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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 
 ประชุมเมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชัน้ 9 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนที  ออ่นอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศกัดิ์  รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
5. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ  
6. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสรุัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 
10. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  
 

ผู้บริหารบริษัท เซป็เป้ จ ากัด (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสขุสถิต ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
2. นายวรพงศ์    เกียรติด ารงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีขายและการตลาด 
3. นางญาตา ออ่นอิน ประธานเจ้าหน้าท่ีพฒันานวตักรรมองค์กร  
4. นางสาวมณีรัตน์ จารุกิจโสภา ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
5. นางสาวอภิวิชญ์ ชิระทานิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
6. นายณฐัวฒุิ จารุเมฆิน ผู้อ านวยการสายงานปฏิบตัิการ 
7. นายณฏัฐกิตติ์ พงศ์เลิศฤทธ์ิ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
8. นางสาวศรัณยา ธนาวดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
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9. นายชินวิทย์  เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์และการเงิน 
10. นางสาวจริญญา บรุาณสขุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 
ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด 
1. นายเขม็ทศัน์ มนสัรังษี กรรมการบริษัท 

2. นางวราภรณ์ มนสัรังษี กรรมการบริษัท  
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง              กรรมการบริหารสอบบญัชี 
2. นางสาวนิตินาถ  ขจรไตรเดช                 ผู้ช่วยผู้จดัการสอบบญัชี 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสพีแอลเอลอว์ จ ากัด 

1. นายปรีชา หยกวฒันา      ทนายความท่ีปรึกษาอาวโุส  
 

เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 
 นางสาววรรณรวี  จันทร์ภชูงค์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุ และชีแ้จงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุรับทราบดงันี ้ 

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

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

3. ผู้ใดท่ีประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือ นามสกลุ พร้อมระบวุา่เป็น
ผู้มาประชมุด้วยตวัเอง หรือรับมอบฉนัทะ ตอ่ท่ีประชมุและกรอกข้อมลูดงักลา่วลงในคปูองค าถามซึ่งอยู่ใน
เอกสารการลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือความถกูต้องในการบนัทึกรายงานการประชมุ 
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4. การลงคะแนนในแตล่ะวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามท่ีประชมุ
ในทกุ  ๆวาระวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่หากมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรด
ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกบ็บตัรคะแนน หากท่านใดน าสง่บตัรคะแนน
ล่าช้าหลงัจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบตัรท่ีเห็นด้วยเท่านัน้ ทัง้นี ้ในวาระท่ี 5 พิจารณา
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
เป็นรายบคุคล 

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

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

7. ผู้เข้าประชมุท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแตใ่น
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระท่ีผู้ เข้าประชมุทกุรายสามารถลงคะแนนได้
โดยไมถื่อวา่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 

8. เพ่ือเป็นการไมใ่ห้เสียเวลาการประชมุ เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะ
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุรับทราบในวาระถดัไป       

9. ก่อนออกจากห้องประชมุ ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก 

 
 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วต้อนรับผู้ ถือ

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุอีกครัง้หนึ่งพร้อมแถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ณ เวลานี ้มีผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 33 ราย และมีผู้รับมอบฉนัทะจ านวน 210 ราย รวมทัง้หมดจ านวน 243 ราย 
นับเป็นจ านวนหุ้นรวม 234,850,064 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.1599 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชมุ และขอเชิญผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุมจ านวน 2 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแตล่ะ
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วาระ แต่เน่ืองจาก ไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ดงักล่าว ประธานฯ จึง เสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุท่ีปรากฎตามหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นทกุท่านดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2560 
 
  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ตามท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ
แล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 
  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 โดยผลการนับคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้  

เห็นด้วย  จ านวน  234,879,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย จ านวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 
วาระท่ี 2 รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

  

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ปรากฎตาม
รายงานประจ าปีของบริษัท และค าอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
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พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว และก่อนท่ีจะรายงานผลการด าเนินงานด้านผลประกอบการของบริษัท 
ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน่วา่ การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ยงัเป็นเร่ืองท่ีบริษัทให้ความส าคญัอย่างตอ่เน่ือง โดยในปัจจบุนับริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
ดงักลา่วอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2561 พร้อมทัง้สง่เอกสารแบบประเมินตนเองเก่ียวกบั
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั ( Self Evaluation 71 ข้อ ) เข้าร่วมโครงการเพ่ือรอการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
ในขณะเดียวกันบริษัทยังพิจารณาทบทวนนโยบายตา่งๆ รวมไปถึงศึกษาบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของบริษัทเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันตามค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภายใน 18 
เดือน นบัจากวนัท่ีประกาศเจตนารมณ์ ทัง้นีบ้ริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือคดีความท่ีส าคญัซึ่งเก่ียวเน่ืองกับ
การทจุริตคอร์รัปชัน่แตอ่ย่างใด 
 

