รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องศรีนครินทร์ 1 ชั ้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายนที
2.
นายอดิศักดิ์
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอนันท์
นางสาวปิ ยจิต
นายอานุภาพ
นายผดุงเดช
นางสาวกัลณิการ์
นายสุรัตน์
นายธนา

อ่อนอิน
รักอริ ยะพงศ์
รักอริ ยะพงศ์
รักอริ ยะพงศ์
รักอริ ยะพงศ์
อินทรลักษณ์
ตริยางกูรศรี
ประลองศิลป์
เธียรอัจฉริยะ

ผู้บริ หารบริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
1.
นายอเนก
ลาภสุขสถิต
2.
นายวรพงศ์
เกียรติดารงวงศ์
3.
นางญาตา
อ่อนอิน
4.
นางสาวกัลยาพร
สกุตลากุล
5.
นายชินวิทย์
เลิศบรรณพงษ์
6.
นายณัฏฐกิตติ์
พงศ์เลิศฤทธิ์
7.
นางสาวมณีรัตน์
จารุกิจโสภา
8.
นางสาวศรัณยา
ธนาวดี
9.

นางสาวสุธาทิพย์

จันทรังษี

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

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่การขายและการตลาด
ประธานเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นานวัตกรรมองค์ กร
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการฝ่ ายกลยุทธ์ และการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน-New Business Partnership
และเลขานุการบริษัท

ผู้บริ หารบริ ษัท ออล โคโค กรุ๊ ป จากัด
1.
นางสาวนิตรี ญา
วงษา

ประธานเจ้ าหน้ าที่การขายและการตลาด

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1.
นางสาวสุรีย์รัตน์
ทองอรุณแสง
กรรมการบริหารสอบบัญชี
2.
นางสาวนิตินาถ
ขจรไตรเดช
ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี
ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท เอสพีแอลเอลอว์ จากัด
1.
นายปรี ชา
หยกทองวัฒนา
ทนายความที่ปรึกษาอาวุโส

เริ่ มการประชุมเวลา 13.30 น.
นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วม
ประชุม และชี ้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจานวน
หุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั ้น
2. ในการเสนอความเห็นหรือคาถาม ขอให้ เสนอให้ ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั ้นๆ หากท่านใด
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ นาเสนอเมื่อเสร็จสิ ้นการประชุมแล้ ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคาถาม กรุณาแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมระบุว่าเป็ นผู้มาประชุม
ด้ วยตัวเอง หรือรับมอบฉันทะ ต่อที่ประชุมและกรอกข้ อมูลดังกล่าวลงในคูปองคาถามซึง่ อยู่ในเอกสารการลงคะแนน และ
ส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อความถูกต้ องในการบันทึกรายงานการประชุม
4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิ ดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่า
จะมีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรือไม่ หากมีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในวาระใดโปรดทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน
และยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนาส่งบัตรคะแนนล่าช้ าหลังจากการปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ วจะ
ถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้ วยเท่านั ้น ทั ้งนี ้ ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ ออกเสียง
ลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เป็ นรายบุคคล
5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้ าหน้ าที่จะนาบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง รวมทั ้ง
บัตรเสีย (ถ้ ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั ้งหมดที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนั ้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชดั เจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมี
การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกากับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี คัสโตเดียน) เป็ นต้ น

7. ผู้เข้ าประชุมที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนั ้น เว้ นแต่ในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ ผ้ เู ข้ าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษ
8. เพื่อเป็ นการไม่ให้ เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ วจะประกาศผล
คะแนนเสียงให้ ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป
9. ก่อนออกจากห้ องประชุม
ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ที่บริเวณประตูทางออก
เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมอีกครัง้ หนึง่ พร้ อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน
54 ราย และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจานวน 50 ราย รวมทั ้งหมดจานวน 104 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นรวม 250,259,389 หุ้น หรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 82.2226 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท ประธานฯ
จึงกล่าวเปิ ดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจานวน 1 ท่านทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละ
วาระ โดยนางสาวอรุ ณี สุริยันรัตกร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองได้ แสดงความประสงค์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎตามหนังสือ
เชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
1. นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองได้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 ให้ ข้อเสนอแนะเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาว่า บริษัทควรบันทึกข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมถึงประเด็นต่างๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความ
คิดเห็นไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุมทุกครั ้ง เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ พิจารณาประกอบการลงมติ
ตอบข้ อซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะ พร้ อมทั ้งจะนาไปปฏิบตั ิในการบันทึก
รายงานการประชุมครั ้งต่อไป

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยผลการนับคะแนนของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

250,312,799
4,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9983
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0017
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

รั บทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561 ปรากฎตามรายงานประจาปี
ของบริษัท และคาอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ หรือ MD&A ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้ อม
หนังสือเชิญประชุมครั ้งนี ้แล้ ว และก่อนที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจะรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้
รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่งยังเป็ นเรื่องที่บริษัทให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง
โดยในปั จจุบนั เราประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวอย่างเป็ นทางการแล้ วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 พร้ อมทั ้งส่ง
เอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ( Self Evaluation 71 ข้ อ ) เข้ าร่ วมโครงการเพื่อรอการประเมิน
เรียบร้ อยแล้ ว ในขณะเดียวกันบริษัทยังพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ รวมไปถึงศึกษาบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบของ
บริษัทเพิ่มเติม เพื่อเตรี ยมพร้ อมเข้ ารับการประเมินและขอรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านคอร์ รัปชันตามคา
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์ ทั ้งนี ้
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สาคัญซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ แต่อย่างใด
ต่อจากนั ้น ประธานฯ ได้ ขอให้ นางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(“นางสาวปิ ยจิต”) เป็ นผู้นาเสนอผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยได้ นาเสนอผลการดาเนินงาน
ของบริษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับชมในรูปแบบวีดีโอ และได้ เสนอรายงานที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทในปี ที่ผ่านมา
สรุปสาระสาคัญดังต่อไปนี ้

