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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดศิักดิ์  รักอริยะพงศ ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนันท์  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
5. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
6. นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวกลัณิการ ์ ตริยางกูรศร ี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสุรตัน ์ ประลองศิลป ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ 
10. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  
 
ผูบ้รหิารบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหนา้ที่การเงิน 
2. นายวรพงศ์    เกียรติดำรงวงศ ์ ประธานเจ้าหนา้ที่การขายและการตลาด 
3. นางญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหนา้ที่พัฒนานวตักรรมองค์กร  
4. นางสาวกลัยาพร สกุตลากุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธรุกจิระหว่างประเทศ 
5. นายชินวิทย์  เลิศบรรณพงษ ์ ผู้อำนวยการฝา่ยกลยุทธ์และการเงนิ 
6. นางสาวศรัณยา ธนาวดี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด 
7. นางสาวสุธาทิพย ์ จันทรังษ ี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-New Business Partnership และเลขานุการบริษัท 
 
ผูบ้รหิารบรษิทั ออล โคโค กรุป๊ จำกดั 
1. นายเข็มทัศน ์ มนัสรังษ ี ประธานบริษัท  
2. นางวราภรณ ์ มนัสรังษ ี กรรมการผูจ้ัดการ  

 
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั 
1. นางสาวสุรีย์รตัน ์ ทองอรุณแสง กรรมการบรหิารสอบบญัช ี

 
ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั วสิเซน่ แอนด ์โค จำกดั 
1. นางสาวธันวาพร ดิษฐศร   ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส 
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้นี้ มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวน
กรรมการ 10 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจำนวนกรรมการทัง้หมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหารแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นอีก  
 
เริม่การประชมุเวลา 13.30 น. 

นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท (“นางสาวสุธาทิพย์ฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตน
ถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามทีผู่้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุม
กระชับและมปีระสิทธิภาพ 

3. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่าจะมี
ผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยก
มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็น
ด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล 

4. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย     
(ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสยีงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

5. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่า
ในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น 

6. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

7. นอกจากนี้ขอแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้แจ้งแก้ไขข้อความการลงมติในวาระที่ 
9 และวาระที่ 10 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อความครบถ้วนตรงตามสาระสำคัญ ซึ่งประธานฯ จะขานการลง
มติตามที่ได้แก้ไขแล้วในการลงมติในวาระดังกล่าวต่อไป  

8. เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะประกาศผลคะแนนเสียง
ให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป       

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
บริเวณประตูทางออก 

ลำดับต่อมา นางสาวสุธาทิพย์ฯ ได้ชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 
สำหรับการประชุมในวันนี้ ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม 
2. ขอให้ทุกท่านนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่บริษัทจัดเตรียมไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ 
3. บริษัทงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการถามคำถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถาม หรือ แสดง

ความเห็น ขอให้เขียนลงในแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบุชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้น เป็นผู้มาประชุมด้วยตนเอง หรือ
รับมอบฉันทะ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งให้แก่ประธานฯ ต่อไป  
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เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว   
นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) จงึกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชมุอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลง
ต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถอืหุน้ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 202 ราย รวมทั้งหมด
จำนวน 238 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 272,636,301 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 89.5716 ของจำนวนหุ้นทีจ่ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบรษิัท ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการประชุม และขอเชญิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านทำหนา้ที่
เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ โดยนางสาวอรณุ ีสรุยินัรตักร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ในการปฏิบตัิหน้าที่
ดังกล่าว  

 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎตามหนังสอืเชิญประชุมที่

ได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถอืหุ้นทกุท่าน ดังตอ่ไปนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกำกับดูแลกิจการที่ด ี บริษัทฯ ไดใ้หผู้้ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 ถงึ 31 ธันวาคม 2562 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแตอ่ย่างใด โดยวาระนี้เป็นการแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 

 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมือ่วันที่ 

18 เมษายน 2562 ตามที่ได้จัดส่งใหผู้้ถือหุ้นทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชญิประชุมแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
  
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมมีมตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจำป ี2562 ซึ่งประชุมเมือ่วันที่ 18 เมษายน 2562 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน เป็นดังนี ้  
 

เห็นด้วย   จำนวน 268,287,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4045 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน -        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 4,350,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5955 
บัตรเสีย  จำนวน -          เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   
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วาระที ่3 รบัทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบรษิทัประจำป ี2562 
   
  ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ปรากฎตามรายงานประจำปีของบริษทั และ
คำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งไดจ้ัดส่งให้กับผูถ้ือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชญิประชุมครัง้นี้แล้ว 
และก่อนทีจ่ะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการตอ่ต้านทจุรติคอรร์ัปชั่นทีย่งั
เป็นเรือ่งที่บริษัทให้ความสำคญัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นการทุจริต และตอ่มาบรษิัทได้ขอขยายระยะเวลาการยื่นขอรบัรองออกไปอีก 6 เดอืน ซึง่ในขณะเดียวกันบริษัทได้ทบทวน
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ซึ่งปจัจุบันบริษัทได้ดำเนินการสง่เอกสารการประเมินตามขั้นตอนของ
โครงการดงักล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลาอันใกล ้
 

 ต่อจากนั้น นางสาวปิยจติ รกัอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) มอบหมายให้
นายอเนก ลาภสขุสถติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอเนกฯ”) นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทตอ่ที่ประชุม โดย
สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี ้ 
 