 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (“นางสาวปิยจิต”) ร่วมกับนายวรพงศ์  เกียรติด ารงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีขายและ
การตลาด (“นายวรพงศ์”) เป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ของบริษัทต่อท่ีประชุม โดยได้
น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับชมในรูปแบบวีดีโอ และได้เสนอรายงานท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทในปีท่ีผา่นมา โดยสรุปได้ดงันี ้ 

 
1. การรายงานด้านการเงนิในปี 2560 

 
นางสาวปิยจิตได้น าเสนอรายงานด้านการเงินด้วยการแสดงข้อมูลผ่านระบบวิดีทัศน์
พร้อมสรุปสาระส าคญัโดยย่อวา่ยอดขายของบริษัทในปี 2560 มีจ านวน 2,687.3 ล้านบาท 
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2559 เน่ืองมาจากในปีท่ีผ่านยังคงรวมยอดขาย
ของบริษัทย่อย Sappe Indonesia ก่อนจ าหน่ายหุ้นร่วมด้วย ดงันัน้หากพิจารณายอดขาย
รวมของบริษัทในปี 2560 เทียบกบัยอดขายปี 2559 แบบไมร่วมบริษัทย่อยจะท าให้มีอตัรา
การเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.6  เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  
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นางสาวปิยจิตรายงานเพ่ิมเติมถึงรายได้รวมของบริษัทวา่ สดัสว่นยอดขายสินค้าแบ่งตาม
ประเภทสินค้าหลกั 4 กลุ่ม ได้แก่  สินค้าประเภท Juice Drink มีสดัส่วนยอดขายร้อยละ 
71.7 ของยอดขายทัง้หมด สินค้าประเภท Functional Beverage มีสดัส่วนยอดขายร้อย
ละ 14.3 ของยอดขายทัง้หมด สินค้าประเภท Functional Powder มีสดัสว่นยอดขายร้อย
ละ 12.8 ของยอดขายทัง้หมด และสินค้าประเภท Ready to Drink มีสดัส่วนยอดขายร้อย
ละ 1.2 ของยอดขายทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัท สง่ออกสินค้าไปมากกว่า 80 ประเทศทัว่โลกโดย
สินค้าสว่นใหญ่ของบริษัทสง่ออกไปจ าหน่ายในทวีปเอเชียร้อยละ 38.4 รองลงมาเป็นการ
จ าหน่ายในประเทศไทยร้อยละ 36.4 กลุ่มประเทศแถบตะวนัออกกลางร้อยละ 14.1 และ
ประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 11.1 ตามล าดับ ท าให้รายได้รวมของ
บริษัทส าหรับทัง้ปี 2560 มีจ านวนรวมท่ี 2,687.3 ล้านบาท แยกเป็นสดัส่วนในประเทศ
ร้อยละ 36 และตา่งประเทศร้อยละ 74 
 
ก าไรขัน้ต้นของบริษัทส าหรับปี 2560 มีจ านวนร้อยละ 39.1 ทัง้นี เ้พราะต้นทุนขาย 
(COGS)  ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขาย (Selling 
Expense) บริษัทยังคงท าได้ค่อนข้างดี เป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไว้คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของ
รายได้ ซึ่งหลกั ๆ มาจากกิจกรรมทางการขายในช่วงหน้าร้อนในตลาดในประเทศ อย่างไร
ก็ตามคา่ใช้จ่ายในสว่นของการบริหาร (SG&A) มีการปรับตวัลดลงเลก็น้อยคิดเป็นร้อยละ 
8.8 ของรายได้ ดงันัน้ ในปี 2560 บริษัทจึงมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมอยู่ท่ี 400.5 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับก าไรสทุธิของปี 2559 แบบไม่
รวมบริษัทย่อย 
 
