รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่ อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องบอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ
แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายนที
2.
นายอดิศกั ดิ์
3.
นายอนันท์
4.
นางสาวปิ ยจิต
5.
นายอานุภาพ

อ่อนอิน
รักอริยะพงศ์
รักอริยะพงศ์
รักอริยะพงศ์
รักอริยะพงศ์

6.
7.
8.
9.

ศิริอาพันธ์กลุ
เธียรอัจฉริยะ
ตริยางกูรศรี
ประลองศิลป์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานบริษัท
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ และรักษาการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จารุมณีโรจน์
อ่อนอิน
ลาภสุขสถิต
ธนาวดี

ประธานเจ้ าหน้ าที่ขายและการตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการฝ่ ายกลยุทธ์และการเงิน
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และเลขานุการบริษัท

นางนิรัชรา
นายธนา
นางสาวกัลณิการ์
นายสุรัตน์

ผู้บริหาร
1.
นายเมธี
2.
นางญาตา
3.
นายอเนก
4.
นางสาวศรัณยา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1.
นางสาวพรทิพย์
ริมดุสิต
2.
นางสาวอารี ยา
เชิดเกียรติกลุ
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมายสยามซิตี ้ จากัด
1.
คุณภัทรนิษฐ์
บุญบานเย็น
2.
คุณพิมพ์สิริ
หาญพานิชเจริ ญ
3.
คุณณัฏฐ์ รดา
เรื องวุฒิฐิติกลุ
เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
นางสาวปาลิกา โมกขะเวส ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
เข้ าร่วมประชุม และชี ้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตาม
จานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่านัน้
2. ในการเสนอความเห็นหรื อคาถาม ขอให้ เสนอให้ ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนันๆ
้ หากท่านใด
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ ขอให้ นาเสนอเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุมแล้ ว และบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรื อคาถาม กรุณาแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมระบุว่าเป็ นผู้มา
ประชุม ด้ วยตัวเอง หรื อรับมอบฉันทะ ต่อที่ ประชุม และกรอกข้ อมูลดังกล่าวลงในคูปองคาถามซึ่งอยู่ใน
เอกสารการลงคะแนน และส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อความถูกต้ องในการบันทึกรายงานการประชุม
4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิ ดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมใน
ทุกๆ วาระว่าจะมีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ หากมีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในวาระใดโปรดทา
เครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ ้นเพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนาส่งบัตรคะแนน
ล่าช้ าหลังจากการปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ วจะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้ วยเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ในวาระที่ 5 พิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ขอให้ ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
เป็ นรายบุคคล
5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้ าหน้ าที่จะนาบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
รวมทัง้ บัตรเสี ย (ถ้ ามี ) ในแต่ล ะวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดที่ เข้ าร่ วมประชุม ในวาระนัน้ ๆ
คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
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6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชดั เจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง
หรื อมี การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มี การลงนามกากับ หรื อมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี
คัสโตเดียน) เป็ นต้ น
7. ผู้เข้ าประชุมที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ เว้ นแต่ในวาระ
ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระที่ผ้ เู ข้ าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้ โดย
ไม่ถือว่ามีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
8. เพื่ อ เป็ นการไม่ให้ เสี ย เวลาการประชุม เมื่ อ ประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็ จ แล้ ว จะ
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป
9. ก่อนออกจากห้ องประชุม ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ที่บริเวณประตูทางออก
เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉัน ทะที่ เข้ าร่ วมประชุม อีกครัง้ หนึ่ง พร้ อมแถลงต่อที่ ประชุม ว่า ณ เวลานี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุม ด้ วยตนเองจ านวน 46 ราย และมี ผ้ ูรับ มอบฉัน ทะจ านวน 93 ราย รวมทัง้ หมดจ านวน 139 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้นรวม 244,534,714 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81.15 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจานวน 2 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ แต่
เนื่ องจาก ไม่มี ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ ดังกล่าว ประธานฯ จึง เสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกท่านดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจาปี 2558 เมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
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เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้น ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 244,789,174 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 2

รับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558

ประธานฯ ได้ แจ้ ง ต่อที่ ป ระชุม ว่าผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2558 ปรากฎตาม
รายงานประจาปี ของบริษัท และคาอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ หรื อ MD&A ซึ่งได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญ ประชุม ครัง้ นีแ้ ล้ ว และได้ รายงานถึงความคืบหน้ าเกี่ ยวกับนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับผลประเมินความคืบหน้ าในเรื่ องการป้องกันการมี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชัน่ จากสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 3 (Established) ซึ่งเป็ นระดับที่แสดงให้ เห็นถึง
ระดับขอบเขตนโยบายของบริ ษัทในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีการสื่อสาร ฝึ กอบรมให้ พนักงานมี
ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิ บัติต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น และในปี 2559 นี ้
บริษัทจะศึกษาบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อ เตรี ยมความพร้ อม
เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตามคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตต่อไป นอกจากนี ้ บริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรื อคดีความที่สาคัญซึง่ เกี่ยวเนื่องกับ
การทุจริตคอร์ รัปชัน่ แต่อย่างใด
ต่อ จากนัน้ ประธานฯ ได้ ข อให้ นางสาวปิ ยจิ ต รั ก อริ ย ะพงศ์ กรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร (“นางสาวปิ ยจิต”) เป็ นผู้นาเสนอผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ของบริ ษัทต่อที่ประชุม
โดยนางสาวปิ ยจิตได้ นาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับชมในรูปแบบวีดีโอ และได้ เสนอ
รายงานที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทในปี ที่ผา่ นมา โดยสรุปได้ ดงั นี ้
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1. การขายสินค้ าในต่างประเทศ :
1.1 ประเทศจีน : แม้ บริ ษัทมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนผู้จดั จาหน่ายสินค้ า (Distributor)
ในประเทศจีนช่วงปลายปี 2557 แต่บริษัทก็สามารถกลับเข้ าไปจาหน่ายสินค้ าใน
ประเทศจีนได้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ทัง้ นี ้ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ ารายใหม่
ค่อ นข้ างเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จ ค้ าปลี ก รู ป แบบ Modern Trade เป็ นส่วนใหญ่ แต่
ตลาดหลัก ในประเทศจี น ซึ่ ง เป็ นตลาดการค้ า ปลี ก แบบดัง้ เดิ ม (Traditional
Trade) ยังไม่สามารถกระจายสินค้ าได้ ตามเป้าหมายนัก บริ ษัทจึงยังมีความท้ า
ทายในการปรับปรุ งแผนงานการกระจายสินค้ าในช่องทางอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ การ
กระจายสิ นค้ าครอบคลุม Traditional Trade ดี ขึ น้ ตลอดจนสามารถมี Visibility
สินค้ าที่แข่งขันกับสินค้ าลอกเลียนแบบได้
1.2 ประเทศอินโดนีเซีย : เนื่องจากปั ญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซียจึงทา
ให้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินรู เปี ย (IDR) ต่อดอลลาร์ สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงไปมาก
จากเดิม 12,000 รูเปี ยต่อดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 15,000 รูเปี ยต่อดอลลาร์ สหรัฐ จึง
กระทบต่อการจับจ่ายใช้ สอยของคนอินโดนีเซีย ค่อนข้ างมาก ส่งผลให้ ยอดขาย
สินค้ าของบริษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้ าในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากอินโดนีเซียหรื อจีน
ยังคงเติบโตได้ ดีตามเป้าหมาย แต่ยงั ไม่เพียงพอที่จะชดเชยยอดขายสินค้ าในจีน
และอินโดนีเซียที่ลดลงได้
2. การขายสินค้ าในประเทศไทย :
2.1 บริ ษัทได้ วางจาหน่ายเครื่ องดื่ม เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ โฉมใหม่ แบบไม่มี ส่วนผสม
ของน ้าตาล ซึ่งถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของเครื่ องดื่มประเภท Functional Drink ที่
ตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคที่รักสุขภาพได้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ บริษัทเรี ยกแคมเปญนี ้ว่า “No Worry
No Calories” ทัง้ นี ้ ยอดขาย เซ็ ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ โฉมใหม่ ตัง้ แต่เริ่ ม ออกสินค้ า
เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 เติบโตขึ ้นร้ อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ยอดขายของปี ที่ผา่ นมา
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2.2 บริ ษัทได้ ดาเนินการติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่ในโรงงานคลอง 13 เป็ นที่เรี ยบร้ อยและ
สามารถเดินเครื่ องจักรเพื่ อผลิตสินค้ าได้ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 นอกจากนี ้
บริ ษั ท มี แผนการลดต้ น ทุน การผลิ ต โดยลดจ านวนการใช้ พ ลาสติก ต่อ ขวดให้
น้ อยลง ลดการใช้ พลาสติกโดยใช้ ฝาขวดแบบฝาสัน้ (Short Neck) และรวมฐาน
การผลิ ตจากโรงงานบางชันให้ ม าอยู่ ที่โรงงานคลอง 13 ซึ่ง ได้ ดาเนินการเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วในปี ที่ผา่ นมาเช่นกัน
2.3 จัดตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศไทย ได้ แก่ บริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
รวมทังได้
้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในฮ่องกง และประเทศจีนด้ วย
2.4 ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมุ่งเน้ นขายสินค้ าใน 3 แบรนด์หลักของบริ ษัทได้ แก่ เซ็ปเป้ อโล
เวร่ า เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ และกาแฟเพรี ยว ซึ่งสินค้ าทัง้ 3 แบรนด์ก็สามารถครอง
ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) เป็ นอันดับหนึ่งในเดือนธันวาคม 2558 โดย
เซ็ปเป้ อโล เวร่ า สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้ ถึงร้ อยละ 51 ของตลาดน ้า
ผลไม้ ที่มีว่านหางจระเข้ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้
ร้ อยละ 33 ของตลาด Casual Healthy Drink และกาแฟเพรี ยวสามารถเอาชนะ
คู่แข่งขึน้ มาเป็ นอันดับ หนึ่งในเชิ ง ยอดขายที่ เป็ นตัวเงิ น (Value) ส าหรับ ตลาด
Functional Coffee
นอกจากนี ้ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ ยังได้ รับรางวัล สุดยอดแบรนด์แห่งปี หรื อซุปเปอร์
แบรนด์ ประจ าปี 2015 (Superbrands Thailand 2015) ในกลุ่ ม ธุ รกิ จ เครื่ องดื่ ม
Functional Beverage อีกด้ วย
2.5 ในส่วนกิจกรรมต่างๆ นัน้ บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง
เช่น การโฆษณาสินค้ า เซ็ปเป้ อโล เวร่ า ผ่านทาง Social Media และเน้ นการจัด
กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้ ประชาชนกว่าหนึ่งล้ านคนได้ ทดลองชิมเซ็ปเป้ อโล เวร่ า
ซึง่ ถือได้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวประสบความสาเร็จด้ วยดี และในส่วนของกาแฟเพรี ยวนัน้
ได้ มีการเปลี่ยนพรี เซนเตอร์ มาเป็ นกระแต อาร์ สยาม และยังคงใช้ Music Marketing
เป็ นกลยุทธ์ หลักเช่นเดิม โดยได้ จดั ทา Music VDO เพลง “ยิ่งถูกทิ ้งยิ่งต้ องสวย”
มียอดผู้เข้ าชมใน YouTube ประมาณ 38 ล้ านวิว
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ในส่วนของการรายงานด้ านการเงิน สัดส่วนยอดขายสินค้ าจะแบ่งตามประเภทสินค้ า
ได้ แก่ สิ นค้ าประเภท Juice Drink มี สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 66.4 ของยอดขายทัง้ หมด สินค้ าประเภท
Functional Beverage มี สัดส่วนยอดขายร้ อยละ 16.5 ของยอดขายทัง้ หมด สิ นค้ าประเภท Functional
Powder มีสดั ส่วนยอดขายร้ อยละ 15.7 ของยอดขายทังหมด
้
และสินค้ าประเภท Ready to Drink มีสดั ส่วน
ยอดขายร้ อยละ 1.5 ของยอดขายทังหมด
้
โดยสินค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทส่งออกไปจาหน่ายในทวีปเอเชีย
ร้ อยละ 42
โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมียอดขายสินค้ า (รวมสินค้ า Test Run) จานวน 2,583 ล้ านบาท
ซึง่ เติบโตลดลงร้ อยละ 8.3 จากปี ที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากยอดขายสินค้ าในประเทศจีนและอินโดนีเซีย
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ โดยต้ นทุนขาย (COGS) คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 ของรายได้ รวม และมี
การบริ หารค่าใช้ จ่ายในการขาย (Selling Expense) ได้ ดี แต่ค่าใช้ จ่ายในส่วนของการบริ หาร (SG&A) มี
การปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ การขยายธุรกิ จทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ดังนัน้ ในปี 2558 บริ ษัทจึงมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ ที่ 278 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
เฉพาะส่วนของบริษัทในงบการเงินรวมแล้ ว บริษัทจะมีกาไรสุทธิอยู่ที่ 300.6 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ นางสาวปิ ยจิตได้ นาเสนอภาพส่วนงานต่างๆ ภายในโรงงานคลอง 13 ทังส่
้ วนที่
ใช้ ในการผลิตสินค้ าและคลังสินค้ า ตลอดจนบรรยายขันตอนการผลิ
้
ตสินค้ าให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมได้ รับทราบ
อีกด้ วย ทังนี
้ ้ ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR ของบริ ษัทในปี ที่ผา่ นมานัน้ นางสาวปิ ยจิตได้
เรี ยนเชิญนายอดิศกั ดิ์ รักอริ ยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร (“นายอดิศกั ดิ์”)
เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นายอดิศกั ดิ์ ได้ รายงานต่อที่ ประชุม เกี่ ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR ของ
บริ ษัทว่า ด้ วยบริษัทมุ่งมัน่ เป็ นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจเพื่อช่วยให้ ชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้ างดีขึ ้น ฉะนัน้ ในปี
2558 ที่ผา่ นมา บริษัทจึงได้ จดั กิจกรรมเพื่อสังคมทังส่
้ วนที่เป็ น CSR in process และ CSR after process
ในหลายๆ โครงการโดยคานึงถึงผู้มี ส่วนได้ เสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน ได้ แก่ พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า
(Supplier) ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและชุมชน เช่น
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1. โครงการเซ็ปเป้สานรักส่งเสริ มลูกกตัญญู : ส่งเสริ มให้ พนักงานระลึกถึงพระคุณของ
บุพการี และปลูกจิตสานึกให้ เกิดความกตัญ ญูต่อสถาบันครอบครัว บริ ษัทจึงจัดทา
โปสการ์ ดเพื่อให้ พนักงานบริ ษัทได้ เขียนความในใจในเทศกาลวันพ่อและวันแม่ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้ รับการตอบรับจากพนักงานเป็ นอย่างดี
2. โครงการพัฒนาคุณภาพวุ้นมะพร้ าวร่วมกับ Supplier : บริ ษัทได้ ไปให้ ความรู้ วิธีผลิต
วุ้น มะพร้ าวตามหลัก การผลิ ต สิ น ค้ า GMP แก่ ช าวสวน เพื่ อ ให้ การผลิ ต สิ น ค้ าได้
มาตรฐานและได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่
ชาวสวนได้ หลายครัวเรื อน
3. โครงการนาเศษกระดาษเหลื อใช้ ม าผลิตเป็ นกล่องรี ไซเคิล : กล่องบรรจุสินค้ าของ
บริ ษัททุกกล่องทามาจากกระดาษรี ไซเคิล ซึ่งนอกจากจะเป็ นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
แล้ ว บริษัทยังสามารถลดในเรื่ องของต้ นทุนได้ ด้วย
4. โครงการชุดเก่าเราขอ : บริ ษั ทขอรับ บริ จาคเสื อ้ ผ้ าจากพนักงานของบริ ษั ทเพื่ อส่ง
ต่อไปยังผู้ยากไร้ ตามสถานสงเคราะห์ตา่ งๆ เพื่อปลูกฝั งให้ พนักงานรู้จกั แบ่งปั นสิ่งของ
ให้ แก่ผ้ อู ื่นและมีจิตสานึกในการช่วยเหลือสังคม
5. โครงการ วาน หว่าน ว่าน : บริ ษัทได้ จัดทาแปลงสาธิ ตเพื่อปลูกว่านหางจระเข้ และ
เชิญชุมชนรอบโรงงานคลอง 13 มาศึกษาการปลูกว่านเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่ชาวบ้ านที่
มีรายได้ จากการทานาปลูกข้ าวเท่านัน้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ สงั คมบริ เวณโรงงาน
คลอง 13 มีชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ และหากว่านหางจระเข้ เติบ โตพอที่ จะเก็บ
เกี่ ยวได้ บริ ษั ท จะรับ ซื อ้ ว่านเหล่า นัน้ และน าไปแปรรู ป เพื่ อเป็ นวัตถุดิบในการผลิ ต
สินค้ าของบริษัทต่อไป
เมื่ อจบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษั ทประจ าปี 2558 แล้ ว ประธานฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
1. นายธนัช ธัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 ยอดขายของบริษัทในปี 2558 มีจานวน 2,500 ล้ านบาทซึง่ ลดลงจากยอดขายของปี ที่
ผ่านมาซึ่งมีจานวน 2,800 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ ประมาณ 600
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ล้ านบาท มีกาไรจานวน 27 ล้ านบาท แต่มีค่าใช้ จ่ายในการขายมากถึง 150 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
23.6 ของรายได้ รวม โดยที่ผ่านมา ค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทจะมีสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของ
รายได้ รวม ดังนัน้ จึงขอสอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายมากขึ ้น
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวปิ ยจิตเป็ นผู้ตอบข้ อซักถามดังกล่าว
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ค่าใช้ จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 4 ซึ่ง
เพิ่มขึ ้นนัน้ เกิดจากการที่คคู่ ้ าของบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายสินค้ าใน
ตลาดต่างประเทศ ที่ ได้ จัดขึน้ ในไตรมาสที่ 2 และ 3 มาในช่วงไตรมาสที่ 4 ดังนัน้ บริ ษัทจึง มี การบันทึก
ค่าใช้ จา่ ยในการขายในไตรมาสที่ 4 มากกว่าช่วงอื่นๆ ของปี
ทัง้ นี ้ หากพิ จ ารณาจากค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษั ท ทัง้ ปี 2558 ยัง คงใกล้ เคี ย งกับ
งบประมาณที่ตงไว้
ั ้ ที่ร้อยละ 17.6 ของรายได้ รวม
1.2 จากงบกาไรขาดทุน จะเห็น ว่า บริ ษัท มี ผ ลขาดทุนเนื่ องจากความผัน ผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่างประเทศจ านวน 22.4 ล้ านบาท แต่ในงบกระแสเงินสด บริ ษั ทมี กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน 4 ล้ านบาท จึงขอสอบถามว่าตัวเลขในงบกระแสเงิน สดว่ามี ที่ ม าอย่างไร จึงขอสอบถาม
เกี่ยวกับตัวเลขในงบกระแสเงินสดว่ามีที่มาอย่างไร
นางสาวปิ ยจิตได้ ขอให้ นายอเนก ลาภสุขสถิต ผู้อานวยการฝ่ ายกลยุทธ์ และการเงิน (“นาย
อเนก”) เป็ นผู้ตอบข้ อซักถามดังกล่าว
นายอเนก ได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 22 ล้ านบาทใน
งบกาไรขาดทุน เป็ นตัวเลขการขาดทุน ที่ เกิ ดขึน้ ของทัง้ ปี 2558 แต่ในขณะที่ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
จานวน 4.6 ล้ านบาทในงบกระแสเงินสดนัน้ เป็ นกาไรขาดทุนที่ ยังไม่เกิ ดขึน้ จริ ง เป็ นเพี ยงการประเมิ น
มูลค่าของรายการที่อยูใ่ นงบดุลเท่านัน้
1.3 เนื่องจากผู้บริ หารได้ แจ้ งว่าในปี ที่ผ่านมา ยอดขายของบริ ษัทที่ลดลงมีสาเหตุหลักมา
จากยอดขายสินค้ าในประเทศจีนลดลง เนื่องจากสินค้ าของบริษัท ถูกลอกเลียนแบบ โดยบริ ษัทได้ เริ่มแก้ ไข
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ปั ญ หาดังกล่าวแล้ วตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ฉะนัน้ จึง ขอสอบถามถึงความคืบหน้ าในการแก้ ไข
ปั ญ หาดังกล่าว และตามที่บริ ษัทแจ้ งว่ายอดขายสินค้ าในประเทศจีนจะกลับมาเป็ นปกติในไตรมาสที่ 1
ของปี 2559 จึงขอสอบถามด้ วยว่าในขณะที่สินค้ าของบริ ษัทถูกลอกเลียนแบบนัน้ บริ ษัทสูญเสียยอดขาย
สินค้ าคิดเป็ นร้ อยละเท่าใด และตอนนี ้ยอดขายสินค้ าในประเทศจีนกลับมาที่เท่าเดิมแล้ วหรื อไม่
นางสาวปิ ยจิตแจ้ งว่าตนจะขอตอบข้ อซักถามในข้ อนี ไ้ ปพร้ อมกับตอบข้ อซักถามของนาย
ทองมี พิเชฐเลอมานวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ซึ่งได้ สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายสินค้ าใน
ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ว่าจะสาเร็จเรี ยบร้ อยเมื่อใด ดังนี ้
ในส่ ว นของด าเนิ น การกั บ สิ น ค้ าลอกเลี ย นแบบ บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง
Commercial คือ มีการปรับปรุ งบรรจุภัณ ฑ์ (Packaging) และมี แคมเปญ “Spy Glass” เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภค
ได้ รับรู้ว่าสินค้ าของจริ ง มีลกั ษณะอย่างไร โดยให้ ความรู้แก่ผ้ ูบริ โภคว่าจะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
สิ น ค้ า คุณ ภาพจากประเทศไทยกับ ของเลี ย นแบบอย่ า งไรบ้ า ง ซึ่ง ถื อ ว่าได้ ผ ลเป็ นที่ น่ า พึ ง พอใจมาก
พอสมควร
ในส่วนของการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายในประเทศจีนนัน้ ในปี 2559 นี ้ บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ จดั
จาหน่ายรายใหม่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการกระจายสินค้ าให้ ครอบคลุมในทุกช่องทาง รวมไปถึง
ตลาดการค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) หรื อ ยี่ปั๊ว ซาปั๊ ว ที่ ผ้ จู ดั จาหน่ายของบริ ษัท ยังทาได้ ไม่
ค่อยดีนกั โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นี ้ บริ ษัทได้ รับยอดขายสินค้ าจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัทคาดการณ์วา่ ยอดขายสินค้ าจะดีขึ ้นเรื่ อยๆ
1.4 อะไรทาให้ ผ้ บู ริ หารคิดว่าสินค้ าที่สง่ ไปจาหน่ายในประเทศจีนจะมีอตั ราการเติบโตที่ดี
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ในปี ที่แล้ วยอดขายสินค้ าในประเทศจีนมี
จานวนเพียง 1 ใน 3 ของยอดขายในปี 2557 และในปี นี ้บริ ษัทมีเป้าหมายยอดขายสินค้ าประเทศจีนอย่าง
ชัดเจน ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดการณ์วา่ จะสามารถเพิ่มยอดขายให้ กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับยอดขายในปี 2557
ได้ ภายในต้ นปี 2560 เป็ นอย่างช้ า
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1.5 สินค้ าหลักที่จาหน่ายในประเทศจีน คือ โมกุ โมกุ ใช่หรื อไม่
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า โมกุ โมกุ เป็ นสินค้ าหลักที่บริษัทจาหน่าย
ในประเทศจีน และในปี นี ้บริ ษัทได้ มีโอกาสเจรจาทางธุรกิจกับผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ที่มีศกั ยภาพ จึงอาจเป็ น
โอกาสในการนาสินค้ าใหม่ๆ เข้ าไปจาหน่ายในประเทศจีนต่อไป
1.6 ตามที่บริ ษัทรายงานว่า ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียลดน้ อยลงเนื่องจากผลกระทบ
จากค่าเงินรู เปี ยอ่อนค่าลง และปั ญ หาเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซีย จึงขอสอบถามว่าผู้บริ หารมี
ความมั่นใจอย่างไรว่า ในปี 2559 นี ้ ยอดขายในอินโดนีเซียจะกลับมาเป็ นเหมือนเดิม และในปี ที่ผ่านมา
ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียว่าลดน้ อยลงเท่าใด
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ตามข้ อมูลที่ปรากฎในงบการเงิน ในปี ที่
ผ่านมานันยอดขายสิ
้
นค้ าในประเทศอินโดนีเซียลดลงไปประมาณร้ อยละ 20 จากยอดขายสินค้ าในประเทศ
