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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
บริษัท เซ็ปเป้ จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที� 

 ประชุมเมื�อวนัพฤหัสบดีที� 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั �น 3 โรงแรม เดอะ    

แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัดิ�  รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 

4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

5. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน 

6. นางนิรัชรา ศิริอําพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 

7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสุรตัน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้บริหาร 

1. นายเมธี จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที�ขายและการตลาด 

2. นางญาตา ออ่นอิน ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3. นายอเนก ลาภสุขสถิต ผู้ อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน 

4. นางสาวศรัณยา ธนาวดี ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด 

1. นางสาวพรทิพย์  ริมดสิุต 

2. นางสาวอารียา  เชิดเกียรติกลุ 
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ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนักงานกฎหมายสยามซิตี � จาํกัด 

1. คณุภทัรนิษฐ์  บญุบานเย็น 

2.  คณุพิมพ์สิริ  หาญพานิชเจริญ 

3.  คณุณัฏฐ์รดา   เรืองวฒุิฐิติกลุ 
 

เริ�มการประชุมเวลา 13.30 น. 

 นางสาวปาลิกา โมกขะเวส ผู้ชว่ยเลขานกุารบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที�

เข้าร่วมประชุม และชี �แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที�ประชมุรับทราบดงันี �  

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดงันั �น ผู้ถือหุ้นแตล่ะรายจงึมีคะแนนเสียงตาม

จํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่ในกรณีที�เป็นผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะเทา่นั �น  

2. ในการเสนอความเหน็หรือคําถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั �นๆ หากท่านใด

ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื�องอื�นๆ ขอให้นําเสนอเมื�อเสร็จสิ �นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวน

สิทธิ�ในการดําเนินการที�เหมาะสมเพื�อให้การประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ ใดที�ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม กรุณาแจ้งชื�อ นามสกุล พร้อมระบวุา่เป็นผู้มา

ประชุมด้วยตวัเอง หรือรับมอบฉันทะ ต่อที�ประชุมและกรอกข้อมูลดงักล่าวลงในคูปองคําถามซึ�งอยู่ใน

เอกสารการลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อความถกูต้องในการบนัทกึรายงานการประชมุ 

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที�ประชุมใน

ทกุ  ๆวาระวา่จะมีผู้ ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรดทํา

เครื�องหมายในบตัรลงคะแนน และยกมือขึ �นเพื�อให้เจ้าหน้าที�เก็บบตัรคะแนน หากท่านใดนําส่งบตัรคะแนน

ล่าช้าหลังจากการปิดรับบตัรลงคะแนนแล้วจะถือวา่เป็นบัตรที�เห็นด้วยเท่านั �น ทั �งนี � ในวาระที� 5 พิจารณา

เลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

เป็นรายบุคคล 

5. การนบัคะแนนในแตล่ะวาระ เจ้าหน้าที�จะนําบตัรลงคะแนนของผู้ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 

รวมทั �งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั �งหมดที�เข้าร่วมประชุมในวาระนั �นๆ 

คะแนนเสียงที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย 
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6. บตัรเสีย หมายถงึ บตัรที�แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชดัเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ชอ่ง 

หรือมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกํากับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี   

คสัโตเดียน) เป็นต้น 

7. ผู้ เข้าประชุมที�มีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนั �น เว้นแต่ในวาระ

ที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระที�ผู้ เข้าประชุมทกุรายสามารถลงคะแนนได้โดย

ไมถ่ือวา่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

8. เพื�อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื�อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะ

ประกาศผลคะแนนเสียงให้ที�ประชมุรับทราบในวาระถดัไป       

9. กอ่นออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทกุทา่นส่งคืนบตัรลงคะแนนที�เหลืออยู่ให้แก่

เจ้าหน้าที�ที�บริเวณประตทูางออก 

 

 เมื�อชี �แจงถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จงึกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมอีกครั �งหนึ�งพร้อมแถลงต่อที�ประชุมวา่ ณ เวลานี � มีผู้ถือหุ้นซึ�งเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองจํานวน 46 ราย และมีผู้ รับมอบฉันทะจํานวน 93 ราย รวมทั �งหมดจํานวน 139 ราย 

นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 244,534,714 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.15 ของจํานวนหุ้นที�จาํหนา่ยได้แล้วทั �งหมด 

จงึครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้ นและ

ผู้รับมอบฉนัทะที�มาร่วมประชมุจํานวน 2 ทา่น เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแต่ละวาระ แต่

เนื�องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ดงักล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที�ปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมที�ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้ น

ทกุทา่นดงัตอ่ไปนี � 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื�อวันที� 24 

เมษายน 2558 
 
  ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ตามที�ได้จดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 



 

4 

 

  เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 
  

มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้ นซึ�งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี �   

เห็นด้วย  จํานวน 244,789,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จํานวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย จํานวน           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที� 2 รับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558 

  

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 ปรากฎตาม

รายงานประจําปีของบริษัท และคําอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ซึ�งได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมครั �งนี �แล้ว และได้รายงานถึงความคืบหน้าเกี�ยวกบันโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั�นของบริษัทวา่ในปี 2558 ที�ผ่านมา บริษัทได้รับผลประเมินความคืบหน้าในเรื�องการป้องกนัการมี

ส่วนเกี�ยวข้องกบัคอร์รัปชั�นจากสถาบนัไทยพฒัน์ ในระดบั 3 (Established) ซึ�งเป็นระดบัที�แสดงให้เห็นถึง

ระดบัขอบเขตนโยบายของบริษัทในการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น มีการสื�อสาร ฝึกอบรมให้พนกังานมี

ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบันโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น และในปี 2559 นี � 

บริษัทจะศึกษาบทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบ และกรอบการดําเนินงานของบริษัทเพื�อเตรียมความพร้อม

เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัในการตอ่ต้านคอร์รัปชั�นตามคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทุจริตตอ่ไป นอกจากนี � บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที�สําคญัซึ�งเกี�ยวเนื�องกบั

การทจุริตคอร์รัปชั�นแต่อยา่งใด 
 

 ต่อจากนั �น ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร (“นางสาวปิยจิต”) เป็นผู้นําเสนอผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ของบริษัทตอ่ที�ประชุม 

โดยนางสาวปิยจิตได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวดีีโอ และได้เสนอ

รายงานที�สําคญัเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทในปีที�ผ่านมา โดยสรุปได้ดงันี �  
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1. การขายสินค้าในตา่งประเทศ : 

1.1 ประเทศจีน : แม้บริษัทมีการตดัสินใจปรับเปลี�ยนผู้จดัจําหน่ายสินค้า (Distributor) 

ในประเทศจีนช่วงปลายปี 2557 แต่บริษัทก็สามารถกลบัเข้าไปจําหนา่ยสินค้าใน

ประเทศจีนได้ในช่วงไตรมาสที� 2 ของปี 2558 ทั �งนี � ผู้จดัจําหน่ายสินค้ารายใหม่

ค่อนข้างเชี�ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Modern Trade เป็นส่วนใหญ่ แต่

ตลาดหลักในประเทศจีนซึ�งเป็นตลาดการค้าปลีกแบบดั �งเดิม (Traditional 

Trade) ยงัไมส่ามารถกระจายสินค้าได้ตามเป้าหมายนกั บริษัทจึงยงัมีความท้า

ทายในการปรับปรุงแผนงานการกระจายสินค้าในช่องทางอื�นๆ ต่อไป เพื�อให้การ

กระจายสินค้าครอบคลุม Traditional Trade ดีขึ �น ตลอดจนสามารถมี Visibility 

สินค้าที�แข่งขันกบัสินค้าลอกเลียนแบบได้  

1.2 ประเทศอินโดนีเซีย : เนื�องจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซียจึงทํา

ให้อตัราแลกเปลี�ยนเงินรูเปีย (IDR) ต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงไปมาก  

จากเดิม 12,000 รูเปียตอ่ดอลลาร์สหรฐั เป็น 15,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐ จึง

กระทบต่อการจบัจ่ายใช้สอยของคนอินโดนีเซียค่อนข้างมาก ส่งผลให้ยอดขาย

สินค้าของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�ตั �งไว้ 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าในประเทศอื�นๆ นอกเหนือจากอินโดนีเซียหรือจีน

ยงัคงเติบโตได้ดีตามเป้าหมาย แต่ยงัไมเ่พียงพอที�จะชดเชยยอดขายสินค้าในจีน

และอินโดนีเซียที�ลดลงได้ 

 

2. การขายสินค้าในประเทศไทย :  

2.1 บริษัทได้วางจําหน่ายเครื�องดื�ม เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ โฉมใหม่ แบบไม่มีส่วนผสม

ของนํ �าตาล ซึ�งถือเป็นนวตักรรมใหม่ของเครื�องดื�มประเภท Functional Drink ที�

ตอบโจทย์ผู้บริโภคที�รักสุขภาพได้ดียิ�งขึ �น ซึ�งบริษัทเรียกแคมเปญนี �วา่ “No Worry 

No Calories” ทั �งนี � ยอดขาย เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ โฉมใหม่ ตั �งแต่เริ�มออกสินค้า

เดือนมิถุนายน 2558 ถงึเดือนธันวาคม 2558 เติบโตขึ �นร้อยละ 10 เมื�อเทียบกบั

ยอดขายของปีที�ผ่านมา 
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2.2 บริษัทได้ดําเนินการติดตั �งเครื�องจกัรใหมใ่นโรงงานคลอง 13 เป็นที�เรียบร้อยและ

สามารถเดินเครื�องจักรเพื�อผลิตสินค้าได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 นอกจากนี �

บริษัทมีแผนการลดต้นทุนการผลิตโดยลดจํานวนการใช้พลาสติกต่อขวดให้

น้อยลง ลดการใช้พลาสติกโดยใช้ฝาขวดแบบฝาสั �น (Short Neck)  และรวมฐาน

การผลิตจากโรงงานบางชนัให้มาอยูท่ี�โรงงานคลอง 13 ซึ�งได้ดําเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้วในปีที�ผ่านมาเช่นกนั 

2.3 จดัตั �งบริษัทย่อยในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั 

รวมทั �งได้จดทะเบียนจดัตั �งบริษัทยอ่ยในฮอ่งกง และประเทศจีนด้วย 

2.4 ในปีที�ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นขายสินค้าใน 3 แบรนด์หลักของบริษัทได้แก ่เซ็ปเป้ อโล