1. ผลการดาเนินงานด้ านการเงิน ประจาปี 2561 (2018 Financial Performance)
o ยอดขาย ในปี 2561 จานวน 2,827 ล้ านบาท เติบโตจากปี 2560 ประมาณร้ อยละ 5 ทั ้งนี ้ หากไม่รวม
ผลกระทบด้ านอัตราแลกเปลีย่ น พบว่ายอดขายในปี 2561 จะมีจานวน 2,895 ล้ านบาท หรือเติบโตจากปี ที่ผ่านมาประมาณ
ร้ อยละ 8 โดยมีสดั ส่วนการขายในประเทศและการขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 33 และร้ อยละ 67 ตามลาดับ
o อัตรากาไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin) ในปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 351.4 ล้ าน
บาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 12.2 ของยอดขายรวม และหากไม่รวมผลกระทบด้ านอัตราแลกเปลีย่ น กาไรสุทธิจะเท่ากับ 406
ล้ านบาทโดยประมาณ
o ค่ าใช้ จ่ายในการขาย (Selling Expenses) ในปี 2561 บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายประเภทนี ้ได้
ดี โดยมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็ นร้ อยละ 13 ซึง่ เป็ นระดับที่ใกล้ เคียงกับปี 2560
o ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร (Administrative Expenses) ในปี 2561 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 9.2 สูงกว่าปี ที่ผ่านมาเล็กน้ อย แต่ยงั คงอยู่ภายใต้ งบประมาณที่บริษัทกาหนดไว้
นางสาวปิ ยจิต รายงานเพิ่มเติมว่า ปี 2561 เป็ นปี แรกที่บริษัทมีกลุ่มสินค้ าเพิ่มเติมจานวน 1 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ สินค้ า Healthier Snack รวมเป็ นจานวน 5 กลุ่มสินค้ าหลัก โดยมีสดั ส่วนยอดขายสินค้ าแบ่งตามกลุม่ สินค้ าหลัก 5
กลุม่ กล่าวคือ 1) กลุม่ สินค้ า Juice Drink มีสดั ส่วนยอดขายร้ อยละ 71.9 ของยอดขายทั ้งหมด 2) กลุม่ สินค้ า Functional
Beverage มีสดั ส่วนยอดขายร้ อยละ 11.6 ของยอดขายทั ้งหมด 3) กลุม่ สินค้ า Functional Powder มีสดั ส่วนยอดขายร้ อย
ละ 10.9 ของยอดขายทั ้งหมด 4) กลุม่ สินค้ า Ready to Drink มีสดั ส่วนยอดขายร้ อยละ 1.3 ของยอดขายทั ้งหมด และ 5)
กลุม่ สินค้ า Healthier Snack มีสดั ส่วนยอดขายร้ อยละ 4.3 ซึง่ นับว่าเป็ นสัดส่วนที่ดีสาหรับการวางจาหน่ายในปี แรก โดยมี
สินค้ าหลักเป็ นบิวติเจลลีท่ ี่ต่อยอดมาจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์บิวติดริ๊งค์ นอกจากนี ้ ยังมีผลิตภัณฑ์เจลลี่สาหรับตลาดกลุม่ ผู้ชาย
ภายใต้ แบรนด์แม็กซ์ทีฟ และขนมปลาย่างอบกรอบภายใต้ แบรนด์ ซีแม็กซ์
สาหรับสัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิภาค (Geographic) นั ้น ในปี 2561 บริษัทส่งออกสินค้ าไปจาหน่าย
ใน 91 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่มีจานวน 80 ประเทศ โดยสัดส่วนใหญ่ ร้อยละ 42 ส่งออกไปจาหน่ายในทวีป
เอเชีย รองลงมาเป็ นการจาหน่ายในประเทศไทยร้ อยละ 33 กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริการ้ อยละ 12 และ
กลุม่ ประเทศแถบตะวันออกกลางร้ อยละ 13 ตามลาดับ
สาหรับผลการดาเนินงานของกลุม่ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จากัด (“ออลโคโค”) ในปี 2561 นางสาวปิ ยจิต
รายงานว่า ออลโคโคมีรายได้ รวมที่ 348 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นระดับที่ใกล้ เคียงกับปี 2560 ที่เท่ากับ 348.7 ล้ านบาท แต่เมื่อ
พิจารณาอัตราการเติบโตในเชิงปริมาณ (Volume) พบว่ายอดขายของกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial) มีอตั ราการ

เติบโตที่สงู คิดเป็ นร้ อยละ 19 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาผลมะพร้ าวสดที่ลดต่าลง อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ ว ผล
ประกอบการของออลโคโคยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2. ธุรกิจระหว่ างประเทศ (International Business) สรุปผลการดาเนินงานของตลาดต่างประเทศ
ในปี 2561 ดังนี ้
o โดยภาพรวม ธุรกิจระหว่างประเทศมีอตั ราการเติบโตของยอดขายจากปี 2560 ร้ อยละ 10 (หรือ
เทียบเท่าร้ อยละ 14 หากไม่รวมผลกระทบด้ านอัตราแลกเปลีย่ น) โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2556-2561) มี
อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) เท่ากับร้ อยละ 10
o ภูมิภาคเอเชียมีอตั ราการเติบโตของยอดขายสูงที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 15 รองลงมาคือภูมิภาคยุโรป
และสหรัฐอเมริการ้ อยละ 10 ภูมิภาคตะวันออกกลางมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักจากปั ญหาค่าเงิน
ในบางประเทศรวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดทั ้งปี
o ในปี 2562 บริษัทตั ้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศที่อตั ราร้ อยละ 10
นางสาวปิ ยจิต นาเสนอวีดีโอทัศน์ของ Chew-neration ที่เป็ น Global Campaign ของบริษัทที่ได้ จดั ทา
และเผยแพร่ในหลายประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายทั ้ง On Ground Actives, In store Activities และ
Online Activities
3. ตลาดในประเทศ (Domestic Market) สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปี 2561 ที่ผ่าน
มา ดังนี ้
o อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่เติบโตจากปี ก่อนหน้ า ทั ้งการเติบโตในเชิงปริ มาณ
(Volume) ที่ติดลบร้ อยละ 1.6 และการเติบโตเชิงมูลค่า (Value) ที่ร้อยละ 0.7
o อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะกลุม่ Functional Drink ซึง่ เป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
พบว่าเป็ นหนึง่ ในกลุม่ เครื่องดื่มที่ยงั คงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั ้งในเชิงปริมาณและมูลค่า
นางสาวปิ ยจิต นาเสนอวีดีโอทัศน์เคมเปญทางการตลาดของบริษัทที่ได้ จดั ทาและเผยแพร่ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในปี 2561 และต้ นปี 2562 ซึง่ เป็ นเคมเปญของผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่วางจาหน่ายช่วงปลายปี 2561
ประกอบด้ วย
1) บิวติแอ็คน่า (ผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุม่ บิวติดริ๊งค์ที่ช่วยดูแลเรื่องสิว) ซึง่ ได้ รับการตอบรับค่อนข้ างดีจาก
ผู้บริโภค ถึงแม้ ว่าจะวางจาหน่ายในราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นในกลุม่ เดียวกัน โดยจาหน่ายที่ราคา 25 บาท
2) บิวติเจลลี่ คาร์ โมมายด์ (ผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุม่ บิวติเจลลี)่
3) ผลิตภัณฑ์เจลลีแ่ บรนด์แม็กซ์ทีฟ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่เน้ นตลาดกลุ่มผู้ชาย และ