อินโดนีเซียในปี 2557 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2559 ค่าเงินรูเปี ยมีแนวโน้ มแข็งค่ามากขึ ้น และตามบท
วิเคราะห์ ต่างๆ แสดงให้ เห็ น ว่าเป้ าหมายอัต ราขยายตัวของผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) ใน
ประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ที่ร้อยละ 5 จึงทาให้ มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจหลายๆ รายสนใจเข้ าไปประกอบธุรกิจใน
ตลาดอิ น โดนี เซี ย กัน มากขึน้ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ พ ยายามเข้ า ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขความบกพร่ อ งและ
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการจาหน่ายสินค้ าในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนพัฒนาระดับมาตรฐาน
การให้ บริ การจัดส่งสินค้ าแก่ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ าในประเทศอินโดนีเซีย (Service Level) เพื่อแก้ ไขปั ญหา
เรื่ องสินค้ าบางรายการไม่มีวางจาหน่ายในร้ านค้ าแล้ ว
1.7 หากรวมยอดขายสินค้ าในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนที่บริ ษัทพยายามเพิ่ม
ยอดขายของทัง้ 2 ประเทศนี ้แล้ ว ยอดขายสินค้ าในต่างประเทศของปี 2559 จะเพิ่มขึ ้นถึงจานวนประมาณ
1,500 ล้ านบาทหรื อไม่
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ในปี 2559 นี ้ บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมาย
เป็ นการภายในไว้ วา่ ยอดขายสินค้ าในตลาดต่างประเทศจะเติบโตประมาณร้ อยละ 20 เปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา
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1.8 ขอสอบถามว่าในปี 2559 ยอดขายสิ น ค้ า ในประเทศจะเติ บ โตเป็ นจ านวนเท่ า ใด
เนื่องจากข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี พบว่ายอดขายสินค้ าในประเทศจะมีจานวนประมาณ 1,000 ล้ านบาท
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ยอดขายสินค้ าในประเทศปรับตัวดีขึน้
อย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ บริษัทวางจาหน่าย เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ สูตรใหม่ออกไปในปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ ในปี 2559
บริ ษัทคาดว่ายอดขายของสินค้ า ในประเทศจะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 10 โดยกลยุทธ์ หลักยังคงเป็ น
การมุ่งเน้ น เพิ่ม ยอดขายในสิ นค้ าที่เป็ นแบรนด์หลักเช่นเดิม จากปี ที่แล้ ว บริ ษัทมุ่งเน้ นใน 3 แบรนด์หลัก
ได้ แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ เซ็ปเป้ อโล เวร่ า และกาแฟเพรี ยว ซึ่งปี นี บ้ ริ ษัทได้ เพิ่ม เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ เป็ น
สินค้ าหลักอีกแบรนด์หนึ่งด้ วย อย่างไรก็ตามในส่วนของแผนการขายสินค้ าในปี 2559 นี ้ นางสาวปิ ยจิต
ขอให้ นายเมธี จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ขายและการตลาด (“นายเมธี”) เป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
นายเมธี ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ในปี 2559 นี ้ สาหรับการขายสินค้ าในประเทศ บริ ษัทจะ
มุ่งเน้ นเพิ่มยอดขายในสินค้ า 4 แบรนด์หลัก ได้ แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ เซ็ปเป้ อโล เวร่ า กาแฟเพรี ยว และ
เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ โดยมีแผนการขายสินค้ าตามรายละเอียด ดังนี ้
- เซ็ปเป้ อโล เวร่ า: ด้ วยสินค้ ามีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 50 ซึ่งตอนนี ้บริ ษัท
มี แนวคิด ที่ จ ะกระจายสินค้ าไปในตลาดอื่ น ๆ ให้ กว้ างมากขึน้ ในส่วนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สินค้ า จะทาผ่านสื่อออนไลน์เป็ นหลักและบริ ษัทจะนาโฆษณาที่ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ดงั กล่าวมาใช้ ในสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิตอลอื่นๆ ให้ แพร่หลายมากขึ ้น
ด้ วย ทัง้ นี ้ การโฆษณาประชาสัม พันธ์ สินค้ าจะเน้ นให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในยุคปั จจุบนั
- เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ : บริ ษัทได้ สื่อสารให้ ลกู ค้ ารับทราบอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมน ้าตาล และแคลอรี่ ต่า ผ่านสื่อออนไลน์ และโทรทัศน์เพื่อสื่อสาร
ให้ ถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ กว้ างมากขึ ้น
- กาแฟเพรี ยว : บริ ษัทยังคงใช้ Music Marketing ผ่านพรี เซนเตอร์ คือ กระแต อาร์ สยาม
และบริ ษัทได้ สร้ างโอกาสในการบริ โภคมากขึน้ จึงได้ เพิ่มเติม Commercial Innovation
เพื่อที่จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเพิ่มอัตราการบริโภคมากขึ ้น ในการทาแคมเปญ Shake โดยการ
แจกกระบอก Shake และเสนอให้ ผ้ ูบริ โภคดื่มกาแฟเพรี ยวในลักษณะเครื่ องดื่มเย็น
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ในช่ว งฤดูร้ อน ซึ่ง จากการส ารวจตลาดพบว่า ผู้บ ริ โภคตอบรั บ แคมเปญดัง กล่ า ว
ค่อนข้ างดี
- เซ็ ป เป้ ฟอร์ วัน เดย์ : ด้ วยสิ น ค้ าในกลุ่ม น า้ ผลไม้ ยัง มี อัต ราการเติบ โตที่ ร้อยละ 7
บริ ษัทจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงได้ ปรับปรุงตัวสินค้ าเซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ ขึ ้นใหม่
ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผ่านมา สินค้ า เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ เป็ นสินค้ าที่ ได้ รับการตอบรับที่ดี จาก
ผู้บริ โภคแม้ บริ ษั ทไม่ได้ ทาการตลาดใดๆ จึงเห็นได้ ว่าสินค้ าดังกล่าวมี ฐ านลูกค้ าที่
ค่อ นข้ า งแข็ ง แรง เพี ย งแต่ ว่า การสื่ อ สารอาจจะไม่ ค่ อ ยชัด เจนมากนัก จึ ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนแบรนด์ให้ มีรูปลักษณ์ พรี เมี่ยมมากขึ ้น และปรับปรุงคุณสมบัติของสินค้ า
ให้ มี ค วามโดดเด่น เที ย บเท่า คู่แ ข่ง ที่ มี อ ยู่ในตลาด โดยบริ ษั ท เพิ่ ง จะเผยแพร่ Viral
Marketing ออกไปในวันนี ้ ซึ่งสร้ างมาจากข้ อมูลของผู้บริ โภคโดยตรงที่ มีพ ฤติกรรม
ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพเพี ย งชั่ ว ครั ง้ ชั่ ว คราว บริ ษั ท จึ ง สนใจและดึ ง จุ ด นี อ้ อกมาเป็ น
Communication Insight จึ ง ขอให้ ทุ ก คนช่ ว ยกั น แชร์ Viral ดั ง กล่ า วเพื่ อ กระตุ้ น
การตลาดให้ มีการบริโภคสินค้ ามากยิ่งขึ ้น
ในส่วนของการขายสินค้ าในตลาดต่างประเทศนัน้ บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นอยู่ที่สินค้ า โมกุ โมกุ
ซึง่ คงจะเพิ่มเติมในเรื่ องการมองหาตลาดใหม่ๆ และเพิ่มเรื่ องของการกระจายสินค้ าไปยังช่องทางหรื อตลาด
ที่บริษัทยังทาได้ ไม่คอ่ ยดีนกั อีกทังบริ
้ ษัทพยายามปรับกลยุทธ์ในการใช้ Regional Brand Campaign เพื่อ
สร้ างแบรนด์ โมกุ โมกุ ให้ มีมาตรฐานเดียวกันและมีความคงที่อยูใ่ นทุกๆ ประเทศที่นาสินค้ าเข้ าไปจาหน่าย
ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัท สามารถลดต้ นทุนผลิตสื่อโฆษณาลง ขณะที่เพิ่มประสิทธิผลของการทาตลาดดียิ่งขึน้
นอกจากนีใ้ นตลาดประเทศจีน บริ ษัทยังจัดให้ มีแคมเปญ Spy Glass รวมถึงมีตวั Mascot ถือธงชาติไทย
เพื่ อแสดงว่าสินค้ าของบริ ษัท เป็ นสินค้ าคุณ ภาพสูงซึ่งผลิต จากประเทศไทย และเรื่ องสุดท้ ายคือการลด
ต้ นทุนการผลิต โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการขยายกาลังการผลิต รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมาไว้ ที่
โรงงานคลอง 13 และมีการปรับลดการใช้ เม็ดพลาสติกทังในขวดและในฝาสั
้
น้ (Short Neck) โดยคาดหวัง
เพื่อการควบคุมต้ นทุนผลิตให้ ลดลง
1.9 ขอสอบถามว่าในตลาดต่างประเทศ ยอดขายสินค้ าที่เป็ นน ้าผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้ าวมี
สัดส่วนมากกว่ายอดขายสินค้ าที่เป็ นน ้าผลไม้ ผสมว่านหางจระเข้ เท่าใด
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นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า บริ ษัทมียอดขายสินค้ าเป็ นน ้าผลไม้ ผสม
วุ้นมะพร้ าวมากกว่าสินค้ าที่เป็ นน ้าผลไม้ ผสมว่านหางจระเข้ เนื่องจากสัดส่วนของสินค้ าที่เป็ นน ้าผลไม้ ผสม
วุ้นมะพร้ าวที่จาหน่ายในต่างประเทศมีสดั ส่วนประมาณร้ อนละ 80 ของยอดขายต่างประเทศโดยรวม
1.10 ขอสอบถามว่า อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2559 จะมีสดั ส่วนเท่าใด
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ขณะนี ค้ งไม่สามารถตอบได้ ว่า ในปี นี ้
บริ ษัทจะมีอตั รากาไรสุทธิเท่าใด แต่บริ ษัทจะพยายามบริ หารต้ นทุนการผลิต (COGS) ให้ ดียิ่งขึ ้น เพื่อให้
อัตรากาไรขันต้
้ น (Gross Profit Margin) ของบริ ษัทดียิ่งขึ ้น รวมถึงจะบริ หารค่าใช้ จ่ายในการขายและการ
บริหารให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่ตงไว้
ั้
1.11 ขอสอบถามเกี่ยวกับมูลค่าของตลาดน ้าผลไม้ ว่ามีขนาดเท่าใด บริ ษัทมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเท่าใด และแนวโน้ มการเติบโตของยอดขายทังในประเทศหรื
้
อต่างประเทศเป็ นอย่างไร
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า มูลค่าของตลาดน ้าผลไม้ มีขนาดค่อนข้ าง
ใหญ่ ในประเทศจีนนันมู
้ ลค่าของตลาดน ้าทังหมดมี
้
ประมาณ 5 แสนล้ านบาท สาหรับประเทศไทยมูลค่า
ของตลาดน ้าผลไม้ ประมาณ 13,880 ล้ านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากยอดขายแล้ ว สินค้ า ที่เป็ นที่นิยมของ
ผู้บ ริ โภคในประเทศไทยจะเป็ นสิ น ค้ า ประเภท Functional Drink กับ Functional Powder แต่ บ ริ ษั ท มี