เวร่า เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ และกาแฟเพรียว ซึ�งสินค้าทั �ง 3 แบรนด์ก็สามารถครอง

ส่วนแบง่การตลาด (Market share) เป็นอนัดับหนึ�งในเดือนธันวาคม 2558 โดย

เซ็ปเป้ อโล เวร่า สามารถครองส่วนแบง่การตลาดได้ถึงร้อยละ 51 ของตลาดนํ �า

ผลไม้ที�มีวา่นหางจระเข้ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้

ร้อยละ 33 ของตลาด Casual Healthy Drink และกาแฟเพรียวสามารถเอาชนะ

คู่แข่งขึ �นมาเป็นอันดบัหนึ�งในเชิงยอดขายที�เป็นตัวเงิน (Value) สําหรับตลาด 

Functional Coffee  

นอกจากนี � เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ ยงัได้รับรางวลัสุดยอดแบรนด์แห่งปี หรือซุปเปอร์

แบรนด์ ประจําปี 2015 (Superbrands Thailand 2015) ในกลุ่มธุรกิจเครื�องดื�ม 

Functional Beverage อีกด้วย 

2.5 ในส่วนกิจกรรมต่างๆ นั �น บริษัทมีการจดักิจกรรมเพื�อกระตุ้นยอดขายอยา่งต่อเนื�อง 

เช่น การโฆษณาสินค้า เซ็ปเป้ อโล เวร่า ผ่านทาง Social Media และเน้นการจดั

กิจกรรมนอกสถานที�เพื�อให้ประชาชนกวา่หนึ�งล้านคนได้ทดลองชิมเซ็ปเป้ อโล เวร่า 

ซึ�งถือได้วา่กิจกรรมดงักล่าวประสบความสําเร็จด้วยดี และในส่วนของกาแฟเพรียวนั �น 

ได้มีการเปลี�ยนพรีเซนเตอร์มาเป็นกระแต อาร์สยาม และยงัคงใช้ Music Marketing 

เป็นกลยุทธ์หลกัเชน่เดิม โดยได้จดัทํา Music VDO เพลง “ยิ�งถูกทิ �งยิ�งต้องสวย” 

มียอดผู้ เข้าชมใน YouTube ประมาณ 38 ล้านวิว 
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  ในส่วนของการรายงานด้านการเงิน สัดส่วนยอดขายสินค้าจะแบ่งตามประเภทสินค้า 

ได้แก่  สินค้าประเภท Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 66.4 ของยอดขายทั �งหมด สินค้าประเภท 

Functional Beverage มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 16.5 ของยอดขายทั �งหมด สินค้าประเภท Functional 

Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 15.7 ของยอดขายทั �งหมด และสินค้าประเภท Ready to Drink มีสัดส่วน

ยอดขายร้อยละ 1.5 ของยอดขายทั �งหมด โดยสินค้าส่วนใหญข่องบริษัทส่งออกไปจําหน่ายในทวีปเอเชีย

ร้อยละ 42  

 

 โดยในปีที�ผ่านมา บริษัทมียอดขายสินค้า (รวมสินค้า Test Run) จํานวน 2,583 ล้านบาท 

ซึ�งเติบโตลดลงร้อยละ 8.3 จากปีที�ผ่านมา สาเหตหุลักมาจากยอดขายสินค้าในประเทศจีนและอินโดนีเซีย

ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที�คาดการณ์ไว้ โดยต้นทนุขาย (COGS)  คิดเป็นร้อยละ 60.5 ของรายได้รวม และมี

การบริหารค่าใช้จา่ยในการขาย (Selling Expense) ได้ดี แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหาร (SG&A) มี

การปรับตวัเพิ�มขึ �นเล็กน้อยเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการขยายธุรกิจทั �งในประเทศและต่างประเทศ 

ดงันั �น ในปี 2558 บริษัทจึงมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยูท่ี� 278 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

เฉพาะส่วนของบริษัทในงบการเงินรวมแล้ว บริษัทจะมีกําไรสุทธิอยู่ที� 300.6 ล้านบาท 

 

 นอกจากนี � นางสาวปิยจิตได้นําเสนอภาพสว่นงานตา่งๆ ภายในโรงงานคลอง 13 ทั �งส่วนที�

ใช้ในการผลิตสินค้าและคลังสินค้า ตลอดจนบรรยายขั �นตอนการผลิตสินค้าให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

อีกด้วย ทั �งนี � ในส่วนของความรบัผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR ของบริษัทในปีที�ผ่านมานั �น นางสาวปิยจิตได้

เรียนเชิญนายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศกัดิ�”) 

เป็นผู้ รายงานต่อที�ประชมุ 
 

 นายอดิศกัดิ� ได้รายงานต่อที�ประชุมเกี�ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของ

บริษัทวา่ ด้วยบริษัทมุง่มั�นเป็นองค์กรที�ดําเนินธุรกิจเพื�อช่วยให้ชีวิตของผู้คนที�อยู่รอบข้างดีขึ �น ฉะนั �น ในปี 

2558 ที�ผ่านมา บริษัทจงึได้จดักิจกรรมเพื�อสงัคมทั �งสว่นที�เป็น CSR in process และ  CSR after process 

ในหลายๆ โครงการโดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน ได้แก่ พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า 

(Supplier) ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสงัคมและชมุชน  เชน่  
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1. โครงการเซ็ปเป้สานรักส่งเสริมลูกกตญั� ู: ส่งเสริมให้พนกังานระลึกถึงพระคุณของ

บพุการีและปลูกจิตสํานึกให้เกิดความกตญั�ตู่อสถาบันครอบครัว บริษัทจึงจดัทํา

โปสการ์ดเพื�อให้พนกังานบริษัทได้เขียนความในใจในเทศกาลวนัพ่อและวนัแม่ ซึ�ง

โครงการดงักล่าวได้รับการตอบรับจากพนกังานเป็นอยา่งดี 

2. โครงการพฒันาคุณภาพวุ้นมะพร้าวร่วมกบั Supplier : บริษัทได้ไปให้ความรู้ วิธีผลิต

วุ้ นมะพร้าวตามหลักการผลิตสินค้า GMP แก่ชาวสวน เพื�อให้การผลิตสินค้าได้

มาตรฐานและได้ผลิตภณัฑ์ที�มีคณุภาพ ซึ�งโครงการดงักล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่

ชาวสวนได้หลายครัวเรือน 

3. โครงการนําเศษกระดาษเหลือใช้มาผลิตเป็นกล่องรีไซเคิล : กล่องบรรจุสินค้าของ

บริษัททุกกล่องทํามาจากกระดาษรีไซเคิล ซึ�งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

แล้ว บริษัทยงัสามารถลดในเรื�องของต้นทนุได้ด้วย  

4. โครงการชุดเก่าเราขอ : บริษัทขอรับบริจาคเสื �อผ้าจากพนักงานของบริษัทเพื�อส่ง

ตอ่ไปยงัผู้ยากไร้ตามสถานสงเคราะห์ตา่งๆ เพื�อปลูกฝังให้พนกังานรู้จกัแบง่ปันสิ�งของ

ให้แก่ผู้ อื�นและมีจิตสํานกึในการชว่ยเหลือสังคม 

5. โครงการ วาน หว่าน วา่น : บริษัทได้จดัทําแปลงสาธิตเพื�อปลูกว่านหางจระเข้ และ

เชิญชุมชนรอบโรงงานคลอง 13 มาศกึษาการปลูกวา่นเพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่ชาวบ้านที�

มีรายได้จากการทํานาปลูกข้าวเทา่นั �น โดยมีจุดประสงค์เพื�อให้สังคมบริเวณโรงงาน

คลอง 13 มีชีวิตและความเป็นอยู่ที�ดีขึ �น และหากว่านหางจระเข้เติบโตพอที�จะเก็บ

เกี�ยวได้ บริษัทจะรับซื �อว่านเหล่านั �นและนําไปแปรรูปเพื�อเป็นวตัถุดิบในการผลิต

สินค้าของบริษัทต่อไป  
 

เมื�อจบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 แล้ว ประธานฯ จึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 
1. นายธนชั ธชัวรานนัท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี � 

 

1.1 ยอดขายของบริษัทในปี 2558 มีจํานวน 2,500 ล้านบาทซึ�งลดลงจากยอดขายของปีที�

ผ่านมาซึ�งมีจํานวน 2,800 ล้านบาท ทั �งนี � เฉพาะในไตรมาสที� 4 ของปี 2558 บริษัทมีรายได้ประมาณ 600 
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ล้านบาท มีกําไรจํานวน 27 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการขายมากถึง 150 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 

23.6 ของรายได้รวม โดยที�ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ

รายได้รวม ดงันั �น จงึขอสอบถามวา่เหตใุดบริษัทจงึมีคา่ใช้จ่ายในการขายมากขึ �น 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิตเป็นผู้ตอบข้อซกัถามดงักล่าว 
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที� 4 ซึ�ง

เพิ�มขึ �นนั �น เกิดจากการที�คู่ค้าของบริษัทได้เรียกเก็บค่าใช้จา่ยจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าใน

ตลาดต่างประเทศ ที�ได้จดัขึ �นในไตรมาสที� 2 และ 3 มาในช่วงไตรมาสที� 4 ดงันั �น บริษัทจึงมีการบันทึก

คา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที� 4 มากกวา่ชว่งอื�นๆ ของปี 

 

ทั �งนี � หากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัททั �งปี 2558 ยังคงใกล้เคียงกับ

งบประมาณที�ตั �งไว้ที�ร้อยละ 17.6 ของรายได้รวม 
 

1.2 จากงบกําไรขาดทุนจะเห็นวา่บริษัทมีผลขาดทุนเนื�องจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 22.4 ล้านบาท แต่ในงบกระแสเงินสด บริษัทมีกําไรจากอตัรา

แลกเปลี�ยน 4 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าตัวเลขในงบกระแสเงินสดว่ามีที�มาอย่างไร จึงขอสอบถาม

เกี�ยวกบัตวัเลขในงบกระแสเงินสดวา่มีที�มาอย่างไร  

  

นางสาวปิยจิตได้ขอให้นายอเนก ลาภสขุสถิต ผู้อาํนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน (“นาย

อเนก”) เป็นผู้ตอบข้อซกัถามดงักล่าว 
 

  นายอเนก ได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน 22 ล้านบาทใน

งบกําไรขาดทุนเป็นตัวเลขการขาดทุนที�เกิดขึ �นของทั �งปี 2558 แต่ในขณะที�กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน

จํานวน 4.6 ล้านบาทในงบกระแสเงินสดนั �น เป็นกําไรขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ �นจริง เป็นเพียงการประเมิน

มลูคา่ของรายการที�อยู่ในงบดลุเทา่นั �น  
 

1.3 เนื�องจากผู้บริหารได้แจ้งว่าในปีที�ผ่านมา ยอดขายของบริษัทที�ลดลงมีสาเหตุหลักมา

จากยอดขายสินค้าในประเทศจนีลดลง เนื�องจากสินค้าของบริษัทถกูลอกเลียนแบบ โดยบริษัทได้เริ�มแก้ไข
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ปัญหาดงักล่าวแล้วตั �งแต่ไตรมาสที� 2 ของปี 2558 ฉะนั �น จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไข

ปัญหาดงักล่าว และตามที�บริษัทแจ้งวา่ยอดขายสินค้าในประเทศจีนจะกลับมาเป็นปกติในไตรมาสที� 1 

ของปี 2559 จงึขอสอบถามด้วยวา่ในขณะที�สินค้าของบริษัทถูกลอกเลียนแบบนั �น บริษัทสูญเสียยอดขาย

สินค้าคิดเป็นร้อยละเท่าใด และตอนนี �ยอดขายสินค้าในประเทศจีนกลบัมาที�เทา่เดิมแล้วหรือไม ่
 

นางสาวปิยจิตแจ้งวา่ตนจะขอตอบข้อซกัถามในข้อนี �ไปพร้อมกบัตอบข้อซกัถามของนาย

ทองมี พิเชฐเลอมานวงศ์ ผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง ซึ�งได้สอบถามเกี�ยวกบัการแต่งตั �งผู้ จดัจําหนา่ยสินค้าใน

ประเทศจีนและประเทศอื�นๆ วา่จะสําเร็จเรียบร้อยเมื�อใด ดงันี � 
 

ในส่วนของดําเนินการกับสินค้าลอกเลียนแบบ บริษัทได้ดําเนินการกลยุทธ์เชิง 

Commercial คือ มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และมีแคมเปญ “Spy Glass” เพื�อให้ผู้ บริโภค

ได้รับรู้วา่สินค้าของจริงมีลกัษณะอยา่งไร โดยให้ความรู้แก่ผู้บริโภคว่าจะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง

สินค้าคุณภาพจากประเทศไทยกับของเลียนแบบอย่างไรบ้าง ซึ�งถือว่าได้ผลเป็นที�น่าพึงพอใจมาก

พอสมควร 
 

  ในส่วนของการแต่งตั �งผู้ จดัจําหนา่ยในประเทศจีนนั �น ในปี 2559 นี � บริษัทได้แต่งตั �งผู้ จดั

จําหน่ายรายใหมเ่พิ�มขึ �นเรื�อยๆ เพื�อที�จะเพิ�มโอกาสการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในทกุชอ่งทาง รวมไปถึง

ตลาดการค้าปลีกแบบดั �งเดิม (Traditional Trade) หรือ ยี�ปั� ว ซาปั�ว ที�ผู้จดัจําหน่ายของบริษัทยงัทําได้ไม่

คอ่ยดีนกั โดยในไตรมาสที� 1 ของปี 2559 นี � บริษัทได้รับยอดขายสินค้าจากประเทศจีนอย่างต่อเนื�อง โดย

บริษัทคาดการณ์วา่ยอดขายสินค้าจะดีขึ �นเรื�อยๆ  
 

 1.4 อะไรทําให้ผู้บริหารคดิวา่สินค้าที�ส่งไปจําหนา่ยในประเทศจีนจะมีอตัราการเติบโตที�ด ี

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ในปีที�แล้วยอดขายสินค้าในประเทศจีนมี

จํานวนเพียง 1 ใน 3 ของยอดขายในปี 2557 และในปีนี �บริษัทมีเป้าหมายยอดขายสินค้าประเทศจีนอย่าง

ชดัเจน ทั �งนี � บริษัทคาดการณ์วา่จะสามารถเพิ�มยอดขายให้กลับมาอยูใ่นระดบัเดียวกบัยอดขายในปี 2557 

ได้ภายในต้นปี 2560 เป็นอยา่งช้า 
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1.5 สินค้าหลกัที�จําหนา่ยในประเทศจีน คือ โมกุ โมก ุใชห่รือไม ่

 นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ โมก ุโมกุ เป็นสินค้าหลักที�บริษัทจาํหนา่ย

ในประเทศจีน และในปีนี �บริษัทได้มีโอกาสเจรจาทางธุรกิจกบัผู้ ร่วมลงทนุรายใหม่ที�มีศกัยภาพ จึงอาจเป็น

โอกาสในการนําสินค้าใหม่ๆ เข้าไปจําหนา่ยในประเทศจีนต่อไป 

  1.6 ตามที�บริษัทรายงานว่า ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียลดน้อยลงเนื�องจากผลกระทบ

จากค่าเงินรูเปียออ่นค่าลง และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซีย จึงขอสอบถามว่าผู้บริหารมี

ความมั�นใจอย่างไรวา่ในปี 2559 นี � ยอดขายในอินโดนีเซียจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม และในปีที�ผ่านมา

ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียวา่ลดน้อยลงเท่าใด 

 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ตามข้อมูลที�ปรากฎในงบการเงิน ในปีที�

ผ่านมานั �นยอดขายสินค้าในประเทศอนิโดนเีซียลดลงไปประมาณร้อยละ 20 จากยอดขายสินค้าในประเทศ

อินโดนีเซียในปี 2557 อย่างไรก็ตาม เนื�องจากในปี 2559 คา่เงินรูเปียมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ �น และตามบท

วิเคราะห์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน

ประเทศอินโดนีเซียจะอยูท่ี�ร้อยละ 5 จงึทําให้มีผู้ ประกอบธุรกิจหลายๆ รายสนใจเข้าไปประกอบธุรกิจใน

ตลาดอินโดนีเซียกันมากขึ �น นอกจากนี � บริษัทได้พยายามเข้าไปปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องและ

ปัจจยัพื �นฐานตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการจําหนา่ยสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนพฒันาระดบัมาตรฐาน

การให้บริการจดัส่งสินค้าแกผู่้จดัจําหน่ายสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย (Service Level) เพื�อแก้ไขปัญหา

เรื�องสินค้าบางรายการไมม่ีวางจําหนา่ยในร้านค้าแล้ว 
 

 1.7 หากรวมยอดขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนที�บริษัทพยายามเพิ�ม

ยอดขายของทั �ง 2 ประเทศนี �แล้ว ยอดขายสินค้าในต่างประเทศของปี 2559 จะเพิ�มขึ �นถึงจํานวนประมาณ 

1,500 ล้านบาทหรือไม ่

  นางสาวปิยจติได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ในปี 2559 นี � บริษัทได้กําหนดเป้าหมาย

เป็นการภายในไว้วา่ยอดขายสินค้าในตลาดต่างประเทศจะเติบโตประมาณร้อยละ 20 เปรียบเทยีบกบัปีที�

ผ่านมา 
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  1.8 ขอสอบถามว่าในปี 2559 ยอดขายสินค้าในประเทศจะเติบโตเป็นจํานวนเท่าใด 

เนื�องจากข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี พบวา่ยอดขายสินค้าในประเทศจะมีจํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท 
  

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ยอดขายสินค้าในประเทศปรับตวัดีขึ �น

อย่างตอ่เนื�องนบัตั �งแต่บริษทัวางจําหน่าย เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ สูตรใหมอ่อกไปในปีที�ผ่านมา ทั �งนี � ในปี 2559 

บริษัทคาดวา่ยอดขายของสินค้าในประเทศจะเติบโตอยู่ที�ประมาณร้อยละ 10 โดยกลยุทธ์หลักยงัคงเป็น

การมุ่งเน้นเพิ�มยอดขายในสินค้าที�เป็นแบรนด์หลักเช่นเดิม จากปีที�แล้วบริษัทมุ่งเน้นใน 3 แบรนด์หลัก 

ได้แก ่เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ เซ็ปเป้ อโล เวร่า และกาแฟเพรียว ซึ�งปีนี �บริษัทได้เพิ�ม  เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ เป็น

สินค้าหลกัอีกแบรนด์หนึ�งด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของแผนการขายสินค้าในปี 2559 นี � นางสาวปิยจิต

ขอให้นายเมธี จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที�ขายและการตลาด (“นายเมธี”) เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 
 

นายเมธี ได้ตอบข้อซักถามวา่ ในปี 2559 นี � สําหรับการขายสินค้าในประเทศ บริษัทจะ

มุง่เน้นเพิ�มยอดขายในสินค้า 4 แบรนด์หลัก ได้แก ่เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ เซ็ปเป้ อโล เวร่า กาแฟเพรียว และ   

เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ โดยมีแผนการขายสินค้าตามรายละเอียด ดงันี � 

- เซ็ปเป้ อโล เวร่า: ด้วยสินค้ามีส่วนแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 50 ซึ�งตอนนี �บริษัท

มีแนวคิดที�จะกระจายสินค้าไปในตลาดอื�นๆ ให้กว้างมากขึ �น ในส่วนการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์สินค้าจะทําผ่านสื�อออนไลน์เป็นหลักและบริษัทจะนําโฆษณาที�ผ่าน

ทางสื�อออนไลน์ดงักล่าวมาใช้ในสื�อโทรทศัน์และสื�อดิจิตอลอื�นๆ ให้แพร่หลายมากขึ �น

ด้วย ทั �งนี � การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าจะเน้นให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในยคุปัจจุบนั  

- เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ : บริษัทได้สื�อสารให้ลูกค้ารับทราบอยา่งชดัเจนถึงประโยชน์ของตวั

ผลิตภณัฑ์ที�ไมผ่สมนํ �าตาล  และแคลอรี�ตํ�า ผ่านสื�อออนไลน์และโทรทศัน์เพื�อสื�อสาร 

ให้ถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ �น 

- กาแฟเพรียว : บริษัทยงัคงใช้ Music Marketing ผ่านพรีเซนเตอร์ คือ กระแต อาร์สยาม  

และบริษัทได้สร้างโอกาสในการบริโภคมากขึ �น จึงได้เพิ�มเติม Commercial Innovation 

เพื�อที�จะทาํให้ผู้บริโภคเพิ�มอตัราการบริโภคมากขึ �น ในการทําแคมเปญ Shake โดยการ

แจกกระบอก Shake และเสนอให้ผู้บริโภคดื�มกาแฟเพรียวในลักษณะเครื�องดื�มเย็น
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ในช่วงฤดูร้อน ซึ�งจากการสํารวจตลาดพบว่าผู้ บริโภคตอบรับแคมเปญดังกล่าว

