
 

    
 

       วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  
 2.  รายงานประจ าปี 2559 (CD-ROM) 
 3.  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี

ออกตามวาระ 
 4.  ข้อมลูและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
 6.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 7.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าประชมุ 
 8.  ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 9.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ  
 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัพธุท่ี 15 มีนาคม 2560 
ได้มีมติ เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี  2560 ใน วัน พุธที่  26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.                 
ณ ห้องศรีนครินทร์1 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่ น เลขที่  333 ถนนศรีนครินทร์       
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2559  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เลขานุการท่ีประชุมได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 1) 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกต้องตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ 
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การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั ในปี 2559 ตามท่ี

ปรากฎในรายงานประจ าปี 2559 (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  
 
การลงมต ิ:  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
  
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อท่ี 45 ของ

ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา 

  
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัติ              

งบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง 
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

 
การลงมต ิ:   วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก าหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัส ารอง
ตา่งๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และตามข้อ 54 ของข้อบงัคบับริษัทก าหนดเร่ืองการจ่ายเงินปันผลวา่ห้ามมิให้บริษัท 
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ี
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เงินปันผลให้
แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้ น หุ้ นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตบ่ริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.54 บาทจากก าไรสุทธิของงวดการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 163.27 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.7 ของ
ก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2560 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้ นในวันท่ี  9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  23 
พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560  

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี ้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี2559 ปี 2558 
ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 400.91 313.92 
เงินปันผลตอ่หุ้นประจ าปี (บาทตอ่หุ้น) 0.54 0.42 
รวมการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด (ล้านบาท) 163.27 126.56 
 

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จัดสรร   
ก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้วเป็นจ านวน 30,462,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดแล้ว  
 

การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามข้อ 20 ของข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากต าแหน่งในจ านวนท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกับ
จ านวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่ 
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1. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ ต าแหน่ง  กรรมการและประธานบริษัท 
2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ต าแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 
3. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ ต าแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบตัิการ 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการบริษัทท่ีจะออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ รวมทัง้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยประวตัิโดยสงัเขปของทัง้ 3 คนได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนีแ้ล้ว (รายละเอียดปรากฎตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 3)  

 
การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัท 
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 
ทัง้นี ้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ 
จากบริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น
ท านองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจ ะ
พิจารณาก าหนด 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : เพ่ือให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและ

ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทชัน้น าอื่นๆ ประกอบกับการพิจารณาปริมาณ
ธุรกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2560 แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม  
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 เป็นจ านวนไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้าน) 
บาท รายละเอียดดงันี ้
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1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม มีรายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2560 2559 

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

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

 

2. บ าเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพจิารณาจากผลก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 โดย
ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร 

 

ทัง้นี ้ไมม่กีารให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ  
 

การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้   
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคบับริษัทก าหนดว่า ให้ท่ีประชุม
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่
ผู้สอบบญัชีนัน้ โดยผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
  เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนาม
ตอ่ไปนี ้โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทประจ าปี 2560  

                       ช่ือ                  เลขทะเบียน      จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 1. คณุสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 3 ปี (ในปี 2555 – 2557) 
 2. คณุบณัฑิต ตัง้ภากรณ์  8509                  - 
 3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752                  - 
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ในสว่นของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เซป็เป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
บริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 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 
 
โดยผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็น   
ผู้ ถือหุ้น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ  
 

   2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 3,000,000 บาท  (รายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่างนี)้ ซึง่เป็น
วงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมากกว่าปี 2559 พร้อมกันนี ้ขออนุมตัิค่าใช้จ่ายอื่น 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีพร้อมกนัในครัง้นีด้้วย   
 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อส านักงาน 

สอบบัญช ี

ค่าสอบบัญช ี
หมายเหตุ 

ปี 2559 ปี 2560 

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

DongShen CPAs 
- 350,000 *จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท

แล้วเสร็จเมื่อพฤศจิกายน 
2559 และจะเร่ิมจดัท างบ
การเงินในปี 2560  

รวม  1,889,000 2,624,000 เพิ่มขึน้ 39 % 
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อนึง่ แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบ
บัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาสและ
รายปีต่อบริษัทได้ตามก าหนดเวลา จึงมัน่ใจได้ว่าบริษัทจะมีการจดัท างบการเงิน
ได้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครัง้ท่ี  1/2560 เมื่อวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว เน่ืองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติ 
งานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแล้ว 

 

 ส าหรับปี 2559 บริษัทย่อยของบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-
Audit Fee) ซึง่ได้แก่ การรายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและภาษีอากร ให้แก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกับส านักงานสอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2559 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,200,000 บาท 

 

การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
 จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบังคับบริษัท ก าหนดว่า ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้       
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
เร่ืองอื่นนอกจากท่ีได้ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเร่ืองอื่นๆ อีก เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ท่ีประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะ
เร่ืองท่ีมีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
โดยรวม  

 
 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น  โดยบริษัทก าหนดให้
วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยจะ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) 
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมตัง้แต่
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เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน เป็นผู้ รับหนงัสือมอบฉนัทะแทน
ประธานกรรมการ และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็ว
ย่ิงขึน้ จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดน าหนงัสือมอบอ านาจตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 หรือ 6 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 
20 บาท และหลกัฐานการมอบอ านาจรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมี
บาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย   
 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดน าส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลกัฐานการมอบอ านาจรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 รวมทัง้แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง เลขานุการบริษัท  
เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เลขที ่2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 ภายในวันพุธที ่12 เมษายน 2560 จกัเป็นพระคณุย่ิง  
 

 บริษัทขอสงวนสิทธิไมรั่บลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข  
  
 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์       
02-319-4949 ตอ่ 312 หรือ ตอ่ 4144 
        ขอแสดงความนบัถือ  
 

  
 (นายนที ออ่นอิน)  
  ประธานกรรมการ  

 
  


