
 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เซป็เป้ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักด์ิ  รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการ  
6. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  
 
ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสขุสถิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
2. นายวรพงศ์    เกียรติด ารงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด 
3. นางญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่พฒันานวตักรรมองค์กร  
4. นางสาวกัลยาพร สกตุลากุล ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ 
5. นายชินวิทย์  เลศิบรรณพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์และการเงิน 
6. นายณฏัฐกิตต์ิ พงศ์เลศิฤทธ์ิ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
7. นางสาวมณีรัตน์ จารุกิจโสภา ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
8. นางสาวศรัณยา ธนาวดี ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  

  บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จ ากัด 
9. นางสาวสธุาทิพย์ จนัทรังษี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน-New Business Partnership  

  และเลขานกุารบริษัท 
 
 



 
 

 

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากัด 
1. นางสาวนิตรีญา  วงษา ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง กรรมการบริหารสอบบญัชี 
2. นางสาวนิตินาถ  ขจรไตรเดช ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสพีแอลเอลอว์ จ ากัด 
1. นายปรีชา หยกทองวฒันา ทนายความที่ปรึกษาอาวโุส  

 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 
 นางสาวสธุาทิพย์ จนัทรังษี เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วม
ประชมุ และชีแ้จงวิธีออกเสยีงลงคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบดงันี ้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนน ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจ านวน
หุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉันทะเท่านัน้  

2. ในการเสนอความเหน็หรือค าถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนัน้ๆ หากท่านใด
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ ขอให้น าเสนอเม่ือเสร็จสิน้การประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการ
ด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชมุกระชบัและมีประสทิธิภาพ 

3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือ นามสกลุ พร้อมระบวุ่าเป็นผู้มาประชุม
ด้วยตวัเอง หรือรับมอบฉนัทะ ต่อที่ประชุมและกรอกข้อมลูดงักลา่วลงในคปูองค าถามซึง่อยู่ในเอกสารการลงคะแนน และ
สง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความถูกต้องในการบนัทกึรายงานการประชมุ 

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุก  ๆวาระว่า
จะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในวาระใดโปรดท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน 
และยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรคะแนน หากท่านใดน าสง่บัตรคะแนนลา่ช้าหลงัจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะ
ถือว่าเป็นบตัรที่เห็นด้วยเท่านัน้ ทัง้นี ้ ในวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ออกเสยีง
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง เป็นรายบคุคล 

5. การนบัคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะน าบตัรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง รวมทัง้
บตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ คะแนนเสยีงที่เหลอืจะถือว่า
เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย 

6. บตัรเสีย หมายถงึ บตัรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชดัเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมี
การขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามก ากบั หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณี   คสัโตเดียน) เป็นต้น 



 
 

 

7. ผู้ เข้าประชมุที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ เว้นแต่ในวาระที ่ 5 
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้ เข้าประชมุทกุรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีสว่นได้เสยี
เป็นพิเศษ 

8. เพื่อเป็นการไม่ให้เสยีเวลาการประชมุ เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะประกาศผล
คะแนนเสยีงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป       

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านส่งคืนบตัรลงคะแนนที่เหลอือยู่ให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตทูางออก 

 
 เมื่อชีแ้จงถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จงึกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุอีกครัง้หนึง่ พร้อมแถลงต่อที่ประชมุว่า ณ เวลานี ้มีผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 
54 ราย และมีผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 50 ราย รวมทัง้หมดจ านวน 104 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นรวม 250,259,389 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 82.2226 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ประธานฯ 
จงึกลา่วเปิดการประชมุ และขอเชิญผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุจ านวน 1 ท่านท าหน้าทีเ่ป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแต่ละ
วาระ โดยนางสาวอรุณี สุริยันรัตกร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ในการปฏิบติัหน้าที่ดงักลา่ว  

 
ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุที่ปรากฎตามหนงัสอื

เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 
 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 ให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาว่า บริษัทควรบนัทึกข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นรวมถงึประเด็นต่างๆ ที่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุมทกุครัง้ เพื่อเป็นข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นใช้พิจารณาประกอบการลงมติ 

ตอบข้อซักถาม ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้จะน าไปปฏิบติัในการบนัทึก
รายงานการประชมุครัง้ต่อไป 



 
 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติั
รับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 โดยผลการนบัคะแนนของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้  
 

เห็นด้วย  จ านวน 250,312,799  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 
ไม่เห็นด้วย จ านวน -       เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 4,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
บตัรเสยี จ านวน  -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   

 
วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

  
  ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ปรากฎตามรายงานประจ าปี
ของบริษัท และค าอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว และก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้
รายงานต่อที่ประชุมเก่ียวกับนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งยงัเป็นเร่ืองที่บริษัทให้ความส าคญัอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปัจจบุนัเราประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดงักลา่วอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2561 พร้อมทัง้สง่
เอกสารแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั ( Self Evaluation 71 ข้อ ) เข้าร่วมโครงการเพื่อรอการประเมิน
เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกนับริษัทยงัพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ รวมไปถงึศกึษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
บริษัทเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัในการต่อต้านคอร์รัปชนัตามค า
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ภายใน 18 เดือน นบัจากวนัที่ประกาศเจตนารมณ์ ทัง้นี ้
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่ส าคัญซึง่เกี่ยวเนื่องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่แต่อย่างใด 
 

 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(“นางสาวปิยจิต”) เป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษัทต่อที่ประชมุ โดยได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
ของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวีดีโอ และได้เสนอรายงานที่ส าคัญเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา 
สรุปสาระส าคญัดังต่อไปนี ้ 
 
 



 
 

 

1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ประจ าปี 2561 (2018 Financial Performance) 
 
o ยอดขาย ในปี 2561 จ านวน 2,827 ล้านบาท เติบโตจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 5 ทัง้นี ้หากไม่รวม

ผลกระทบด้านอตัราแลกเปลีย่น พบว่ายอดขายในปี 2561 จะมีจ านวน 2,895 ล้านบาท หรือเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ
ร้อยละ 8 โดยมสีดัสว่นการขายในประเทศและการขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 33 และร้อยละ 67 ตามล าดบั 

o อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)  ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 351.4 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของยอดขายรวม และหากไม่รวมผลกระทบด้านอตัราแลกเปลีย่น ก าไรสทุธิจะเท่ากบั 406 
ล้านบาทโดยประมาณ 

o ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) ในปี 2561 บริษัทสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายประเภทนีไ้ด้
ดี โดยมีสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 13 ซึง่เป็นระดบัที่ใกล้เคียงกบัปี 2560 

o ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) ในปี 2561 สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 9.2 สงูกว่าปีที่ผ่านมาเลก็น้อย แต่ยงัคงอยู่ภายใต้งบประมาณที่บริษัทก าหนดไว้  
 