สัดส่วนทางการตลาดของสินค้ าในประเภทน ้าผลไม้ หรื อ Juice Drink ในประเทศไม่มากนัก
1.12 ขอสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริ ษัทจะได้ รับจากการที่บริษัทผลิตขวดพลาสติกเอง
ว่าทาให้ บริษัทสามารถลดต้ นทุนได้ หรื อไม่ อย่างไร
นายอานุ ภ าพ รั ก อริ ย ะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บัติ ก าร และรั ก ษาการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน (“นายอานุภาพ”) ได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า บริ ษัทสามารถผลิตขวด
พลาสติ ก ได้ เองประมาณร้ อยละ 90 ซึ่ง เป็ นเมื่ อ ค านวณต้ น ทุน แล้ ว จะมี ราคาถูก กว่า การว่า จ้ า งผลิ ต
ค่อนข้ างมาก จึงสามารถลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า ลงได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโครงการลดปริ มาณการใช้
เม็ดพลาสติกในการผลิตขวดและฝาลงอีกด้ วย
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1.13 เหตุใดผลประกอบการของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมาบางไตรมาสมีกาไรมาก และบางไตรมาส
มีกาไรน้ อย อยากทราบว่าเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึน้ เฉพาะปี ที่ ผ่านมา หรื อเป็ นเหตุการณ์ ปกติที่เกิดขึน้
เช่นนี ้ทุกๆ ปี
นางสาวปิ ยจิ ต ได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัช ว่า การขายสิน ค้ าประเภทเครื่ องดื่ม นัน้
ยอดขายส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของทุกปี จึงทาให้ กาไรของแต่ละไตรมาสไม่เท่ากันซึ่ง
เป็ นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ ้นในทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity)
ของบริ ษั ท นัน้ อาจจะไม่ไ ด้ เป็ นไปตามแผนที่ ก าหนดไว้ ในทุก ไตรมาส เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงแผนงานตามสภาพตลาด การแข่งขัน และแนวโน้ มของผู้บริ โภค และยังอาจมีปัจจัยภายนอก
ที่ทาให้ เกิดการล่าช้ าของแผนงาน ซึ่งในปี นีแ้ ละปี ต่อๆ ไป บริ ษัทจะพยายามทาในเรื่ องของกิจกรรมทาง
การตลาดให้ ตรงกับหน้ าขายสินค้ าให้ ดขี ึ ้น
1.14 อยากทราบว่าปี 2559 บริษัทมีเป้าหมายยอดขายเท่าใด และรายได้ ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2559 เป็ นอย่างไร รวมทังในปี
้ 2560 ที่ตงเป
ั ้ ้ ายอดขายไว้ ที่ 5,000 ล้ านบาท ยังคงมีความเป็ นไปได้ หรื อไม่
นางสาวปิ ยจิ ตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัช ว่า บริ ษั ท ตัง้ เป้ ายอดขายโดยรวมของปี
2559 เติบ โตอยู่ที่ ป ระมาณร้ อยละ 15 ของรายได้ รวม ในส่วนยอดขายของไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นี ้
เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ ปิดงบการเงินประจาไตรมาส จึงขออนุญาตตอบยอดขายในช่วงสองเดือนแรกว่า
ยอดขายเป็ นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดในไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2559 ด้ วย จึงต้ องมีการบันทึกในส่วนของค่าใช้ จา่ ยในการขายในไตรมาสนี ้สูงขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ทังนี
้ ้ ในส่วนของเป้ายอดขาย 5,000 ล้ านบาท เป็ นเป้าหมายที่บริ ษัทกาหนดไว้ เมื่อ 3 ปี ที่
แล้ ว ซึ่งตอนนัน้ ยอดขายของบริ ษัทมี อยู่ประมาณ 1,000 ล้ านบาทเท่านัน้ ก็ต้องบอกว่าเป็ นเป้าหมายที่
ค่อนข้ างท้ าทายสาหรับบริ ษัทมาก แม้ บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในช่วง 2 ปี แรก แต่เนื่องจากปี ที่แล้ ว
ยอดขายลดลงไปจึงทาให้ โอกาสที่ยอดขายจะเติบโตไปถึงเป้าหมาย 5,000 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ นไปได้
ยาก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทพยายามหาช่องทางในการสร้ างโอกาสทางธุรกิจ อื่นๆ ร่ วมด้ วยเพื่อให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทได้ ตงเอาไว้
ั้
ด้วยเช่นกัน
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1.15 ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขยายโรงงานจานวน 500 ล้ านบาท เหตุใด
บริ ษัทจึงมีการลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากกาลังผลิตที่ผลิตได้ ในปั จจุบนั ยังมีเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของกาลัง
ผลิตทังหมด
้
และในรายการทรัพย์สินได้ แจ้ งว่าบริ ษัทมีเครื่ องจักรอยู่ระหว่างการติดตังอี
้ ก 100 ล้ านบาท จึง
ขอสอบถามว่า บริษัทจะขยายโรงงานเพิ่มในปี 2559 ใช่หรื อไม่
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ที่บริษัทลงทุนเพิ่มในโรงงานเป็ นส่วนของ
การขยายกาลังการผลิตและรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมายังโรงงานคลอง 13 โดยการลงทุนเพิ่ม
ในครัง้ นี ้ทาให้ บริ ษัทมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 ซึ่งสามารถรองรับปริ มาณความต้ องการสินค้ าได้ อีก
สองปี ข้ างหน้ าเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผา่ นมาบริษัทใช้ เครื่ องจักรในการผลิตสินค้ า (Utilization) เกือบร้ อยละ 60
ของกาลังการผลิตทังหมด
้
โดยเครื่ องจักรจะสามารถผลิตสินค้ า (Utilization) ได้ เพียงร้ อยละ 80 ของกาลัง
การผลิตทังหมดเท่
้
านัน้ เนื่องจากกาลังการผลิตสินค้ าบางส่วนจะถูกใช้ ไปในขันตอนการล้
้
างเครื่ องจักร หรื อ
การเปลี่ยนวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าในแต่ละครัง้ ด้ วย
นายอานุภาพได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเครื่ องจักรอยู่ระหว่างการติดตังอี
้ ก 100
ล้ านบาทนัน้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงเครื่ องจักรในโครงการลดต้ นทุน โดยขณะนี ้บริ ษัทยังไม่มีแผนการ
ลงทุนเครื่ องจักรใหม่
2. นายทองมี พิเชฐเลอมานวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ ซกั ถามว่าผลประกอบการของบริษัท
จะกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติเมื่อไหร่
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายทองมี ว่า ผลประกอบการของบริ ษัทจะกลับสู่
ภาวะปกติในปี 2559 นี ้
3. นายเกษม ชัยมงคลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
3.1 สารแก่น ตะวัน มี ส รรพคุณ ช่วยในการควบคุม ระดับ ไขมัน และน า้ ตาลในเลื อด จึง
เสนอแนะให้ บริษัททดลองผลิตเป็ นเครื่ องดื่ม
ประธานฯ แจ้ งว่าบริษัทจะขอรับประเด็นดังกล่าวกลับไปให้ ฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
พิจารณาต่อไป
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3.2 เนื่องจากตู้หยอดเหรี ยญได้ รับความนิยมในประเทศญี่ปนและเกาหลี
ุ่
เป็ นอย่างมาก จึง
ขอสอบถามว่าบริษัทสนใจจะทาธุรกิจตู้หยอดเหรี ยญบ้ างหรื อไม่
ประธานฯ แจ้ งว่าบริษัทจะขอรับประเด็นดังกล่าวไว้ พิจารณาต่อไป
3.3 ขอสอบถามว่าในการส่งสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศนัน้ ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งมี
ความคุ้มค่าหรื อไม่ หรื อบริษัทจะต้ องไปตังโรงงานถึ
้
งจะคุ้มค่ามากกว่า และ
3.4 กาแฟของบริษัทมีอะไรเป็ นจุดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูดให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาทดลองดื่ม
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเมธีเป็ นผู้ตอบข้ อซักถามดังกล่าว
นายเมธี ต อบข้ อซัก ถามของนายเกษมว่ า ในเรื่ อ งของการส่ ง สิ น ค้ าไปจ าหน่ า ยใน
ต่างประเทศและการตังโรงงานผลิ
้
ตสินค้ าในต่างประเทศนัน้ บริ ษัทจาเป็ นจะต้ องศึกษารายละเอียดต่างๆ
ให้ ชัดเจนทัง้ ในเรื่ องขนาดของตลาดในการจาหน่ายสินค้ าและแนวโน้ มการเติบโตของยอดขายสินค้ าใน
ประเทศนันๆ
้ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
ในส่วนของเรื่ องรสชาติของกาแฟหรื อว่าเรื่ องคุณสมบัติที่โดดเด่นของกาแฟที่บริ ษัทผลิต
และจาหน่ายนัน้ กาแฟเพรี ยวมีตาแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจนเนื่องจากเป็ นกาแฟซึ่งไม่มีสว่ นผสมน ้าตาล และ
ไม่มีคอเลสตอรอล ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกันออกไปในแต่ละสูตร เช่น ช่วยในการขับถ่าย เป็ นต้ น โดย
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื ้อตามคุณสมบัตทิ ี่ตนเองต้ องการ
4. นายธวัช ธรรมภิวฒ
ั นา ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามว่า หน่วยขายปี 2558 เพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 แล้ วราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเมธีเป็ นผู้ตอบข้ อซักถามดังกล่าว
นายเมธีตอบข้ อซักถามของนายธวัชว่า บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยขายจากปี ที่ผ่าน
มา แต่อาจจะมีการทาโปรโมชัน่ เพื่อส่งเสริ มการขายในบางช่วงเวลา แต่สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับปี 2559 นี ้ คือ
บริ ษัทจะเน้ นทาการตลาด ณ จุดขายเพื่อเข้ าถึงตัวผู้บริ โภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ มากยิ่งขึ ้น โดย
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ดูแลให้ มีสินค้ าวางอยู่บนชันวางสิ
้
นค้ า หรื อมีการจัดวาง ติดตัง้ ของตกแต่งประเภท POSM (Point of Sale
Material) ในจุดขายสินค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ ปรับปรุงเรื่ องการขายที่จะต้ องลงสู่ตลาดมากขึ ้นและดูแล
เรื่ องการจัดวางสินค้ า การกระจายสินค้ า ให้ มากขึ ้นเพื่อที่จะให้ มนั่ ใจว่าทุกเม็ดเงินลงทุนที่ บริ ษัทได้ ใช้ ไปใน
กิจกรรมใดๆ จะก่อให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด
5. นายปฐมัน บูรณสิ น ผู้ถื อหุ้น มาด้ ว ยตนเอง ได้ ซัก ถามว่า นายอดิ ศ ัก ดิ์ รั ก อริ ย ะพงศ์

ยังคงดูแลการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่หรื อไม่ ถ้ าไม่โปรดอธิบายการทางานของฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั และในอนาคตมีสินค้ าใดที่จะเป็ น Product Hero หรื อไม่
นายอดิศกั ดิ์ตอบข้ อซักถามของนายปฐมันว่าตนยังคงดูแลการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่เช่นเดิม ทังนี
้ ้ ในส่วนของการพัฒนาสินค้ าใหม่ๆ นัน้ บริ ษัทได้ มีการคิดค้ นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะ
พยายาม Focus ในสินค้ าใหม่ให้ มากขึ ้นเพื่อให้ สินค้ าใหม่ที่ออกมาจะเป็ น Product Hero ของบริษัท
6. นายธงชัย พิพฒ
ั นสุขมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามว่า ภาวะภัยแล้ งมีผลต่อ
วัตถุดบิ หรื อไม่ อย่างไร แล้ วบริษัทจะแก้ ปัญหาอย่างไร
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอานุภาพเป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
นายอานุภาพได้ ตอบข้ อซักถามของนายธงชัยว่า ภาวะภัยแล้ งไม่มีผลกระทบต่อ วัตถุดิบ
โดยปั จจุบนั ทังบริ
้ ษัทและคูค่ ้ า (Supplier) ได้ มีการเตรี ยมการเพื่อรองรับปั ญหาภัยแล้ งไว้ แล้ ว ยกตัวอย่าง
เช่นบริษัทมีการเตรี ยมการเพื่อกักเก็บน ้าสารองไว้ อย่างน้ อย 3-4 เดือน เป็ นต้ น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณารับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558
มติท่ ปี ระชุม วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ ขอให้ นายธนา เธี ยรอัจ ฉริ ย ะ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(“นายธนา”) เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายธนาได้ รายงานว่างบการเงินประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2558 ได้ ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทแบบไม่มี เงื่ อนไขและผ่านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่ามี ความถูกต้ องตามที่ ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎอยู่
ในรายงานประจาปี 2558 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และคณะกรรมการ
บริษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2558
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และคณะกรรมการบริษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ วตามที่เสนอทุกประการ
โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 244,790,714 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ
0.42 บาทจากกาไรสุทธิของงวดการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมเป็ นเงิน
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ทัง้ สิ น้ 126.56 ล้ านบาท (หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.3 ของกาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิ จการ) ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักสารองต่า งๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
เงินปั นผลต่อหุ้นประจาปี (บาทต่อหุ้น)
-เงินปั นผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)

