, USA. 
• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
การอบรม 
• 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) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561): 0.017% 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ านวน 8 บริษัท 
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทจดทะเบียน 
ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559 กรรมการอิสระ  ธนาคารไทยเครดติเพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืนๆ  

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 
ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเอชจี พาร์ทเนอร์ จ ากดั/ ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั ปรึกษาด้านการ ตรวจสอบ หรือตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบตัติามกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า  

ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงาน
ราชการ 

มกราคม 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมการด้านการก ากบัและตรวจสอบ ส านกังานปัองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงาน
ราชการ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ากดั  /  ผลิตและจ าหน่ายคร่ือง
ดื่มเพ่ือสขุภาพ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  
• ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 6/7 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4/4 ครัง้ 

 
การมีส่วนได้เสีย : มีสว่นได้เสยีพิเศษส ำหรับวำระท่ี 5 เร่ืองพจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ แตม่ีสทิธิ
ออกเสยีงได้ตำมมำตรำ 33 วรรค 2 ของ พระรำชบญัญตัิ บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

50 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมกำรและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท วฒุศิกัดิ ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั / ธุรกิจเสริมควำมงำม 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  
 
• ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4/7 ครัง้**  
• ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 2/4 ครัง้** 

**หมำยเหต:ุ เข้ำประชมุครบทกุครัง้ นบัจำกได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทตำมมตขิองที่ประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
  
การมีส่วนได้เสีย : ไมม่ีสว่นได้เสยีพิเศษส ำหรับกำรประชมุครัง้นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 51 ปี) 
ต าแหน่ง :  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอสิระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยำยน 2556)          
สัญชาติ : ไทย 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญำโท สำขำกำรเงินระหวำ่งประเทศ, 
 American Graduate School of International Management, USA. 
• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
การอบรม 
• 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) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561): 0.017% 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไมมี่ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จ านวน 8 บริษัท 
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทจดทะเบียน 
ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559 กรรมการอิสระ  ธนาคารไทยเครดติเพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืนๆ  

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จ ากดั / ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สวนสขุภาพอรุณ จ ากดั / ธุรกิจคลินิกดแูลสขุภาพ 
ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อรุโณเทล จ ากดั / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
ส.ค. 2560 -  ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเอชจี พาร์ทเนอร์ จ ากดั/ ธุรกิจดแูลสขุภาพ 
ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั ปรึกษาด้านการ ตรวจสอบ หรือตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบตัติามกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า  

ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงาน
ราชการ 

มกราคม 2561 - ปัจจบุนั อนกุรรมการด้านการก ากบัและตรวจสอบ ส านกังานปัองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน/หน่วยงาน
ราชการ 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ากดั  /  ผลิตและจ าหน่ายคร่ือง
ดื่มเพ่ือสขุภาพ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  
• ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 6/7 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4/4 ครัง้ 

 
การมีส่วนได้เสีย : มีสว่นได้เสยีพิเศษส ำหรับวำระท่ี 5 เร่ืองพจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ แตม่ีสทิธิ
ออกเสยีงได้ตำมมำตรำ 33 วรรค 2 ของ พระรำชบญัญตัิ บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

        

51 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

    
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 47 ปี) 

ต าแหน่ง :  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอสิระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยำยน 2556)          
สัญชาติ : ไทย   
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญำโท  M.A in Finance and Investment, University of  Exeter 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   
• ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวชิำวิศวกรรมอตุสำหกำร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
• หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)  
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)  
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560): ไมม่ ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไมม่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทจดทะเบยีน 

ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)/ด ำเนิน
กิจกำรบริหำรท่ำเรือและขนส่งสินค้ำ 

ส.ค.2557 –  ส.ค. 2558 กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)/ด ำเนิน
กิจกำรบริหำรท่ำเรือและขนส่งสินค้ำ 

ปี 2555   รองประธำน กำรส่งออกและโลจิสติกส์ บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ประกอบธรุกิจ
หลกัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยปนูซเีมนต์ 