4) ผลิตภัณฑ์ กาแฟเพรี ยว ภายใต้ เคมเปญชื่อ เพรียว...เด้ อวูแมน พร้ อมสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี ้ว่ามีอตั ราการเติบโตที่ลดลงเล็กน้ อยจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เพรี ยวยังคงเป็ นกลุม่ สินค้ าหลักที่
บริษัทให้ ความสาคัญและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาด ทั ้งนี ้
ในปี 2561 บริษัทวางจาหน่าย เพรียว ออลเดย์ 2 รสชาติ ได้ แก่ มอคค่า และ ชาแฟ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยที่
มีผลิตภัณฑ์ ชาไทยผสมกาแฟออกสู่ตลาด และในปี 2562 บริษัทได้ วางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของกาแฟอัดเม็ด
และชาเขียวอัดเม็ด
4. นวัตกรรม (Innovation)
นางสาวปิ ยจิต รายงานต่อที่ประชุมถึงทิศทางของบริษัทในปี 2562 ว่ายังคงเดิมจากปี ที่ผ่านมาที่เน้ น
เรื่องนวัตกรรม ภายใต้ ธีม เติบโตด้ วยนวัตกรรม ทาด้ วยความสุข (Innovate to Grow, Innovate to Win) อีกทั ้ง นาเสนอ
โมเดลการสร้ างนวัตกรรมของบริษัทใน 3 รูปแบบ กล่าวคือ
1) ผ่ านการร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) กับ บจก. ออลโคโค กรุ๊ป (“ออล
โคโค”) และ กลุ่มดาน่อน เอส เอ ซึง่ ในปั จจุบนั บริษัทเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ออล โคโค ที่สดั ส่วนร้ อยละ 51 โดยมีความตั ้งใจ
ที่จะพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมออกสูต่ ลาดภายในปี 2562
2) ผ่ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ภายในองค์ กร (In-house Innovation) โดยในปี 2561 บริษัท
พัฒนาและวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่จานวนรวม 18 SKUs โดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้ แก่ บิวติเจลลี่ (ไฟเบอร์ คอลลาเจน
และคาโมมายด์) ผลิตภัณฑ์เจลลีแ่ บรนด์แม็กซ์ทีฟ ปลาย่างอบกรอบแบรนด์ซีแม็กซ์ โมกุโมกุรสชาติใหม่ บิวติแอ็คน่า
เพรียวออลเดย์ และชูทส์ โดยคาดว่าจะวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมอีกจานวน 20 SKUs ในปี 2562
3) ผ่ าน INNO Studio โดยช่วยพัฒนา ผลักดันและส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ SME ในประเทศไทย
ไปสูธ่ ุรกิจระดับโลกโดยใช้ ประโยชน์ จากเครือข่ายที่บริษัทมีมากกว่า 90 ประเทศ ซึง่ ในปี 2561 บริษัทได้ ร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คางกุ้งอบกรอบแบรนด์ชิมดิเพื่อจาหน่ายในต่างประเทศ รวมถึง การร่วมมือกับชาวสวนที่ปลูกกล้ วยหอมทอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Mevative ที่ช่วยให้ การทางานของลาไส้ ดีขึ ้น โดยทั ้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้ รับรางวัล
ประเภท Sial Selection จากงานแสดงสินค้ า Sial Innovation Paris 2018
5. บริ ษัท ดาน่ อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จากัด
นางสาวปิ ยจิต นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จากัด (“ดาน่อนเซ็ป
เป้”) เป็ นบริษัทร่วมทุนทางธุรกิจกับกลุม่ ดาน่อน ประเทศฝรั่งเศส มีสดั ส่วนการลงทุนระหว่างดาน่อนและบริษัทในสัดส่วน
ร้ อยละ 75 และร้ อยละ 25 ตามลาดับ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของการร่วมมือทางธุรกิจ ได้ แก่ 1) นาผลิตภัณฑ์ของกลุม่