1. ผลการดำเนนิงานดา้นการเงนิ ประจำป ี2562 (2019 Financial Performance) 
o ยอดขาย ในปี 2562 จำนวน 3,299.5 ล้านบาท เติบโตจากปีทีผ่่านมา ประมาณร้อยละ 16.7 โดยมสีัดส่วนการ

ขายในประเทศและการขายต่างประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 42 และร้อยละ 58 ตามลำดับ 
o อตัรากำไรสทุธติอ่ยอดขาย (Net Profit Margin)  ในปี 2562 บริษัทมกีำไรสุทธิเทา่กับ 402.7 ล้านบาทหรอื

คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของยอดขายรวม เติบโตร้อยละ14.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีกอ่นหนา้ที่ 351.4 ล้านบาท 
o ตน้ทนุขาย (Cost of Goods) ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ในระดับที่ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 63.2 ทั้งนี้ หากไม่รวม

ธุรกิจ B’lue และออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 59.5 ต่ำกว่าปทีี่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 63.7  
o คา่ใชจ้า่ยในการขาย (Selling Expenses) ในปี 2562 มีสัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายตอ่ยอดขายคิดเป็นรอ้ยละ 

14.5 สงูกว่าปีทีผ่่านมาเล็กน้อย ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางการขายและการตลาดเพื่อการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อยา่งบล ู
(B’lue) และการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจออล โคโค (All Coco) 

o คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (Administrative Expenses) ในปี 2562 สัดสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย
อยู่ที่ร้อยละ 8.6 ต่ำกว่าปีที่ผา่นมาอยู่ที่ร้อยละ 9.2   

 
นายอเนกฯ รายงานเพิ่มเติมว่าในปี 2562 บริษัทยังคงมีกลุ่มสินค้าหลักรวม 5 กลุ่ม โดยมีสัดส่วนยอดขายสินค้า

แบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Juice Drink มสีัดส่วนยอดขายรอ้ยละ 61 ของยอดขายทั้งหมด 2) กลุ่มสินค้า 
Functional Beverage มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 16.6 ของยอดขายทั้งหมด โดยมผีลิตภัณฑบ์ลู (B’lue) เข้ามาเพิ่มยอดขายให้กบักลุ่ม
สินค้านี้ให้เข้มแข็งยิง่ขึ้น 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 9 ของยอดขายทั้งหมด 4) กลุ่มสินค้า Ready to 
Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 1 ของยอดขายทั้งหมด และ 5) กลุ่มสินค้า Healthier Snack มสีัดส่วนยอดขายร้อยละ 4.8 ซึ่งนับว่ามี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง   

สำหรับสัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิภาค (Geographic) นั้น ในปี 2562 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายมากกวา่ 90 
ประเทศทั่วโลก โดยสดัส่วนใหญ่เป็นการจำหนา่ยในประเทศไทยรอ้ยละ 42.4 รองลงมาเป็นการสง่ออกไปจำหน่ายในทวีปเอเชียรอ้ยละ 
38.5 กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริการ้อยละ 9.9 และกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางรอ้ยละ 9.1 ตามลำดับ  
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2. ตลาดในประเทศ (Domestic Market)  
o ในปี 2562 บริษัทออกผลติภัณฑ์ใหม่ (New product development : NPD) จำนวนถึง 24 SKUs ซึ่งเกดิ

จากทัง้ความร่วมมือกับกลุ่มธุรกจิเอสเอ็มอี (SMEs) บริษัทยักษ์ใหญ่ (Global Brand) การขยายแบรนด์เดิมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  การ
สร้างสรรค์รสชาติใหม่ และสินค้าทีเ่กิดจากพัฒนาด้วยความคิดแปลกใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยงัได้เพิ่มชอ่งทางการจำหน่าย Out of 
Home ที่เปน็ช่องทางใหม่ ซึ่งมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้ล้วนสนับสนุนยอดขายให้เพิ่มขึน้จากปีทีผ่่านมา 

3. ธรุกจิระหวา่งประเทศ (International Business)  
o โดยภาพรวมธุรกิจระหว่างประเทศมกีารเติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 2 จากปทีี่ผ่านมา  
o ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ร้อยละ 0.1 ภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 19  
4.  กลุม่ธรุกจิออล โคโค (All Coco) 
o ในภาพรวมยอดขายรวมปรับลดลงประมาณร้อยละ 20 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 4.89 ล้านบาท ปรับลดลง

เล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ที่จำนวน 5.73 ล้านบาท  ทั้งนี้ ยอดขายที่ลดลงเกิดจากราคามะพร้าวท่ีปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโครงสรา้งการกำหนดราคาแบบ Cost Plus ที่เป็นการกำหนดราคาโดยที่ไม่สามารถคาดการณ์ต้นทุน
ได้ล่วงหน้า แต่อยา่งไรก็ตาม บริษัทยังคงบริหารจัดการกำไรให้ใกลเคียงกับปีที่ผ่านมาได ้

o  นอกจากนี้ สินค้า All Coco ที่มกีารวางจำหน่ายแล้วทัง้ในสนามบินสวุรรณภูมิและสนามบินดอนเมอืง ที่
แม้ว่าในช่วงนีจ้ะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถกลับมาสร้างยอดขายให้กับกลุ่มธุรกจิออล โคโค (All 
Coco) ได้ในอนาคต 

5. บรษิทั ดานอ่น เซป็เป ้เบฟเวอเรจส ์จำกดั  
o ในปี 2562 ผลิตภณัฑ์เครือ่งดื่มบล ู(B’lue) สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 200 ลา้นบาท และภายหลงั