นอกจากนีน้างสาวปิยจิต ยงัรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท ออล โคโค 
กรุ๊ป จ ากดั (“ออลโคโค”) ให้ท่ีประชมุรับทราบ ซึ่งยงัไมม่ีการจดัท างบการเงินรวมกบับริษัท
เน่ืองจากเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ออลโคโค มีรายได้รวมส าหรับปี 2560ดีกวา่ท่ีคาด
ไว้และคาดวา่จะมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในปีตอ่ๆ ไป  
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2. แผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 
2.1 Company Direction  
นายวรพงศ์รายงานว่าในปีนีบ้ริษัทมุ่งเติบโตภายใต้กลยทุธ์ เติบโตด้วยนวตักรรมท า
ด้วยความสขุ โดยในปีนีม้ีแผนจะเพ่ิมกลุ่มประเภทสินค้าหลกัของบริษัทอีกหนึ่งกลุม่ 
ซึ่งได้แก่ Healthy Snack ซึ่งจะเป็นอีกก้าวส าคัญของบริษัทในการบริหารงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ในเบือ้งต้นมีการออกสินค้าใหม่ในกลุ่มนีม้าแล้วช่วง
ต้นไตรมาส 2 ท่ีผา่นมาซึ่งได้แก่ Sappe Beauti Jelly 

 
2.2 ตลาดในประเทศ  
นายวรพงศ์รายงานว่าปี 2560 เป็นอีกปีท่ีตลาดในประเทศท าผลด าเนินงานได้
ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกบัภาพรวมตลาดท่ีติดลบ โดยยอดขายของบริษัทมีอตัราเติบโต
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 ในขณะท่ีตลาดมีอตัราการเติบโตท่ีลดลงร้อยละ 3 ในช่วงต้นปี 2561 
ท่ีผ่านมาบริษัทมีการท ากิจกรรมทางการตลาดส าหรับสินค้า Beauti Drink หลาย
ช่องทาง อาทิเช่น TVC ,Radio และช่องทางออนไลน์ ผ่านแคมเปญ ขบัถ่ายดีอะไรก็
ออกมาดี ซึ่งในช่วงต้นปี 2561 มีการออกสินค้าใหม่ท่ีแตกไลน์ออกมาจาก Beauti 
Drink ได้แก่ Beauti Jelly เพ่ือขยายฐานผู้ บริโภคท่ีรักสุขภาพ นอกจากนีย้ังได้
กล่าวถึงการท ากิจกรรมทางการตลาดต่างๆ รวมไปถึง TVC ของสินค้า Preaw ร่วม
ด้วย โดยมีแผนจะออกสินค้าใหมใ่นช่วงไตรมาสท่ี 3 และ ไตรมาสท่ี 4 ตอ่ไป 

 
2.3 ตลาดต่างประเทศ  
ในปี 2560 ยอดขายต่างประเทศมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 ในเชิงมลูคา่ 
และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 ในเชิงปริมาณการสง่ออก เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยตัง้เป้า
อตัราการเติบโตของปี 2561 ไว้ท่ีเติบโตร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัยอดขายปี 2560 ซึ่ง
ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการท ากิจกรรมทางการตลาดต่างๆเพ่ิมมากขึน้ รวมไปถึง
เพ่ิมศกัยภาพของการจดัการหน้าร้านค้าให้ดีมากขึน้เพ่ือเพ่ิมความโดดเดน่ของสินค้า
เมื่อวางอยู่ในชัน้วาง รวมไปถึงการท าการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่ งท่ีได้รับการ



 

8 
 

ตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทออกสินค้าใหม่ 2 รายการ
ส าหรับ  Mogu Mogu ใน ปี นี ไ้ ด้ แก่  Mogu Mogu Grapefruit และ  Mogu Mogu 
Blackcurrant  

 
3.4 ออล โคโค 

นางสาวปิยจิตได้น าเสนอผลการด าเนินงานของออลโคโค ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบว่าในปี 
2560 ออลโคโค มียอดขาย 349 ล้านบาท มีอตัราเติบโตร้อยละ 130 เมื่อเทียบกับ
ยอดขายปีท่ีผ่านมา ซึ่งท าได้ดีกว่าเป้าท่ีตัง้ไว้คอ่นข้างมาก ต่อจากนัน้มีการรายงาน
แผนการด าเนินงานในปีนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทให้ความส าคญัใน 3 เร่ือง
ใหญ่ ได้แก่  
 

• การจัดจ าหน่ายสินค้า (Distribution) : มีการตกลงคัดเลือกผู้ จัด
จ าหน่ายในหลายประเทศเรียบร้อยแล้ว  

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

• การให้สิทธิในการเปิดร้านขาย (International Franchise) : ปัจจบุนั
มี 16 แห่งในประเทศไทย มี 1แห่ง ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และ 1 แห่งท่ี
ประเทศเกาหลี ซึ่งทกุแห่งถือวา่ได้รับการตอบรับคอ่นข้างดี และมีแผนจะ
เปิดเพ่ิมอีก 1 ประเทศในปี 2561  
 

3. ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
นางสาวปิยจิตได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศกัดิ”์) เป็นผู้รายงานเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุ 
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นายอดิศกัดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชมุเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR) ในปี 2560 
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