คอ่นข้างดี  

- เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ : ด้วยสินค้าในกลุ่มนํ �าผลไม้ยงัมีอ ัตราการเติบโตที�ร้อยละ 7 

บริษัทจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงได้ปรับปรุงตวัสินค้าเซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ ขึ �นใหม ่

ทั �งนี � ในปีที�ผ่านมา สินค้า เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ เป็นสินค้าที�ได้รับการตอบรับที�ดีจาก

ผู้บริโภคแม้บริษัทไม่ได้ทําการตลาดใดๆ จึงเห็นได้วา่สินค้าดงักล่าวมีฐานลูกค้าที�

ค่อนข้างแข็งแรง เพียงแต่ว่าการสื�อสารอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนัก จึงมีการ

ปรับเปลี�ยนแบรนด์ให้มีรูปลกัษณ์พรีเมี�ยมมากขึ �น และปรับปรุงคุณสมบัติของสินค้า

ให้มีความโดดเด่นเทียบเท่าคู่แข่งที�มีอยู่ในตลาด โดยบริษัทเพิ�งจะเผยแพร่ Viral 

Marketing ออกไปในวนันี � ซึ�งสร้างมาจากข้อมูลของผู้บริโภคโดยตรงที�มีพฤติกรรม

ดูแลรักษาสุขภาพเพียงชั�วครั �งช ั�วคราว บริษัทจึงสนใจและดึงจุดนี �ออกมาเป็น 

Communication Insight จึงขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ Viral ดังกล่าวเพื�อกระตุ้ น

การตลาดให้มีการบริโภคสินค้ามากยิ�งขึ �น   
 

ในส่วนของการขายสินค้าในตลาดต่างประเทศนั �น บริษัทยงัคงมุง่เน้นอยู่ที�สินค้า โมกุ โมกุ 

ซึ�งคงจะเพิ�มเติมในเรื�องการมองหาตลาดใหม่ๆ  และเพิ�มเรื�องของการกระจายสินค้าไปยงัชอ่งทางหรือตลาด

ที�บริษัทยงัทําได้ไมค่อ่ยดีนกั  อีกทั �งบริษัทพยายามปรับกลยทุธ์ในการใช้ Regional Brand Campaign เพื�อ

สร้างแบรนด์ โมกุ โมกุ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีความคงที�อยูใ่นทุกๆ ประเทศที�นําสินค้าเข้าไปจําหน่าย 

ซึ�งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนผลิตสื�อโฆษณาลง ขณะที�เพิ�มประสิทธิผลของการทําตลาดดียิ�งขึ �น  

นอกจากนี �ในตลาดประเทศจีน บริษัทยงัจดัให้มีแคมเปญ Spy Glass รวมถึงมีตัว Mascot ถือธงชาติไทย

เพื�อแสดงวา่สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าคุณภาพสูงซึ�งผลิตจากประเทศไทย และเรื�องสุดท้ายคือการลด

ต้นทนุการผลิต โดยบริษัทได้ดําเนินการขยายกําลังการผลิต รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัมาไว้ที�

โรงงานคลอง 13 และมีการปรับลดการใช้เม็ดพลาสติกทั �งในขวดและในฝาสั �น (Short Neck) โดยคาดหวงั

เพื�อการควบคมุต้นทนุผลิตให้ลดลง  

 

 1.9 ขอสอบถามวา่ในตลาดต่างประเทศ ยอดขายสินค้าที�เป็นนํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวมี

สดัส่วนมากกวา่ยอดขายสินค้าที�เป็นนํ �าผลไม้ผสมวา่นหางจระเข้เทา่ใด  
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นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ บริษัทมียอดขายสินค้าเป็นนํ �าผลไม้ผสม

วุ้นมะพร้าวมากกวา่สินค้าที�เป็นนํ �าผลไม้ผสมวา่นหางจระเข้ เนื�องจากสดัส่วนของสินค้าที�เป็นนํ �าผลไม้ผสม

วุ้นมะพร้าวที�จําหน่ายในตา่งประเทศมีสดัส่วนประมาณร้อนละ 80 ของยอดขายตา่งประเทศโดยรวม 
 

 1.10 ขอสอบถามวา่ อตัรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2559 จะมีสดัส่วนเท่าใด 
  

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ขณะนี �คงไม่สามารถตอบได้ว่าในปีนี �

บริษัทจะมีอตัรากําไรสุทธิเทา่ใด แตบ่ริษัทจะพยายามบริหารต้นทุนการผลิต (COGS) ให้ดียิ�งขึ �น เพื�อให้

อตัรากําไรขั �นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทดียิ�งขึ �น รวมถงึจะบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที�ตั �งไว้  

 1.11 ขอสอบถามเกี�ยวกบัมลูคา่ของตลาดนํ �าผลไม้วา่มีขนาดเทา่ใด บริษัทมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดเทา่ใด และแนวโน้มการเติบโตของยอดขายทั �งในประเทศหรือตา่งประเทศเป็นอยา่งไร 
 

 นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ มลูคา่ของตลาดนํ �าผลไม้มีขนาดค่อนข้าง

ใหญ่ ในประเทศจีนนั �นมลูค่าของตลาดนํ �าทั �งหมดมีประมาณ 5 แสนล้านบาท สําหรับประเทศไทยมูลค่า

ของตลาดนํ �าผลไม้ประมาณ 13,880 ล้านบาท ซึ�งหากพิจารณาจากยอดขายแล้ว สินค้าที�เป็นที�นิยมของ

ผู้บริโภคในประเทศไทยจะเป็นสินค้าประเภท Functional Drink กับ Functional Powder แต่บริษัทมี

สดัส่วนทางการตลาดของสินค้าในประเภทนํ �าผลไม้ หรือ Juice Drink ในประเทศไม่มากนกั 

 1.12 ขอสอบถามเกี�ยวกบัประโยชน์ที�บริษัทจะได้รบัจากการที�บริษัทผลิตขวดพลาสติกเอง

วา่ทําให้บริษัทสามารถลดต้นทนุได้หรือไม ่อยา่งไร 
 

  นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที�การเงิน (“นายอานุภาพ”) ได้ตอบข้อซกัถามของนายธนัชว่า บริษัทสามารถผลิตขวด

พลาสติกได้เองประมาณร้อยละ 90 ซึ�งเป็นเมื�อคํานวณต้นทุนแล้วจะมีราคาถูกกว่าการว่าจ้างผลิต

คอ่นข้างมาก จึงสามารถลดต้นทนุการผลิตสินค้าลงได้ นอกจากนี � บริษัทยังมีโครงการลดปริมาณการใช้

เม็ดพลาสติกในการผลิตขวดและฝาลงอีกด้วย  
 



 

15 

 

  1.13 เหตุใดผลประกอบการของบริษัทในปีที�ผ่านมาบางไตรมาสมีกําไรมาก และบางไตรมาส 

มีกําไรน้อย อยากทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ �นเฉพาะปีที�ผ่านมา หรือเป็นเหตุการณ์ปกติที�เกิดขึ �น

เช่นนี �ทกุๆ ปี 
 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า การขายสินค้าประเภทเครื�องดื�มนั �น 

ยอดขายส่วนใหญจ่ะมีมากในชว่งไตรมาสที� 2 และ 3 ของทกุปี จงึทําให้กําไรของแตล่ะไตรมาสไม่เทา่กนัซึ�ง

เป็นเหตุการณ์ปกติที�เกิดขึ �นในทกุๆ ปี อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity) 

ของบริษัทนั �นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที�กําหนดไว้ในทุกไตรมาส เนื�องจากบริษัทมีการปรับปรุง

เปลี�ยนแปลงแผนงานตามสภาพตลาด การแข่งขัน และแนวโน้มของผู้บริโภค และยงัอาจมีปัจจยัภายนอก

ที�ทําให้เกิดการล่าช้าของแผนงาน ซึ�งในปีนี �และปีต่อๆ ไป บริษัทจะพยายามทําในเรื�องของกิจกรรมทาง

การตลาดให้ตรงกบัหน้าขายสินค้าให้ดีขึ �น 

  1.14 อยากทราบวา่ปี 2559 บริษัทมีเป้าหมายยอดขายเทา่ใด และรายได้ในไตรมาสที� 1 ของ

ปี 2559 เป็นอยา่งไร รวมทั �งในปี 2560 ที�ตั �งเป้ายอดขายไว้ที� 5,000 ล้านบาท ยงัคงมีความเป็นไปได้หรือไม ่

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนชัวา่ บริษัทตั �งเป้ายอดขายโดยรวมของปี 

2559 เติบโตอยู่ที�ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม ในส่วนยอดขายของไตรมาสที� 1 ของปี 2559 นี � 

เนื�องจากบริษัทยงัไม่ได้ปิดงบการเงินประจําไตรมาส จึงขออนุญาตตอบยอดขายในช่วงสองเดือนแรกวา่

ยอดขายเป็นไปตามที�บริษัทคาดการณ์ไว้ แต่อยา่งไรก็ดี เนื�องจากบริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดในไตรมาส

ที� 1 ของปี 2559 ด้วย จงึต้องมีการบนัทกึในส่วนของค่าใช้จา่ยในการขายในไตรมาสนี �สูงขึ �นด้วยเช่นกนั 

  ทั �งนี � ในส่วนของเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท เป็นเป้าหมายที�บริษัทกําหนดไว้เมื�อ 3 ปีที�

แล้ว ซึ�งตอนนั �นยอดขายของบริษัทมีอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั �น ก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที�

คอ่นข้างท้าทายสําหรับบริษัทมาก แม้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายได้ในช่วง 2 ปีแรก แตเ่นื�องจากปีที�แล้ว

ยอดขายลดลงไปจึงทําให้โอกาสที�ยอดขายจะเติบโตไปถึงเป้าหมาย 5,000 ล้านบาทในปี 2560 เป็นไปได้

ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามหาช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจอื�นๆ ร่วมด้วยเพื�อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายยอดขายที�บริษัทได้ตั �งเอาไว้ด้วยเช่นกนั 
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  1.15 ในปีที�ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขยายโรงงานจํานวน 500 ล้านบาท เหตุใด