ดาน่อนเข้ ามาจาหน่ายในประเทศไทยผ่านบริษัทร่ วมทุนดาน่อนเซ็ปเป้ และ 2) ร่วมมือในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อวางจาหน่ายในประเทศไทย
ปั จจุบนั กลุ่มดาน่อนดาเนินธุรกิจภายใต้ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้ วย
1) กลุม่ Essential Dairy and Plant Based Products ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่ดาน่อนมีความเชี่ยวชาญเป็ น
อันดับต้ นของโลก โดยมีผลิตภัณฑ์หลักประเภทโยเกิร์ต นม ภายใต้ แบรนด์ สนิ ค้ าที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจักในต่างประเทศ
เช่น อัลโปร (Alpro) และซิลค์ (Silk)
2) กลุม่ Water เป็ นอีกกลุ่มธุรกิจหลักที่ดาน่อนมีความเชี่ยวชาญภายใต้ แบรนด์ สนิ ค้ า เช่น น ้าแร่ Evian
น ้าดื่มแบรนด์ Volvic และน ้าดื่มแบรนด์ Aqua ที่มีขนาดธุรกิจใหญ่เป็ นอันดับต้ นในประเทศอินโดนีเซีย
3) กลุม่ Early Life Nutrition เช่น ผลิตภัณฑ์นมเด็กภายใต้ แบรนด์ดเู ม็กซ์ ที่คนไทยรู้ จกั เป็ นอย่างดี และ
4) กลุม่ Advanced Medical Nutrition
ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 ดาน่อนเซ็ปเป้ ได้ วางจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตัวแรกภายใต้ แบรนด์
บลู (B’lue) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์น ้าดื่มผสมวิตามินแต่งกลิน่ ผลไม้ 3 รสชาติ ได้ แก่ รสคูลคาลามันซี่ รสเพลย์ฟูลพีช และรสโพสิ
ทีฟแพร์ ทั ้งนี ้ บลูไม่ได้ เป็ นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่วางจาหน่ายอยู่แต่ในเพียงประเทศไทย หากได้ วางจาหน่ายอยู่ใน
ต่างประเทศเช่นเดียวกัน ได้ แก่ ประเทศจีนที่วางจาหน่ายภายใต้ แบรนด์ไมโซน (Mizone) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศ
อินโดนีเซียที่วางจาหน่ายภายใต้ แบรนด์บลู (B’lue)
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B’lue) ที่วางจาหน่ายในประเทศไทยนั ้น มีลกั ษณะภายนอกที่แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์อื่นในท้ องตลาดอย่างชัดเจน กล่าวคือ 1) รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้ จบั ได้ ถนัดมือ 2) ปริมาตร 500
มิลลิลิตร และ 3) ขนาดของปากขวดที่กว้ างเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ กลิ่นสัมผัสของเครื่องดื่มซึง่ จะส่งผลให้ รสสัมผัสดีขึ ้นตามไป
ด้ วย
ต่อมา นางสาวปิ ยจิตเรี ยนเชิญ นายอดิศกั ดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร (“นายอดิศกั ดิ์”) เป็ นผู้นาเสนอเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ต่อที่ประชุม
นายอดิศักดิ์ ได้ แสดงวีดีโอทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทได้ ดาเนินการ
ตลอดปี 2561 เช่น 1) โครงการปลูกป่ าในใจคน ตามศาสตร์ พระราชา 2) โครงการวาน หว่าน ว่าน 3) กิจกรรมพัฒนาความ
รู่สชู่ ุมชน 4) กิจกรรม Good Morning Sappe ที่จดั เตรียมอาหารเช้ าให้ กบั พนักงาน 5) โครงการ INNO Think Competition
6) โครงการ Sappe สานรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู 7) โครงการชุดเก่า....เราขอ 8) การปรับปรุงระบบกรองน ้าและมอบตู้ทาน ้า
เย็น 9) โครงการ 90 วันไขมันฉันเพื่อเธอ เพื่อสมทบทุนบริ จาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็ นต้ น

เมื่อจบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 แล้ ว ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฎมีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามดังนี ้
1. นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการนาสินค้ าของบริษัทไปให้ ดาน่อนช่วยจัดจาหน่ายในต่างประเทศ
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า ในระยะเริ่มต้ นของการร่วมทุนนี ้ บริษัทต้ องการเน้ น
สร้ างธุรกิจของดาน่อนเซ็ปเป้ให้ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทยก่อน แต่มีความเป็ นไปได้ ที่จะปรึกษาร่วมกันถึงโอกาส
ทางธุรกิจนี ้ในอนาคต
1.2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บรรจุขวดของสินค้ าให้ เหมือนกับ
ผลิตภัณฑ์บรรจุขวดของเครื่องดื่มบลู (B’lue) ที่มีปากขวดขนาดกว้ างซึง่ ช่วยเพิ่มกลิน่ สัมผัสและรสสัมผัสในการบริโภค
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า บริษัทยังไม่มีแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์บรรจุขวดของ
สินค้ าในระยะเวลาอันใกล้ นี ้ แต่บริษัทจะนาเรื่องดังกล่าวกลับไปศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง และอาจขอ
ความร่วมมือจากดาน่อนในเรื่องความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านผลิตภัณฑ์บรรจุขวด
1.3 สอบถามว่า ภายหลังจากการร่วมทุนทางธุรกิจกับดาน่อนแล้ ว บริษัทและดาน่อนเซ็ปเป้จะ
สามารถพัฒนาและวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ ใดได้ บ้าง
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า หนึง่ ในวัตถุประสงค์หลักของการร่วมลงทุนครัง้ นี ้ คือ
การร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อวางจาหน่ายในประเทศไทย ดังนั ้น หากเห็นตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ ใดมีโอกาสในการ
เติบโตทางธุรกิจ ทั ้งสองฝ่ ายจะร่วมมือกันพัฒนาและวางจาหน่ายภายใต้ บริษัทร่วมทุนดาน่อนเซ็ปเป้
1.4 สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาคุ้มทุน (Break Even) ของกลุม่ ออลโคโค
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า ถ้ าวิเคราะห์ จดุ คุ้มทุนโดยพิจารณาจากกาไรสุทธิ
ของกลุม่ ออลโคโค จะพบว่าธุรกิจของกลุม่ ออลโคโคคุ้มทุนตั ้งแต่ปี 2560 ซึง่ เป็ นปี แรกที่กลุม่ มีกาไรสุทธิเป็ นบวก
2. นายสุวิทย์ ศรี วิไลฤทธิ์ ผู้ ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
2.1 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลากของผลิตภัณฑ์บลู (B’lue) ที่ยงั สื่อสารไม่ชดั เจนว่าเป็ นเครื่องดื่ม
ผสมวิตามินบี พร้ อมทั ้งได้ เสนอให้ ลองสือ่ สารผ่านการใช้ ฉลากห้ อยคอขวด (Hang Tag) ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ ที่บริษัทเคยทาและ
ประสบความสาเร็ จ