นายอดิศักดิ์ รายงานต่อท่ีประชุมถึงโครงการทางด้าน CSR ท่ี อิงกับผู้ ท่ีมี
ความส าคญักบัองค์กร 5 กลุม่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

• พนกังานของบริษัท:  ในปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีเซ็ปเป้น า 4 วินยัของการปฏิบตัิงานท่ี
เป็นเลิศนบัเป็นเร่ืองใหมท่ี่ท้าทาย แตเ่ตม็ไปด้วยความสนกุสนานเข้มข้นทัง้ปี 
โดยผลลพัธ์ของโครงการนีช้่วยให้ประสิทธิภาพงานของทัง้องค์กร และดชันีชี ้
วัดความสุขของพนักงานเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ในปีนีเ้ซ็ปเป้ยังได้ย้ายส่วน
ออฟฟิศจากเดิมเป็นอาคาร 3 ชัน้ รวมมาเป็นชัน้เดียวกันทัง้หมด เพ่ือเพ่ิม
พืน้ท่ีการท างานของพนกังาน และให้สอดคล้องกบัรูปแบบ 
การท างานท่ีสนกุสนานในแนวคิด “Playground” ตามคติ “Dare to Dream, 
Play to Win” ของเรา 

• ลกูค้าของบริษัท : บริษัทให้ความส าคญักบัสขุภาพของผู้บริโภคเป็นหลกั จึง
คิดค้นและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีไมม่ีสว่นผสมของน า้ตาล เพ่ือเป็นทางเลอืก
ให้กบักลุม่ผู้บริโภคท่ีเน้นดแูลสขุภาพ  

• Supplier ของบริษัท : บริษัทมีนโยบายการท าธรุกิจตอ่กนัด้วยความเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน อีกทัง้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ Supplier 
เพ่ือให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กนั 

• ผู้ถือหุ้น : บริษัทเน้นสร้างการเติบโตทางธรุกิจ และด าเนินธรุกิจด้วยความเป็น
ธรรม และโปร่งใส เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างยัง่ยืน 

• ชมุชนสงัคม : ในปี 2560 บริษัทจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมหลายโครงการ อาทิเชน่ 
โครงการ “วาน หว่าน ว่าน” เพ่ือให้คนในชมุชนได้ผลิตวตัถุดิบท่ีไมม่ีสารพิษ 
ได้มาตรฐาน และลดคา่ใช้จ่ายในการขนสง่, โครงการ SAPPE Together เติม
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ความสุขสู่สังคม เพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างลูกค้า ชุมชน และ Supplier, โครงการเซ็ปเป้ สานรัก ส่งเสริมลูก
กตัญญู, โครงการ 5ส. ฉบับเซ็ปเป้, โครงการชุดเก่าเราขอปี 3, โครงการ
แบ่งบุ๊คปี 2และโครงการมอบอปุกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลชมุชน เป็นต้น 

 

เมื่อจบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
มติท่ีประชุม วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(“นายผดงุเดช”) เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ โดยนายผดงุเดชได้รายงานว่างบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไมม่ีเง่ือนไขและผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ
บริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผา่นการสอบทานจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบด้วยแล้วตามท่ีเสนอทกุประการ 
โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

เห็นด้วย  จ านวน  235,011,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บตัรเสีย จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.69 บาทจากก าไรสทุธิของงวดการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 210.01 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ท่ีจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจาก      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี2560 ปี 2559 
ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 419.80 400.91 
เงินปันผลต่อหุ้นประจ าปี (บาทต่อหุ้น) 0.69 0.54 
รวมการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด (ล้านบาท) 210.01 163.27 

 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายเมื่อได้รบั
การอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

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

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้   
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีเสนอทกุประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

เห็นด้วย  จ านวน  235,026,876 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บตัรเสีย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

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

ทัง้นีเ้น่ืองจากประธานฯ เป็นผู้ ท่ีถูกก าหนดให้ออกตามวาระนี ้จึงขอเรียนเชิญให้นายอดิศกัดิ์        
รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศกัดิ์”) ท าหน้าท่ีเป็นประธานใน
วาระนีแ้ทน   
  นายอดิศกัดิ์รายงานวา่ปัจจบุนักรรมการของบริษัท มีจ านวน 10 คน ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นี ้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด มี
จ านวน 3 คน คือ  
 1. นายนที ออ่นอิน  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 



 

13 
 

 3. นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 

  ทัง้นี ้นายอดิศกัดิ์ ได้แจ้งว่าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 คน ออกจากท่ีประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะ
เสร็จสิน้ และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ ถือหุ้นให้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2561  ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้น
รายใดเสนอช่ือกรรมการมายงับริษัท 
 