บริษัทอื่นๆ  

ม.ค.2558 – ส.ค. 2558 รองประธำนอำวโุส กำรตลำดและซพัพลำยเชน บริษัท อิตลัไทย อตุสำหกรรม จ ำกดั 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ำกดั 
ม.ค.2556 – ธ.ค.2557 ผู้อ ำนวยกำร - กำรบริหำรจดักำรซพัพลำยเชน บริษัท อิตลัไทย อตุสำหกรรม จ ำกดั 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  
• ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 7/7 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3/4 ครัง้ 

 
การมีส่วนได้เสีย : ไมม่ีสว่นได้เสยีพิเศษส ำหรับกำรประชมุครัง้นี ้
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
         

 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วนัท่ี……………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………..………….....สญัชาติ…...…………………..ที่อยู่เลขที่………………………....
ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..
จงัหวดั……………………………...รหสัไปรษณีย์…………….เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้.......………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง  
 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 
 1.  ………….…………………......……….……อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที…่…...……………… 

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

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

 อยูบ้่านเลขที…่…….……ถนน………...……………ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 4. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี    อาย ุ51 ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่    3 1009 01312 49 9 

 อยูบ้่านเลขที ่56/1-2   ซอยธารารมณ์ 8   ถนนรามค าแหง 9   แขวงพลับพลา   เขตวังทองหลาง 
 จังหวดั  กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์  10310   
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ 
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
โดยข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
            
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
 

52 บริษัท เซ็ปเป� จํากัด (มหาชน)



 
 

    
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 47 ปี) 

ต าแหน่ง :  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอสิระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน (ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยำยน 2556)          
สัญชาติ : ไทย   
คุณวุฒทิางการศึกษา 
• ปริญญำโท  M.A in Finance and Investment, University of  Exeter 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   
• ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวชิำวิศวกรรมอตุสำหกำร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
• หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)  
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)  
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560): ไมม่ ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไมม่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทจดทะเบยีน 

ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)/ด ำเนิน
กิจกำรบริหำรท่ำเรือและขนส่งสินค้ำ 

ส.ค.2557 –  ส.ค. 2558 กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)/ด ำเนิน
กิจกำรบริหำรท่ำเรือและขนส่งสินค้ำ 

ปี 2555   รองประธำน กำรส่งออกและโลจิสติกส์ บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ประกอบธรุกิจ
หลกัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยปนูซเีมนต์ 

บริษัทอื่นๆ  

ม.ค.2558 – ส.ค. 2558 รองประธำนอำวโุส กำรตลำดและซพัพลำยเชน บริษัท อิตลัไทย อตุสำหกรรม จ ำกดั 

ก.ค.2556 – ส.ค.2556 กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จ ำกดั 
ม.ค.2556 – ธ.ค.2557 ผู้อ ำนวยกำร - กำรบริหำรจดักำรซพัพลำยเชน บริษัท อิตลัไทย อตุสำหกรรม จ ำกดั 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :  
• ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 7/7 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3/4 ครัง้ 

 
การมีส่วนได้เสีย : ไมม่ีสว่นได้เสยีพิเศษส ำหรับกำรประชมุครัง้นี ้
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
         

 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วนัท่ี……………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………..………….....สญัชาติ…...…………………..ที่อยู่เลขที่………………………....
ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..
จงัหวดั……………………………...รหสัไปรษณีย์…………….เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้.......………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง  
 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 
 1.  ………….…………………......……….……อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที…่…...……………… 

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

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

 อยูบ้่านเลขที่……….……ถนน………...……………ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 4. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี    อาย ุ51 ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่    3 1009 01312 49 9 

 อยูบ้่านเลขที่ 56/1-2   ซอยธารารมณ์ 8   ถนนรามค าแหง 9   แขวงพลับพลา   เขตวังทองหลาง 
 จังหวดั  กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์  10310   
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ 
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
โดยข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
            
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
 

53 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

  
วาระที่ 2   รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560  
 (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

 วาระที่ 3    พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

  
 วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นายนที  ออ่นอิน 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

2.   นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

3. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
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 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจากค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 21/2560  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรในโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) แยกพิจารณาดงันี ้  

                วาระที่ 9.1 พจิารณาลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
                วาระที่ 9.2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
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 วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

  
วาระที่ 2   รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560  
 (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