บริษัทจึงมีการลงทนุเพิ�มเติมเนื�องจากกําลังผลิตที�ผลิตได้ในปัจจบุนัยงัมีเหลือประมาณครึ�งหนึ�งของกําลัง

ผลิตทั �งหมด และในรายการทรัพย์สินได้แจ้งวา่บริษัทมีเครื�องจกัรอยู่ระหวา่งการติดตั �งอีก 100 ล้านบาท จงึ

ขอสอบถามวา่ บริษัทจะขยายโรงงานเพิ�มในปี 2559 ใชห่รือไม ่
 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ที�บริษัทลงทนุเพิ�มในโรงงานเป็นส่วนของ

การขยายกําลงัการผลิตและรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัมายงัโรงงานคลอง 13 โดยการลงทุนเพิ�ม

ในครั �งนี �ทําให้บริษัทมีกําลงัการผลิตเพิ�มขึ �นร้อยละ 30 ซึ�งสามารถรองรับปริมาณความต้องการสินค้าได้อีก

สองปีข้างหน้าเทา่นั �น ทั �งนี � ในปีที�ผ่านมาบริษัทใช้เครื�องจกัรในการผลิตสินค้า (Utilization) เกือบร้อยละ 60 

ของกําลงัการผลิตทั �งหมด โดยเครื�องจกัรจะสามารถผลิตสินค้า (Utilization) ได้เพียงร้อยละ 80 ของกําลัง

การผลิตทั �งหมดเทา่นั �น เนื�องจากกําลงัการผลิตสินค้าบางส่วนจะถกูใช้ไปในขั �นตอนการล้างเครื�องจกัร หรือ 

การเปลี�ยนวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตสินค้าในแต่ละครั �งด้วย   

  นายอานุภาพได้ให้ข้อมลูเพิ�มเติมวา่ ในส่วนของเครื�องจักรอยู่ระหว่างการติดตั �งอีก 100 

ล้านบาทนั �น เป็นคา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุงเครื�องจกัรในโครงการลดต้นทนุ โดยขณะนี �บริษัทยงัไมม่ีแผนการ

ลงทนุเครื�องจกัรใหม ่ 

2. นายทองมี พิเชฐเลอมานวงศ์ ผู้รบัมอบฉนัทะ ได้ซกัถามวา่ผลประกอบการของบริษัท

จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตเิมื�อไหร่  
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายทองมีว่า ผลประกอบการของบริษัทจะกลับสู่

ภาวะปกติในปี 2559 นี � 
 

3. นายเกษม ชยัมงคลสวสัดิ� ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี � 
 

3.1 สารแก่นตะวนัมีสรรพคุณช่วยในการควบคุมระดับไขมนั และนํ �าตาลในเลือด จึง

เสนอแนะให้บริษัททดลองผลิตเป็นเครื�องดื�ม 

 

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทจะขอรับประเด็นดงักล่าวกลบัไปให้ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

พิจารณาต่อไป   
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3.2 เนื�องจากตู้หยอดเหรียญได้รับความนิยมในประเทศญี�ปุ่ นและเกาหลีเป็นอยา่งมาก จึง

ขอสอบถามวา่บริษัทสนใจจะทําธุรกิจตู้หยอดเหรียญบ้างหรือไม่ 
 

ประธานฯ แจ้งวา่บริษัทจะขอรับประเด็นดงักล่าวไว้พิจารณาตอ่ไป   
 

3.3 ขอสอบถามวา่ในการส่งสินค้าไปจําหนา่ยในตา่งประเทศนั �น ค่าใช้จา่ยในการขนส่งมี

ความคุ้มค่าหรือไม ่หรือบริษัทจะต้องไปตั �งโรงงานถงึจะคุ้มคา่มากกวา่ และ 
 

3.4 กาแฟของบริษัทมีอะไรเป็นจุดเดน่เพียงพอที�จะดงึดดูให้ผู้บริโภคหนัมาทดลองดื�ม 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธีเป็นผู้ ตอบข้อซกัถามดงักล่าว 
 

นายเมธีตอบข้อซักถามของนายเกษมว่า ในเรื�องของการส่งสินค้าไปจําหน่ายใน

ตา่งประเทศและการตั �งโรงงานผลิตสินค้าในตา่งประเทศนั �น บริษัทจําเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ

ให้ชดัเจนทั �งในเรื�องขนาดของตลาดในการจําหน่ายสินค้าและแนวโน้มการเติบโตของยอดขายสินค้าใน

ประเทศนั �นๆ เพื�อให้เกิดความคุ้มคา่ในการลงทนุ  
 

ในส่วนของเรื�องรสชาติของกาแฟหรือวา่เรื�องคุณสมบตัิที�โดดเด่นของกาแฟที�บริษัทผลิต

และจําหนา่ยนั �น กาแฟเพรียวมีตําแหนง่ผลิตภณัฑ์ที�ชดัเจนเนื�องจากเป็นกาแฟซึ�งไม่มีส่วนผสมนํ �าตาล และ

ไมม่ีคอเลสตอรอล ตลอดจนมีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะสูตร เช่น ช่วยในการขบัถ่าย เป็นต้น โดย

ผู้บริโภคสามารถเลือกซื �อตามคณุสมบตัิที�ตนเองต้องการ 
 

 4. นายธวชั ธรรมภิวฒันา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าหน่วยขายปี 2558 เพิ�มขึ �น

หรือลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2557 แล้วราคาตอ่หน่วยเพิ�มขึ �นหรือลดลง  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธีเป็นผู้ ตอบข้อซกัถามดงักล่าว 
 

  นายเมธีตอบข้อซกัถามของนายธวชัวา่ บริษัทไม่มีการเปลี�ยนแปลงหนว่ยขายจากปีที�ผ่าน

มา แตอ่าจจะมีการทําโปรโมชั�นเพื�อส่งเสริมการขายในบางช่วงเวลา แต่สิ�งสําคัญที�สุดสําหรับปี 2559 นี � คือ 

บริษัทจะเน้นทําการตลาด ณ จุดขายเพื�อเข้าถงึตวัผู้บริโภคและเพิ�มโอกาสทางการตลาดให้มากยิ�งขึ �น โดย
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ดแูลให้มีสินค้าวางอยู่บนชั �นวางสินค้า หรือมีการจดัวาง ติดตั �ง ของตกแตง่ประเภท POSM (Point of Sale 

Material)  ในจุดขายสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้ปรบัปรุงเรื�องการขายที�จะต้องลงสู่ตลาดมากขึ �นและดูแล

เรื�องการจดัวางสินค้า การกระจายสินค้า ให้มากขึ �นเพื�อที�จะให้มั�นใจวา่ทกุเม็ดเงินลงทนุที�บริษัทได้ใช้ไปใน

กิจกรรมใดๆ จะกอ่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด  

5. นายปฐมัน บูรณสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่านายอดิศักดิ�  รักอริยะพงศ์  

ยงัคงดูแลการวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่ ถ้าไมโ่ปรดอธิบายการทํางานของฝ่ายวิจัยและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนั และในอนาคตมีสินค้าใดที�จะเป็น Product Hero หรือไม่ 
 

นายอดิศกัดิ�ตอบข้อซกัถามของนายปฐมนัวา่ตนยงัคงดแูลการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์

อยู่เช่นเดิม ทั �งนี � ในส่วนของการพฒันาสินค้าใหม่ๆ  นั �น บริษัทได้มีการคิดค้นพฒันาอย่างต่อเนื�อง และจะ

พยายาม Focus ในสินค้าใหมใ่ห้มากขึ �นเพื�อให้สินค้าใหมท่ี�ออกมาจะเป็น Product Hero ของบริษัท 
 

6. นายธงชยั พิพฒันสุขมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามวา่ภาวะภัยแล้งมีผลต่อ

วตัถดุิบหรือไม่ อย่างไร แล้วบริษัทจะแก้ปัญหาอยา่งไร 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอานุภาพเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม  

 

นายอานุภาพได้ตอบข้อซกัถามของนายธงชยัวา่ ภาวะภัยแล้งไม่มีผลกระทบต่อวตัถุดิบ

โดยปัจจุบนั ทั �งบริษัทและคู่ค้า (Supplier) ได้มีการเตรียมการเพื�อรองรับปัญหาภยัแล้งไว้แล้ว ยกตวัอย่าง

เช่นบริษัทมีการเตรียมการเพื�อกกัเก็บนํ �าสํารองไว้อยา่งน้อย 3-4 เดือน เป็นต้น 

 

 เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ที�

ประชมุพิจารณารับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 

 
มติที�ประชุม วาระนี �ไมต้่องลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2558 สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

(“นายธนา”) เป็นผู้ รายงานตอ่ที�ประชุม โดยนายธนาได้รายงานวา่งบการเงินประจําปี 2558 สิ �นสุดวนัที� 31 

ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ สอบบญัชีของบริษัทแบบไม่มีเงื�อนไขและผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจําปี 2558 สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎอยู่

ในรายงานประจําปี 2558 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจําปี 2558 สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ

บริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  

  

มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจําปี 2558 

สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที�เสนอทกุประการ 

โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี �  

เห็นด้วย  จํานวน  244,790,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

  ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 

0.42 บาทจากกําไรสุทธิของงวดการดําเนินงานวนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 รวมเป็นเงิน
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ทั �งสิ �น 126.56 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของกําไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ�งเป็นไปตาม

นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท ที�จะจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหุ้นเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ

กําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้และหกัสํารองตา่งๆ ทุกประเภทตามที�กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

 

ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผ่านมาเป็นดงันี �  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557* หมายเหต ุ

กําไรสทุธิของงบเฉพาะกจิการ (ล้านบาท) 313.92 364.16  

เงินปันผลตอ่หุ้นประจําปี (บาทตอ่หุ้น) 0.42 1.53  

-เงินปันผลระหว่างกาล (บาทตอ่หุ้น) - 1.22 

 

จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากงวดการดาํเนินงาน  

3 เดือนแรกของปี 2557 และกําไรสะสม ณ วนัที�  

31 มีนาคม 2557 

(กําไรสทุธิในไตรมาสแรกของปี 2557 เท่ากบั 

134.3 ลา้นบาท)  

-เงินปันผลในสว่นที�เหลอื (บาทตอ่หุ้น) - 0.31 

 