  นายอดิศกัดิ์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิใน
ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 คนแล้ว จึงเห็นควรให้
เลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 คนข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 คน ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   
 

นายอดิศกัดิ์เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ให้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่ นายนที อ่อนอิน               
นางนิรัชรา ศิริอ าพนัธ์กลุ และนางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบคุคล
เป็นดงันี ้  

1. นายนที อ่อนอนิ 
  เห็นด้วย  จ านวน  232,242,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7396 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     2,964,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.2604 
  งดออกเสียง จ านวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
   บตัรเสีย  จ านวน                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
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2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี 
เห็นด้วย  จ านวน  232,242,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7396 

  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน      2,964,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.2604 
งดออกเสียง จ านวน                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บตัรเสีย  จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 
3. นางนิรัชรา ศิริอ าพันธ์กุล 

  เห็นด้วย  จ านวน 232,242,081   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.7396 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     2,964,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.2604 

  งดออกเสียง จ านวน              0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
บตัรเสีย  จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2561 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยค านึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ รวมทัง้ปริมาณธรุกรรมท่ี
จะเพ่ิมขึน้ในปี 2561 จึงเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนไมเ่กิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) ดงันี ้
 

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 
 

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 
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2. บ าเหน็จกรรมการ: พิจารณาจากผลก าไรสทุธิประจ าปี 2561 โดยให้อยู่ในดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัทในการจดัสรร 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึ งเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 อนึ่ง ใน
วาระนีก้รรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระท่ีออกเสียงแทนผู้มอบฉนัทะตามท่ีเห็นสมควร
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไมถื่อวา่มีส่วนได้เสียเน่ืองจากเป็นการก าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะมิใช่
เป็นการให้คา่ตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้
   เห็นด้วย  จ านวน  235,154,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9778 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           52,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0222 
งดออกเสียง จ านวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย  จ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วาระทึ่ 7  พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่
สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคบับริษัทก าหนดว่า ให้ท่ีประชมุสามญัประจ าปีแตง่ตัง้
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ผู้สอบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีนัน้ โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ 
พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท 

  

ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยตลอดจนก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

 

1. การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย: เห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งดงัมีรายนามตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชี
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561   

1. คณุสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4409 หรือ 
 (คณุสรีุย์รัตน์เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตัง้แตปี่ 2560) 
2. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 8509 หรือ  
3. คณุมาริษา   ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5752       

                  
 ในสว่นของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้

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

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

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

 

      ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น 
ไม่มีความสมัพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 
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2. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฎตามตารางด้านล่างนี)้ ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีน้อยกว่าปี 2560 พร้อมกันนี ้ขออนมุตัิ
คา่ใช้จ่ายอื่น เช่น คา่เดินทาง คา่เอกสาร/ส่ิงพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดตอ่สื่อสาร แตไ่มเ่กินร้อยละ 10 ของ
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีในครัง้นีด้้วย   

 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อส านักงาน 

สอบบัญชี 

ค่าสอบบัญชี หมายเหตุ 

ปี 2560 ปี 2561  
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 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 เท่าเดิม 
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 เท่าเดิม 
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co 55,000 55,000 เท่าเดิม 
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 % 
   

  ส าหรับค่าสอบบัญชีท่ีเสนอในปีนี ้พิจารณาจากปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทและ
บริษัทย่อยท่ีจะด าเนินการภายในปี 2561 นี ้และการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว 
ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว  

 

แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีรายอืน่
ก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจดัส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีตอ่บริษัทได้ตามก าหนดเวลา จึง
มัน่ใจได้วา่บริษัทจะมีการจดัท างบการเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเพ่ิมเติมวา่ ในปี 2560 บริษัทย่อยของบริษัทไมม่ีการ
จ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัส านกังานสอบบญัชีของบริษัท 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น   
 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561  

                       ช่ือ  เลขทะเบียน      จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
1. คณุสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง      4409  1 ปี (ตัง้แตปี่ 2560) 
2. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์          8509        - 
3. คณุมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752                   -  

 
และมีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีในบริษัทย่อย ดงันี ้

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

 
และมีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดงันี ้

1. Stephen YS Chan & Co เป็นผู้ สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited 
และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited 

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

 
และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,000,000 
บาท พร้อมทัง้อนมุตัิคา่ใช้จ่ายอ่ืน เช่น คา่เดินทาง คา่เอกสาร/สิ่งพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดตอ่สื่อสาร แตไ่ม่
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เกินร้อยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัชี โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นดงันี ้  