ตอบข้ อซักถาม นายวรพงศ์ เกียรติดารงวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่การขายและการตลาด (“นายวรพงศ์”)
กล่าวขอบคุณในข้ อเสนอแนะ พร้ อมทั ้งชี ้แจงว่าฉลากของผลิตภัณฑ์บลูเป็ นฉลากที่ได้ รับการออกแบบโดยสอดคล้ องกับ
Global Branding ของดาน่อน สาหรับข้ อเสนอแนะเรื่อง Hang Tag ทางบริษัทรับทราบและจะนากลับไปพิจารณาอีกครั ้ง
2.2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยปี 2562 เป้าหมายการเติบโตของบริษัทและ
กลยุทธ์ ที่ใช้ เพื่อให้ การเติบโตเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ตอบข้ อซักถาม นายวรพงศ์ ตอบข้ อซักถามว่า สภาวะการแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มในประเทศอีก 23 ปี ข้างหน้ ายังอยู่ในระดับที่สงู มาก สาหรับปี 2562 นี ้ การแข่งขันค่อนข้ างรุนแรง โดยสังเกตได้ จากการที่ผ้ ผู ลิตทุกรายออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้ านบวก การแข่งขันที่สงู นี ้จะช่วยสร้ างการเติบโตให้
ผลิตภัณฑ์กลุม่ Functional Drink ของบริษัทโดยปริยาย เพราะเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ผู ลิตทุกรายเห็นตรงกันว่าเป็ นก้ าว
ต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ในส่วนของอัตราการเติบโตนั ้น อาจจะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่คาดว่าอัตราการเติบโตจะ
สูงกว่าปี ที่ผ่านมาตามสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น
นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่า ปี 2562 บริษัทตั ้งเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 30 โดยมาจาก
1) การเติบโตของบริษัทที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 10 จากการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมัน่ ว่าจะสร้ างความประทับใจ
ให้ กบั ผู้บริโภค 2) การรับจ้ างเป็ นผู้ผลิต (Co-packer) และเป็ นผู้จัดจาหน่าย (Distributor) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B’lue)
ให้ กบั ดาน่อนเซ็ปเป้ และ 3) การรวมผลประกอบการยอดขายและกาไรสุทธิเต็มจานวนของกลุม่ ออลโคโคเข้ ามาในงบ
การเงินรวมของบริษัท (Consolidated Financial Statements)
3. นายธาดา สุขโข ผู้ ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
3.1 สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ ว่าจะเป็ นไปในอัตราเดียวกับการเติบโตของยอดขาย
หรือไม่
ตอบข้ อซักถาม นายอเนก ลาภสุขสถิต ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน (“นายอเนก”) ตอบข้ อซักถามว่า อัตรา
การเติบโตของกาไรสุทธิไม่เป็ นไปในอัตราเดียวกับการเติบโตของยอดขาย เนื่องจาก การลงทุนด้ านค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
ในจานวนที่สงู ขึ ้น เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาและวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการขายของ
กลุม่ ออลโคโคในระดับ Mass Scale และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B’lue) เพื่อให้ อตั ราการเติบโตของ
ยอดขายเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้
3.2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็ นได้ ที่บริษัทจะได้ รับการว่าจ้ างให้ เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นของ
ดาน่อนที่วางจาหน่ายอยู่ในประเทศไทย

ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า เป็ นไปได้ ยากที่บริษัทจะได้ รับการว่าจ้ างให้ เป็ น
ผู้ผลิตเครื่องดื่มของดาน่อนที่วางจาหน่ายอยู่ในปั จจุบนั เพราะผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวคือ น ้าแร่แบรนด์ Evian ที่ต้องใช้ น ้าแร่
จากเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรปมาผลิต
นายอเนก ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปั จจุบนั บริษัทไม่มีนโยบายรับจ้ างผลิตเครื่องดื่มให้ กบั ผู้อื่น แต่มีความ
เป็ นไปได้ ที่อาจจะรับจ้ างผลิตเครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากเครื่องดื่มบลู (B’lue) ให้ กบั บริษัทร่วมทุนดาน่อนเซ็ปเป้ในอนาคต
เพราะเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
3.3 สอบถามเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ที่จะวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B’lue) ในกลุม่ ประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ในอนาคต
ตอบข้ อซักถาม นายอเนก ตอบข้ อซักถามว่า บริษัทได้ ปรึกษากับดาน่อนถึงเรื่องดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ ว
โดยคาดว่าการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B’lue) ในกลุ่มประเทศดังกล่าว (ยกเว้ นประเทศเวียดนาม) จะเกิดขึ ้น
ในเฟสต่อไปหลังจากการวางจาหน่ายในประเทศไทยเป็ นไปตามแผนที่ตั ้งไว้
4. นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
4.1 สอบถามเกี่ยวกับงบลงทุนประจาปี 2562 และปี ถดั ไป รวมถึงผลกระทบของงบลงทุนที่จะมีต่อ
กาไรสุทธิของบริษัท
ตอบข้ อซักถาม นายอเนก ตอบข้ อซักถามว่า งบลงทุนจะประกอบด้ วย
1) ในปี 2562 ลงทุนซื ้อหุ้นเพิ่มเติมจานวนร้ อยละ 11 ใน บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จากัด คิดเป็ นจานวนเงิน
ลงทุน 40 ล้ านบาทโดยประมาณ ทั ้งนี ้ บริษัทมีสทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มเติมอีกจานวนร้ อยละ 9 ในอนาคต โดยคาดว่าเงินลงทุนที่ต้อง
ใช้ นั ้นจะขึ ้นอยู่กบั มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้ าซื ้อ
2) ในปี 2562 ลงทุนร่วมกับดาน่อนในบริษัทร่วมทุนดาน่อนเซ็ปเป้ จานวน 25 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ ประมาณ
การว่าเงินลงทุนทั ้งหมดที่ต้องใช้ ในการดาเนินธุรกิจจะเท่ากับ 300 ล้ านบาท ดังนั ้น ในอนาคตบริษัทอาจต้ องลงทุนเพิ่มเติม
อีกจานวน 50 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินลงทุนทั ้งสิ ้นจานวน 75 ล้ านบาท (หรือเทียบเท่าร้ อยละ 25 ตามสัดส่วนการถือหุ้น)
ทั ้งนี ้ นายอเนกได้ เน้ นย ้าว่า บริษัทจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ ควบคุมและ
ติดตามการใช้ งบลงทุนและการใช้ จ่ายต่างๆ ให้ เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความสามารถในการทากาไรของบริษัทเป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้
4.2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในการนาผลิตภัณฑ์ของดาน่อนในต่างประเทศเข้ ามาวาง
จาหน่ายในประเทศไทย

ตอบข้ อซักถาม นายอเนก ตอบข้ อซักถามว่า มีความเป็ นไปได้ ที่จะนาผลิตภัณฑ์ของดาน่อนใน
ต่างประเทศเข้ ามาจาหน่ายในอนาคต แต่ในระยะแรกบริษัทจะให้ ความสาคัญกับการสร้ างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B’lue)
ในประเทศไทยให้ แข็งแกร่งก่อน
นอกจากนี ้ นายอเนกนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สิง่ ที่บริษัทได้ รับจากการรับจ้ างเป็ นผู้ผลิต
และเป็ นผู้จัดจาหน่ายเครื่องดื่มบลู (B’lue) นั ้น ประกอบด้ วย 1) อัตราการใช้ กาลังการผลิตของโรงงานจะสูงขึ ้น ส่งผลให้
การบริหารจัดการต้ นทุนเป็ นไปในทิศทางที่ดี 2) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตจากดาน่อน 3) อานาจการต่อรองกับคู่ค้า
ทั ้งด้ านการจัดซื ้อวัตถุดิบ หรือการซื ้อสือ่ ทางการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4.3 สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการขายในประเทศและการขายระหว่างประเทศในปี 2561 และปี 2562
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า สัดส่วนการขายในประเทศและการขายระหว่าง
ประเทศในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 33 และร้ อยละ 67 ตามลาดับ สาหรับสัดส่วนการขายในปี 2562 นั ้น คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ
40 (การขายในประเทศ) และร้ อยละ 60 (การขายต่างประเทศ)
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
พิจารณารับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561