จากทีผ่ลิตภัณฑ์เครือ่งดื่มบล ู(B’lue) เข้ามามสี่วนแบ่งในตลาดเครื่องดื่ม Water Plus อตัราการเติบโตในกลุม่สินค้าหมวด Functional 
Beverage เพิ่มขึ้นถึง 50 เทา่  

 
ลำดับตอ่มา นางสาวปิยจติฯ  ได้รายงานภาพรวมผลการดำเนนิงานทีส่ำคญัในไตรมาสที ่1/2563 และผลกระทบ

จาก COVID-19 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
o ยอดขาย ในไตรมาสที ่1/2563 เทา่กบั 830 ลา้นบาท เติบโตจากปีทีผ่่านมา ประมาณร้อยละ 7 โดยแบ่งเป็นการ

ขายในประเทศ จำนวน 372 ล้านบาท หรอืเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 1.5 และการขายต่างประเทศ จำนวน 458 ล้านบาท หรอืเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 11.9 
เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกี่อนหน้า 

o ตน้ทนุขาย (Cost of Goods) ในไตรมาสที่ 1/2563 คิดเป็นรอ้ยละ 64.3 ต่อรายได้รวม เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันกับปกี่อนหน้าที่ 1.6 pts อันเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนยอดขายของเครือ่งดื่มบล ู(B’lue) และ All Coco ที่
มีสัดส่วนต้นทุนการขายที่สงู และผลกระทบจากภาษีสรรพสามติ 

o คา่ใชจ้า่ยในการขาย (Selling Expenses) ในไตรมาสที่ 1/2563 มีสัดสว่นค่าใช้จ่ายในการขายตอ่ยอดขายคดิ
เป็นร้อยละ 12.8 ใกลเ้คียงกับปีทีผ่่านมา  

o คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (Administrative Expenses) ในไตรมาสที่ 1/2563 มสีัดส่วนค่าใช้จา่ยในการบรหิาร
ต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 8.9 เพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมาอยู่ที่รอ้ยละ 8.4 จากการรวบกจิการของกลุ่มธุรกิจออล โคโค (All Coco)      

o อตัรากำไรสทุธติอ่ยอดขาย (Net Profit Margin)  ในไตรมาสที่ 1/2563 มีกำไรสุทธิเทา่กับ 83 ล้านบาท หรือ 
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ปรับลดลงรอ้ยละ 29.5 จากช่วงเวลาเดียวกันปีกอ่นหนา้ ทั้งนีห้ากไม่นับรวมรายการพเิศษ อาทิ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีใน
บริษัทร่วมในไตรมาส 1/2562 จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในออลโคโค กรุ๊ป ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน และค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาษี
สรรพสามติ บริษัทจะมีผลกำไรสุทธปิรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากช่วงเวลาเดียวกันปีกอ่นหน้า 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 ส่งผลใหเ้กิด มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ทีเ่กิดขึ้นในหลายๆ 
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ความผันผวนของค่าเงินบาท  เศรษฐกจิชะลอตัว และระบบขนส่งสินค้าทีล่่าชา้หรือหยุดชะงัก ซึ่งบริษัทไดป้รับ
แผนงานเพือ่รองรับกบัสถานการณด์ังกล่าว โดยแผนระยะสั้นบริษัทไดด้ำเนินการวางจำหน่ายสินค้าของบรษิัทให้มากทีสุ่ดทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศรองรับหากเกิดการกักตุนสินค้า ทำสินค้าในราคายอ่มเยาว์เพิ่มขึ้นเพื่อปรับใหส้อดคล้องกับการใชจ้่ายของผู้บริโภค
ที่ลดลง ลดต้นทุนการผลติ ปรับปรุงโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับลดค่าใชจ้่ายในการขาย และมุ่งเน้นตลาดออนไลนย์ิง่ขึ้น สำหรับ
แผนระยะยาวบริษัทจะมุ่งเน้นผลติสินค้าเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) ผ่านการร่วมทุนกับพันธมติร พร้อมกันนี้ นางสาวปิยจิต
ฯ ได้รายงานทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ 

 
ต่อมา ประธานฯ เรียนเชญิ นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร    

(“นายอดิศักดิ์ฯ”) เป็นผู้นำเสนอเรื่องความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตอ่ที่ประชมุ 
 
นายอดศิักดิ์ฯ ได้แสดงวีดีโอทศัน์เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผดิชอบตอ่สังคม (CSR) ที่บริษัทได้ดำเนินการตลอดป ี

2562 เช่น 1) โครงการ 90 วนัไขมนัฉนัเพือ่เธอ ปทีี ่2 เพื่อสมทบทุนบรจิาคเครื่องมอืและอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้กับโรงเรยีนที่
ขาดแคลนน้ำสะอาด 2) กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูท้ีม่ากกวา่ในหอ้งเรยีนผา่นโครงการผู้นำในตัวฉัน รวมถึงการบรจิาคเพื่อปรับปรุง
ห้องนำ้และหลงัคา มอบเครื่องทำน้ำเย็น พัฒนาระบบนำ้ดื่ม และมอบอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 3) กจิกรรมรว่มสรา้งชมุชน
แหง่การเรยีนรูแ้ละการแบง่ปนัผา่นโครงการชุดเก่าเราขอ ปีที่ 5 และการนำความรู้สู่ชุมชนในการทำเจลบำรุงผิวจากว่านหางจระเข้ รวมถงึ
การปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำคลอง 13 และ 4) กจิกรรมทีร่ว่มเปน็อกีหนึง่พลงัสนบัสนนุใหท้กุคนกา้วผ่านวกิฤต ิ COVID-19 โดยการ
บริจาคอุปกรณ์เครือ่งใช้ที่จำเป็น อาหารและเครื่องดื่มใหแ้ก่ชุมชนและโรงพยาบาลกว่า 30 แห่ง รวมถึงกจิกรรมที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีช่่วย
ให้คนไทยได้ไปต่อด้วยกจิกรรมเซ็ปเปเ้ทใจจำหน่ายสินค้าเพือ่สุขภาพของบริษัทในราคาพิเศษ เป็นต้น 
 