เห็นด้วย  จ านวน     235,208,581   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              0   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน                       0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย  จ านวน                       0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซป็เป้ จ ากัด (มหาชน) ข้อ 35 
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 21/2560 วา่ด้วยเร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ 
ซึ่งก าหนดให้มีการแก้ไข มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและสอดคล้องกับ
แนวทางของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) ข้อ 35 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
  ข้อ 35 ประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการ จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการ 
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนั (45 วนั) นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือเช่นวา่นัน้จากผู้ถือหุ้น 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือ
หุ้นทัง้หลายท่ีเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆรวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวนั (45 วนั) นบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือวา่เป็นการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดขึน้จากการ
จดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง
ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งได้แก่ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน (25 คน) 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด    

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) ข้อ 35 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบั
ของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ข้อ 35 โดยผลการนับคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นดงันี ้ 
 

เห็นด้วย  จ านวน     235,208,581   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                        0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง จ านวน                        0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย  จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 
วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรในโครงการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งท่ี 2 
(SAPPE-WA2) 
 
  วาระท่ี 9.1 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทนุจดทะเบียน
ของบริษัท รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระท่ี 9.5 เพ่ือรองรับโครงการโครงการการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทตอ่ผู้บริหารท่ีเป็นพนกังานและพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (SAPPE-WA2) 



 

21 
 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั”) มาตรา 136 ก าหนดให้บริษัทจะเพ่ิมทนุจดทะเบียนได้เมื่อหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ได้
ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีหุ้นท่ียังจ าหน่ายไม่ครบและหุ้นท่ี
เหลือดงักลา่วจะต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท  
ในการนีบ้ริษัทมีหุ้นสามญัท่ียงัมิได้จ าหน่าย จ านวน 251,920 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นท่ี
ออกมาเพ่ือรองรับโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทตอ่ผู้บริหารท่ี เป็นพนกังาน
และพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAPPE-WA1) ตามท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
3/2556 ซึ่งเมื่อจบโครงการมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิและสิน้ผลไป เท่ากับจ านวนหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ียงัมิได้จ าหน่าย 
  ทัง้นีเ้พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
จ านวน 304,620,000 บาท (สามร้อยสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิได้
จ าหน่ายออก จ านวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยย่ีสิบหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ซึ่งเป็นหุ้นท่ีเหลือจากโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทตอ่ผู้บริหารท่ีเป็นพนกังาน
และพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAPPE-WA1) 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนับ
คะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 
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เห็นด้วย  จ านวน     231,821,281   เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5599 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         3,387,300   เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.4401 
งดออกเสียง จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บตัรเสีย  จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 
 วาระที่ 9.2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้ 

    สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิมจ านวน 304,620,000 บาท (สามร้อยสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตดัหุ้ น
สามญัท่ียงัมิได้จ าหน่ายออก จ านวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยย่ีสิบหุ้น) มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 9.2 ข้างต้น และเพ่ือให้การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว
มีผลโดยสมบรูณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

ข้อ 4.     ทนุจดทะเบียนจ านวน      304,368,080 บาท    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่น 
                                                                                  แปดพนัแปดสิบบาท) 
         แบ่งออกเป็น    304,368,080 หุ้น      (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมืน่ 
                                                                                    แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ          1 บาท     (หนึ่งบาท)  
  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั  304,368,080 หุ้น    (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่น 
                                                                                 แปดพนัแปดสิบหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธิ         -  หุ้น    (-) 
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ทัง้นีเ้สนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. 
เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอทกุประการ 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 
 

เห็นด้วย  จ านวน     231,821,281   เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5599 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         3,387,300   เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.4401 
งดออกเสียง จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
บตัรเสีย  จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
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วาระท่ี 9.3 พจิารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งท่ี 2 
(SAPPE-WA2) 

นายอเนก ลาภสขุสถิต ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (“นายอเนก”) อีกทัง้ยังเป็นผู้ดแูลฝ่าย
บริหารทรัพยากรบคุคลอยู่ขณะนี ้ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ โครงการ SAPPE-WA2 เป็นโครงการท่ีจดัขึน้
ส าหรับพนกังานของบริษัทตัง้แต่ระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ซึ่งเป็นกลุม่คนท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
ผลประกอบการและการเติบโตอย่างมัน่คงของบริษัทในอนาคต โครงการนีจ้ะเป็นการสร้างแรงจงูใจในการ
ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุขององค์กรโดยให้
มีสว่นได้ สว่นเสียร่วมกนักบัผลประกอบการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทตอ่ผู้บริหารท่ีเป็นพนกังานและพนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 
2 (SAPPE-WA2) ซึ่งมีรายละเอียดส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย  ซ  : 