จ่ายเงนิปันผลจากงวดการดาํเนินงาน  

1 เม.ย.2557 – 31 ธ.ค.2557  

(กําไรสทุธิในไตรมาสที� 2 – 4 ของปี 2557 เท่ากบั 

229.9 ลา้นบาท)  

รวมการจา่ยเงินปันผลทั �งหมด (ล้านบาท) 126.56 367.73  

หมายเหตุ *บริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัที� 25 มิถนุายน 2557 
 

  ผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record 

Date) ในวันที� 3 พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายเมื�อได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 

  อนึ�ง บริษัทไมจ่ําเป็นต้องจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทนุสํารองอีกเนื�องจากบริษัทได้จัดสรรกําไร

เพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายแล้วเป็นจํานวน 30,462,000 บาท ซึ�งเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัท และครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

  นายธนัช ธัชวรานันท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าเหตุใดในปี 2558 บริษัทจึง

จา่ยเงินปันผลจํานวน 0.42 บาทตอ่หุ้นจากกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมซึ�งมจีํานวนประมาณ 270 ล้านบาท 

โดยปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวน 0.31 บาทต่อหุ้นจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวมซึ�งมีจํานวน

ประมาณ 370 ล้านบาท  
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิตเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที�

กําหนดไว้ คือ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหกั

ภาษีเงินได้และหกัสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามที�กฎหมายกําหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

เทา่นั �น  
 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้   

ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2558 ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2558 ให้แกผู่้ ถือหุ้นตามที�เสนอทกุประการ โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี �  

เห็นด้วย  จํานวน  244,790,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคบับริษัทกําหนดว่า ในการ

ประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ง
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ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในจํานวนที�ใกล้เคียงที�สุดกับจํานวน 1 ใน 3 

ทั �งนี � กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก่็ได้ 

 

  ปัจจบุนักรรมการของบริษัท มจีํานวน 9 คน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 นี � 

กรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งหมด มจีํานวน 3 คน คือ  

 1. นายอดิศกัดิ� รักอริยะพงศ์ ตําแหนง่ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

 2. นายธนา เธียรอัจฉริยะ  ตําแหนง่ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตําแหนง่ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

  ทั �งนี � ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี � ขอเชิญกรรมการทั �ง 3 คน ออกจากที�ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะ

เสร็จสิ �น และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหวา่งวนัที� 6 มกราคม 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2559 

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใด

เสนอชื�อกรรมการมายงับริษัท 

 

  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที�ประชุมวา่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้าน

ตา่งๆ ตามความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลงาน

การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการที�ออกตามวาระทั �ง 3 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตั �ง

กรรมการที�ออกตามวาระจํานวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

ทั �งนี � ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทั �ง 3 คน ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาเลือกตั �งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที�ออกจากตําแหนง่ตามวาระ 
 

มติที�ประชุม  ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเลือกตั �งให้กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก ่         
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นายอดิศักดิ� รักอริยะพงศ์ นายธนา เธียรอัจฉริยะ และนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดงันี �   
 

1. นายอดิศักดิ� รักอริยะพงศ์ 

  เห็นด้วย  จํานวน  244,653,914  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9441 

  ไมเ่ห็นด้วย จํานวน     127,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0520 

  งดออกเสียง จํานวน       9,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0037 

   บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 
 

2. นายธนา เธียรอัจฉริยะ 

  เห็นด้วย  จํานวน 244,781,414  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9962  

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

  งดออกเสียง จํานวน        9,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0037 

บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ 

เห็นด้วย  จํานวน  244,781,414  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9962 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

งดออกเสียง จํานวน         9,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0037 

บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจาํปี 2559 

  ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคํานงึถงึภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ รวมทั �งปริมาณธุรกรรมที�

จะเพิ�มขึ �นในปี 2559 เช่น มีการร่วมทุนทางธุรกิจกับผู้ ร่วมทุนที�มีศกัยภาพ และการทํากลยุทธ์เชิงรุกเพื�อ



 

24 

 

สร้างยอดขาย เป็นต้น จงึเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 

2559 เป็นจํานวนไมเ่กิน 7,000,000 บาท ดงันี � 
 

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี �ยประชุม 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2559 2558 

ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม 

ประธานกรรมการบริษทั 144,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครั �ง 120,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครั �ง 

กรรมการบริษัท 144,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั �ง 120,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั �ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครั �ง - 25,000 บาท/ครั �ง 

กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท/ครั �ง - 20,000 บาท/ครั �ง 

2. บาํเหน็จกรรมการ : พิจารณาจากผลกําไรสุทธิประจาํปี 2559 โดยให้อยู่ในดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัทในการจดัสรร 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

  เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 อนึ�ง ใน

วาระนี �กรรมการที�เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที�ออกเสียงแทนผู้มอบฉนัทะตามที�เห็นสมควร

สามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไมถ่ือวา่มีส่วนได้เสียเนื�องจากเป็นการกําหนดคา่ตอบแทนทั �งคณะมิใช่

เป็นการให้คา่ตอบแทนแกค่นใดคนหนึ�งเป็นการเฉพาะ  
 

มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุอนุมตัิค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 

2559 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,000,000 บาท โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนเป็นดงันี � 

   เห็นด้วย  จํานวน  238,539,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.4462 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน     6,241,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  2.5495 

งดออกเสียง จํานวน        10,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0042 

บตัรเสีย  จํานวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
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วาระทึ� 7  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจําปี 2559 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535 (และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบ

บญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และตามข้อ 53 ของข้อบงัคบับริษัทกําหนดว่า ให้  

ที�ประชุมสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และให้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีนั �น     

โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าที�ใดๆ ในบริษัท 
  

ดงันั �น จงึเห็นควรเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

บริษัทย่อยตลอดจนกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี � 
 

1. การแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : เห็นควรเสนอต่อที�ประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ�งดังมีรายนามต่อไปนี �เป็นผู้สอบบญัชี

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจําปี 2559   

1. คณุสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4409 หรือ 

 (คณุสุรีย์รตัน์เคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ตั �งแตปี่ 2555-2557)  

2. คณุพรทิพย์   ริมดุสิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  5565 หรือ       

    (คณุพรทิพย์เคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี คือ ตั �งแตปี่ 2558)      

3. คณุบณัฑิต   ตั �งภากรณ์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  8509       
                  

      ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี RSM 

Indonesia  เป็นผู้สอบบญัชีของ PT. Sappe Indonesia และแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจาก BDR Consult Spol. s.r.o.  

เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o. ประจําปี 2559  
 

      ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั �งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ไมม่ีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบั

บคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระ 
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2. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 : เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559 เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (รายละเอียด

ปรากฎตามตารางด้านล่างนี �) ซึ�งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเทา่กบัในปี 2558 พร้อมกนันี � ขออนมุตัิ

คา่ใช้จ่ายอื�น เชน่ คา่เดินทาง คา่เอกสาร/สิ�งพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดต่อสื�อสาร แต่ไมเ่กินร้อยละ 10 ของ

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีในครั �งนี �ด้วย   
 

บริษัท สํานกังานสอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) KPMG 1,485,000 1,350,000 เพิ�มขึ �น  10% 
PT. Sappe Indonesia RSM Indonesia 216,000 187,500 เพิ�มขึ �น 15% 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 264,000 256,000 เพิ�มขึ �น 3% 
รวม 1,965,000 1,793,500 เพิ�มขึ �น 9.5% 

   

  สําหรับค่าสอบบญัชีที�เสนอในปีนี � พิจารณาจากปริมาณธุรกรรมที�เพิ�มขึ �นของบริษัทและ

บริษัทย่อยที�จะดําเนินการภายในปี 2559 นี � และการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว 

ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที�ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
 

แม้บริษัทจะมีบริษัทยอ่ยอยู่ในตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีรายอื�น

ก็ตาม แต่บริษัทยอ่ยก็สามารถจดัส่งงบการเงินทั �งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกําหนดเวลา จึง

มั�นใจได้วา่บริษัทจะมีการจดัทํางบการเงินได้ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 
 

การพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและการกําหนดคา่ตอบแทนในปี 2559 ของบริษัท เซ็ปเป้ 

โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัทย่อยอื�นที�ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากัด จะ

ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ �ง (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุรับทราบเพิ�มเติมวา่ ในปี 2558 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนของงาน

บริการอื�น (Non-Audit Fee) ซึ�งได้แก่ การสอบทานการควบคุมที�เกี�ยวกบัสิทธิการเข้าถึงระบบปฏิบตัิการ 

(Access Right Controls Review) และการรายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกบับริษัทอื�นใน
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ประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกับสํานกังานสอบ

บญัชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็นจํานวนเงินรวม 704,000 บาท  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น   
 

 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559  

รวมทั �งอนุมตัิค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชี ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินรวมทั �งสิ �นไม่เกิน 2,500,000 บาท 

และขออนมุตัิค่าใช้จา่ยอื�น เช่น คา่เดินทาง คา่เอกสาร/สิ�งพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดต่อสื�อสาร แต่ไมเ่กิน

ร้อยละ 10 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีพร้อมกนัในครั �งนี �ด้วย   

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั (“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทดงัมีรายนามต่อไปนี � โดยให้

คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจําปี 2559  

                       ชื�อ  เลขทะเบียน      จํานวนปีที�เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท 

1. คณุสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง      4409  3 ปี (ตั �งแตปี่ 2555 - 2557) 

2. คณุพรทิพย์   ริมดุสิต 5565       1 ปี (ในปี 2558) 

3. คณุบณัฑิต   ตั �งภากรณ์          8509                   -  

 

ในส่วนของบริษัทย่อย ที�ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจาก BDR Consult Spol. 

s.r.o. เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o. และ RSM Indonesia เป็นผู้ สอบบญัชีของ PT. Sappe 

Indonesia ประจําปี 2559 และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็น

จํานวนเงินไม่เกนิ 2,500,000 บาท พร้อมทั �งอนมุตัิคา่ใช้จา่ยอื�น เชน่ คา่เดินทาง คา่เอกสาร/สิ�งพิมพ์ คา่ไปรษณี

ยากร ค่าติดตอ่สื�อสาร แตไ่มเ่กินร้อยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัชี โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือ

หุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี �   
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เห็นด้วย  จํานวน     244,782,714  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9967 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน              0   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

งดออกเสียง จํานวน           8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0032 

บตัรเสีย  จํานวน   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ แจ้งวา่ที�ประชมุได้พิจารณาตามวาระที� 1 ถงึ 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระ

ที� 8 ซึ�งเป็นการเสนอเรื�องอื�นๆ ตอ่ที�ประชุมนั �น เนื�องจากตามหลักการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ที�ประชุมจึงควร

พิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื�องที�มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั �นเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น

ทั �งหมดโดยรวม  
 

 ในวาระนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื�นๆ เพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี �ให้ผู้ถือหุ้น

ได้ซกัถามและแสดงความคิดเหน็ที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็นดงันี � 
 

1. นายธนชั ธชัวรานนัท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี � 
 

1.1 สอบถามว่าบริษัทเริ�มเข้าไปจําหน่ายสินค้าในประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย

ตั �งแตปี่ พ.ศ.ใด และเมืองหลกัๆ ในประเทศจีนที�บริษัทเข้าไปจําหนา่ยสินค้าคือเมืองใด 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิตเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า บริษัทได้จัดตั �งบริษัท PT. Sappe 

Indonesia และเข้าไปขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียเมื�อประมาณ 3 ปีที�แล้ว ทั �งนี � ขอมอบหมายให้นาง

ญาตา อ่อนอิน ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ (“นางญาตา”) เป็นผู้ ตอบข้อซกัถามเกี�ยวกบัการ

ขายสินค้าในประเทศจีน 
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  นางญาตาได้ตอบข้อซกัถามของนายธนัชวา่ บริษัทได้เริ�มเข้าไปขายสินค้าในประเทศจีน

ตั �งแตเ่มื�อประมาณ 7 ปีที�แล้ว และบริษัทเริ�มมียอดการสั�งซื �อสินค้าจากประเทศจีนมากขึ �นเมื�อประมาณ 6 

ปีมาแล้ว โดยบริษัทส่งสินค้าไปจําหนา่ยตามหวัเมืองหลกัใน Tier1, Tier2 และ Tier3 โดยเน้นการส่งสินค้า

ไปจําหน่ายในภาคตะวนัออกและภาคใต้ซึ�งมีประชากรจํานวนมาก ส่วนทางเหนือ ก็มีการส่งสินค้าไป

จําหน่ายอยูบ้่าง  
 

  1.2 ขอสอบถามว่า ความนิยมดื�มนํ �าผลไม้ในแถบทางใต้ของจีนนั �น มีความนิยมสูงขึ �น

หรือไม่ และนิยมบริโภควุ้นมะพร้าวหรือไม ่โดยเฉพาะเมืองทางใต้ เช่น เฉินต ูคุนหมิง เป็นต้น เนื�องจากเป็น

เมืองที�ไมต่ิดทะเลและมีประชากรหนาแนน่ ซึ�งหากบริษัทสามารถขายสินค้าในเมืองเหล่านี �ได้ก็จะสามารถ

เพิ�มยอดขายให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี � นายธนัชได้เล่าประสบการณ์ที�ตนเคยไปรับประทานอาหารที�

ประเทศจีน และเห็นวา่ชาวจีนนิยมดื�มนํ �าส้มคั �นที�มีเนื �อส้มผสมอยู ่จึงเป็นข้อสนันิษฐานวา่ชาวจีนอาจนิยม

ดื�มนํ �าผลไม้ชนิดที�มีเนื �อผลไม้ผสมก็ได้ 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนชัวา่ ผู้บริโภคชาวจีนค่อนข้างนิยมบริโภค

ผลไม้ไทย รวมทั �งนิยมบริโภคสินค้าที�มาจากประเทศไทยด้วย โดยบริษัทเป็นผู้ ริเริ�มนํานํ �าผลไม้ที�ผสมชิ �น

เนื �อวุ้นมะพร้าวเข้าไปจําหน่ายในประเทศจีน ซึ�งได้รบัผลตอบรับที�ค่อนข้างดี ดงันั �น จงึเป็นเหตผุลวา่เหตุใด

จงึมีสินค้าที�ลอกเลียนแบบค่อนข้างเยอะในประเทศจีน  

  1.3 ขอสอบถามว่าอะไรคือเคล็ดลับที�ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จในการจําหน่าย

สินค้าในตลาดต่างประเทศอยา่งมาก 

    

  นายอดิศกัดิ�ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ บริษัทเน้นในการจําหนา่ยสินค้าที�เป็นจุดเด่น

ของประเทศไทย เช่น วุ้นมะพร้าว โดยวุ้นมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที�ไม่ได้มีอยู่ในทุกประเทศ ซึ�งแหล่งที�มีวุ้น

มะพร้าวคุณภาพดีมีเพียงประเทศไทย อินโดนีเซีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศเท่านั �น 

เพราะฉะนั �น หากบริษัทเลือกที�จะจําหน่ายสินค้าที�เป็นจดุเดน่จดุแข็งของประเทศไทยและคดัสรรแตว่ตัถดิุบ

ที�มีคุณภาพแล้ว สินค้าของบริษัทจะเป็นจุดแข็งเมื�อนําไปจําหน่ายในต่างประเทศด้วยเช่นกัน และด้วย

พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนที�นิยมและชื�นชอบสินค้าที�ผลิตจากประเทศไทยเนื�องจากมั�นใจในคุณภาพ

สินค้ามากกว่าสินค้าที�ผลิตในประเทศจีน ประกอบกับประเทศแถบทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็ไม่ค่อยมี
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มะพร้าว ดงันั �น เมื�อผู้บริโภคได้ทดลองชิมสินค้าของบริษัทย่อมติดใจในรสชาติ จึงถือเป็นโอกาสในการทํา

ธุรกิจของบริษัทที�ไม่ต้องแข่งขนักบัคูแ่ข่งในประเทศจีน ยุโรป หรืออเมริกาอีกด้วย 

 1.4 ตามข้อมลูในรายงานประจําปีที�แจ้งวา่ บริษัทไม่มีปัญหาเรื�องวุ้นมะพร้าวขาดตลาด

และสามารถควบคุมคุณภาพได้ จึงขอสอบถามวา่หากบริษัทมียอดขายเพิ�มเป็น 2 เท่าโดยกระทนัหัน 

บริษัทยงัสามารถควบคมุคุณภาพและปริมาณของวุ้นมะพร้าวได้หรือไม ่อยา่งไร 

  นายอดิศกัดิ�ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ในปัจจุบนับริษัทมีฝ่าย Demand Supply ที�

ทําหน้าที�คาดการณ์ความต้องการการใช้วตัถุดิบล่วงหน้าเป็นประจําทุกไตรมาสหรือทุกปีเพื�อมิให้วตัถุดิบ

ขาดแคลน จงึทาํให้บริษัทสามารถควบคมุคุณภาพและปริมาณความต้องการวตัถดิุบได้ ทั �งนี � ในอดีตที�ผ่าน

มา บริษัทเคยมีเหตกุารณ์ยอดขายเพิ�มสูงขึ �นอยา่งมากเช่นกนั แต่บริษัทก็สามารถจดัหาวตัถดุิบได้เพียงพอ

ในการผลิตสินค้า 

1.5 ขอสอบวา่บริษัทมีการควบคมุความสมํ�าเสมอของรสชาติสินค้าได้อย่างไร 

 นายอานุภาพตอบข้อซักถามนายธนัชวา่ ในการผลิตบริษัทมีการตั �งเกณฑ์มาตรฐานที�

ยอมรับได้อยูเ่พื�อควบคมุคุณภาพสินค้าที�ผลิตออกมา  

2. นายณัฐนันท์ โชติขจรไทย ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าในส่วนของตลาด

ต่างประเทศ บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในทุกตลาดที�บริษัทเข้าไปจําหน่ายสินค้า          

ใชห่รือไม ่

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายณัฐนันท์ว่า เนื�องจากบริษัทไม่มีนโยบายการ

เปิดเผยรายชื�อประเทศคู่ค้าเป็นรายประเทศ บริษัทจึงขออนุญาตตอบเฉพาะการจําหนา่ยสินค้าในประเทศ

อินโดนีเซียวา่ ในร้านสะดวกซื �อบางแหง่ (Convenience Store) นั �น สินค้า โมกุ โมกุ มีส่วนแบ่งการตลาด

อยู่ในอนัดบัสามในประเภท Juice Drink  
   

 3. นายพณิชย์ เด่นรัศมีเทพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ

บริษัทเป็นเครื�องจกัร ไม่ทราบวา่บริษัทมีนโยบายในการตดัคา่เสื�อมราคาอย่างไร และจะตดัค่าเสื�อมราคา

หมดภายในกี�ปี 
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 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอเนก ลาภสุขสถิต ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน 

(“นายอเนก”) เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 
 

  นายอเนกได้ตอบข้อซกัถามของนายพณิชย์ว่า บริษัทมีนโยบายการตดัค่าเสื�อมราคาใน

ส่วนปรับปรุงที�ดินเป็นระยะเวลา 5-10 ปี อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นระยะเวลา 5-20 ปี เครื�องจกัร

และอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 4-15 ปี เครื�องตกแต่งติดตั �งและเครื�องใช้สํานกังานเป็นระยะเวลา 3-20 ปี 

ยานพาหนะเป็นระยะเวลา 5-8 ปี ซึ�งทรัพย์สินแต่ละรายการจะมีความแตกต่างกนัในเรื�องระยะเวลาการตดั

คา่เสื�อมราคา ทั �งนี � บริษัทจะพิจารณาถงึอายกุารใช้งานของตวัทรัพย์สินนั �นๆ เป็นสําคญั เพื�อให้การตัดค่า

เสื�อมราคาของทรัพย์สินมีความแมน่ยําและใกล้เคียงกบัอายุการใช้งานจริงให้มากที�สุด  
 

4.  นายสมเจน สุขศรีพาณิชย ์ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี � 
 

4.1 ขอสอบถามวา่สัดสว่นสินค้าที�ใช้นํ �าตาลเมื�อเทียบกบัยอดขายรวมวา่มีประมาณเทา่ใด 

และภาษีนํ �าตาลที�กําลงัจะบงัคบัใช้จะกระทบกบัการขาย เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ หรือไม ่เนื�องจากเป็นเครื�องดื�ม

ที�มีรสหวานแตไ่ม่ผสมนํ �าตาล และการบงัคบัใช้ภาษีนํ �าตาลในประเทศอินโดนีเซียจะกระทบกบัยอดขาย

สินค้าของบริษัทหรือไม ่
  

  นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามของนายสมเจนวา่ สัดส่วนของสินค้าที�จําหนา่ยในประเทศ