นางสาวปิยจิต รายงานเพิ่มเติมว่า ปี 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทมีกลุ่มสนิค้าเพิ่มเติมจ านวน 1 กลุม่ ได้แก่ 
กลุม่สนิค้า Healthier Snack รวมเป็นจ านวน 5 กลุ่มสนิค้าหลกั โดยมสีดัส่วนยอดขายสนิค้าแบ่งตามกลุม่สนิค้าหลกั 5 
กลุม่ กลา่วคือ 1) กลุม่สนิค้า Juice Drink มีสดัสว่นยอดขายร้อยละ 71.9 ของยอดขายทัง้หมด 2) กลุม่สนิค้า Functional 
Beverage มีสดัสว่นยอดขายร้อยละ 11.6 ของยอดขายทัง้หมด 3) กลุม่สนิค้า Functional Powder มีสดัสว่นยอดขายร้อย
ละ 10.9 ของยอดขายทัง้หมด 4) กลุม่สนิค้า Ready to Drink มีสดัสว่นยอดขายร้อยละ 1.3 ของยอดขายทัง้หมด และ 5) 
กลุม่สนิค้า Healthier Snack มีสดัสว่นยอดขายร้อยละ 4.3 ซึง่นบัว่าเป็นสดัสว่นที่ดีส าหรับการวางจ าหน่ายในปีแรก โดยมี
สนิค้าหลกัเป็นบิวติเจลลีท่ี่ต่อยอดมาจากกลุม่ผลติภัณฑ์บิวติดร๊ิงค์ นอกจากนี ้ยังมีผลติภัณฑ์เจลลี่ส าหรับตลาดกลุม่ผู้ชาย
ภายใต้แบรนด์แม็กซ์ทีฟ และขนมปลาย่างอบกรอบภายใต้แบรนด์ซีแม็กซ์   

 
  ส าหรับสดัสว่นการขายแบ่งตามภูมิภาค (Geographic) นัน้ ในปี 2561 บริษัทสง่ออกสนิค้าไปจ าหน่าย

ใน 91 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีจ านวน 80 ประเทศ โดยสดัส่วนใหญ่ร้อยละ 42 สง่ออกไปจ าหน่ายในทวีป
เอเชีย รองลงมาเป็นการจ าหน่ายในประเทศไทยร้อยละ 33  กลุ่มประเทศในทวีปยโุรปและสหรัฐอเมริการ้อยละ 12 และ
กลุม่ประเทศแถบตะวนัออกกลางร้อยละ 13 ตามล าดบั  
   

ส าหรับผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั (“ออลโคโค”) ในปี 2561 นางสาวปิยจิต 
รายงานว่า ออลโคโคมีรายได้รวมที่ 348 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดบัที่ใกล้เคียงกบัปี 2560 ที่เท่ากบั 348.7 ล้านบาท แต่เมื่อ
พิจารณาอตัราการเติบโตในเชิงปริมาณ (Volume) พบว่ายอดขายของกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรม (Industrial) มีอตัราการ



 
 

 

เติบโตที่สงูคิดเป็นร้อยละ 19  โดยมีสาเหตหุลกัจากราคาผลมะพร้าวสดที่ลดต ่าลง อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว ผล
ประกอบการของออลโคโคยงัคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

 
2. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) สรุปผลการด าเนินงานของตลาดต่างประเทศ 

ในปี 2561 ดงันี ้
o โดยภาพรวม ธุรกิจระหว่างประเทศมีอตัราการเติบโตของยอดขายจากปี 2560 ร้อยละ 10 (หรือ

เทียบเท่าร้อยละ 14 หากไม่รวมผลกระทบด้านอัตราแลกเปลีย่น) โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2561)  มี
อตัราการเติบโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) เท่ากบัร้อยละ 10 

o ภูมิภาคเอเชียมีอตัราการเติบโตของยอดขายสงูที่สดุคิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือภูมิภาคยโุรป
และสหรัฐอเมริการ้อยละ 10  ภูมิภาคตะวนัออกกลางมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 2 โดยมีสาเหตหุลกัจากปัญหาค่าเงิน
ในบางประเทศรวมถงึค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดทัง้ปี 

o ในปี 2562 บริษัทตัง้เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศที่อตัราร้อยละ 10  
 
นางสาวปิยจิต น าเสนอวีดีโอทศัน์ของ Chew-neration ที่เป็น Global Campaign ของบริษัทที่ได้จดัท า

และเผยแพร่ในหลายประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายทัง้ On Ground Actives, In store Activities และ 
Online Activities  

 
3. ตลาดในประเทศ (Domestic Market) สรุปภาพรวมของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในปี 2561 ที่ผ่าน

มา ดงันี ้   
o อตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมอยู่ในระดบัที่ไม่เติบโตจากปีก่อนหน้า ทัง้การเติบโตในเชิงปริมาณ 

(Volume) ที่ติดลบร้อยละ 1.6 และการเติบโตเชิงมูลค่า (Value) ที่ร้อยละ 0.7  
o อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะกลุม่ Functional Drink ซึง่เป็นกลุม่ผลติภัณฑ์หลกัของบริษัท 

พบว่าเป็นหนึง่ในกลุม่เคร่ืองด่ืมที่ยงัคงมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ในเชิงปริมาณและมูลค่า  
 
นางสาวปิยจิต น าเสนอวีดีโอทัศน์เคมเปญทางการตลาดของบริษัทที่ได้จดัท าและเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในปี 2561 และต้นปี 2562 ซึง่เป็นเคมเปญของผลติภัณฑ์เดิมและผลติภัณฑ์ใหม่ที่วางจ าหน่ายช่วงปลายปี 2561 
ประกอบด้วย  

1) บิวติแอ็คน่า (ผลติภัณฑ์ใหม่กลุม่บิวติดร๊ิงค์ที่ช่วยดแูลเร่ืองสวิ) ซึง่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจาก
ผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะวางจ าหน่ายในราคาสงูกว่าผลติภัณฑ์อื่นในกลุม่เดียวกนั โดยจ าหน่ายที่ราคา 25 บาท  