   

ไม่เกิน 4,070,000 หน่วย 

มลูค่าการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ต่อหน่วย 

 0 บาท (ศนูย์บาท) 

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

ราคาตลาด 

(ที่มาของการก าหนดราคา) 

ซ  :   22.84 บาท/หุ้น ราคาตลาดค านวณโดยอ้างอิงราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนักหุ้ นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันท าการ ก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้ ได้แก่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 
มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่  ทจ. 
72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่. 
ต่อบคุคลในวงจากดั 

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัให้เสนอขาย 
SAPPE-WA2  ทัง้นี ้ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการก าหนด
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแลว้  

อายขุองใบส าคัญแสดงสทิธิ :   4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

วิธีการจดัสรร : จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้ รับ
ช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

ผู้บริหารและพนกังานที่ได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิจะต้องมีคุณสมบัติ 
ดงันี ้

1. มีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทในระดบั Division Manager ขึน้ไป 

2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบส าคัญ มาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัถงึวนัที่ 31 มีนาคม 2561 

3. ได้รับผลประเมินการท างานของบริษัท ประจ าปี 2560 ตัง้แต่ระดับ 
rating 2 (ไม่น้อยกว่ากลุม่ค่าเฉลีย่ขององค์กร) เป็นต้นไป 

ส าหรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทัง้ 3 ข้อ แต่คณะกรรมบริหาร 
(executive committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพ
และมีความส าคัญต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนุมัติได้โดยต้องเป็นมติ
เอกฉนัท์  

ทัง้นี ้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนกังานแต่ละรายจะได้รับ 
ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ ความ
รับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะท าให้แก่บริษัทใน
อนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทให้กบัพนกังานแต่ละรายดงักลา่ว 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ 
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จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิ 

:   ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนด นบัจากวันที่ออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

ระยะเวลา 
(เดือนท่ี) 

ใช้สทิธิได้ 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคัญแสดง

สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร) 
12 20% 

18 30% 
24 40% 
30 55% 

36 70% 
42 100% 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สทิธิได้ในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ใบแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถ
สะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆไปตลอดอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ
แล้ว ใบส าคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 
ส าหรับการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายใุบส าคัญแสดง
สทิธิ ซึง่หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลือ่น
เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัครบก าหนดอายใุบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตอ่ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทครัง้ท่ี 2 (SAPPE-WA2) ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ท่ี 2 (SAPPE-WA2) และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสียงคดัค้าน โดยผล
การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

 
เห็นด้วย  จ านวน     79,205,260   เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.3873 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       6,351,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   7.4089 
งดออกเสียง จ านวน          174,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.2038 
บตัรเสีย  จ านวน         0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 

วาระท่ี 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทต่อ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ท่ี 2 (SAPPE-WA2) 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากวาระ 9.3 ท่ีผา่นมาซึ่งเป็นเร่ืองขออนมุตั ิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ตอ่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทครัง้ท่ี 2 (SAPPE-WA2) วาระนีจ้ึงเป็นการเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SAPPE-WA2  
                        คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในโครงการ SAPPE-WA2 ให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท จ านวน 51 ราย ซึ่งมี
ผู้บริหารและพนกังานท่ีได้รับสิทธิมากกวา่ 5 % จ านวน 3 ราย (เป็นกรรมการของบริษัท 2 ราย) รวมเป็นหุ้น
จ านวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.03  ของหุ้นทัง้โครงการ รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4  
ซึ่งมีรายละเอียดส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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รายชื่อกรรมการท่ีจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 2 (SAPPE – WA2) 

 
รายชื่อผู้บริหารที่เป็นกรรมการ 

 
จ านวนใบส าคัญแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ได้รับการจัดสรรต่อจ านวน
ใบส าคัญแสดงสทิธิทัง้หมด 

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

 

รายชื่อพนักงานท่ีจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธ ิ(SAPPE-WA2) เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 

ส าหรับพนกังานท่ีได้รับการจดัสรร SAPPE-WA2 เกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนหลกัทรัพย์ทัง้โครงการ 
ต้องได้รับการอนมุตัิเป็นรายบคุคล มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายชื่อพนกังาน 

 
อายงุาน 
(ปี) 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ
(กรณีเป็นกรรมการ) 

 