 วาระที่ 3    พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

  
 วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นายนที  ออ่นอิน 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

2.   นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

3. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
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 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจากค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 21/2560  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรในโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) แยกพิจารณาดงันี ้  

                วาระที่ 9.1 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
                วาระที่ 9.2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
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                วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท

ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
                วาระที่  9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นางสาวปิยจิต 

             เห็นด้วย 
2. นายอานภุาพ 
เห็นด้วย 
3. นางญาตา 
เห็นด้วย 

รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย 
รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย 
ออ่นอิน 
     ไมเ่ห็นด้วย 

 
งดออกเสยีง 
 
งดออกเสยีง 
 
งดออกเสยีง 
 

                วาระที่ 9.5 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
                วาระที่ 9.6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
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การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า           
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้ น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมอืนวา่ ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
3. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบคุคลที่มีอายมุากกวา่ 20 ปี ในวนัที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนัน้การมอบฉันทะจะไมมี่ผลบงัคบัใช้  
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                วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท

ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
                วาระที่  9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นางสาวปิยจิต 

             เห็นด้วย 
2. นายอานภุาพ 
เห็นด้วย 
3. นางญาตา 
เห็นด้วย 

รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย 
รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย 
ออ่นอิน 
     ไมเ่ห็นด้วย 

 
งดออกเสยีง 
 
งดออกเสยีง 
 
งดออกเสยีง 
 

                วาระที่ 9.5 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 
                วาระที่ 9.6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
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การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า           
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้ น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมอืนวา่ ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
3. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบคุคลที่มีอายมุากกวา่ 20 ปี ในวนัที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนัน้การมอบฉันทะจะไมมี่ผลบงัคบัใช้  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561  ในวันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

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

 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายงานในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 ลงช่ือ…...……………………..……………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                                                            ) 

50 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 
 

         
 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วนัท่ี……………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………..………….....สญัชาติ…...…………………..ที่อยู่เลขที่………………………....
ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..
จงัหวดั……………………………...รหสัไปรษณีย์…………….เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้รวม………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง  
 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 
 1.  ………….…………………......……….……อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที…่…...……………… 

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

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

 อยูบ้่านเลขที…่…….……ถนน………...……………ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 4. นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี    อาย ุ51 ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่    3 1009 01312 49 9 

 อยูบ้่านเลขที ่56/1-2   ซอยธำรำรมณ์ 8   ถนนรำมค ำแหง 9   แขวงพลับพลำ   เขตวังทองหลำง 
 จังหวดั  กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์  10310   
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวันที่  26 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ 
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร หรือที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 8 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
 

58 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)



55 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561  ในวันที่  26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

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

 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

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

 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายงานในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 ลงช่ือ…...……………………..……………..ผู้มอบฉนัทะ 
                  (                                 ) 
 
  ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
   ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (                                  ) 
 
    ลงช่ือ……………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                                                            ) 
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 
 

         
 เขียนที่…………..………………………………….. 

 วนัท่ี……………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………..………….....สญัชาติ…...…………………..ที่อยู่เลขที่………………………....
ถนน…………………………….….ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต……………………………..
จงัหวดั……………………………...รหสัไปรษณีย์…………….เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น
จ านวนทัง้สิน้รวม………...............……………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง  
 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 
 1.  ………….…………………......……….……อาย…ุ……..ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที…่…...……………… 

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

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

 อยูบ้่านเลขที่……….……ถนน………...……………ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………..…...……… 
 จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์............................ หรือ 
 4. นำงสำวกัลณิกำร์ ตริยำงกูรศรี    อาย ุ51 ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่    3 1009 01312 49 9 

 อยูบ้่านเลขที่ 56/1-2   ซอยธำรำรมณ์ 8   ถนนรำมค ำแหง 9   แขวงพลับพลำ   เขตวังทองหลำง 
 จังหวดั  กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์  10310   
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวันที่  26 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ 
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร หรือที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 8 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................... 
 