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 แล้ว ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและ
แสดงความคิดเห็นผา่นแบบฟอร์มคำถาม ซึ่งคำถามส่วนหนึ่งมีความซำ้ซอ้นกัน ประธานฯ จงึรวบรวมและสรปุคำถามออกเป็นประเด็นที่
สำคัญ ดงันี ้

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ได้แก่ นายวรพจน์ เกตุอรา่ม , นายทิวา ชินธาดาพงศ์ , นายเทอดศักดิ ์หวังเสต , นาย
วสันต์ พงษพ์ุทธมนต์ , นายวัฒน์ ชมเชยวงษ ์และนายปรชัญา เตยีวเจรญิ  ผูร้บัมอบฉนัทะจากนายสม จันสุทธิรางกูร ได้แก่ นางสาวณัฏฐ์
ทิตา จันสุทธิรางกูร ไดส้อบถามในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1. แผนการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19  
2. แผนการลดต้นทุน (Cost Reduction) ในช่วงครึ่งปีหลัง และต้นทุนของ PET จะส่งผลต่อต้นทุนอย่างไร 
3. แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงแผนการออกผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องดื่มวิตามินซี (หากมี) 
4. จุดขายหรือข้อดีของ Functional Jelly ของบริษัทที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่น 
5. การสญูเสียความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากงานแสดงสินค้าอาหารในตลาดโลกทีถู่ก

เลื่อนออกไป หรือถูกยกเลิก  
6. ความสนใจในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตู้จำหน่ายสินค้า (Vending Machine) ของตนเอง  
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7. การขาย License ให้เกาหลทีีน่อกจากจะได้รับค่า License แล้ว บริษัทได้รับรายได้อื่นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตาม
ยอดขายด้วยหรือไม่ 

8. ผลกระทบต่อธุรกิจกลุ่ม All Coco หากมีการใช้แรงงานลงิเก็บมะพรา้ว และการแก้ปัญหา 
9. ข้อตกลงการจำหนา่ยผลติภัณฑ์ของดาน่อนในกลุ่มประเทศ CLMV และโครงสร้างการแบ่งรายไดห้รอื

ยอดขายสินค้า 
10. ปัญหาการขนส่งสินค้าไปยังตา่งประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
11. ความสนใจในการเจาะตลาดกลุ่มผูส้งูอายุด้วยสินค้าในกลุ่ม Healthier Snack เพื่อรองรับสงัคมผู้สูงอายุ  
12. ค่าใช้จา่ยภาษีสรรพสามติที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 และประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมในปี 2563  รวมถงึ

แผนการลดอตัราการเสียภาษดีังกลา่ว และแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของอตัราภาษสีรรพามติในปี 2564 
  

ในการนี้ นางสาวปิยจติฯ นายอเนกฯ และนายวรพงศ์ เกียรตดิำรงวงศ ์ ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด 
(“นายวรพงศ์ฯ) ได้ร่วมกันตอบขอ้ซกัถามจากคำถามข้างต้น ดังนี ้

 
1. คำถาม แผนการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังภายหลังจากสถานกาณ์ COVID-19  
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าแม้ว่าในช่วงที่ผา่นมาบริษัทจะมองการเติบโตของบริษัทในอัตรา

ตัวเลขสองหลัก (double digit) ในทุกๆ ปี แต่สำหรับปี 2563 ถือเป็นปทีี่ยากและท้าทาย จากการที่บริษัทไดร้ับผลกระทบจาก COVID-
19 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่เกิดการปิดประเทศในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อยา่งไรกต็ามทมีงานพยายามทำงานอย่าง
เต็มที่เพื่อทีจ่ะปิดยอดขายให้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผา่นมา สำหรับครึง่ปีหลงับริษัทมองเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม 
Functional drink ทีไ่ด้รับการตอบรับเป็นอยา่งดจีากกลุ่มผู้บริโภค ตอกย้ำคุณภาพของสินค้าที่เห็นผลในการรับประทาน และตลาด
ต่างประเทศทีเ่ห็นสัญญาณที่ดขีึ้นจากการกลับมาเปดิประเทศของหลายประเทศ ประกอบกบัคู่ค้าที่เริ่มกลับมามีความมั่นใจในการสั่งซื้อ
สินค้า โดยบริษัทจะกลับมาทำการตลาดมากขึ้นทั้งในรูปแบบของการแจกตัวอย่างใหช้ิม รวมถงึจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้า 
(In-store Promotion) อยา่งไรก็ด ีบริษัทยังคงเฝา้ระวังการแพร่ระบาดระลอกที ่2 ของ COVID-19 ดงันั้น การดำเนินกจิกรรมตา่งๆ 
จะพจิารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง 