2) บิวติเจลลี ่คาร์โมมายด์ (ผลติภัณฑ์ใหม่กลุม่บิวติเจลลี)่ 
3) ผลติภัณฑ์เจลลีแ่บรนด์แม็กซ์ทีฟ ผลติภัณฑ์ใหม่ที่เน้นตลาดกลุ่มผู้ชาย และ 



 
 

 

4) ผลติภัณฑ์กาแฟเพรียว ภายใต้เคมเปญชื่อ เพรียว...เด้อวแูมน พร้อมสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นีว้่ามีอตัราการเติบโตที่ลดลงเลก็น้อยจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ผลติภัณฑ์เพรียวยงัคงเป็นกลุม่สนิค้าหลกัที่
บริษัทให้ความส าคญัและจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถงึ การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ลาด ทัง้นี ้
ในปี 2561 บริษัทวางจ าหน่าย เพรียว ออลเดย์ 2 รสชาติ ได้แก่ มอคค่า และ ชาแฟ ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศไทยที่
มีผลติภัณฑ์ชาไทยผสมกาแฟออกสู่ตลาด และในปี 2562 บริษัทได้วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของกาแฟอัดเม็ด
และชาเขียวอัดเม็ด  

 
4. นวัตกรรม (Innovation)  
 
นางสาวปิยจิต รายงานต่อที่ประชมุถงึทิศทางของบริษัทในปี 2562 ว่ายงัคงเดิมจากปีที่ผ่านมาที่เน้น

เร่ืองนวตักรรม ภายใต้ธีม เติบโตด้วยนวัตกรรม ท าด้วยความสุข (Innovate to Grow, Innovate to Win) อีกทัง้ น าเสนอ
โมเดลการสร้างนวัตกรรมของบริษัทใน 3 รูปแบบ กลา่วคือ  

1) ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) กบั บจก. ออลโคโค กรุ๊ป (“ออล
โคโค”) และ กลุ่มดาน่อน เอส เอ ซึง่ในปัจจบุนั บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน ออล โคโค ที่สดัสว่นร้อยละ 51 โดยมีความตัง้ใจ
ที่จะพฒันาและผลกัดนัผลติภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมออกสูต่ลาดภายในปี 2562  

2) ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในองค์กร (In-house Innovation)  โดยในปี 2561 บริษัท
พฒันาและวางจ าหน่ายผลติภัณฑ์ใหม่จ านวนรวม 18 SKUs โดยมีผลติภัณฑ์หลกัๆ ได้แก่ บิวติเจลลี ่(ไฟเบอร์ คอลลาเจน 
และคาโมมายด์) ผลิตภัณฑ์เจลลีแ่บรนด์แม็กซ์ทีฟ ปลาย่างอบกรอบแบรนด์ซีแม็กซ์ โมกุโมกุรสชาติใหม่ บิวติแอ็คน่า 
เพรียวออลเดย์ และชทูส์ โดยคาดว่าจะวางจ าหน่ายผลติภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมอีกจ านวน 20 SKUs ในปี 2562 

3) ผ่าน INNO Studio โดยช่วยพฒันา ผลกัดนัและสง่เสริมผลติภัณฑ์ของธุรกิจ SME ในประเทศไทย
ไปสูธุ่รกิจระดบัโลกโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่บริษัทมีมากกว่า 90 ประเทศ ซึง่ในปี 2561 บริษัทได้ร่วมพฒันา
ผลิตภัณฑ์คางกุ้งอบกรอบแบรนด์ชิมดิเพื่อจ าหน่ายในต่างประเทศ รวมถงึ การร่วมมือกบัชาวสวนที่ปลกูกล้วยหอมทอง
พฒันาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Mevative ที่ช่วยให้การท างานของล าไส้ดีขึน้  โดยทัง้ 2 ผลติภัณฑ์ได้รับรางวัล
ประเภท Sial Selection จากงานแสดงสนิค้า Sial Innovation Paris 2018 

 
5. บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากัด  
  

 นางสาวปิยจิต น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชมุว่า บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จ ากดั (“ดาน่อนเซ็ป
เป้”) เป็นบริษัทร่วมทนุทางธุรกิจกบักลุม่ดาน่อน ประเทศฝร่ังเศส มีสดัสว่นการลงทนุระหว่างดาน่อนและบริษัทในสดัสว่น
ร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัของการร่วมมือทางธุรกิจ ได้แก่ 1) น าผลติภัณฑ์ของกลุม่



 
 

 

ดาน่อนเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยผ่านบริษัทร่วมทนุดาน่อนเซ็ปเป้ และ 2) ร่วมมือในการวิจยัและพฒันาผลติภัณฑ์
ใหม่เพื่อวางจ าหน่ายในประเทศไทย  

ปัจจบุนั กลุ่มดาน่อนด าเนินธุรกิจภายใต้ 4 กลุ่มธุรกิจหลกั ประกอบด้วย 
1) กลุม่ Essential Dairy and Plant Based Products ซึง่เป็นกลุม่ที่ดาน่อนมีความเชี่ยวชาญเป็น

อนัดบัต้นของโลก โดยมีผลติภัณฑ์หลกัประเภทโยเกิร์ต นม ภายใต้แบรนด์สนิค้าที่มีชื่อเสยีงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ 
เช่น อลัโปร (Alpro) และซิลค์ (Silk)  

2) กลุม่ Water เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหลกัที่ดาน่อนมีความเชี่ยวชาญภายใต้แบรนด์สนิค้า เช่น น า้แร่ Evian 
น า้ด่ืมแบรนด์ Volvic และน า้ด่ืมแบรนด์ Aqua ที่มีขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอนัดบัต้นในประเทศอินโดนีเซีย  

3) กลุม่ Early Life Nutrition เช่น ผลติภัณฑ์นมเด็กภายใต้แบรนด์ดเูม็กซ์ที่คนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี และ 
4) กลุม่ Advanced Medical Nutrition  
 

  ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 ดาน่อนเซ็ปเป้ ได้วางจ าหน่ายผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมตัวแรกภายใต้แบรนด์ 
บล ู(B’lue) ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์น า้ด่ืมผสมวิตามินแต่งกลิน่ผลไม้ 3 รสชาติ ได้แก่ รสคูลคาลามนัซี่ รสเพลย์ฟูลพีช และรสโพสิ
ทีฟแพร์ ทัง้นี ้ บลไูม่ได้เป็นผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมที่วางจ าหน่ายอยู่แต่ในเพียงประเทศไทย หากได้วางจ าหน่ายอยู่ใน
ต่างประเทศเช่นเดียวกัน ได้แก่ ประเทศจีนที่วางจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ไมโซน (Mizone)  ประเทศฟิลปิปินส์ และประเทศ
อินโดนีเซียที่วางจ าหน่ายภายใต้แบรนด์บล ู(B’lue) 
  