59 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
            

 วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 กรกฎำคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 
  

วำระที่ 2   รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560  
 (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

 วำระที่ 3    พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

  
 วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 
 วำระที่ 5  พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นายนที  ออ่นอิน 
เห็นด้วย......…เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสยีง......…เสยีง 

2.   นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี 
 เห็นด้วย......…เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสยีง......…เสยีง 

3. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ 
 เห็นด้วย......…เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสยีง......…เสยีง 
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 วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 
 วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 
 วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน 

พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 ที่ได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำกค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 
21/2560  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 
   
 วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุน และกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และกำร

ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรในโครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ
ของบริษัทต่อผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) แยกพิจารณาดงันี ้  

                วำระที่ 9.1 พจิำรณำลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 

 
                วำระที่ 9.2 พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 

 

60 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
            

 วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 กรกฎำคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 
  

วำระที่ 2   รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560  
 (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

 วำระที่ 3    พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

  
 วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 
 วำระที่ 5  พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นายนที  ออ่นอิน 
เห็นด้วย......…เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสยีง......…เสยีง 

2.   นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี 
 เห็นด้วย......…เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสยีง......…เสยีง 

3. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ 
 เห็นด้วย......…เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย......…เสยีง งดออกเสยีง......…เสยีง 
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 วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 
 วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 

 
 วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน 

พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 ที่ได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำกค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 
21/2560  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย………........…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย............เสยีง      งดออกเสยีง........................เสยีง 
   
 วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุน และกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และกำร

ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรในโครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ
ของบริษัทต่อผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2) แยกพิจารณาดงันี ้  

                วำระที่ 9.1 พจิำรณำลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 

 
                วำระที่ 9.2 พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 
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                วำระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 

 
                วำระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นางสาวปิยจิต 

             เห็นด้วย.....…เสยีง 
2. นายอานภุาพ 
เห็นด้วย.....…เสยีง 
3. นางญาตา 
เห็นด้วย.....…เสยีง 

รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง 
รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง 
ออ่นอิน 
     ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง 

 
งดออกเสยีง.....…เสยีง 
 
งดออกเสยีง.....…เสยีง 
 
งดออกเสยีง.....…เสยีง 
 

                วำระที่ 9.5 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 

 
                วำระที่ 9.6 พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 
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การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า           
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมอืนวา่ ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
3. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบคุคลที่มีอายมุากกวา่ 20 ปี ในวนัที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนัน้การมอบฉันทะจะไมมี่ผลบงัคบัใช้  
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                วำระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 

 
                วำระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ที่ 2 (SAPPE-WA2)  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
1. นางสาวปิยจิต 

             เห็นด้วย.....…เสยีง 
2. นายอานภุาพ 
เห็นด้วย.....…เสยีง 
3. นางญาตา 
เห็นด้วย.....…เสยีง 

รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง 
รักอริยะพงศ์ 
     ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง 
ออ่นอิน 
     ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง 

 
งดออกเสยีง.....…เสยีง 
 
งดออกเสยีง.....…เสยีง 
 
งดออกเสยีง.....…เสยีง 
 

                วำระที่ 9.5 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 

 
                วำระที่ 9.6 พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท  
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
เห็นด้วย.....…เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....…เสยีง งดออกเสยีง.....…เสยีง 
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การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า           
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมอืนวา่ ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
3. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบคุคลที่มีอายมุากกวา่ 20 ปี ในวนัที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนัน้การมอบฉันทะจะไมมี่ผลบงัคบัใช้  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561  ในวันที่  26 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

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

 
 เห็นด้วย………เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย ………เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง 

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

 
 เหน็ด้วย………เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย………เสยีง   งดออกเสยีง………เสยีง 

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

 
 เห็นด้วย………เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย………เสยีง   งดออกเสยีง………เสยีง 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายงานในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 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 สญัชาติตา่งด้าว : 
1.1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.1.2  แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน    

บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น  
     กรณีทีผู่ถื้อหุน้บคุคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย  
 
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 านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึง่รับรองความถกูต้องแล้ว  
 

1.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ :  
1.3.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.3.2  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 

ซึ่งแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพบัลิคหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ   

1.3.3  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง  
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย และสญัชาติตา่งด้าว:  

2.1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
2.1.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีกรอกข้อความครบถ้วน  
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 านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ซึง่รับรองความถกูต้องโดย

กรรมการดงักลา่วแล้ว 
2.2.5  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561  ในวันที่  26 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม  เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

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

 
 เห็นด้วย………เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย ………เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง 

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

 
 เหน็ด้วย………เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย………เสยีง   งดออกเสยีง………เสยีง 

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

 
 เห็นด้วย………เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย………เสยีง   งดออกเสยีง………เสยีง 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายงานในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 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 สญัชาติตา่งด้าว : 
1.1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.1.2  แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน    

บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น  
     กรณีทีผู่ถื้อหุน้บคุคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย  
 
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 านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึง่รับรองความถกูต้องแล้ว  
 

1.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ :  
1.3.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.3.2  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 

ซึ่งแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพบัลิคหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ   

1.3.3  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง  
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย และสญัชาติตา่งด้าว:  

2.1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
2.1.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีกรอกข้อความครบถ้วน  
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 านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ซึง่รับรองความถกูต้องโดย

กรรมการดงักลา่วแล้ว 
2.2.5  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 
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2.3 กรณีที่ผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ : 
2.3.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
2.3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีกรอกข้อความครบถ้วน  
2.3.3 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล หรือ เอกสารอื่นที่หนว่ยงานราชการได้ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน

ซึ่งแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพบัลิคหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ   

2.3.4  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ซึง่รับรองความถกูต้องโดย
กรรมการดงักลา่วแล้ว 

2.3.5  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 
 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
3.3 ส าเนาเอกสารของผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแตก่รณี 
3.4 ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศที่มอบอ านาจให้ Custodian ลงนามในหนงัสอืมอบ

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

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

 
ในหนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะฉบบันัน้ โปรดติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทและขีดฆา่อากรด้วย 
 
เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความ

ถกูต้องของค าแปลโดยผู้มอบฉนัทะ 
 
4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ รายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่ไปด้วย 6 เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัท าขึน้ และ
ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยส่งถึง เลขานุการบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 71           
อาคาร S.P.ARCADE ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ภายในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 
2561 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 
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การลงทะเบียน  
 เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไป  
 
การออกเสียงลงคะแนน  
 1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบั 1 (หนึ่ง) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน 
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
 2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เพียงทางหนึง่ทางใดเทา่นัน้ จะแบง่หุ้นเพื่อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไมไ่ด้  
 3. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉนัทะระบ ุ
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้  
 4. ผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 
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2.3 กรณีที่ผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ : 
2.3.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
2.3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีกรอกข้อความครบถ้วน  
2.3.3 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล หรือ เอกสารอื่นที่หนว่ยงานราชการได้ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน

ซึ่งแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพบัลิคหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ   

2.3.4  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ซึง่รับรองความถกูต้องโดย
กรรมการดงักลา่วแล้ว 

2.3.5  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 
 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีกรอกข้อความครบถ้วน  
3.3 ส าเนาเอกสารของผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแตก่รณี 
3.4 ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศที่มอบอ านาจให้ Custodian ลงนามในหนงัสอืมอบ

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

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

 
ในหนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะฉบบันัน้ โปรดติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทและขีดฆา่อากรด้วย 
 
เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความ

ถกูต้องของค าแปลโดยผู้มอบฉนัทะ 
 
4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ รายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่ไปด้วย 6 เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัท าขึน้ และ
ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยส่งถึง เลขานุการบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 71           
อาคาร S.P.ARCADE ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ภายในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 
2561 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 
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การลงทะเบียน  
 เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไป  
 
การออกเสียงลงคะแนน  
 1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบั 1 (หนึ่ง) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน 
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
 2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เพียงทางหนึง่ทางใดเทา่นัน้ จะแบง่หุ้นเพื่อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไมไ่ด้  
 3. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉนัทะระบ ุ
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้  
 4. ผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 
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ข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ จังหวดัใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร 

  
ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามที่ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่า
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูเปลีย่นแปลงแล้ว 