 
2. คำถาม แผนการลดต้นทุน (Cost Reduction) ในช่วงครึ่งปีหลัง และต้นทุนของ PET จะสง่ผลต่อต้นทุน

โดยรวมอย่างไ 
ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบขอ้ซักถามว่าบริษัทมโีครงการเพิ่มกำลงัการผลิตโดยจะไม่ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร

แต่จะผ่านความชำนาญของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง สำหรับราคาของ PET ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าประมาณ
ร้อยละ 35 – 40 นั้น มีการปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 รวมถึง ต้นทุนวัตถดุิบอื่นๆ ทีม่ีราคาปรับลดลงเช่นกัน ถึงแมจ้ะไม่ได้ปรับ
ลดลงในสดัส่วนที่สงูแตก่็ช่วยให้บริษทัได้รับแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ประกอบกับบริษัทได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนในหลาย
โครงการ จงึมีความเห็นว่าแมบ้ริษัทจะเผชญิความท้าทายจากยอดขายที่มคีวามผันผวนในช่วงไตรมาสที่ 2 จากสถานการณ ์COVID-19 
รวมถึงผลกระทบจากภาษสีรรพสามติ แต่คาดการณว่์าเป้าหมายทีจ่ะลดต้นทุนท้ังหมดจะสามารถชดเชยกับภาษีสรรพสามิตทีเ่พิ่มขึ้นได ้
ดังนั้น ในปีนีก้ารบรหิารจัดการตน้ทนุจะยังคงอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านม 

 
3. คำถาม แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง และ แผนการออกผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องดื่มวิตามินซี 

(หากมี) 
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ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบขอ้ซักถามว่าบริษัทยงัคงมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหมใ่นช่วงครึง่ปีหลงัอย่าง
ต่อเนือ่ง สำหรับแผนการออกผลติภัณฑใ์นหมวดเครื่องดื่มวิตามนิซีนั้น บริษัทเห็นว่ามีผูเ้ล่นในตลาดนี้มากพอสมควรแล้ว ดังนั้นบริษัท
อาจจะพจิารณาออกผลิตภัณฑ์ในรปูแบบอื่นแทน 

 
4. คำถาม จุดขายหรือข้อดีของ Functional Jelly ของบริษัทที่แตกต่างจากยี่หอ้อื่น 

  ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับแบรนด์ Beauti Jelly เป็นผลิตภัณฑ์ที ่ต่อยอด
ความสำเร็จจาก Beauti Drink ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งแบรนด์ Beauti Jelly เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
เจลลี่ทีน่อกจากตอบโจทย์ด้านความงามทีร่ับประทานและเห็นผลแล้วยังช่วยให้อิ่มท้องอีกด้วย 
 

5. คำถาม บริษัทจะเสียความสามารถในการหาลูกค้าจากการเลื่อนหรือยกเลิกงานแสดงสินค้าอาหารใน
ตลาดโลกหรือไม่   
  ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าอาจได้รับผลกระทบในแง่ที่คู่ค้าไม่สามารถทดลองชิมผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ทันที แต่เป็นผลกระทบเพียงเลก็น้อยเมือ่เทียบกับผู้ค้ารายอื่น เนื่องจากบริษัทได้สรา้งฐานการตลาดในตา่งประเทศมากพอสมควร
แล้ว ดังจะเห็นไดจ้ากการทีแ่บรนด์โมกุมีการจำหน่ายไปแล้วกว่า 90 ประเทศทั่วโลก  
 

6. คำถาม บริษัทสนใจการจำหนา่ยสินค้าผ่านช่องทางตู้จำหน่ายสินค้า (Vending Machine) ของตนเอง หรือไม ่ 
  ตอบขอ้ซกัถาม นายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (“นายวรพงศ์ฯ”) ตอบข้อ
ซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความหลากหลายของการ
เสนอสินค้าให้กับผู้บริโภคที่ต้องการมีทางเลือกที่จะซื้อสินค้าจากตู้จำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง 
 

7. คำถาม การขาย License ให้เกาหลีที่นอกจากจะได้ร ับค่า License แล้ว บริษัทได้รับรายได้อื ่นที ่คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ตามยอดขายด้วยหรือไม่ 
  ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้รับค่าตอบแทนจาก License เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ
ยอดขาย ซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากแต่บริษัทมองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่จะสร้างให้แบรนด์โมกุแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
 

8. คำถาม กรณใีชแ้รงงานลงิเกบ็มะพรา้ว มผีลตอ่ธรุกจิกลุม่ All Coco หรอืไม ่และจะมกีารแกป้ญัหาเชน่ไร 
  ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า ธุรกิจของกลุ่ม All Coco ใช้มะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีลักษณะต้น
เตี้ยจึงไม่มีการใชแ้รงงานลงิเก็บมะพร้าวแตอ่ย่างใด ดังนั้นจงึไม่ได้รับผลกระทบในเรือ่งดังกลา่ว 
 

9. คำถาม การจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ของดาน่อนในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นข้อตกลงแบบใด และมีโครงสรา้งการ
แบ่งรายไดห้รอืยอดขายสินค้าเช่นไร   

ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบขอ้ซักถามว่า บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลติภัณฑ์ของดาน่อนแต่เพียง
ผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในกลุ่มประเทศ CLMV เช่นเดียวกับในประเทศไทย  โดยบริษัทจะทำหน้าทีเ่ป็นผู้ผลติสินค้าให้กับทาง
ดาน่อน และทางดานอ่นจะจำหน่ายสินค้าให้บริษัทเพือ่จำหนา่ยตอ่ไป สำหรับโครงสร้างราคาเป็นไปตามกลไกปกติทั่วไป ทั้งนี้ ดานอ่นจะ
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนทางการตลาดซึ่งเป็นจุดแขง็ของดาน่อนที่มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านการตลาดเป็นอยา่งด ี  โดยบริษทั
จะมีบทบาทในการผลกัดันสินค้าเข้าสู่ตลาดให้มากที่สุด 
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10. คำถาม ปัญหาการขนสง่สินค้าไปยังต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
ตอบข้อซักถาม นายวรพงศ์ฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทประสบปัญหาดังกล่าวเพราะมีการปิดท่าเรือจาก

สถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการท่าเรือในต่างประเทศไม่สะดวกอย่างเดิม 
 

11. คำถาม ความสนใจในการเจาะตลาดกลุ่มผู้สงูอายุด้วยสินค้าในกลุ่ม Healthier Snack เพื่อรองรับสงัคม
ผู้สูงอายุ   

ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพจิารณา 
 
12. คำถาม ค่าใชจ้่ายภาษีสรรพสามติที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 และประมาณการค่าใชจ้่ายดงักลา่วรวมในปี 2563  

รวมถึงแผนการลดอตัราการเสียภาษีดังกล่าว และแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของอตัราภาษีสรรพามิตในป ี2564  
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า ในเดอืนตุลาคม 2562 บริษัทเริ่มเสียภาษีสรรพสามิตอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 10 ในกลุ่มสินค้า Beauti Drink และน้ำผลไม ้ จากเดมิที่ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามติในกลุ่มสินค้าดังกล่าว ซึง่
ปัจจุบันรัฐบาลมีประกาศปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าในกลุ่มนีเ้หลอืเพียงรอ้ยละ 3 สำหรับสินค้าในหมวด Functional water 
อัตราภาษีสรรพสามติไดป้รับลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 10 อยา่งไรก็ตาม บริษัทพยายามลดต้นทุน ควบคุมค่าใช่จ่าย และพัฒนา
สินค้าในหมวดอืน่เพิม่เติม เพื่อชดเชยค่าใช้จา่ยจากภาษีสรรพสามติ  

 
เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับทราบ

การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 
 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจำป ี2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
  

ประธานฯ ได้ขอให้นายผดงุเดช อนิทรลักษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายผดุงเดชฯ”) เป็น
ผู้รายงานตอ่ที่ประชุม โดยนายผดุงเดชฯ ได้รายงานว่า งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการรับรองโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแบบไม่มีเงือ่นไขและผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี 2561 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นทกุท่านพร้อมหนังสือเชญิประชุมแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 

เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนมุัติงบ
การเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบการเงินประจาํปี 2562 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เป็นดังนี ้
 

เห็นด้วย   จำนวน 272,673,301  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน -        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน -          เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   

 
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ประธานฯ ได้แถลงแก้ไขการลงมติในวาระที่ 5 จากเดิมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าต้องผ่านมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอแก้ไขเป็นไม่ต้องลง
มติ  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อแจ้งให้ทราบ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอเริ่มการพิจารณา
ในวาระที่ 5 ต่อไป 
 
วาระที ่5 รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำป ี2562 
 
  ประธานฯ รายงานว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป และให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ที่ให้ดำเนินการได้ กล่าวคือ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ 
กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้ง
คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่ทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป และสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.จท. -1.(ว) 
9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563  
 
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 
0.83 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  252.63 ล้านบาท (หรือ
คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนด
สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบรษิัทที่
เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก 
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้  

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ป ี2562 
(ระหวา่งกาล) ป ี2561 

กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 418.89 335.26 
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทตอ่หุ้น) 0.83 0.66 
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) 252.63 200.88 

  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม รับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท 
จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 252.63 ล้านบาท (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกจิการ) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่มสีิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชือ่ ณ วัน กำหนดสิทธิผูถ้ือหุ้น 
(Record Date) ในวันที ่ 10 เมษายน2563 โดยบริษัทได้จา่ยเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2562 อีก 
 
วาระที ่6  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบงัคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทกุครั้ง 
ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ใหก้รรมการออกจากตำแหนง่ใน
จำนวนท่ีใกลเ้คียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการทีอ่อกตามวาระนั้นอาจไดร้ับเลอืกเขา้มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได ้
  ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มจีำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด มีจำนวน 4 คน คือ  

1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ ตำแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนันท ์ รักอริยะพงศ ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานบริษัท 
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

 
  ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอเชิญ
กรรมการทั้ง 4 คน ออกจากที่ประชมุก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้
ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือ่รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 
ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อกรรมการมายงับริษัท 
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  ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพจิารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการที่
ออกตามวาระทั้ง 4 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อไปอกีวาระหนึง่ ทัง้นี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ

ของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตำแหน่งตามวาระ 
 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการทีอ่อก
จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ นายอนันท์ รกัอริยะพงศ์ นางสาวปิยจติ รกัอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ 
รักอริยะพงศ ์  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้   
 