ประธานฯ

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จึงเสนอให้ ที่ประชุม

ประธานฯ ได้ ขอให้ นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายผดุงเดช”)
เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายผดุงเดชได้ รายงานว่า งบการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ ผ่านการ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
แล้ วว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2561 (รูปแบบ QR Code) ซึง่ ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
1. นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ผลประกอบการด้ านกาไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของงบ
การเงินประจาปี 2561 ลดลงค่อนข้ างมาก

ตอบข้ อซักถาม นายอเนก ตอบข้ อซักถามว่า สาเหตุหลักเกิดจาก
1) ค่าใช้ จ่ายด้ านการขาย (Selling expenses) ของการขายในต่างประเทศซึง่ จะมีการเบิกจ่าย
ค่อนข้ างมากในช่วงครึ่งปี หลัง
2) ค่าใช้ จ่ายด้ านการบริหาร (Administrative expenses) ที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันในแต่ละไตรมาส
และไม่ได้ ลดลงสอดคล้ องกับยอดขายที่ลดลงตามฤดูกาล
3) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Foreign exchange rate) ที่มีผลกระทบกับยอดขาย ทั ้งนี ้หากไม่
รวมผลกระทบของค่าเงิน พบว่ากาไรสุทธิในปี 2561 จะอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และคณะกรรมการบริษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง และคณะกรรมการบริษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ วตามที่เสนอทุกประการ โดยผล
การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

250,317,003
4,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9983
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0017
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

พิจารณาอนุมัติจดั สรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจดั สรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายให้ ครบเต็ม
จานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท จากกาไรสุทธิของงวด
การดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 200.88 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 60
ของกาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
เงินปั นผลประจาปี (บาทต้ อหุ้น)
รวมการจ่ ายเงินปั นผลทัง้ หมด (ล้ านบาท)

ปี 2561
335.26
0.66
200.88

ปี 2560
419.80
0.69
210.01

ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ ได้ รับเงินปั นผลตามรายชื่อที่ปรากฎ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30
เมษายน 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายเมือ่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายให้ ครบเต็มจานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายให้ ครบเต็มจานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

250,317,103
4,100
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9984
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0016
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อ 20 ของข้ อบังคับบริษัทกาหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งในจานวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ทั ้งนี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนั ้นอาจได้ รับเลือก
เข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้

ปั จจุบนั กรรมการของบริษัท มีจานวน 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 นี ้ กรรมการที่
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั ้งหมด มีจานวน 3 คน คือ
1. นายอดิศกั ดิ์ รักอริ ยะพงศ์
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์
ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
ทั ้งนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งว่าเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ขอเชิญกรรมการทั ้ง 3 คน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ ้น และในการสรรหากรรมการ
บริษัทได้ ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นให้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทของกรรมการที่ออกตามวาระทั ้ง 3 คนแล้ ว จึงเห็นควรให้ เลือกตั ้งกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 3 คน
ข้ างต้ นกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ทั ้งนี ้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั ้ง 3 คน ได้ จัดส่ง ให้
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั ้ง
กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั ้ง
ให้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ได้ แก่ นายอดิศกั ดิ์ รักอริ ยะพงศ์ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ และ นาย
ธนา เธียรอัจฉริยะ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็ นรายบุคคลเป็ นดังนี ้

ชื่อกรรมการ
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์
นายธนา เธียรอัจฉริ ยะ
วาระที่ 6

เห็นด้ วย
250,277,703 เสียง
ร้ อยละ 99.9826
250,317,103 เสียง
ร้ อยละ 99.9984
242,932,103 เสียง
ร้ อยละ 97.0482

ไม่ เห็นด้ วย
39,400 เสียง
ร้ อยละ 0.0157
ร้ อยละ 0.0000
7,385,000 เสียง
ร้ อยละ 2.9502

งดออกเสียง
4,100 เสียง
ร้ อยละ 0.0016
4,100 เสียง
ร้ อยละ 0.0016
4,100 เสียง
ร้ อยละ 0.0016

บัตรเสีย
ร้ อยละ 0.0000
ร้ อยละ 0.0000
ร้ อยละ 0.0000

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสาหรั บคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดย
คานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ รวมทั ้งปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ ้นในปี 2562 เช่น การร่วม
ทุนทางธุรกิจกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ และการทากลยุทธ์ เชิงรุกเพื่อสร้ างยอดขาย เป็ นต้ น จึงเสนอให้ กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้ าล้ าน) บาท ซึง่ เป็ นจานวนที่คงเดิม
จากค่าตอบแทนในปี ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนรายปี และเบีย้ ประชุม
รายละเอียดค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

2562
ค่ าตอบแทน
168,000 บาท/ปี
168,000 บาท/ปี
-

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

2561
ค่ าตอบแทน
168,000 บาท/ปี
168,000 บาท/ปี
-

เบีย้ ประชุม
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

2. บาเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกาไรสุทธิประจาปี 2562 โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัทในการจัดสรร
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 อนึง่ ในวาระนี ้กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีสว่ น
ได้ เสียเนื่องจากเป็ นการกาหนดค่าตอบแทนทั ้งคณะมิใช่เป็ นการให้ ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้ าล้ านบาท) โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

250,317,003
4,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9983
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0017
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตาม
ข้ อ 53 ของข้ อบังคับบริษัทกาหนดว่า ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และให้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทน
ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีนั ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริษัท
ดังนั ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ตลอดจนกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1. การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) โดยให้ คนใดคนหนึง่ ดังมีรายนามต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทประจาปี 2562

ชื่อ
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
2. คุณบัณฑิต ตั ้งภากรณ์
3. คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล

เลขทะเบียน
4409
8509
5752

จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
2 ปี (ตั ้งแต่ปี 2560-2561)
-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทย่อยทางอ้ อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. Stephen YS Chan & Co.เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe
Trading (Hong Kong) Company Limited
2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai)
Company Limited
3. KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จากัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ ม จากัด
4. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ออล โคโค จากัด
ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
2. ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยประจาปี 2562 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2562 เป็ นจานวนวงเงินรวมทั ้งสิ ้น ไม่เกิน 4,500,000
บาท ซึง่ เป็ นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มากกว่าปี 2561 ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายอื่น
เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิง่ พิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่ สาร แต่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นเพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี

รายชื่อบริ ษัท
บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
Sappe Europe s.r.o
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จากัด
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ ม จากัด
บริษัท ออล โคโค จากัด
Sappe Hong Kong Co., Ltd.
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.
รวม

รายชื่อสานักงานสอบ
บัญชี
KPMG
BDR Consult spol.s.r.o
KPMG
KPMG
KPMG
N&N Audit Co. Ltd.
Stephen YS Chan & Co.
Stephen YS Chan & Co.
Shanghai LiXn JiaCheng
DongShen CPAs

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2561*
ปี 2562
1,850,000
1,900,000
264,000
281,000**
150,000
170,000
830,000
310,000
25,000
55,000
55,000***
55,000
55,000***
62,500
62,500****
2,436,500

3,688,500

หมายเหตุ
เพิ่มขึ ้น 3 %
เพิ่มขึ ้น 6 %
เพิ่มขึ ้น 13 %
เป็ นบริษัทย่อยในปี แรก
เป็ นบริษัทย่อยในปี แรก
เป็ นบริษัทย่อยในปี แรก
เท่าเดิม
เท่าเดิม
เท่าเดิม
เพิ่มขึน้ 51 %

หมายเหตุ: *ค่าสอบบัญชี ของปี 2561 เป็ นวงเงินที ่ได้รบั อนุมตั ิจากที ่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่ งยอดที ่เกิดขึ้นจริ งน้อยกว่าวงเงินที ่ขออนุมตั ิไว้ รายละเอียด
ปรากฎในรายงาน 56-1 ของบริ ษัท **ใช้อตั ราแลกเปลี ่ยน (EUR/THB) = 40.00 / *** HKD/THB = 5.00 / ****CNY/THB = 5.68

สาหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี นี ้เพิ่มขึ ้นจากวงเงินเดิมที่เคยเสนอในปี ที่ผ่านมา
โดยพิจารณาจาก
ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ ้นของบริษัท ในปี 2562 นี ้ ประกอบกับ มีบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีกจานวน 3 บริษัท ซึง่ เป็ นกลุ่มของ
บริษัทออลโคโค กรุ๊ป ทั ้งนี ้ การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
แม้ บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้ บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่
บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั ้งรายไตรมาสและรายปี ต่อบริษัทได้ ตามกาหนดเวลา จึงมัน่ ใจได้ ว่าบริษัทจะมีการ
จัดทางบการเงินได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริ การอื่น (NonAudit Fee) ให้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกับสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
1. นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองได้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 มีอตั ราการเพิ่มที่สงู มาก (ร้ อยละ
51) จากค่าตอบแทนของปี ก่อนหน้ า
ตอบข้ อซักถาม นายผดุงเดช ตอบข้ อซักถามว่า ในปี 2562 เป็ นปี แรกที่บริษัทในกลุ่มออลโคโคกลาย
มาเป็ นบริษัทย่อยและต้ องนางบการเงินของกลุม่ นี ้รวมกับงบการเงินของบริษัท ดังนั ้น เพื่อความโปร่งใสและลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มออลโคโค บริษัทจึงเลือกใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายเดียวกัน ได้ แก่ KPMG ในส่วนของค่าสอบบัญชี
นั ้น บริษัทได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบราคาของผู้ตรวจสอบบัญชีหลายราย และประเมินแล้ วว่าอัตราที่ KPMG นาเสนอเป็ น
อัตราที่เหมาะสม
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนการแต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชีโดยจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ตรวจสอบบัญชีหลายราย ทั ้งในเรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีและอัตราค่าสอบ
บัญชีที่แต่ละรายนาเสนอ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2562 รวมทั ้งอนุมตั ิค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินรวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท พร้ อมทั ้งอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง
ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่ สาร แต่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทั ้ง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นเพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี ้
โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจาปี 2562
ชื่อ
1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
2. คุณบัณฑิต ตั ้งภากรณ์
3. คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล

เลขทะเบียน
4409
8509
5752

จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
2 ปี (ตั ้งแต่ปี 2560-2561)
-

และมีมติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ดังนี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.

2. KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
และมีมติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้ อม ดังนี ้
1. Stephen YS Chan & Co.เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe
Trading (Hong Kong) Company Limited
2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็ นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai)
Company Limited
3. KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จากัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ ม จากัด
4. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ออล โคโค จากัด
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวมทั ้งสิ ้นไม่
เกิน 4,500,000 บาท พร้ อมทั ้งอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่ สาร แต่
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นเพิ่ม เติมจากการตรวจสอบบัญชี
โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

250,317,003
4,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9983
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0017
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งว่าที่ประชุมได้ พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 7 เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในวาระที่ 8 ซึง่ เป็ นการ
เสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมนั ้น เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้ งไว้
ล่วงหน้ าเท่านั ้น เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั ้งหมดโดยรวม
ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้ โอกาสนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซักถามและ
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ซึง่ มี ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้