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบล ู (B’lue) ที่วางจ าหน่ายในประเทศไทยนัน้ มีลกัษณะภายนอกที่แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดอย่างชดัเจน กลา่วคือ 1) รูปทรงของบรรจภุัณฑ์ที่ออกแบบให้จบัได้ถนดัมือ 2) ปริมาตร 500 
มิลลลิิตร และ 3) ขนาดของปากขวดที่กว้างเพื่อให้ผู้บริโภคได้กลิ่นสมัผสัของเคร่ืองด่ืมซึง่จะส่งผลให้รสสมัผสัดีขึน้ตามไป
ด้วย  
 

ต่อมา นางสาวปิยจิตเรียนเชิญ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร (“นายอดิศกัด์ิ”) เป็นผู้น าเสนอเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ต่อที่ประชมุ 

 
นายอดิศักด์ิ ได้แสดงวีดีโอทศัน์เก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ที่บริษัทได้ด าเนินการ

ตลอดปี 2561 เช่น 1) โครงการปลกูป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา 2) โครงการวาน หว่าน ว่าน 3) กิจกรรมพฒันาความ
รู่สูชุ่มชน 4) กิจกรรม Good Morning Sappe ที่จดัเตรียมอาหารเช้าให้กบัพนกังาน 5) โครงการ INNO Think Competition 
6) โครงการ Sappe สานรัก สง่เสริมลกูกตญัญ ู7) โครงการชดุเก่า....เราขอ 8) การปรับปรุงระบบกรองน า้และมอบตู้ท าน า้
เย็น 9) โครงการ 90 วนัไขมนัฉนัเพื่อเธอ เพื่อสมทบทนุบริจาคเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น  



 
 

 

เมื่อจบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 แล้ว ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฎมีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามดังนี  ้

 
1. นายเทอดศักดิ์   หวังเสต ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามเก่ียวกบัโอกาสในการน าสนิค้าของบริษัทไปให้ดาน่อนช่วยจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ 

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า ในระยะเร่ิมต้นของการร่วมทนุนี ้บริษัทต้องการเน้น
สร้างธุรกิจของดาน่อนเซ็ปเป้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทยก่อน แต่มีความเป็นไปได้ที่จะปรึกษาร่วมกนัถึงโอกาส
ทางธุรกิจนีใ้นอนาคต  

 
1.2  สอบถามเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการปรับปรุงผลติภัณฑ์บรรจขุวดของสนิค้าให้เหมือนกับ

ผลิตภัณฑ์บรรจขุวดของเคร่ืองด่ืมบล ู(B’lue) ที่มีปากขวดขนาดกว้างซึง่ช่วยเพิ่มกลิน่สมัผัสและรสสมัผัสในการบริโภค 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทยงัไม่มีแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์บรรจขุวดของ

สนิค้าในระยะเวลาอนัใกล้นี ้ แต่บริษัทจะน าเร่ืองดงักลา่วกลบัไปศกึษาโดยเฉพาะเร่ืองของต้นทนุที่เก่ียวข้อง และอาจขอ
ความร่วมมือจากดาน่อนในเร่ืองความรู้และความเชี่ยวชาญด้านผลติภัณฑ์บรรจขุวด 

   
1.3 สอบถามว่า ภายหลงัจากการร่วมทนุทางธุรกิจกบัดาน่อนแล้ว บริษัทและดาน่อนเซ็ปเป้จะ

สามารถพฒันาและวางจ าหน่ายผลติภัณฑ์กลุม่ใดได้บ้าง  
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า หนึง่ในวตัถปุระสงค์หลกัของการร่วมลงทนุครัง้นี ้คือ

การร่วมมือพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่เพื่อวางจ าหน่ายในประเทศไทย ดงันัน้ หากเห็นตรงกนัว่าผลติภัณฑ์ใดมีโอกาสในการ
เติบโตทางธุรกิจ  ทัง้สองฝ่ายจะร่วมมือกนัพฒันาและวางจ าหน่ายภายใต้บริษัทร่วมทนุดาน่อนเซ็ปเป้ 

 
1.4 สอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาคุ้มทนุ (Break Even) ของกลุม่ออลโคโค  
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า ถ้าวิเคราะห์จดุคุ้มทนุโดยพิจารณาจากก าไรสทุธิ

ของกลุม่ออลโคโค จะพบว่าธุรกิจของกลุม่ออลโคโคคุ้มทนุตัง้แต่ปี 2560 ซึง่เป็นปีแรกที่กลุม่มีก าไรสทุธิเป็นบวก 
  
2. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธ์ิ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
2.1 เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัฉลากของผลติภัณฑ์บล ู (B’lue) ที่ยงัสื่อสารไม่ชดัเจนว่าเป็นเคร่ืองด่ืม

ผสมวิตามินบี พร้อมทัง้ได้เสนอให้ลองสือ่สารผ่านการใช้ฉลากห้อยคอขวด (Hang Tag) ซึง่เป็นกลยทุธ์ที่บริษัทเคยท าและ
ประสบความส าเร็จ 



 
 

 

ตอบข้อซักถาม  นายวรพงศ์ เกียรติด ารงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (“นายวรพงศ์”) 
กลา่วขอบคณุในข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ชีแ้จงว่าฉลากของผลิตภัณฑ์บลเูป็นฉลากที่ได้รับการออกแบบโดยสอดคล้องกบั 
Global Branding ของดาน่อน ส าหรับข้อเสนอแนะเร่ือง Hang Tag  ทางบริษัทรับทราบและจะน ากลบัไปพิจารณาอีกครัง้ 

 
2.2 สอบถามเก่ียวกบัภาวะตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยปี 2562 เป้าหมายการเติบโตของบริษัทและ

กลยทุธ์ที่ใช้เพื่อให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   
 ตอบข้อซักถาม นายวรพงศ์ ตอบข้อซักถามว่า สภาวะการแข่งขนัของตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศอีก 2-