ชือ่กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ 272,673,301 เสียง 

ร้อยละ  100.0000 
- 

ร้อยละ 0.0000 
- 

ร้อยละ 0.0000 
- 

ร้อยละ 0.0000 
นายอนันท์ รกัอริยะพงศ์  270,393,001 เสียง 

ร้อยละ  99.1637 
2,280,300 เสียง 
ร้อยละ 0.8363 

- 
ร้อยละ 0.0000 

- 
ร้อยละ 0.0000 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ ์ 272,636,501 เสียง 
ร้อยละ 99.9865 

36,800 
ร้อยละ 0.0135 

- 
ร้อยละ 0.0000 

- 
ร้อยละ 0.0000 

นายอานุภาพ รกัอริยะพงศ ์ 270,393,001 เสียง 
ร้อยละ 99.1637 

2,280,300 เสียง 
ร้อยละ 0.8363 

- 
ร้อยละ 0.0000 

- 
ร้อยละ 0.0000 

  
วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนสำหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจำป ี2563 

  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความ

รับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2563 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ ประจำป ี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่คงเดิมจากค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1. คา่ตอบแทนรายป ีและเบีย้ประชมุ 

รายละเอยีดคา่ตอบแทน 
2563 2562 

คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ 
ประธานกรรมการบริษัท 216,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 168,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการบริษัท 216,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั้ง 168,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั้ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครัง้ - 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท/ครั้ง - 20,000 บาท/ครั้ง 

 

2. บำเหนจ็กรรมการ พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มคำถาม 
สรุปได้ดังนี้ 

1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต์ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา  
ตอบขอ้ซกัถาม ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถามว่าในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมทั้งสิ้น 7,712,270 บาท 

แบ่งเป็น ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3,685,000 บาท ค่าบำเหนจ็กรรมการ จำนวน 
4,027,270 บาท 
 

เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณากำหนดค่าตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการทีเ่ป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่
ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามทีเ่ห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนไดเ้สียเนือ่งจากเป็นการกำหนด
ค่าตอบแทนทัง้คณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึง่เป็นการเฉพาะ  
 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมมีมตดิ้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงนิไม่เกิน 9,000,000 บาท 
(เก้าลา้นบาท) โดยผลการนับคะแนนของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้
 

เห็นด้วย   จำนวน 258,573,301  เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8290 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 14,100,000      เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1710 
งดออกเสียง จำนวน -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน -          เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   
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วาระที ่8 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกำหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจำปี 2563 
  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่
ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจำปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป ี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัท
กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่
เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

  
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจน

กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
 
1. การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
โดยให้คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2563   

 
ชือ่ เลขทะเบยีน   จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

 1.  นางสาวสรุีย์รตัน์ ทองอรุณแสง  4409   3 ปี (2560 - 2562) 
 2.  นายบัณฑิต ตัง้ภากรณ ์  8509    - 
 3.  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  5752    - 

   
ในส่วนของบริษัทย่อยทางตรง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี ดังนี ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

 
บริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด  
2. บริษัท พีค ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ออล โคโค จำกัด 
3. Stephen YS Chan & Co. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading 

(Hong Kong) Company Limited 
4. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company 

Limited 
 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ไม่เป็นผู้ถอืหุ้น ไม่มีความสัมพันธ ์ หรอื
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ ่หรอืผู้ทเีกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่อยา่งเป็นอิสระ 
 

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 เห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,500,000 บาท  ซึ่งเป็นวงเงิน



 
 

15/19 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2562 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/
สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  
           (หน่วย : บาท) 

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
คา่สอบบญัช ี

หมายเหต*ุ 
ป ี2562** ป ี2563 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) KPMG 1,900,000 2,070,000 เพิ่มขึ้น 9% 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 281,0001                    

(EUR 7,020) 
245,7004  
(EUR 7,020) 

เท่าเดิม 

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 170,000 170,000 เท่าเดิม 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 830,000 610,000 ลดลง 27% 
บริษัท เค เบสท ์ฟาร์ม จำกัด KPMG 310,000 200,000 ลดลง 35% 
บริษัท ออล โคโค จำกัด Peak Audit Co. Ltd. 25,000 15,000 ลดลง 40% 
Sappe Hong Kong Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co. 55,0002 

(HKD 11,000) 
49,5005 

(HKD 11,000) 
เท่าเดิม 

Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co. 55,0002 
(HKD 11,000) 

49,5005 
(HKD 11,000) 

เท่าเดิม 

Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai LiXn JiaCheng 
DongShen CPAs 

62,5003 
(CNY 11,000) 

55,0006 
(CNY 11,000) 

เท่าเดิม 

รวม 3,688,500 3,464,700 ลดลง 4% 
หมายเหตุ: *ค่าสอบบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศเป็นจำนวนเงินเท่าเดิม แต่เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะอัตราแลกเปลี่ยน 
 **ค่าสอบบัญชีของปี 2562 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำป ี 2562 ซึ่งยอดที่เกิดข้ึนจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้
รายละเอียดปรากฎในรายงาน 56-1 ของบริษัท 
 1 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 40.00 , 2 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 5.00 และ  3 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.68 
 4 ใช้อัตราแลกเปลีย่น (EUR/THB) = 35.00 , 5 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 4.50  และ 6 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.00 

 
การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจำป ี 2563 ได้ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

แล้ว และแม้บริษัทจะมีบริษัทยอ่ยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบญัชจีากผู้สอบบญัชรีายอื่นก็ตาม แต่บรษิัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบ
การเงินทั้งรายไตรมาสและรายปตี่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมกีารจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
กำหนด 