-เงินปั นผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)

ปี 2558
313.92
0.42
-

ปี 2557*
364.16
1.53
1.22

-

0.31

หมายเหตุ

จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากงวดการดาเนินงาน
3 เดือนแรกของปี 2557 และกาไรสะสม ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
(กำไรสุทธิ ในไตรมำสแรกของปี 2557 เท่ำกับ
134.3 ล้ำนบำท)
จ่ายเงินปั นผลจากงวดการดาเนินงาน
1 เม.ย.2557 – 31 ธ.ค.2557
(กำไรสุทธิ ในไตรมำสที ่ 2 – 4 ของปี 2557 เท่ำกับ
229.9 ล้ำนบำท)

รวมการจ่ายเงินปั นผลทังหมด
้
(ล้ านบาท)
126.56
367.73
หมายเหตุ *บริ ษัทนาหุ้นเข้ าจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2557

ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิ ผ้ ูถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกาหนด
จ่ายเงิ น ปั น ผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายเมื่ อได้ รับ การอนุมัติจ ากที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2559
อนึ่ง บริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุ นสารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรกาไร
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ วเป็ นจานวน 30,462,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายธนัช ธัช วรานัน ท์ ผู้ถือ หุ้น มาด้ วยตนเอง ได้ ซัก ถามว่า เหตุใดในปี 2558 บริ ษั ท จึง
จ่ายเงินปั นผลจานวน 0.42 บาทต่อหุ้นจากกาไรสุทธิของงบการเงินรวมซึ่งมีจานวนประมาณ 270 ล้ านบาท
โดยปี 2557 บริ ษัทจ่ายเงิน ปั นผลจานวน 0.31 บาทต่อหุ้น จากกาไรสุทธิ ของงบการเงินรวมซึ่งมี จานวน
ประมาณ 370 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวปิ ยจิตเป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
นางสาวปิ ยจิ ต ได้ ต อบข้ อซัก ถามของนายธนัช ว่า บริ ษั ท จ่ายเงิน ปั น ผลตามนโยบายที่
กาหนดไว้ คือ บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่านัน้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2558 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 244,790,714 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อ 20 ของข้ อบังคับบริ ษั ทกาหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ง
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ออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งในจานวนที่ใกล้ เคียงที่สุดกับจานวน 1 ใน 3
ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบนั กรรมการของบริ ษัท มีจานวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 นี ้
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
มีจานวน 3 คน คือ
1. นายอดิศกั ดิ์ รักอริ ยะพงศ์ ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
2. นายธนา เธียรอัจฉริ ยะ ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ ง ว่า เพื่ อให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใสในการพิ จ ารณาและการออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระนี ้ ขอเชิญ กรรมการทัง้ 3 คน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะ
เสร็ จสิน้ และในการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้ ประกาศเชิ ญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2559
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ าน
ต่างๆ ตามความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงาน
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ของกรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 คนแล้ ว จึงเห็นควรให้ เลือกตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระจานวน 3 คนข้ างต้ น กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทังนี
้ ้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 คน ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนมี ม ติ อนุ มัติ เลื อกตัง้ ให้ กรรมการที่ ออกจากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 3 คน ได้ แก่
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นายอดิ ศักดิ์ รั กอริ ยะพงศ์ นายธนา เธี ยรอัจฉริ ยะ และนายสุรัตน์ ประลองศิ ลป์ กลับเข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยแยกเป็ นรายบุคคลเป็ นดังนี ้

วาระที่ 6

1. นายอดิศักดิ์ รั กอริยะพงศ์
เห็นด้ วย
จานวน 244,653,914
ไม่เห็นด้ วย
จานวน 127,500
งดออกเสียง จานวน 9,300
บัตรเสีย
จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9441
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0520
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0037
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

2. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
เห็นด้ วย
จานวน 244,781,414
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
งดออกเสียง จานวน
9,300
บัตรเสีย
จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9962
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0037
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์
เห็นด้ วย
จานวน 244,781,414
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
งดออกเสียง จานวน
9,300
บัตรเสีย
จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9962
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0037
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ าตอบแทนส าหรั บ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจาปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ประชุม พิ จ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท และกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ รวมทังปริ
้ มาณธุรกรรมที่
จะเพิ่มขึน้ ในปี 2559 เช่น มีการร่ วมทุนทางธุรกิจกับผู้ร่วมทุนที่มีศกั ยภาพ และการทากลยุทธ์ เชิงรุ กเพื่อ
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สร้ างยอดขาย เป็ นต้ น จึงเสนอให้ กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี
2559 เป็ นจานวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนรายปี และเบีย้ ประชุม
รายละเอียดค่ าตอบแทน

2559

2558

ประธานกรรมการบริ ษัท

ค่ าตอบแทน
144,000 บาท/ปี

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้

ค่ าตอบแทน
120,000 บาท/ปี

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

144,000 บาท/ปี
-

20,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

120,000 บาท/ปี
-

20,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

:

2. บาเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกาไรสุทธิประจาปี 2559 โดยให้ อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึ งเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2559 อนึ่ง ใน
วาระนี ้กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควร
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ เสียเนื่องจากเป็ นการกาหนดค่าตอบแทนทังคณะมิ
้
ใช่
เป็ นการให้ คา่ ตอบแทนแก่คนใดคนหนึง่ เป็ นการเฉพาะ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี
2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 238,539,414 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.4462
ไม่เห็นด้ วย
จานวน 6,241,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.5495
งดออกเสียง จานวน
10,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0042
บัตรเสีย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
31

วาระทึ่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2559

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และตามข้ อ 53 ของข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดว่า ให้
ที่ ประชุมสามัญ ประจ าปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และให้ ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี นัน้
โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริษัท
ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยตลอดจนกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1. การแต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบัญ ชีข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย : เห็นควรเสนอต่อที่ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) โดยให้ คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี เ้ ป็ นผู้สอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจาปี 2559
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรื อ
(คุณสุรีย์รัตน์เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ ว 3 ปี คือ ตังแต่
้ ปี 2555-2557)
2. คุณพรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรื อ
(คุณพรทิพย์เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ ว 1 ปี คือ ตังแต่
้ ปี 2558)
3. คุณบัณฑิต ตังภากรณ์
้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509
ในส่ วนของบริ ษั ท ย่ อ ย คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรเสนอแต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี RSM
Indonesia เป็ นผู้สอบบัญชีของ PT. Sappe Indonesia และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก BDR Consult Spol. s.r.o.
เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o. ประจาปี 2559
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
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2. ค่ าสอบบัญ ชีประจาปี 2559 : เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559 เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฎตามตารางด้ านล่างนี ้) ซึ่งเป็ นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับในปี 2558 พร้ อมกันนี ้ ขออนุมตั ิ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในครัง้ นี ้ด้ วย
บริษัท

สานักงานสอบบัญชี

บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
KPMG
PT. Sappe Indonesia
RSM Indonesia
Sappe Europe s.r.o
BDR Consult spol.s.r.o
รวม

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2559
ปี 2558
1,485,000
216,000
264,000
1,965,000

1,350,000
187,500
256,000
1,793,500

หมายเหตุ
เพิ่มขึ ้น 10%
เพิ่มขึ ้น 15%
เพิ่มขึ ้น 3%
เพิ่มขึ ้น 9.5%

สาหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี นี ้ พิจารณาจากปริ มาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยที่จะดาเนินการภายในปี 2559 นี ้ และการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยดังกล่าว
ตลอดจนการก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2559 ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
แม้ บริ ษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้ บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่น
ก็ตาม แต่บริ ษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทังรายไตรมาสและรายปี
้
ต่อบริ ษัทได้ ตามกาหนดเวลา จึง
มัน่ ใจได้ วา่ บริษัทจะมีการจัดทางบการเงินได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
การพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนในปี 2559 ของบริษัท เซ็ปเป้
โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ย่อยอื่นที่ถือหุ้นโดย บริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด จะ
ผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริ การอื่ น (Non-Audit Fee) ซึ่งได้ แก่ การสอบทานการควบคุมที่ เกี่ ยวกับสิ ทธิ การเข้ าถึ งระบบปฏิ บัติการ
(Access Right Controls Review) และการรายงานเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของบริ ษัทกับบริ ษัทอื่นใน
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ประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้ แก่กิจการที่ เกี่ ยวข้ องกับส านักงานสอบ
บัญชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็ นจานวนเงินรวม 704,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559
รวมทั ้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ประจ าปี 2559 เป็ นจ านวนเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,500,000 บาท
และขออนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพร้ อมกันในครัง้ นี ้ด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีม ติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จาก
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี ้ โดยให้
คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจาปี 2559
ชื่อ
เลขทะเบียน จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409
3 ปี (ตังแต่
้ ปี 2555 - 2557)
2. คุณพรทิพย์ ริมดุสิต
5565
1 ปี (ในปี 2558)
3. คุณบัณฑิต ตังภากรณ์
้
8509
ในส่วนของบริ ษัทย่อย ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก BDR Consult Spol.
s.r.o. เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข อง Sappe Europe s.r.o. และ RSM Indonesia เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข อง PT. Sappe
Indonesia ประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท พร้ อมทังอนุ
้ มตั ิคา่ ใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณี
ยากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