นั �น ยอดขายส่วนใหญ่จะเป็น เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายสินค้าทั �งหมด ลําดบั

รองลงมาคือ กาแฟเพรียว ทั �งนี � เซ็ปเป้ บิวติ ดริ �งค์ เป็นเครื�องดื�มที�ไม่ได้ผสมนํ �าตาลอยู่แล้ว ดงันั �น หากมี

การบงัคบัใช้ภาษีนํ �าตาลแล้วบริษัทจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยมากเปรียบเทียบกับบริษัทที�ผลิตและ

จําหน่ายเครื�องดื�มรายอื�น  
 

  อย่างไรก็ตาม หากมีการบงัคบัใช้ภาษีนํ �าตาลในสินค้าที�จําหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย

หรือประเทศใดๆ ก็ตาม ก็ไมเ่ป็นการยากที�บริษัทจะคิดค้นพฒันาสินค้าใหม่ที�ไม่มีส่วนผสมของนํ �าตาลแต่

ยงัให้รสชาติที�ดีได้อยู ่เพื�อรองรบักฎเกณฑ์ต่างๆ ของแตล่ะประเทศที�บริษัทนําสินค้าเข้าไปจําหนา่ย 

   

4.2 บริษัทมีข้อมูลของประเทศที�มีการเก็บภาษีนํ �าตาลแล้ววา่มีผลกระทบตอ่บริษัทผู้ผลิต

มากหรือไมอ่ย่างไร 
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นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามนายสมเจนวา่ หากมีการบงัคบัใช้ภาษีนํ �าตาลจริง สิ�งที�จะ

เกิดขึ �นก็คือจะมีการแบง่ภาระไปให้ผู้บริโภคเนื�องจากมีต้นทุนที�สูงขึ �นราคาของสินค้าก็จะต้องสูงขึ �นเชน่กนั 

นอกจากนี � นายอดิศกัดิ�ได้แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมวา่ หากมองในแง่ดีแล้ว การเก็บภาษีนํ �าตาลจะเป็น

การเพิ�มข้อได้เปรียบให้แกสิ่นค้าของบริษัทด้วยซํ �า เนื�องจากสินค้าของบริษัทที�ขายดีในตลาดในประเทศ 

เช่น กาแฟเพรียว นั �นเป็นสินค้าที�ไมม่ีส่วนผสมของนํ �าตาล 
   

  4.3 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ของบริษัทมีสดัสว่นคอ่นข้างสูงเมื�อเทียบกบั

บริษัทเครื�องดื�มชั �นนําอื�นๆ ยกตวัอย่าง เช่น คา่ใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) ปีล่าสุดอยูท่ี�ประมาณ

ร้อยละ 18 ของรายได้รวม แตบ่ริษัทชั �นนําอื�นๆ อยูที่�ประมาณร้อยละ 12 ของรายได้รวม จึงขอสอบถามว่า

บริษัทจะมีการควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากกวา่นี �ได้อยา่งไร 

  คณุปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามนายสมเจนวา่ บริษัทมีสินค้าอยูห่ลายแบรนด์ ซึ�งแตล่ะแบรนด์

ก็มีการทําการตลาดในหลายๆ ประเทศ เพราะฉะนั �น Business Model ของบริษัทกบัคู่แข่งหรือบริษัทอื�นๆ 

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจจะไม่เหมือนกนั และอาจจะไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบกนัโดยตรงได้ อยา่งไรก็

ตาม บริษัทจะรับข้อเสนอแนะนี �ไว้เพื�อพิจารณาหาวธีิควบคมุคา่ใช้จา่ยในการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ �น 

  4.4 เนื�องจากปัจจบุนัทีวดิีจิตอลมีช่องมากขึ �น ซึ�งมีคา่โฆษณาที�ถูกกวา่ชอ่งธรรมดา จึงขอ

สอบถามวา่บริษัทได้มีการพิจารณาทําโฆษณาทางช่องเหล่านี �หรือไม ่

  นายเมธีได้ตอบข้อซกัถามนายสมเจนวา่ บริษัทมีการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้สื�อ

โฆษณา (Media Efficiency) กบัเงินที�ลงทนุไปอยู่แล้ว เพื�อพิจารณาว่าตรงกบักลุ่มเป้าหมายหรือไม ่ 

  นอกจากนี � นายอดิศกัดิ�ได้ชี �แจงเพิ�มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจะมี

สดัส่วนมากขึ �นอยู่แล้ว เนื�องจากเป็นเรื�องของการสร้างแบรนด์ โดยทีมการตลาดของบริษัทมีการศกึษาและ

วิเคราะห์ถึงความคุ้มคา่กอ่นทกุครั �ง 
 

  4.5 ขอสอบถามวา่อตัรากําไรข้างต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัท คาดวา่จะอยู่

ประมาณเทา่ใด 

 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายสมเจนว่า ในปีที�แล้วบริษัทมีอตัรากําไรข้างต้น 

ประมาณร้อยละ 39.5 ของรายได้รวม ซึ�งปีนี �บริษัทคาดการณ์วา่จะทําได้ดีขึ �นจากปีที�แล้วเนื�องจากบริษัทมี
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โครงการลดค่าใช้จา่ยในการผลิตหลายโครงการ เชน่ ลดจํานวนกรัมของเม็ดพลาสติก และมีการรวมฐาน

การผลิตมาที�โรงงานคลอง 13 ซึ�งจะลดคา่ใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าอีกด้วย ซึ�งคาดการณ์วา่จะทําให้ต้นทนุ

การผลิต (COG) ปรับตวัดีขึ �นและคาดวา่อตัรากําไรข้างต้นของปีนี �น่าจะดีกวา่ปีที�ผ่านมา 

 

5. นายสุวทิย์ ศรีวิไลฤทธิ� ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณและชมเชยบริษัทที�ได้

ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์บริษัทให้สามารถแสดงผลบนจอสมาร์ทโฟนและปรับปรุงเนื �อหาในเว็บไซต์ตามที�ตน

ได้เสนอไปเมื�อการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีที�ผ่านมา  
 

นอกจากนี �นายสุวิทย์ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ดงันี � 
 

5.1 ในส่วนของ เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ นั �นขอชมเชยว่ามีการปรับปรุง Packaging ได้

สวยงามและดพูรีเมี�ยมมากขึ �น แต่ในส่วนของโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ขอเสนอแนะให้บริษัทสื�อสารข้อมลูวา่

สินค้าชนิดนี �มีการปรับสตูรให้มีประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคมากขึ �น และลดความหวานลงร้อยละ 25 จากสูตรเดิม 

เพื�อให้ข้อมูลที�เป็นประโยชน์ไปยังผู้ บริโภคเพิ�มเติม และมิให้ผู้บริโภคเข้าใจเพียงว่าสินค้ามีเพียงการ

ปรับปรุง Packaging เท่านั �น 
 

 5.2 ตามงบการเงิน จะเห็นวา่ในไตรมาสที� 4 ของปี 2558 จํานวนอตัรากําไรขั �นต้น (Gross 

Profit Margin) ลดลง ซึ�งอาจมีเหตุมาจากการติดตั �งสายการผลิตใหม่และอาจต้องใช้เวลาในการปรับ

เครื�องจกัรให้สามารถเดินเครื�องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากสอบถามว่าในไตรมาสที� 1 ของปี 2559 

บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับเครื�องจกัรที�ติดตั �งใหม่อีกหรือไม่ และเครื�องจักรดงักล่าวสามารถเดิน

สายการผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพแล้วหรือยงั 
  

 นายอานุภาพได้ตอบข้อซกัถามของนายสุวิทย์ว่า ในไตรมาสที� 4 ของปี 2558 บริษัทได้

ดําเนินการในส่วนโรงงานพร้อมกันหลายอย่างทั �งการติดตั �งสายการผลิตใหม่ การทดลองเดินเครื�องจักร 

(Test Run) การปรับปรุงฝาขวดให้เป็นแบบ Short Neck การรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัมายัง

โรงงานคลอง 13 การทดลองผลิตสินค้าจํานวนน้อยๆ โดยใช้สายการผลิตเดิม ซึ�งทุกอยา่งได้ดําเนินการและ

เสร็จสิ �นในไตรมาสที� 4 ของปี 2558 ทั �งนี � ในไตรมาสที� 1 ของปี 2559 นี � บริษัทคาดการณ์วา่ต้นทุนการผลิต 

(COG) จะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติ และคาดการณ์ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ตามที�

คาดการณ์ไว้ 
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  5.3 ขอสอบถามเกี�ยวกับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศว่า ยอดขายสินค้า

ตา่งประเทศเป็นสกลุเงินอะไรบ้าง สัดส่วนของการชําระคา่สินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร เป็น

เท่าใด และเมื�อสกุลเงินรูเปียแข็งค่าขึ �น บริษัทจะปรับเปลี�ยนนโยบายการชําระค่าสินค้ากลับเป็นรูเปีย

หรือไม่ ทั �งนี � นโยบายเพื�อลดความเสี�ยงซึ�งมาจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ของบริษัทเป็นอยา่งไร 

  

  คณุปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของคณุสุวิทย์วา่ การชําระค่าสินค้าด้วยเงินตราต่างประเทศ

นั �น ปัจจุบนัสัดส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที�ประมาณร้อยละ 75 ซึ�งเป็นสัดส่วนที�มากที�สุด ส่วน

สกุลเงินยโูรมีสดัส่วนคอ่นข้างน้อยอยูท่ี�ประมาณร้อยละ 5 ทั �งนี � การจําหนา่ยสินค้าไปยงัประเทศอนิโดนเีซีย 

บริษัทยงัคงให้มีการชําระคา่สินค้าเป็นสกลุเงินไทยบาทเช่นเดิม 
 

 ส่วนนโยบายเพื�อบริหารความเสี�ยงซึ�งมาจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศนั �น ตอนนี �บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน

เงินตราระหวา่งประเทศได้ (Hedging) ได้ร้อยละ 100 ของยอดขายตา่งประเทศเดือนนั �นๆ ทั �งนี � ให้เป็นไป

ตามดุลพินิจและตามความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ  
  

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นและผู้ รบัมอบฉันทะทา่นอื�นวา่มีผู้ ใดประสงค์จะซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที�ประชุมแล้ว 

ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุทกุทา่นที�สละเวลามาร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ของบริษัทในวนันี � 

โดยบริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุแจ้งไปยงัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิด

การประชุม 
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