 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 บริษทัไม่มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ให้แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกับสำนกังานสอบบัญชีของบริษัท 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น   
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563  รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็น
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร                     
ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  
 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมมีมตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
(“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทประจำปี 2563 
 

 ชือ่ เลขทะเบยีน   จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 1.  นางสาวสรุีย์รตัน์ ทองอรุณแสง  4409   3 ปี (2560 - 2562) 
 2.  นายบัณฑิต ตัง้ภากรณ ์  8509    - 
 3.  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  5752    - 

  
และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง ดังนี้ 
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

 
และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี้ 
1. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด  
2. บริษัท พีค ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ออล โคโค จำกัด 
3. Stephen YS Chan & Co. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading 

(Hong Kong) Company Limited 
4. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผูส้อบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company 

Limited 
 

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท พรอ้ม
ทั้งอนุมัติค่าใช้จา่ยอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี โดยผลการนับคะแนนนของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี ้

 
เห็นด้วย   จำนวน 272,673,301  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน -        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน -          เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   
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วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 

  
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัท
อาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ คือข้อ 
46 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังนี้ 
 
“ขอ้ 46 ประกอบกจิการรบัทำการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี รบัทำการวจิยัขัน้พืน้ฐานหรอืการวจิยัอตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน รบัทำการ
วจิยัเชงิประยกุต ์รบัทำการพฒันาเชงิทดลองปฏบิตักิาร และใหค้ำปรกึษาเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ ใหแ้กบ่คุคล คณะบคุคล นติบิคุคล รฐัวสิาหกจิ สว่นราชการ องคก์รของรฐั และใหแ้กต่นเอง” 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น   
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมมีมตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทเพือ่ใหส้อดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยผลการนับคะแนนของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

เห็นด้วย   จำนวน 272,673,301  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน -        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน -          เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   

 
วาระที ่10  พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 ขอ้ 34 และขอ้ 37  
    
   ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 
ข้อ 27 และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น ขอ้ 34 และข้อ 37 เพือ่เพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชมุคณะกรรมการและประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3คณะกรรมการ ข้อ 27 และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 37 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัท
สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใชข้้อความดังตอ่ไปนี้แทน 

“ข้อ 27  คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจ
ประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ
จะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
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กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจจะร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมใหเ้ร็ว
กว่านั้นก็ได ้

ภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้กำหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีม่อียูแ่ลว้ในปจัจบุนั หรอืทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต กรรมการอาจเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดสามารถหารอื
และแสดงความคดิเหน็ระหวา่งกนัได ้และใหถ้อืวา่การเขา้รว่มประชมุโดยวธิดีงักลา่วเปน็การมาเขา้ประชมุคณะกรรมการ  

อนึง่ ในการสง่หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการอาจสง่ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์กไ็ด ้ทัง้นี้ ใหเ้ปน็ไปตามที่กฎหมายกำหนด” 

“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนกังานใหญ ่จงัหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ
จะเห็นสมควร 

การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สามารถกระทำผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้ โดยใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ ขอ้กำหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีม่อียูแ่ลว้ในปจัจบุนั หรือทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต” 

“ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือ การประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการ
จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย   

คำบอกกล่าวทีส่่งให้บรรดาผูถ้ือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณยี์ลงทะเบียน 
  
อนึง่ ในกรณทีีก่ารประชมผูถ้อืหุน้คราวใดเปน็การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ คณะกรรมการอาจสง่หนงัสอืนดั

ประชมุและเอกสารประกอบการประชมุโดยจดหมายอเิลก็ทรอนกิสก์ไ็ด้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกีย่วกบัการสง่หนงัสอืนดัประชมุโดย
จดหมายอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้ปน็ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกำหนด” 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น   
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 และข้อ 37 
 



 
 

19/19 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 และข้อ 37 โดย
ผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย   จำนวน 272,673,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน -        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน -          เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   

 

 อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าทีป่ระชุมไดพ้จิารณาตามวาระที่ 1 ถงึ 10 เสรจ็เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลกัการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจำปี ที่ประชุมสมควร
พิจารณาปรกึษาหารอืกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจง้ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถอืหุ้นทัง้หมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอ
ใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท โดยในวาระนี้มีผูถ้ือหุ้นสง่แบบฟอร์มคำถาม สรุปดงันี ้
 

1. นายเทอดศกัดิ ์หวงัเสต ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
1.1 บริษัทมีการนำ Artificial Intelligence (AI)  Data Analytic และ Big Data ต่างๆ มาวิเคราะหพ์ฤตกิรรม

ของผู้บริโภคอย่างไรบา้ง   
ตอบขอ้ซักถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทใช้ระบบ SAP เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งใน

ส่วนของการลดต้นทุน หรือการลดกระบวนการทำงานต่างๆ  และใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งในและ
ต่างประเทศและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อให้สามารถทำการตลาดและพัฒนาสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคยิ่งขึ้น  รวมถึงการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) ที่ปัจจุบันหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทกำลังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้สามารถผลิต
สินค้าไดคุ้ณภาพมากขึ้นในขณะที่มีต้นทุนลดลง 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชมุฉบับเต็มแจง้ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา 16.20 น. 
 

                                                                                
ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม 

                                                                          (นายนที ออ่นอิน) 
 

                                                                   
ลงชื่อ___________________________เลขานกุารบริษัท 

                                                                                                            (นางสาวสุธาทพิย์ จันทรังษี)    