 
 วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องเป็นวนัท่ีลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กินสองเดือน 
 
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไมว่า่เป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุม 

ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  
โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วนัก่อนประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุด้วย 

 
 ค าบอกกลา่วที่สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นนัน้ให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
ข้อ 38. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะต้อง

ลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียด
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 39.  กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตาม
จ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 10 
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ข้อ 40.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 
 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่และให้สง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

 
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

 
ข้อ 42.  ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่

ประชุมก าหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานัน้ ห้ามมิให้ปรึกษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการท่ีค้างมาแตว่นัประชมุครัง้ก่อน อนึง่ วิธีการสง่ค าบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 37. 

 
ข้อ 43.  ประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี ้

ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่

จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 
 
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่ประชมุ
ครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลาและระเบียบวาระการประชมุไปยงั     ผู้
ถือหุ้นไม้น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม
วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
ข้อ 44. เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นการออกเสียง

โดยวิธีชมูือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัน้ ให้หุ้นหนึง่ (1) หุ้นมีเสยีงหนึง่ (1) เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้สว่นเสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกล้เคียง หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร 

  
ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามที่ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่า
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูเปลีย่นแปลงแล้ว 

 
 วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องเป็นวนัท่ีลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กินสองเดือน 
 
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไมว่า่เป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุม 

ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  
โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วนัก่อนประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุด้วย 

 
 ค าบอกกลา่วที่สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นนัน้ให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
ข้อ 38. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะต้อง

ลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียด
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 39.  กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตาม
จ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 10 
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ข้อ 40.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 
 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่และให้สง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

 
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

 
ข้อ 42.  ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่

ประชุมก าหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานัน้ ห้ามมิให้ปรึกษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการท่ีค้างมาแตว่นัประชมุครัง้ก่อน อนึง่ วิธีการสง่ค าบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 37. 

 
ข้อ 43.  ประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี ้

ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่

จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 
 
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่ประชมุ
ครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลาและระเบียบวาระการประชมุไปยงั     ผู้
ถือหุ้นไม้น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม
วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
ข้อ 44. เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นการออกเสียง

โดยวิธีชมูือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัน้ ให้หุ้นหนึง่ (1) หุ้นมีเสยีงหนึง่ (1) เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้สว่นเสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

69 บริษัท เซ็ปเป้ จ�ำกัด (มหำชน)
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ              

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท  

 
ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าอยา่งน้อยมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
กำรแต่งตัง้กรรมกำร 
 
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 24. (ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวีธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลือกเพียงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจ านวนกรรมการที่จะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเลอืกบคุคลมากกวา่หนึง่คนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงให้แก่บคุคล       แต่

ละทา่นนัน้ได้เทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่ทัง้นี ้โดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้     
(4) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ
ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ 
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ข้อ 20. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

 
กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
 
ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีนัน้ ผู้สอบ

บัญชีซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปแล้วนัน้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งได้อีก ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

 
ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 
 เงินปันผลให้แบง่จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท า

เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
 ในกรณีที่บริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด ห้ามมิให้เรียกร้อง
ดอกเบีย้ตอ่บริษัท 

 
ข้อ 55.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน นอกจาก
ทุนส ารองดงักล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินส ารองอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ              

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท  

 
ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าอยา่งน้อยมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
กำรแต่งตัง้กรรมกำร 
 
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 24. (ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวีธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลือกเพียงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจ านวนกรรมการที่จะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเลอืกบคุคลมากกวา่หนึง่คนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงให้แก่บคุคล       แต่

ละทา่นนัน้ได้เทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่ทัง้นี ้โดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้     
(4) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ
ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ 
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ข้อ 20. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

 
กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
 
ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีนัน้ ผู้สอบ

บัญชีซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปแล้วนัน้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งได้อีก ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

 
ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 
 เงินปันผลให้แบง่จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท า

เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
 ในกรณีที่บริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด ห้ามมิให้เรียกร้อง
ดอกเบีย้ตอ่บริษัท 

 
ข้อ 55.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน นอกจาก
ทุนส ารองดงักล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินส ารองอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
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