จ านวน
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีได้รับ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ได้รับการจดัสรรต่อจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

*ผลประโยชน์ท่ีได้รับจาก
โครงการ SAPPE-WA2 
เมือ่ค านวณเป็นยอดเงิน 

(บาท) 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 
(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

5 7/7 250,000 6.14 570,000 

นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

16 7/7 250,000 6.14 570,000 

นางญาตา  อ่อนอิน 
(ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันานวตักรรม) 

15 - 250,000 6.14 570,000 

*หมายเหต:ุ ค านวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด รายละเอียดเป็นไปตามค าอธิบายเร่ือง ราคาใช้สิทธิ และ ราคาตลาด  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
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สามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ท่ี 2 (SAPPE-WA2) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ข้างต้น 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในโครงการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครัง้ท่ี 2 
(SAPPE-WA2) และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุออกเสียงคดัค้าน โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็น
ดงันี ้ 
                   (1) นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 

เห็นด้วย  จ านวน     174,421,858   เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3932 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         6,351,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.5103 
งดออกเสียง จ านวน            174,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0965 
บตัรเสีย  จ านวน           0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

                    (2) นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ 
เห็นด้วย  จ านวน     181,945,507   เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5372 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         6,351,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.3702 
งดออกเสียง จ านวน            174,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0927 
บตัรเสีย  จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

                   (3) นางญาตา ออ่นอิน 
เห็นด้วย  จ านวน     228,433,011   เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2223 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         6,351,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.7034 
งดออกเสียง จ านวน            174,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0744 
บตัรเสีย  จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
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วาระท่ี 9.5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือรองรับโครงการการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ท่ีจะซือ้หุ้ นของบริษัทต่อผู้ บริหารท่ีเ ป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั ง้ ท่ี  2 (SAPPE-WA2) 
รายละเอียดตามวาระ 9.3 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญ 
จ านวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหุ้น) มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 1 บาท คิดเป็นทนุท่ีเพ่ิมขึน้จ านวน 4,070,000 
บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นบาท) 
                         ดังนัน้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปแผนท่ีวางไว้และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
กฎหมาย ในครัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพนัแปดสิบ
บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพนัแปดสบิ
บาท) โดยการออกหุ้นสามญั จ านวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท   เพ่ือ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตอ่ผู้บริหารท่ีเป็นพนกังานและพนกังานของบริษัท 
ครัง้ท่ี 2 (SAPPE-WA2) 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ข้างต้น 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

 

เห็นด้วย  จ านวน     228,683,081   เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2252 
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ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       6,351,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.7005 
งดออกเสียง จ านวน          174,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0743 
บตัรเสีย  จ านวน         0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วาระท่ี 9.6 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทในวาระ 9.5 โดยเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 304,368,080 บาท (สาม
ร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพนัแปดสิบบาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 308,438,080 บาท (สาม
ร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพนัแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามญั จ านวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้าน
เจ็ดหมื่นหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และเพ่ือให้การลดทนุจดทะเบียนดงักล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 ข้อ 4.     ทุนจดทะเบียนจํานวน   308,438,080 บาท    (สามร้อยแปดล้านสี�แสนสามหมื่น

           แปดพนัแปดสิบบาท) 

  แบ่งออกเป็น       308,438,080 หุ้น   (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมืน่

 แปดพนัแปดสิบหุ้น) 

  มลูค่าหุ้นละ          1 บาท    (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเป็น 

                หุ้นสามญั  308,438,080 หุ้น    (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมืน่

              แปดพนัแปดสิบหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ     - หุ้น     (-) 

         ทัง้นีเ้สนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี
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อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

 

เห็นด้วย  จ านวน     228,683,281   เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2252 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         6,351,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.7005 
งดออกเสียง จ านวน            174,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0743 
บตัรเสีย  จ านวน            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ แจ้งวา่ท่ีประชมุได้พิจารณาตามวาระท่ี 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระ
ท่ี 10 ซึ่งเป็นการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมนัน้  เน่ืองจากตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท     
จดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคณุภาพการจัดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท่ีประชุมจึงควร
พิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกบัผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดโดยรวม  
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 ในวาระนี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น
ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

 
 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะท่านอ่ืนวา่มีผู้ใดประสงค์จะซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมแล้ว 
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทในวนันี ้
โดยบริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิด
การประชมุ 

 
ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
     

 ลงช่ือ__________________________ประธานท่ีประชมุ 

                               (นายนที ออ่นอิน) 
 
 

            ลงช่ือ___________________________เลขานกุารบริษัท     
  (นางสาวศรัณยา ธนาวดี)    
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