3 ปีข้างหน้ายังอยู่ในระดบัที่สงูมาก ส าหรับปี 2562 นี ้การแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง โดยสงัเกตได้จากการที่ผู้ผลติทกุรายออก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่ในช่วงฤดรู้อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านบวก การแข่งขนัที่สงูนีจ้ะช่วยสร้างการเติบโตให้
ผลิตภัณฑ์กลุม่ Functional Drink ของบริษัทโดยปริยาย เพราะเป็นกลุม่ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลติทุกรายเห็นตรงกนัว่าเป็นก้าว
ต่อไปของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ในสว่นของอตัราการเติบโตนัน้ อาจจะยงัไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่คาดว่าอัตราการเติบโตจะ
สงูกว่าปีที่ผ่านมาตามสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้  

นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า ปี 2562 บริษัทตัง้เป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 30 โดยมาจาก 
1) การเติบโตของบริษัทที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 10 จากการวางจ าหน่ายผลติภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมัน่ว่าจะสร้างความประทบัใจ
ให้กบัผู้บริโภค 2) การรับจ้างเป็นผู้ผลติ (Co-packer) และเป็นผู้จัดจ าหน่าย (Distributor) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบล ู(B’lue) 
ให้กบัดาน่อนเซ็ปเป้ และ 3) การรวมผลประกอบการยอดขายและก าไรสทุธิเต็มจ านวนของกลุม่ออลโคโคเข้ามาในงบ
การเงินรวมของบริษัท (Consolidated Financial Statements) 

 
3. นายธาดา สุขโข ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
3.1 สอบถามเก่ียวกบัอัตราการเติบโตของก าไรสทุธิว่าจะเป็นไปในอัตราเดียวกบัการเติบโตของยอดขาย

หรือไม่ 
 ตอบข้อซักถาม นายอเนก ลาภสขุสถิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอเนก”) ตอบข้อซกัถามว่า อตัรา

การเติบโตของก าไรสทุธิไม่เป็นไปในอัตราเดียวกบัการเติบโตของยอดขาย เนื่องจาก การลงทนุด้านค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ในจ านวนที่สงูขึน้ เพื่อสง่เสริมการพฒันาและวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถงึการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่และการขายของ
กลุม่ออลโคโคในระดบั Mass Scale และการสง่เสริมการขายผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบล ู (B’lue) เพื่อให้อตัราการเติบโตของ
ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  

 
3.2 สอบถามเก่ียวกบัความเป็นได้ที่บริษัทจะได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ผลติผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมอื่นของ

ดาน่อนที่วางจ าหน่ายอยู่ในประเทศไทย 



 
 

 

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า เป็นไปได้ยากที่บริษัทจะได้รับการว่าจ้างให้เป็น
ผู้ผลติเคร่ืองด่ืมของดาน่อนที่วางจ าหน่ายอยู่ในปัจจบุนั เพราะผลิตภัณฑ์ดงักล่าวคือ น า้แร่แบรนด์ Evian ที่ต้องใช้น า้แร่
จากเทือกเขาแอลป์ในทวีปยโุรปมาผลติ 

 
 นายอเนก ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่า ในปัจจบุนับริษัทไม่มีนโยบายรับจ้างผลติเคร่ืองด่ืมให้กบัผู้อื่น แต่มีความ

เป็นไปได้ที่อาจจะรับจ้างผลติเคร่ืองด่ืมอื่นนอกเหนือจากเคร่ืองด่ืมบล ู (B’lue) ให้กบับริษัทร่วมทนุดาน่อนเซ็ปเป้ในอนาคต 
เพราะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 
3.3 สอบถามเก่ียวกบัความเป็นไปได้ที่จะวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบล ู(B’lue) ในกลุม่ประเทศ

กมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ในอนาคต 
ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทได้ปรึกษากบัดาน่อนถงึเร่ืองดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 

โดยคาดว่าการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบล ู (B’lue) ในกลุ่มประเทศดังกล่าว (ยกเว้นประเทศเวียดนาม) จะเกิดขึน้
ในเฟสต่อไปหลงัจากการวางจ าหน่ายในประเทศไทยเป็นไปตามแผนที่ตัง้ไว้  

 
4. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
4.1 สอบถามเก่ียวกบังบลงทนุประจ าปี 2562 และปีถดัไป รวมถงึผลกระทบของงบลงทนุที่จะมีต่อ

ก าไรสทุธิของบริษัท 
ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซกัถามว่า งบลงทนุจะประกอบด้วย  
1) ในปี 2562 ลงทนุซือ้หุ้นเพิ่มเติมจ านวนร้อยละ 11 ใน บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จ ากดั คิดเป็นจ านวนเงิน

ลงทนุ 40 ล้านบาทโดยประมาณ ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิซือ้หุ้นเพิ่มเติมอีกจ านวนร้อยละ 9 ในอนาคต โดยคาดว่าเงินลงทนุที่ต้อง
ใช้นัน้จะขึน้อยู่กบัมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที่เข้าซือ้ 

2) ในปี 2562 ลงทนุร่วมกบัดาน่อนในบริษัทร่วมทนุดาน่อนเซ็ปเป้ จ านวน 25 ล้านบาท ทัง้นี ้ประมาณ
การว่าเงินลงทนุทัง้หมดที่ต้องใช้ในการด าเนินธุรกิจจะเท่ากบั 300 ล้านบาท ดงันัน้ ในอนาคตบริษัทอาจต้องลงทุนเพิ่มเติม
อีกจ านวน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทัง้สิน้จ านวน 75 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าร้อยละ 25 ตามสดัสว่นการถือหุ้น)  

 ทัง้นี ้ นายอเนกได้เน้นย า้ว่า บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจดัการ ควบคุมและ
ติดตามการใช้งบลงทนุและการใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

4.2 สอบถามเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการน าผลติภัณฑ์ของดาน่อนในต่างประเทศเข้ามาวาง
จ าหน่ายในประเทศไทย 



 
 

 

ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซักถามว่า มีความเป็นไปได้ที่จะน าผลิตภัณฑ์ของดาน่อนใน
ต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในอนาคต แต่ในระยะแรกบริษัทจะให้ความส าคัญกบัการสร้างผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบล ู (B’lue) 
ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งก่อน 

นอกจากนี ้ นายอเนกน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สิง่ที่บริษัทได้รับจากการรับจ้างเป็นผู้ผลิต
และเป็นผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบล ู (B’lue) นัน้ ประกอบด้วย 1) อตัราการใช้ก าลงัการผลติของโรงงานจะสงูขึน้ สง่ผลให้
การบริหารจดัการต้นทนุเป็นไปในทิศทางที่ดี  2) ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีการผลิตจากดาน่อน 3) อ านาจการต่อรองกบัคู่ค้า
ทัง้ด้านการจัดซือ้วตัถดิุบ หรือการซือ้สือ่ทางการตลาดที่ดีและมีประสทิธิภาพมากขึน้  

4.3 สอบถามเก่ียวกบัสดัสว่นการขายในประเทศและการขายระหว่างประเทศในปี 2561 และปี 2562 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า สดัสว่นการขายในประเทศและการขายระหว่าง

ประเทศในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 33 และร้อยละ 67 ตามล าดบั ส าหรับสดัสว่นการขายในปี 2562 นัน้ คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 
40 (การขายในประเทศ) และร้อยละ 60 (การขายต่างประเทศ) 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  

ประธานฯ ได้ขอให้นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายผดุงเดช”) 
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชมุ โดยนายผดงุเดชได้รายงานว่า งบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
แล้วว่ามีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 (รูปแบบ QR Code) ซึง่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนังสอื
เชิญประชุมแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1  สอบถามเก่ียวกบัสาเหตทุี่ผลประกอบการด้านก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของงบ

การเงินประจ าปี 2561 ลดลงค่อนข้างมาก 



 
 

 

ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซกัถามว่า สาเหตหุลกัเกิดจาก 
1) ค่าใช้จ่ายด้านการขาย (Selling expenses) ของการขายในต่างประเทศซึง่จะมีการเบิกจ่าย

ค่อนข้างมากในช่วงคร่ึงปีหลงั  
2) ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร (Administrative expenses) ที่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนัในแต่ละไตรมาส

และไม่ได้ลดลงสอดคล้องกบัยอดขายที่ลดลงตามฤดูกาล 
3) อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Foreign exchange rate) ที่มีผลกระทบกบัยอดขาย ทัง้นีห้ากไม่

รวมผลกระทบของค่าเงิน พบว่าก าไรสทุธิในปี 2561 จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า     
 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุติังบการเงิน ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
  
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุติั
งบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอทกุประการ โดยผล
การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นดงันี ้  
 

เห็นด้วย  จ านวน 250,317,003 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   
งดออกเสยีง จ านวน 4,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
บตัรเสยี จ านวน -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุัติจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายให้ครบเต็ม
จ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.66 บาท จากก าไรสทุธิของงวด
การด าเนินงานวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 200.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 
ของก าไรสทุธิงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดงันี ้ 



 
 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี2561 ปี 2560 
ก าไรสทุธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 335.26 419.80 
เงินปันผลประจ าปี (บาทต้อหุ้น) 0.66 0.69 
รวมการจ่ายเงนิปันผลทัง้หมด (ล้านบาท) 200.88 210.01 
 
ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 30 

เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายเมือ่ได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2562 
   

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุ
พิจารณาอนมุติัจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายให้ครบเต็มจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และ
อนมุติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุัติ
จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายให้ครบเต็มจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และอนมุติัจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นดงันี ้  
 

เห็นด้วย  จ านวน 250,317,103 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9984 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   
งดออกเสยีง จ านวน 4,100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0016 
บตัรเสยี จ านวน -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคบับริษัทก าหนดว่า ในการประชมุสามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งในจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ทัง้นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืก
เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 



 
 

 

  ปัจจบุนักรรมการของบริษัท มีจ านวน 10 คน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นี ้กรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด มีจ านวน 3 คน คือ  

1. นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสรัุตน์ ประลองศิลป์     ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธนา เธียรอจัฉริยะ        ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

 
  ทัง้นี ้ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 คน ออกจากที่ประชมุก่อนจนกว่าการออกเสยีงลงคะแนนจะเสร็จสิน้ และในการสรรหากรรมการ 
บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ ถือหุ้นให้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ในช่วงระหว่างวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายงับริษัท 
  ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพจิารณาคณุสมบติัในด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลงานการปฏิบติังานในฐานะ
กรรมการบริษัทของกรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 คนแล้ว จงึเหน็ควรให้เลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 คน
ข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 คน ได้จัดส่งให้
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว   
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้

กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เลอืกตัง้
ให้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศกัด์ิ รักอริยะพงศ์ นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ และ นาย
ธนา เธียรอจัฉริยะ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี ้  
 
 
 
 
 



 
 

 

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์  
 250,277,703 เสียง 
ร้อยละ  99.9826 

39,400 เสยีง 
ร้อยละ 0.0157 

4,100 เสยีง 
ร้อยละ 0.0016 

- 
ร้อยละ 0.0000 

นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ 
250,317,103 เสยีง 
ร้อยละ 99.9984 

- 
ร้อยละ 0.0000 

4,100 เสยีง 
ร้อยละ 0.0016 

- 
ร้อยละ 0.0000 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ 
242,932,103 เสยีง 
ร้อยละ 97.0482 

7,385,000 เสยีง 
ร้อยละ 2.9502 

4,100 เสยีง 
ร้อยละ 0.0016 

- 
ร้อยละ 0.0000 

   
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 

  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดย

ค านงึถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการ รวมทัง้ปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึน้ในปี 2562 เช่น การร่วม
ทนุทางธุรกิจกบัผู้ ร่วมทนุที่มีศักยภาพ และการท ากลยทุธ์เชิงรุกเพื่อสร้างยอดขาย เป็นต้น จงึเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) บาท ซึง่เป็นจ านวนที่คงเดิม
จากค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดงันี ้

 
1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 
 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2562 2561 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 168,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 168,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 

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

 
2. บ าเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลก าไรสทุธิประจ าปี 2562 โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ

บริษัทในการจดัสรร 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 



 
 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 อนึง่ ในวาระนีก้รรมการที่เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉนัทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีสว่น
ได้เสยีเนื่องจากเป็นการก าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี  ้
 

เห็นด้วย  จ านวน 250,317,003 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 4,200  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
บตัรเสยี จ านวน -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

  
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และตาม
ข้อ 53 ของข้อบังคบับริษัทก าหนดว่า ให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้สอบบญัชีนัน้ โดยผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

  
ดงันัน้ จงึเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ตลอดจนก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 
1. การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึง่ดังมีรายนามต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทประจ าปี 2562   

 
 
 
 



 
 

 

 ชื่อ เลขทะเบียน             จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
1. คณุสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง      4409  2 ปี (ตัง้แต่ปี 2560-2561) 
2. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์          8509 - 
3. คณุมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752 - 

    
ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดังนี  ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.  
2. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
บริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี  ้
1. Stephen YS Chan & Co.เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe 

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

Company Limited 
3. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด  
4. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ออล โคโค จ ากัด 

       
ทัง้นี ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น ไม่มี

ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

 
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้นอนมุติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนวงเงินรวมทัง้สิน้ ไม่เกิน 4,500,000 
บาท  ซึง่เป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่มากกว่าปี 2561 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีและค่าใช้จ่ายอื่น 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิง่พิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่สาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อส านักงานสอบ

บัญชี 
ค่าสอบบัญชี หมายเหตุ 

ปี 2561* ปี 2562 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) KPMG 1,850,000 1,900,000 เพิ่มขึน้ 3 % 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 264,000 281,000** เพิ่มขึน้ 6 % 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั KPMG 150,000 170,000 เพิ่มขึน้ 13 % 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั KPMG - 830,000 เป็นบริษัทย่อยในปีแรก 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด KPMG - 310,000 เป็นบริษัทย่อยในปีแรก 
บริษัท ออล โคโค จ ากดั N&N Audit Co. Ltd. - 25,000 เป็นบริษัทย่อยในปีแรก 
Sappe Hong Kong Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co. 55,000 55,000*** เท่าเดิม 
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co. 55,000 55,000*** เท่าเดิม 
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai LiXn JiaCheng 

DongShen CPAs 
62,500 62,500**** เท่าเดิม 

รวม  2,436,500 3,688,500 เพิ่มขึน้ 51 % 
หมายเหต:ุ *ค่าสอบบญัชีของปี 2561 เป็นวงเงินที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงยอดที่เกิดข้ึนจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมติัไว้ รายละเอียด
ปรากฎในรายงาน 56-1 ของบริษัท **ใช้อตัราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 40.00 / *** HKD/THB = 5.00 / ****CNY/THB = 5.68 

   
ส าหรับค่าสอบบญัชีที่เสนอในปีนีเ้พิ่มขึน้จากวงเงินเดิมที่เคยเสนอในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก

ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึน้ของบริษัท ในปี 2562 นี ้ ประกอบกบั มีบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีกจ านวน 3 บริษัท ซึง่เป็นกลุ่มของ
บริษัทออลโคโค  กรุ๊ป  ทัง้นี ้ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยดงักลา่ว ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 
แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่

บริษัทย่อยก็สามารถจดัสง่งบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามก าหนดเวลา จงึมัน่ใจได้ว่าบริษัทจะมีการ
จดัท างบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-

Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกบัส านักงานสอบบญัชีของบริษัท 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี  ้
 
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามเก่ียวกบัสาเหตทุี่ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 มีอตัราการเพิ่มที่สงูมาก (ร้อยละ 

51) จากค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า  
ตอบข้อซักถาม นายผดงุเดช ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2562 เป็นปีแรกที่บริษัทในกลุ่มออลโคโคกลาย

มาเป็นบริษัทย่อยและต้องน างบการเงินของกลุม่นีร้วมกบังบการเงินของบริษัท ดงันัน้ เพื่อความโปร่งใสและลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มออลโคโค บริษัทจงึเลอืกใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกนั ได้แก่ KPMG ในส่วนของค่าสอบบัญชี
นัน้ บริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาของผู้ตรวจสอบบัญชีหลายราย และประเมินแล้วว่าอัตราที่ KPMG น าเสนอเป็น
อตัราที่เหมาะสม 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีโดยจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ตรวจสอบบญัชีหลายราย ทัง้ในเร่ืองคุณสมบติัของผู้ตรวจสอบบญัชีและอตัราค่าสอบ
บญัชีที่แต่ละรายน าเสนอ  

 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา

แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2562  รวมทัง้อนมุติัค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,500,000 บาท พร้อมทัง้อนมุติัค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่สาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุติั
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทดงัมีรายนามต่อไปนี ้
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 
  
 ชื่อ เลขทะเบียน             จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. คณุสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง      4409  2 ปี (ตัง้แต่ปี 2560-2561) 
2. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์          8509 - 
3. คณุมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752 - 
  
และมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ดงันี  ้
1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.  



 
 

 

2. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

และมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี  ้
1. Stephen YS Chan & Co.เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe 

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

Company Limited 
3. KPMG เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ ากดั และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จ ากัด  
4. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ออล โคโค จ ากัด 

 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่

เกิน 4,500,000 บาท พร้อมทัง้อนุมติัค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่สาร แต่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี 
โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้  

 
เห็นด้วย  จ านวน 250,317,003  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 4,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
บตัรเสยี จ านวน -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระที่ 8 ซึง่เป็นการ
เสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชมุนัน้ เนื่องจากตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการ
ประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ที่ประชมุสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองที่มีการแจ้งไว้
ลว่งหน้าเท่านัน้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัผู้ ถือหุ้นทัง้หมดโดยรวม  
 
 ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามและ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึง่มีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้ 
 
 



 
 

 

1. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธ์ิ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 สอบถามเก่ียวกบัเงินลงทนุเพิ่มเติมในเคร่ืองจักร เนื่องจากมีความเป็นได้สงูที่อตัราการใช้

เคร่ืองจกัร (Utilization Rate) ในปัจจบุนัจะเพิ่มสงูขึน้จากการรับจ้างผลติเคร่ืองด่ืมบล ู(B’lue) ให้ดาน่อนเซ็ปเป้ 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทได้ลงทนุในเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมแล้วตัง้แต่ปี 

2561 คิดเป็นเงินลงทนุประมาณ 165 ล้านบาท ซึง่เป็นการลงทนุเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติของเคร่ืองจกัรเพื่อรองรับการ
ผลิตเคร่ืองด่ืมบล ู(B’lue) และในปี 2562 บริษัทมีแผนลงทนุเพิ่มเติมทัง้ในสว่นของ Capital expenditures (CAPEX) และ 
Operating expenditures (OPEX) คิดเป็นจ านวนเงิน 200 ถงึ 250 ล้านบาทโดยประมาณ เพื่อรองรับการออกผลติภัณฑ์
ใหม่ของบริษัท การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรประจ าปี รวมถงึการดัดแปลงเคร่ืองจกัรที่มีอยู่เพื่อการผลติเคร่ืองด่ืมบล ู(B’lue) 

 
1.2  สอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ของมะพร้าวน า้หอมในปี 2562 ธุรกิจค้าปลกี (Retails) ทัง้ในและ

ต่างประเทศของกลุม่ออลโคโคที่ผ่านมา และแผนกลยทุธ์ในปี 2562  
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า ในปี 2562 บริษัทได้รวมทีมท างานของออลโคโค

บางสว่นกบัทีมงานของบริษัท ซึง่จะช่วยให้ทัง้ 2 ฝ่ายท างานร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ ใช้ทรัพยากรทีมขายของ
บริษัทในการน าผลติภัณฑ์ของออลโคโคไปวางจ าหน่ายในช่องทางค้าปลีกที่หลากหลายขึน้ เช่น ฟิตเนส และสนามบิน 

ในสว่นธุรกิจคาเฟ่ของออลโคโคในประเทศไทยนัน้ บริษัทได้ท าการศกึษาเร่ืองท าเลที่ตัง้โดยละเอียดเพื่อ
ใช้พิจารณาในการเปิดหรือปิดคาเฟ่เพิ่มเติมในอนาคต ส าหรับผลประกอบการของคาเฟ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สงิคโปร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี   

นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสถานการณ์ของมะพร้าวน า้หอมในปี 2562 ว่า ถึงแม้
ในช่วงต้นปีราคามะพร้าวจะอยู่ในระดบัต ่าซึ่งส่งผลให้ยอดขายเชิงปริมาณ (Volume) ปรับสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มี
แผนบริหารจัดการสต็อก (Stock) ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมเช่นกนั  

 
1.3 สอบถามเก่ียวกบัผลติภัณฑ์สปาของออลโคว่าบริษัทจะผลกัดนัและสร้างการเติบโตในผลติภัณฑ์

กลุม่นีต่้อไปหรือไม่ 
ตอบข้อซักถาม นายวรพงศ์ ตอบข้อซักถามว่า ถ้าพิจารณาในเชิงพาณิชย์แล้วบริษัทจะเลอืกพฒันา

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจ าหน่ายหรือเข้าถงึผู้บริโภคในวงกว้างก่อน แต่จะยงัคงพฒันาผลติภัณฑ์สปาต่อไปเพราะมองว่า
เป็นเร่ืองของนวตักรรมที่บริษัทให้ความส าคญั 

 
2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
2.1 แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรจะท าป้ายเมนูสนิค้าของร้านค้าออลโคโค ที่ตัง้อยู่ในห้างสรรพ-

สนิค้า Terminal พทัยา เป็นภาษาจีนเพิ่มเติม เนื่องจากนกัท่องเที่ยวชาวจีนค่อนข้างเยอะ 
 



 
 

 

2.2 สอบถามเก่ียวกบัภาพรวมของผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562  
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามว่า ผลประกอบการด้านยอดขายของบริษัทยังคงมีการ

เติบโตแต่อาจจะไม่ได้เติบโตเท่ากับเป้าหมายการเติบโตทัง้ปีที่บริษัทตัง้ไว้ที่ร้อยละ 30 เนื่องจาก การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติมใน
กิจการออลโคโคเกิดขึน้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ และการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบล ู (B’lue) เร่ิมขึน้
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม  

 
3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
3.1 สอบถามเก่ียวกบัการบริหารจัดการผลมะพร้าวสดที่มีความผนัผวนด้านราคา ซึง่จะสง่ผลกระทบ

กบักลุ่มธุรกิจอตุสาหกรรม (Industrial) ซึง่เป็นกลุ่มธุรกิจหลกัของออลโคโค และสง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัทมีความผนัผวนตามไปด้วย 
  ตอบข้อซักถาม นายอานภุาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการ (“นาย
อานภุาพ”) ตอบข้อซกัถามว่า ธุรกิจของออลโคโคจะประกอบด้วย 2 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ 1) ผลติและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์ออลโคโค และ 2) ผลติและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุม่อตุสาหกรรม (Industrial) โดยมีโครงสร้างราคาแบบ 
cost plus ดงันัน้ ความเสีย่งด้านความผนัผวนของราคาที่จะกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรจึงอยู่ในระดบัที่ต ่า 
ส าหรับการบริหารก าไรของธุรกิจผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ออลโคโคนัน้ บริษัทจะจดัซือ้ผลมะพร้าวสด
ในช่วงที่ราคาปรับลดต ่าลงและบริหารจัดการสต็อคให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมควบคู่ไปพร้อมกัน   

3.2 สอบถามเก่ียวกบัการบริหารจัดการต้นทนุผลิตภัณฑ์บรรจขุวด (Packaging Cost) ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากราคาน า้มนัและราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตวัสงูขึน้ 

ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทหาวิธีปรับปรุงกระบวนการผลติเพื่อลดปริมาณการ
ใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบั ได้รับความช่วยเหลือจากดาน่อนซึง่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยให้บริษัท
จดัซือ้เรซินได้ในราคาที่ดีกว่าราคาตลาด ดงันัน้ จงึเชื่อมัน่ว่า การบริหารจดัการต้นทนุสว่นนีใ้นปี 2562 จะเป็นไปในทิศทาง
ที่ดีขึน้  

3.3 สอบถามเก่ียวกบัโอกาสในการเติบโตของกลุม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Healthier Snack  
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีความตัง้ใจในการสร้างกลุม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี ้

ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึง่ในปี 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทวางจ าหน่ายผลติภัณฑ์กลุม่นี ้แต่มียอดขายคิดเป็นสดัสว่นที่ดีเมื่อ
เทียบกบัยอดขายรวม ดงันัน้ จึงมีความเชื่อมัน่ว่ายอดขายของกลุ่มผลติภัณฑ์นีจ้ะเติบโตได้อย่างแข็งแรงเทียบเท่ากบักลุม่
ผลิตภัณฑ์ Functional Drink และกลุ่มผลติภัณฑ์ Functional Powder ที่ในปัจจบุนัมีสดัส่วนร้อยละ 10 ของยอดขายรวม
โดยประมาณ   

 
 



 
 

 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านอื่นว่ามีผู้ ใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชมุแล้ว ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุทุก
ท่านที่สละเวลามาร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัทในวนันี ้โดยบริษัทจะจดัท ามติและรายงานการประชมุ
ฉบบัเต็มแจ้งไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิด
การประชมุ 

 
 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

                                                                                
ลงช่ือ__________________________ประธานที่ประชุม 

                                                                          (นายนที อ่อนอนิ) 
 
            

                                                                   
ลงช่ือ___________________________เลขานกุารบริษัท 

                                                                                                            (นางสาวสธุาทิพย์ จนัทรังษี)    
 