244,782,714 เสียง
0
เสียง
8,000 เสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9967
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0032
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งว่าที่ประชุมได้ พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 7 เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในวาระ
ที่ 8 ซึ่งเป็ นการเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมนัน้ เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจด
ทะเบี ยนปี 2555 และโครงการประเมิ นคุณ ภาพการจัดประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี ที่ ป ระชุม จึงควร
พิจารณาปรึกษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่มีการแจ้ งไว้ ล่วงหน้ าเท่านันเพื
้ ่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับผู้ถือหุ้น
ทังหมดโดยรวม
้
ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้ โอกาสนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ ซกั ถามและ
แสดงความคิดเห็นดังนี ้
1. นายธนัช ธัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามว่าบริ ษัทเริ่ ม เข้ าไปจ าหน่ายสินค้ าในประเทศจีน และประเทศอินโดนี เซี ย
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.ใด และเมืองหลักๆ ในประเทศจีนที่บริษัทเข้ าไปจาหน่ายสินค้ าคือเมืองใด
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวปิ ยจิตเป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
นางสาวปิ ยจิ ต ได้ ต อบข้ อ ซัก ถามของนายธนัช ว่า บริ ษั ท ได้ จัด ตัง้ บริ ษั ท PT. Sappe
Indonesia และเข้ าไปขายสินค้ าในประเทศอินโดนีเซียเมื่อประมาณ 3 ปี ที่แล้ ว ทังนี
้ ้ ขอมอบหมายให้ นาง
ญาตา อ่อนอิน ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจระหว่างประเทศ (“นางญาตา”) เป็ นผู้ตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับการ
ขายสินค้ าในประเทศจีน
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นางญาตาได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า บริ ษัทได้ เริ่ มเข้ าไปขายสินค้ าในประเทศจีน
ตังแต่
้ เมื่อประมาณ 7 ปี ที่แล้ ว และบริ ษัทเริ่ มมียอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากประเทศจีนมากขึ ้นเมื่อประมาณ 6
ปี มาแล้ ว โดยบริ ษัทส่งสินค้ าไปจาหน่ายตามหัวเมืองหลักใน Tier1, Tier2 และ Tier3 โดยเน้ นการส่งสินค้ า
ไปจ าหน่ายในภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งมี ประชากรจานวนมาก ส่วนทางเหนื อ ก็มี การส่งสินค้ าไป
จาหน่ายอยูบ่ ้ าง
1.2 ขอสอบถามว่า ความนิยมดื่ม นา้ ผลไม้ ในแถบทางใต้ ของจีน นัน้ มีความนิยมสูงขึน้
หรื อไม่ และนิยมบริโภควุ้นมะพร้ าวหรื อไม่ โดยเฉพาะเมืองทางใต้ เช่น เฉินตู คุนหมิง เป็ นต้ น เนื่องจากเป็ น
เมืองที่ไม่ติดทะเลและมีประชากรหนาแน่น ซึ่งหากบริษัทสามารถขายสินค้ าในเมืองเหล่านี ้ได้ ก็จะสามารถ
เพิ่ ม ยอดขายให้ แก่บ ริ ษั ทได้ นอกจากนี ้ นายธนัช ได้ เล่าประสบการณ์ ที่ ตนเคยไปรั บประทานอาหารที่
ประเทศจีน และเห็นว่าชาวจีนนิยมดื่มน ้าส้ มคันที
้ ่มีเนื ้อส้ มผสมอยู่ จึงเป็ นข้ อสันนิษฐานว่าชาวจีนอาจนิยม
ดื่มน ้าผลไม้ ชนิดที่มีเนื ้อผลไม้ ผสมก็ได้
นางสาวปิ ยจิต ได้ ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ผู้บริ โภคชาวจีน ค่อนข้ างนิยมบริ โภค
ผลไม้ ไทย รวมทัง้ นิยมบริ โภคสินค้ าที่มาจากประเทศไทยด้ วย โดยบริ ษัทเป็ นผู้ริเริ่ มนาน ้าผลไม้ ที่ผสมชิน้
เนื ้อวุ้นมะพร้ าวเข้ าไปจาหน่ายในประเทศจีน ซึง่ ได้ รับผลตอบรับที่คอ่ นข้ างดี ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุผลว่าเหตุใด
จึงมีสินค้ าที่ลอกเลียนแบบค่อนข้ างเยอะในประเทศจีน
1.3 ขอสอบถามว่าอะไรคือเคล็ด ลับที่ ทาให้ บ ริ ษัท ประสบความส าเร็ จ ในการจ าหน่าย
สินค้ าในตลาดต่างประเทศอย่างมาก
นายอดิศกั ดิ์ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า บริ ษัทเน้ นในการจาหน่ายสินค้ าที่เป็ นจุดเด่น
ของประเทศไทย เช่น วุ้นมะพร้ าว โดยวุ้นมะพร้ าวเป็ นวัตถุดิบที่ ไม่ได้ มีอยู่ในทุกประเทศ ซึ่งแหล่ง ที่มีว้ ุน
มะพร้ าวคุณ ภาพดี มี เพี ย งประเทศไทย อิ น โดนี เซี ย หรื อ เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ บ างประเทศเท่า นัน้
เพราะฉะนัน้ หากบริษัทเลือกที่จะจาหน่ายสินค้ าที่เป็ นจุดเด่นจุดแข็งของประเทศไทยและคัดสรรแต่วตั ถุดิบ
ที่มีคุณ ภาพแล้ ว สินค้ าของบริ ษัทจะเป็ นจุดแข็งเมื่อนาไปจาหน่ายในต่างประเทศด้ วยเช่นกัน และด้ วย
พฤติกรรมของผู้บริ โภคชาวจีนที่นิยมและชื่นชอบสินค้ าที่ผลิ ตจากประเทศไทยเนื่องจากมัน่ ใจในคุณภาพ
สิ น ค้ ามากกว่าสิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต ในประเทศจี น ประกอบกับ ประเทศแถบทวี ป ยุโรปหรื อ อเมริ ก าก็ ไม่ ค่อ ยมี
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มะพร้ าว ดังนัน้ เมื่อผู้บริ โภคได้ ทดลองชิมสินค้ าของบริ ษัทย่อมติดใจในรสชาติ จึงถือเป็ นโอกาสในการทา
ธุรกิจของบริษัทที่ไม่ต้องแข่งขันกับคูแ่ ข่งในประเทศจีน ยุโรป หรื ออเมริกาอีกด้ วย
1.4 ตามข้ อมูลในรายงานประจาปี ที่แจ้ งว่า บริ ษัทไม่มีปัญหาเรื่ องวุ้นมะพร้ าวขาดตลาด
และสามารถควบคุม คุณ ภาพได้ จึงขอสอบถามว่าหากบริ ษั ทมี ยอดขายเพิ่ ม เป็ น 2 เท่าโดยกระทันหัน
บริษัทยังสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของวุ้นมะพร้ าวได้ หรื อไม่ อย่างไร
นายอดิศกั ดิ์ตอบข้ อซักถามของนายธนัชว่า ในปั จจุบนั บริ ษัทมีฝ่าย Demand Supply ที่
ทาหน้ าที่คาดการณ์ความต้ องการการใช้ วตั ถุดิบล่วงหน้ าเป็ นประจาทุกไตรมาสหรื อทุกปี เพื่อมิให้ วตั ถุดิบ
ขาดแคลน จึงทาให้ บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณความต้ องการวัตถุดิบได้ ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผา่ น
มา บริษัทเคยมีเหตุการณ์ยอดขายเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมากเช่นกัน แต่บริ ษัทก็สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ เพียงพอ
ในการผลิตสินค้ า
1.5 ขอสอบว่าบริษัทมีการควบคุมความสม่าเสมอของรสชาติสินค้ าได้ อย่างไร
นายอานุภ าพตอบข้ อซักถามนายธนัชว่า ในการผลิตบริ ษัทมี การตังเกณฑ์
้
ม าตรฐานที่
ยอมรับได้ อยูเ่ พื่อควบคุมคุณภาพสินค้ าที่ผลิตออกมา
2. นายณั ฐ นัน ท์ โชติ ข จรไทย ผู้ถื อ หุ้น มาด้ วยตนเอง ได้ ซัก ถามว่า ในส่ ว นของตลาด
ต่า งประเทศ บริ ษั ท มี ส่ว นแบ่ง ทางการตลาดเป็ นอัน ดับ 1 ในทุก ตลาดที่ บ ริ ษั ท เข้ า ไปจ าหน่ ายสิ น ค้ า
ใช่หรื อไม่
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายณัฐนันท์ ว่า เนื่ องจากบริ ษัทไม่มี นโยบายการ
เปิ ดเผยรายชื่อประเทศคูค่ ้ าเป็ นรายประเทศ บริ ษัทจึงขออนุญาตตอบเฉพาะการจาหน่ายสินค้ าในประเทศ
อินโดนีเซียว่า ในร้ านสะดวกซื ้อบางแห่ง (Convenience Store) นัน้ สินค้ า โมกุ โมกุ มีส่วนแบ่งการตลาด
อยูใ่ นอันดับสามในประเภท Juice Drink
3. นายพณิชย์ เด่นรัศมีเทพ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามว่า ทรัพย์สิน ส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทเป็ นเครื่ องจักร ไม่ทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายในการตัดค่าเสื่อมราคาอย่างไร และจะตัดค่าเสื่อมราคา
หมดภายในกี่ปี
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอเนก ลาภสุขสถิต ผู้อานวยการฝ่ ายกลยุทธ์ และการเงิน
(“นายอเนก”) เป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
นายอเนกได้ ตอบข้ อซักถามของนายพณิชย์ว่า บริ ษัทมีนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาใน
ส่วนปรับปรุงที่ดินเป็ นระยะเวลา 5-10 ปี อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็ นระยะเวลา 5-20 ปี เครื่ องจักร
และอุป กรณ์ เป็ นระยะเวลา 4-15 ปี เครื่ องตกแต่งติดตัง้ และเครื่ องใช้ ส านักงานเป็ นระยะเวลา 3-20 ปี
ยานพาหนะเป็ นระยะเวลา 5-8 ปี ซึง่ ทรัพย์สินแต่ละรายการจะมีความแตกต่างกันในเรื่ องระยะเวลาการตัด
ค่าเสื่อมราคา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณาถึงอายุการใช้ งานของตัวทรัพย์ สินนันๆ
้ เป็ นสาคัญ เพื่อให้ การตัดค่า
เสื่อมราคาของทรัพย์สินมีความแม่นยาและใกล้ เคียงกับอายุการใช้ งานจริงให้ มากที่สดุ
4. นายสมเจน สุขศรี พาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
4.1 ขอสอบถามว่าสัดส่วนสินค้ าที่ใช้ น ้าตาลเมื่อเทียบกับยอดขายรวมว่ามีประมาณเท่าใด
และภาษี น ้าตาลที่กาลังจะบังคับใช้ จะกระทบกับการขาย เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ ค์ หรื อไม่ เนื่องจากเป็ นเครื่ องดื่ม
ที่มีรสหวานแต่ไม่ผสมน ้าตาล และการบังคับใช้ ภาษี นา้ ตาลในประเทศอินโดนีเซียจะกระทบกับยอดขาย
สินค้ าของบริษัทหรื อไม่
นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามของนายสมเจนว่า สัดส่วนของสินค้ าที่จาหน่ายในประเทศ
นัน้ ยอดขายส่วนใหญ่ จะเป็ น เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ ประมาณร้ อยละ 30 ของยอดขายสินค้ าทัง้ หมด ลาดับ
รองลงมาคือ กาแฟเพรี ยว ทังนี
้ ้ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ เป็ นเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ผสมนา้ ตาลอยู่แล้ ว ดังนัน้ หากมี
การบังคับใช้ ภาษี น ้าตาลแล้ วบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบค่อนข้ างน้ อยมากเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่ผลิตและ
จาหน่ายเครื่ องดื่มรายอื่น
อย่างไรก็ตาม หากมีการบังคับใช้ ภาษี นา้ ตาลในสินค้ าที่จาหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย
หรื อประเทศใดๆ ก็ตาม ก็ไม่เป็ นการยากที่ บริ ษัทจะคิดค้ นพัฒนาสินค้ าใหม่ที่ไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลแต่
ยังให้ รสชาติที่ดีได้ อยู่ เพื่อรองรับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของแต่ละประเทศที่บริษัทนาสินค้ าเข้ าไปจาหน่าย
4.2 บริ ษัทมีข้อมูลของประเทศที่มีการเก็บภาษี น ้าตาลแล้ วว่ามีผลกระทบต่อบริ ษัทผู้ผลิต
มากหรื อไม่อย่างไร
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นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามนายสมเจนว่า หากมีการบังคับใช้ ภาษี น ้าตาลจริง สิ่งที่จะ
เกิดขึ ้นก็คือจะมีการแบ่งภาระไปให้ ผ้ บู ริโภคเนื่องจากมีต้นทุนที่สงู ขึ ้นราคาของสินค้ าก็จะต้ องสูงขึ ้นเช่นกัน
นอกจากนี ้ นายอดิศกั ดิ์ได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากมองในแง่ดีแล้ ว การเก็บภาษี น ้าตาลจะเป็ น
การเพิ่มข้ อได้ เปรี ยบให้ แก่สินค้ าของบริ ษัทด้ วยซ ้า เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทที่ขายดีในตลาดในประเทศ
เช่น กาแฟเพรี ยว นันเป็
้ นสินค้ าที่ไม่มีสว่ นผสมของน ้าตาล
4.3 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ของบริ ษัทมีสดั ส่วนค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับ
บริษัทเครื่ องดื่มชันน
้ าอื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการขาย (Selling Expense) ปี ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ
ร้ อยละ 18 ของรายได้ รวม แต่บริษัทชันน
้ าอื่นๆ อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 12 ของรายได้ รวม จึงขอสอบถามว่า
บริษัทจะมีการควบคุมค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารให้ มีประสิทธิภาพมากกว่านี ้ได้ อย่างไร
คุณปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามนายสมเจนว่า บริษัทมีสินค้ าอยูห่ ลายแบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์
ก็มีการทาการตลาดในหลายๆ ประเทศ เพราะฉะนัน้ Business Model ของบริ ษัทกับคูแ่ ข่งหรื อบริษัทอื่นๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะไม่เหมือนกัน และอาจจะไม่สามารถนามาเปรี ยบเทียบกันโดยตรงได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทจะรับข้ อเสนอแนะนี ้ไว้ เพื่อพิจารณาหาวิธีควบคุมค่าใช้ จา่ ยในการขายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4.4 เนื่องจากปั จจุบนั ทีวีดิจิตอลมีช่องมากขึ ้น ซึ่งมีคา่ โฆษณาที่ถกู กว่าช่องธรรมดา จึงขอ
สอบถามว่าบริษัทได้ มีการพิจารณาทาโฆษณาทางช่องเหล่านี ้หรื อไม่
นายเมธีได้ ตอบข้ อซักถามนายสมเจนว่า บริษัทมีการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ สื่อ
โฆษณา (Media Efficiency) กับเงินที่ลงทุนไปอยูแ่ ล้ ว เพื่อพิจารณาว่าตรงกับกลุม่ เป้าหมายหรื อไม่
นอกจากนี ้ นายอดิศัก ดิ์ได้ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่า ค่าใช้ จ่ ายในการขายและการบริ ห ารจะมี
สัดส่วนมากขึ ้นอยู่แล้ ว เนื่องจากเป็ นเรื่ องของการสร้ างแบรนด์ โดยทีมการตลาดของบริษัทมีการศึ กษาและ
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าก่อนทุกครัง้
4.5 ขอสอบถามว่าอัตรากาไรข้ างต้ น (Gross Profit Margin) ของบริ ษัท คาดว่าจะอยู่
ประมาณเท่าใด
นางสาวปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของนายสมเจนว่า ในปี ที่แล้ วบริ ษัทมีอตั รากาไรข้ างต้ น
ประมาณร้ อยละ 39.5 ของรายได้ รวม ซึ่งปี นี ้บริ ษัทคาดการณ์ว่าจะทาได้ ดีขึ ้นจากปี ที่แล้ วเนื่องจากบริ ษัทมี
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โครงการลดค่าใช้ จ่ายในการผลิตหลายโครงการ เช่น ลดจานวนกรัมของเม็ดพลาสติก และมีการรวมฐาน
การผลิตมาที่โรงงานคลอง 13 ซึง่ จะลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าอีกด้ วย ซึง่ คาดการณ์วา่ จะทาให้ ต้นทุน
การผลิต (COG) ปรับตัวดีขึ ้นและคาดว่าอัตรากาไรข้ างต้ นของปี นี ้น่าจะดีกว่าปี ที่ผา่ นมา
5. นายสุวิทย์ ศรี วิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ กล่าวขอบคุณ และชมเชยบริ ษัทที่ได้
ปรับปรุงแก้ ไขเว็บไซต์บริ ษัทให้ สามารถแสดงผลบนจอสมาร์ ทโฟนและปรับปรุงเนื ้อหาในเว็บไซต์ตามที่ตน
ได้ เสนอไปเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้นายสุวิทย์ได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
5.1 ในส่ ว นของ เซ็ ป เป้ ฟอร์ วัน เดย์ นัน้ ขอชมเชยว่า มี ก ารปรั บ ปรุ ง Packaging ได้
สวยงามและดูพรี เมี่ยมมากขึ ้น แต่ในส่วนของโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขอเสนอแนะให้ บริ ษัทสื่อสารข้ อมูลว่า
สินค้ าชนิดนี ้มีการปรับสูตรให้ มีประโยชน์ ตอ่ ผู้บริ โภคมากขึ ้น และลดความหวานลงร้ อยละ 25 จากสูตรเดิม
เพื่ อให้ ข้ อมูล ที่ เป็ นประโยชน์ ไปยังผู้บ ริ โภคเพิ่ ม เติม และมิ ให้ ผู้บ ริ โภคเข้ าใจเพี ยงว่าสิน ค้ ามี เพี ย งการ
ปรับปรุง Packaging เท่านัน้
5.2 ตามงบการเงิน จะเห็นว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 จานวนอัตรากาไรขันต้
้ น (Gross
Profit Margin) ลดลง ซึ่งอาจมี เหตุม าจากการติด ตัง้ สายการผลิต ใหม่ และอาจต้ อ งใช้ เวลาในการปรั บ
เครื่ องจักรให้ สามารถเดินเครื่ องได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงอยากสอบถามว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559
บริ ษั ทจะมี ค่าใช้ จ่ายในการปรับเครื่ องจักรที่ ติดตัง้ ใหม่อีกหรื อไม่ และเครื่ องจักรดังกล่าวสามารถเดิน
สายการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ วหรื อยัง
นายอานุภาพได้ ตอบข้ อซักถามของนายสุวิทย์ว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 บริ ษัทได้
ดาเนินการในส่วนโรงงานพร้ อมกันหลายอย่างทัง้ การติดตังสายการผลิ
้
ตใหม่ การทดลองเดินเครื่ องจักร
(Test Run) การปรับปรุ งฝาขวดให้ เป็ นแบบ Short Neck การรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมายัง
โรงงานคลอง 13 การทดลองผลิตสินค้ าจานวนน้ อยๆ โดยใช้ สายการผลิตเดิม ซึง่ ทุกอย่างได้ ดาเนินการและ
เสร็จสิ ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ทังนี
้ ้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นี ้ บริษัทคาดการณ์ว่าต้ นทุนการผลิต
(COG) จะกลับมาสู่ ส ถานการณ์ ปกติ และคาดการณ์ ว่าจะสามารถลดค่าใช้ จ่ายในการผลิต ได้ ต ามที่
คาดการณ์ไว้
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5.3 ขอสอบถามเกี่ ย วกั บ อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศว่ า ยอดขายสิ น ค้ า
ต่างประเทศเป็ นสกุลเงินอะไรบ้ าง สัดส่วนของการชาระค่าสินค้ าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และยูโร เป็ น
เท่าใด และเมื่ อสกุล เงินรู เปี ยแข็งค่าขึน้ บริ ษั ทจะปรับเปลี่ยนนโยบายการช าระค่าสินค้ า กลับเป็ นรู เปี ย
หรื อไม่ ทังนี
้ ้ นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของบริษัทเป็ นอย่างไร
คุณปิ ยจิตได้ ตอบข้ อซักถามของคุณสุวิทย์ว่า การชาระค่าสินค้ าด้ วยเงินตราต่างประเทศ
นัน้ ปั จจุบนั สัดส่วนของสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 75 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่มากที่สุด ส่วน
สกุลเงินยูโรมีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อยอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 5 ทังนี
้ ้ การจาหน่ายสินค้ าไปยังประเทศอินโดนีเซีย
บริษัทยังคงให้ มีการชาระค่าสินค้ าเป็ นสกุลเงินไทยบาทเช่นเดิม
ส่วนนโยบายเพื่อบริ หารความเสี่ยงซึ่งมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศนัน้ ตอนนี บ้ ริ ษัท มี นโยบายการป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราระหว่างประเทศได้ (Hedging) ได้ ร้อยละ 100 ของยอดขายต่างประเทศเดือนนันๆ
้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามดุลพินิจและตามความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ
ประธานฯ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผ้ ใู ดประสงค์จะซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็ นอี กหรื อไม่ เมื่ อไม่มี ผ้ ูใดประสงค์ จ ะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นต่อที่ ประชุม แล้ ว
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของบริษัทในวันนี ้
โดยบริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมแจ้ งไปยังตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยต่อไป และได้ กล่าวปิ ด
การประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม
(นายนที อ่อนอิน)
ลงชื่อ___________________________เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรัณยา ธนาวดี)
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