1. นายสุวิทย์ ศรี วิไลฤทธิ์ ผู้ ถอื หุ้นมาด้ วยตนเองได้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามเกี่ยวกับเงินลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร
เนื่องจากมีความเป็ นได้ สงู ที่อตั ราการใช้
เครื่องจักร (Utilization Rate) ในปั จจุบนั จะเพิ่มสูงขึ ้นจากการรับจ้ างผลิตเครื่องดื่มบลู (B’lue) ให้ ดาน่อนเซ็ปเป้
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า บริษัทได้ ลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมแล้ วตั ้งแต่ปี
2561 คิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 165 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรเพื่อรองรับการ
ผลิตเครื่องดื่มบลู (B’lue) และในปี 2562 บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมทั ้งในส่วนของ Capital expenditures (CAPEX) และ
Operating expenditures (OPEX) คิดเป็ นจานวนเงิน 200 ถึง 250 ล้ านบาทโดยประมาณ เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษัท การบารุงรักษาเครื่องจักรประจาปี รวมถึงการดัดแปลงเครื่องจักรที่มีอยู่เพื่อการผลิตเครื่องดื่มบลู (B’lue)
1.2 สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของมะพร้ าวน ้าหอมในปี 2562 ธุรกิจค้ าปลีก (Retails) ทั ้งในและ
ต่างประเทศของกลุม่ ออลโคโคที่ผ่านมา และแผนกลยุทธ์ ในปี 2562
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า ในปี 2562 บริษัทได้ รวมทีมทางานของออลโคโค
บางส่วนกับทีมงานของบริษัท ซึง่ จะช่วยให้ ทั ้ง 2 ฝ่ ายทางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้ง ใช้ ทรัพยากรทีมขายของ
บริษัทในการนาผลิตภัณฑ์ของออลโคโคไปวางจาหน่ายในช่องทางค้ าปลีกที่หลากหลายขึ ้น เช่น ฟิ ตเนส และสนามบิน
ในส่วนธุรกิจคาเฟ่ ของออลโคโคในประเทศไทยนั ้น บริษัทได้ ทาการศึกษาเรื่องทาเลที่ตั ้งโดยละเอียดเพื่อ
ใช้ พิจารณาในการเปิ ดหรือปิ ดคาเฟ่ เพิ่มเติมในอนาคต
สาหรับผลประกอบการของคาเฟ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สิงคโปร์ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของมะพร้ าวน ้าหอมในปี 2562 ว่า ถึงแม้
ในช่วงต้ นปี ราคามะพร้ าวจะอยู่ในระดับต่าซึ่งส่งผลให้ ยอดขายเชิงปริมาณ (Volume) ปรับสูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มี
แผนบริหารจัดการสต็อก (Stock) ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน
1.3 สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปาของออลโคว่าบริษัทจะผลักดันและสร้ างการเติบโตในผลิตภัณฑ์
กลุม่ นี ้ต่อไปหรือไม่
ตอบข้ อซักถาม นายวรพงศ์ ตอบข้ อซักถามว่า ถ้ าพิจารณาในเชิงพาณิชย์แล้ วบริษัทจะเลือกพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจาหน่ายหรือเข้ าถึงผู้บริ โภคในวงกว้ างก่อน แต่จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาต่อไปเพราะมองว่า
เป็ นเรื่องของนวัตกรรมที่บริษัทให้ ความสาคัญ
2. นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองได้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
2.1 แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรจะทาป้ายเมนูสนิ ค้ าของร้ านค้ าออลโคโค ที่ตั ้งอยู่ในห้ างสรรพสินค้ า Terminal พัทยา เป็ นภาษาจีนเพิ่มเติม เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนค่อนข้ างเยอะ

2.2 สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า ผลประกอบการด้ านยอดขายของบริษัทยังคงมีการ
เติบโตแต่อาจจะไม่ได้ เติบโตเท่ากับเป้าหมายการเติบโตทั ้งปี ที่บริษัทตั ้งไว้ ที่ร้อยละ 30 เนื่องจาก การเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มเติมใน
กิจการออลโคโคเกิดขึ ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และการจาหน่ายเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B’lue) เริ่มขึ ้น
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม
3. นายอนุ ว่ องสารกิจ ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเองได้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
3.1 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลมะพร้ าวสดที่มีความผันผวนด้ านราคา ซึง่ จะส่งผลกระทบ
กับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial) ซึง่ เป็ นกลุ่มธุรกิจหลักของออลโคโค และส่งผลให้ ความสามารถในการทากาไรของ
บริษัทมีความผันผวนตามไปด้ วย
ตอบข้ อซักถาม นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (“นาย
อานุภาพ”) ตอบข้ อซักถามว่า ธุรกิจของออลโคโคจะประกอบด้ วย 2 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้ แก่ 1) ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ แบรนด์ออลโคโค และ 2) ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กลุม่ อุตสาหกรรม (Industrial) โดยมีโครงสร้ างราคาแบบ
cost plus ดังนั ้น ความเสีย่ งด้ านความผันผวนของราคาที่จะกระทบต่อความสามารถในการทากาไรจึงอยู่ในระดับที่ต่า
สาหรับการบริหารกาไรของธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ออลโคโคนั ้น บริษัทจะจัดซื ้อผลมะพร้ าวสด
ในช่วงที่ราคาปรับลดต่าลงและบริหารจัดการสต็อคให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่ไปพร้ อมกัน
3.2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้ นทุนผลิตภัณฑ์บรรจุขวด (Packaging Cost) ที่คาดว่าจะ
ได้ รับผลกระทบจากราคาน ้ามันและราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ ้น
ตอบข้ อซักถาม นายอเนก ตอบข้ อซักถามว่า บริษัทหาวิธีปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลดปริ มาณการ
ใช้ พลาสติกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ได้ รับความช่วยเหลือจากดาน่อนซึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้ บริษัท
จัดซื ้อเรซินได้ ในราคาที่ดีกว่าราคาตลาด ดังนั ้น จึงเชื่อมัน่ ว่า การบริหารจัดการต้ นทุนส่วนนีใ้ นปี 2562 จะเป็ นไปในทิศทาง
ที่ดีขึ ้น
3.3 สอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Healthier Snack
ตอบข้ อซักถาม นางสาวปิ ยจิต ตอบข้ อซักถามว่า บริษัทมีความตั ้งใจในการสร้ างกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี ้
ให้ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึง่ ในปี 2561 เป็ นปี แรกที่บริษัทวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้ แต่มียอดขายคิดเป็ นสัดส่วนที่ดีเมื่อ
เทียบกับยอดขายรวม ดังนั ้น จึงมีความเชื่อมัน่ ว่ายอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี ้จะเติบโตได้ อย่างแข็งแรงเทียบเท่ากับกลุม่
ผลิตภัณฑ์ Functional Drink และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Powder ที่ในปั จจุบนั มีสดั ส่วนร้ อยละ 10 ของยอดขายรวม
โดยประมาณ

ประธานฯ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผ้ ใู ดประสงค์ จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุก
ท่านที่สละเวลามาร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริ ษัทในวันนี ้ โดยบริษัทจะจัดทามติและรายงานการประชุม
ฉบับเต็มแจ้ งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้ กล่าวปิ ด
การประชุม

ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม
(นายนที อ่อนอิน)

ลงชื่อ___________________________เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี )

