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               รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
           บริษัท เซป็เป้ จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที� 

 ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 24 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี�ยน บี ชั �น 8 โรงแรม เดอะ    

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

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัดิ�  รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการ 

4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

5. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ และ

   รักษาการประธานเจ้าหน้าที�การเงิน 

6. นางนิรัชรา ศิริอําพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 

7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสุรตัน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหาร 

1. นายเมธี จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที�ขายและการตลาด 

2. นางญาตา ออ่นอิน ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3. นางสาวศรัณยา ธนาวดี ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการ

บริษัท 
 

 

 

 

หน้า 1 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด 

1. นางสาวสุรีย์รตัน์  ทองอรุณแสง 

2. นางสาวพรทิพย์  ริมดสิุต 

3. นายทรงชยั  วงศ์พิริยาภรณ์ 

4. นางสาวอารียา  เชิดเกียรติกลุ 

5. นางสาวณฎัฐา  ทองมณี 
 

ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนักงานกฎหมายสยามซิตี � จาํกัด 

1. นางสาวนิโลบล ตั �งประสิทธิ� 

2. นางสาวสุธาทิพย์ รักติประกร 
 

เริ�มการประชุมเวลา 9.10 น. 

 นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ ซึ�งทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว

ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมประชุม พร้อมแถลงตอ่ที�ประชุมวา่ ณ เวลานี � มีผู้ถือหุ้นซึ�งเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 35 ราย และมีผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 237 ราย รวมทั �งหมดจํานวน 272 ราย 

นบัเป็นจํานวนหุ้ นรวม 244,180,135 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.39 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอให้

นางสาวปาลิกา โมกขะเวส ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ชี �แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที�ประชมุรบัทราบดงันี �  

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

จํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่ในกรณีที�เป็นผู้รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉันทะระบไุว้ใน

หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั �น  

2. ในการเสนอความเหน็หรือคําถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั �นๆ หากท่านใด

ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื�องอื�นๆ ขอให้นําเสนอเมื�อเสร็จสิ �นการประชุมแล้ว และ

บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการดําเนินการที�เหมาะสมเพื�อให้การประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ ใดที�ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม กรุณาแจ้งชื�อ นามสกุล จํานวนหุ้น พร้อมระบุ

วา่เป็นผู้มาประชมุด้วยตวัเอง หรือรับมอบฉันทะ ต่อที�ประชุมและกรอกข้อมูลดงักล่าวลงใน

คปูองคําถามซึ�งอยู่ในเอกสารการลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อความถูกต้องใน

การบนัทึกรายงานการประชมุ 
หน้า 2 
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4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที�ประชุมใน

ทกุ  ๆวาระวา่จะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงใน

วาระใดโปรดทําเครื�องหมายในบตัรลงคะแนน และยกมือขึ �นเพื�อให้เจ้าหน้าที�เก็บบตัรคะแนน   

หากท่านใดนําส่งบตัรคะแนนล่าช้าหลงัจากการปิดรับบตัรลงคะแนนแล้วจะถือวา่เป็นบตัรที�เห็น

ด้วยเท่านั �น ทั �งนี � ในวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ขอให้

ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล 

5. การนบัคะแนนในแตล่ะวาระ เจ้าหน้าที�จะนําบตัรลงคะแนนของผู้ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 

รวมทั �งบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั �งหมดที�เข้าร่วมประชุมใน

วาระนั �นๆ คะแนนเสียงที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย 

6. บตัรเสีย หมายถงึ บตัรที�แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชดัเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ชอ่ง 

หรือมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกํากับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง 

(ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) เป็นต้น 

7. ผู้ เข้าประชุมที�มีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนั �น เว้นแต่ในวาระ

ที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระที�ผู้ เข้าประชุมทุกรายสามารถ

ลงคะแนนได้โดยไมถ่ือวา่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

8. เพื�อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื�อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว จะ

ประกาศผลคะแนนเสียงให้ที�ประชมุรบัทราบในวาระถดัไป       

9. กอ่นออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทกุทา่นส่งคืนบตัรลงคะแนนที�เหลืออยู่ให้แก่

เจ้าหน้าที�ที�บริเวณประตทูางออก 

 

 เมื�อชี �แจงถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉนัทะที�มาร่วมประชมุจํานวน 2 ทา่น เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแตล่ะวาระ แต่เนื�องจาก 

ไมม่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะแสดงความประสงค์ดงักล่าว ประธานฯ จงึเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�อง

ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที�ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน

ดงัต่อไปนี � 
 
 
 

หน้า 3 
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วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 2/2557 เมื�อวันที� 15 พฤษภาคม 
2557 

 
  ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 2/2557 

ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 ตามที�ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

  เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 2/2557 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 
  

มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญั

ผู้ถือหุ้น ครั �งที� 2/2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้ นซึ�งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี �  

เห็นด้วย  จํานวน  254,210,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที� 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท  
  

 ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

เป็นผู้นําเสนอผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯ ต่อที�ประชุม โดยนางสาวปิยจิตได้นําเสนอ

ประวตัิความเป็นมาของบริษัทในรูปแบบวดีีโอ และได้เสนอรายงานตวัเลขทางการเงินซึ�งรายละเอียดโดย

สรุปคือ ในปี 2557 ที�ผ่านมามียอดขายรวมจํานวน 2,816.8 ล้านบาทซึ�งมากกวา่ยอดขายรวมในปี 2556 ที�

ผ่านมา สัดส่วนยอดขายในประเทศ (Domestic) คิดเป็นร้อยละ 39.4 ของยอดขายรวม และยอดขาย

ตา่งประเทศ (Export) คิดเป็นร้อยละ 60.6 ของยอดขายรวม และในปี 2557 บริษัทสามารถบริหารต้นทุนขาย 

(COGS) และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (SG&A) ได้น้อยกวา่ในปี 2556 จงึทําให้ในปี 2557 บริษัทมี

กําไรสุทธิจํานวน 370.5 ล้านบาท                      หน้า 4 
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นอกจากนี � ยังได้นําเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบัผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ�งทั �งรายงานทาง

การเงินและข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทตา่งๆ ปรากฎตามรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

ประจําปี 2557 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท  ประจําปี 2557 
 
มติที�ประชุม วาระนี �ไมต้่องลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2557 สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น

ผู้รายงานตอ่ที�ประชุม โดยนายธนาได้รายงานว่างบการเงินประจําปี 2557 สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 

ได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีแล้ว โดยผู้ สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามี

ความถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว โดยงบการเงินประจําปี 

2557 สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ซึ�งได้จ ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจําปี 2557 สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ

บริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
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มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจําปี 2557 

สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที�เสนอทกุประการ 

โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี �  

เห็นด้วย  จํานวน  254,222,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557 และ

อนุมตัิการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2557  ในอตัราหุ้นละ 1.532 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 

1. บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือนแรก

ของปี 2557 และกําไรสะสม ณ วนัที�  31 มีนาคม 2557 ไปแล้วเมื�อวนัที� 22 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้ นละ 

1.225 บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 275.63 ล้านบาท 

 ดงันั �น ที�ประชมุจึงพิจารณาจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานวนัที� 1 เมษายน 2557 

ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2557 (ไตรมาสที� 2 - 4 ของปี 2557) ซึ�งมีกําไรสุทธิเทา่กบั 229.9 ล้านบาท อีกในอัตรา

หุ้นละ 0.307 บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 92.1 ล้านบาท ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท   

ที�จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้และหกั

สํารองตา่งๆ ทุกประเภทตามที�กฎหมายกําหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2. ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที�ปรากฏรายชื�อ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้ น 

(Record Date) เพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที� 6 พฤษภาคม 2558 รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 

ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 7 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558  
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  อนึ�ง บริษัทไมจ่ําเป็นต้องจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทนุสํารองอีกเนื�องจากบริษัทได้จัดสรรกําไร

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

ของบริษัท และครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้   

ที�ประชมุรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2557 และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2557 ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2557 ให้แกผู่้ ถือหุ้นตามที�เสนอทกุประการ โดยผลการนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี �  

เห็นด้วย  จํานวน  254,222,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคบับริษัทกําหนดว่า ในการ

ประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในจํานวนที�ใกล้เคียงที�สุดกับจํานวน 1 ใน 3 

ทั �งนี � กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก่็ได้ 
 

  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 นี � มีกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ

จํานวน 3 คน ได้แก ่ 
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1. นายนที ออ่นอิน  ตําแหนง่ ประธานกรรมการ  

2. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกูรศรี  ตําแหนง่ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

3. นางนิรัชรา ศิริอําพนัธ์กลุ  ตําแหนง่ กรรมการอสิระ 

 

  ทั �งนี � ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี � ขอเชิญกรรมการทั �ง 3 คน ออกจากที�ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะ

เสร็จสิ �น และขอเชิญนายอดิศกัดิ� รกัอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที�เป็นประธานในการประชุม

ในวาระนี �แทน 

 

  นายอดิศกัดิ� ซึ�งทําหน้าที�เป็นประธานฯ ในวาระนี � ได้แจ้งตอ่ผู้ถอืหุ้นวา่คณะกรรมการบริษัท

ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญ

จากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลงานการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการที�ออกตามวาระทั �ง 3 

คนแล้วจึงเห็นควรให้เลือกตั �งกรรมการที�ออกตามวาระจํานวน 3 คนดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง ทั �งนี � ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการทั �ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม

หนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ที�

ประชมุพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั �งให้กรรมการที�ออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก่ นายนที อ่อนอิน นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี และนางนิรัชรา                

ศิริอําพนัธ์กลุ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบคุคลเป็นดงันี �   
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1. นายนท ีอ่อนอิน  
เห็นด้วย  จํานวน  254,222,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี     
เห็นด้วย  จํานวน  254,222,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

3. นางนิรัชรา ศิริอําพันธ์กุล 
เห็นด้วย  จํานวน  254,222,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 2558 

  ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคํานงึถงึภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ รวมทั �งปริมาณธุรกรรมที�

จะเพิ�มขึ �นในปี 2558 เช่น การจัดตั �งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นต้น จึงเสนอให้กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 เป็นจํานวนไมเ่กิน 6,000,000 บาท ดงันี � 
 

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี �ยประชุม 

1.1 คา่ตอบแทนรายปี 

(1) ประธานกรรมการ   จํานวน  120,000 บาท (ตอ่ปี) 

(2) กรรมการ    จํานวน 120,000 บาท (ตอ่คนตอ่ปี) 
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1.2 เบี �ยประชุม 

 (1) ประธานกรรมการ   จํานวน    25,000 บาท (ตอ่ครั �ง) 

 (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  จํานวน   25,000 บาท (ตอ่ครั �ง) 

 (3) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จํานวน   20,000 บาท (ตอ่คนตอ่ครั �ง) 
 

อตัราค่าตอบแทนรายปีและเบี �ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําปี 2558 เป็นอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนรายปีและเบี �ยประชุมที�คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับในปี 2557   

2. บาํเหน็จกรรมการ : พิจารณาจากผลกําไรสุทธิประจาํปี 2558 โดยให้อยู่ในดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัท 
 

ทั �งนี � คา่ตอบแทนรวมตามข้อ 1 และ 2 จะต้องมีจํานวนไมเ่กิน 6,000,000 บาท 
   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้   

ที�ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 

อนึ�ง ในวาระนี �กรรมการที�เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที�ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที�

เห็นสมควรจะไมอ่อกเสียงลงคะแนนเพื�อหลีกเลี�ยงการมีส่วนได้เสีย 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยผล

การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ�งไม่มีส่วนได้เสียที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี � 

   เห็นด้วย  จํานวน  107,822,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จํานวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย  จํานวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระทึ� 7  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจําปี 2558 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

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

บญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และตามข้อ 53 ของข้อบงัคบับริษัทกําหนดว่า ให้  

ที�ประชุมสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และให้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีนั �น     

โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าที�ใดๆ ในบริษัท 
  

ดงันั �น จงึเห็นควรเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

บริษัทย่อยตลอดจนกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี � 
 

1. การแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : เห็นควรเสนอต่อที�ประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ�งดังมีรายนามต่อไปนี �เป็นผู้สอบบญัชี

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจําปี 2558   

1. คณุสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4409 หรือ 

 (คณุสุรีย์รัตน์เคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ตั �งแตปี่ 2555)  

2. คณุพรทิพย์   ริมดุสิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  5565 หรือ                       

3. คณุบณัฑิต   ตั �งภากรณ์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  8509       

                  

      ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี RSM AAJ 

Associates  เป็นผู้ สอบบญัชีของ PT. Sappe Indonesia และแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีจาก BDR Consult Spol. 

s.r.o  เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o. ประจําปี 2558  

 

      ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั �งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น 

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

บคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระ 
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  2. ค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 : เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื�น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ�งพิมพ์  ค่าไปรษณียากร  ค่าติดต่อสื�อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10  

ของคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  
 

  อนึ�ง สําหรับคา่สอบบญัชีที�มีการปรับตวัเพิ�มขึ �นเนื�องมาจากบริษัทได้คาดการณ์การเติบโต

ของยอดขายและปริมาณธุรกรรมที�เพิ�มขึ �นของบริษัทและบริษัทยอ่ย และคาดการณ์คา่สอบบญัชีที�อาจจะ

เพิ�มขึ �นในกรณีบริษัทได้จดัตั �งบริษัทยอ่ยในฮ่องกงและจีนเสร็จสิ �นและเริ�มดําเนินธุรกิจภายในปี 2558  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น   
 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุม

พิจารณาแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2558  

รวมทั �งอนุมตัิค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชี ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินรวมทั �งสิ �นไม่เกิน 2,500,000 บาท 

โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื�น เช่น ค่าเอกสาร/สิ�งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื�อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 

ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทยอ่ย และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 ตามที�เสนอทกุประการโดยผลการนบั

คะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี �   

เห็นด้วย  จํานวน     254,118,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9591 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน              24,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0095 

งดออกเสียง จํานวน              79,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0314 

บตัรเสีย  จํานวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งวา่ที�ประชุมได้พิจารณาตามวาระที� 1 ถึง 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใน

วาระที� 8 ซึ�งเป็นการเสนอเรื�องอื�นๆ ต่อที�ประชุมนั �น เนื�องจากตามหลักการกํากบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ที�ประชมุจงึ

ควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื�องที�มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเทา่นั �นเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมกบัผู้ถอืหุ้น

ทั �งหมดโดยรวม  
 

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

ได้ซกัถามและแสดงความคิดเหน็ที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็นดงันี � 

 

1. นายสุวทิย์ ศรีวิไลฤทธิ� ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี � 

1.1 ขอให้บริษัทปรบัปรุงเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที�เหมาะสมกบัการแสดงผลบนจอสมาร์ท

โฟนและให้ปรับปรุงเนื �อหาในเวบ็ไซต์ให้เป็นปัจจบุนัเพื�อประโยชน์แก่นกัลงทนุ คู่ค้า หรือบุคคลอื�นๆ ที�เข้า

ชมเวบ็ไซต์ของบริษัท 

1.2 เนื�องจากในปี 2557 ที�ผ่านมายอดขายสินค้าในประเทศมีอตัราคงที� และในปี 2558 

ซึ�งบริษัทมีเป้าหมายวา่ยอดขายสินค้าในประเทศจะมีการเติบโตร้อยละ 10 ของยอดขายทั �งหมด แต่จากการ

สงัเกตพบวา่บริษัทมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทน้อยกว่าคู่แข่ง จึงขอสอบถามถึงกลยุทธ์ที�

บริษัทกําหนดไว้เพื�อให้ยอดขายสินค้าเติบโตตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ในสภาวการณ์เศรษฐกิจปัจจบุนันี � 

1.3 ขอสอบถามยอดขายของบริษัทที� เป็นค่าเงินยูโร และเนื�องจากสถานการณ์

ปัจจบุนัคา่เงินยโูรปรับตวัลดลงอย่างมาก จึงขอสอบถามถงึแนวทางป้องกนัความเสี�ยงจากความผันผวน

ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งคา่เงินยโูรกบัคา่เงินบาทด้วย 

1.4 ตามที�บริษัทกําหนดเป้าหมายยอดขายจํานวน 5,000 ล้านบาทในปี 2560        

ขอสอบถามความเป็นไปได้ที�บริษัทจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ และสิ�งใดที�ทําให้

บริษัทบรรลุเป้าหมายดงักล่าว ทั �งนี � หากบริษัทไม่สามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�กําหนดไว้   

ขอสอบถามวา่สิ�งใดที�เป็นอุปสรรคที�ทําให้บริษัทไมป่ระสบความสําเร็จตามเป้าหมายดงักล่าว 
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1.5 ขอให้บริษัทเล่าเกี�ยวกบัการลงทุนจดัตั �งบริษัทยอ่ยในประเทศจีน 
1.6 ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าเกี�ยวกบัการขยายกําลงัการผลิตเครื�องบรรจุนํ �า (Line3) 

 
  ประธานฯ ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ตําแหน่ง กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม  
 

  นางสาวปิยจิตขอรับข้อเสนอแนะเรื�องการปรบัปรุงเวบ็ไซต์เพื�อดําเนินการพฒันาให้ดี

ยิ�งขึ �น ต่อไปนี �นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายสุวิทย์ ดงันี � 
 

  ในเรื�องยอดขายสินค้าในประเทศนั �น ในปี 2558 บริษัทมุ่งเน้นที�จะออกสินค้าใหม่ๆ สู่

ท้องตลาด โดยสินค้าที�ได้มีการวางจําหนา่ยไปแล้วในช่วงต้นปี 2558 ได้แก ่เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ 2 รสชาติ

ใหม่ ได้แก ่รสลิ �นจี�และรสองุน่แดง และ โมกุโมก ุรสโคล่า ซึ�งเป็นสินค้า Limited Edition ทั �งนี � ในช่วงต้นปี 

2558 ผู้บริโภคอาจยังไม่เห็นการประชาสัมพันธ์และการตลาดของบริษัทผ่านสื�อโฆษณามากเท่าใดนกั 

เนื�องจากบริษัทประสงค์จะทําการตลาดที�เข้าถงึผู้บริโภค ประกอบกบับริษัทได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

แล้วพบวา่ผู้บริโภคมกัจะตดัสินใจเลือกซื �อสินค้า ณ บริเวณจุดขายสินค้า บริษัทจึงมุง่เน้นทําการตลาดหรือการ

จัดกิจกรรม ณ จุดขายสินค้าเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื�องจากปีนี �บริษัทจะมีการออกสินค้าใหม่ๆ         

สู่ท้องตลาดอีก ดงันั �น บริษัทจงึยงัมีแผนการประชาสัมพนัธ์สินค้าของบริษัทในสื�ออื�นๆ ซึ�งจะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนต่อไป ดงันั �น บริษัทจึงมั�นใจวา่การเติบโตของยอดขายสินค้าในประเทศในปี 2558 ยงัมีความ

เป็นไปได้ที�จะเติบโตถึงร้อยละ 10 ของยอดขายทั �งหมดตามที�บริษัทกําหนดไว้  

 

  ในเรื�องแนวทางป้องกันความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ระหวา่งคา่เงินยโูรกบัคา่เงินบาทนั �น ในปี 2558 นี �บริษัทมีสดัส่วนการขายสินค้าในกลุ่มประเทศที�ใช้เงินยูโร

อยู่ที�ประมาณร้อยละ 8 ของยอดขายทั �งหมด แตใ่นขณะเดียวกนับริษัทก็มีกําหนดชําระหนี �ค่าเครื�องจกัรที�ซื �อ

เข้ามาใหมเ่ป็นสกุลเงินยูโรในปีนี �เช่นกนั ดงันั �น เมื�อเปรียบเทียบมูลคา่การขายสินค้าของบริษัทและการชําระ

หนี �ค่าเครื�องจกัรแล้วคาดว่าบริษัทจะสามารถหักล้างผลขาดทุนจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราระหวา่งคา่เงินยโูรกบัค่าเงินบาทได้ ฉะนั �น บริษัทจงึไมไ่ด้รับผลกระทบจากกรณีดงักล่าวเทา่ใดนกั  
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  สําหรับเป้าหมายยอดขายจํานวน 5,000 ล้านบาท ในปี 2560 นั �น บริษัทมีแผนกลยุทธ์ 

ที�จะขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ �น และจะปรับปรุงการขายสินค้าในประเทศให้ดีขึ �น โดยมุ่งเน้น     

1) การออกสินค้าใหม่เพิ�มขึ �น ซึ�งถือเป็นแรงขับเคลื�อนที�สําคัญที�จะทําให้บริษัทไปสู่เป้าหมายยอดขาย

จํานวน 5,000 ล้านบาท ในปี 2560 ตามที�กําหนดไว้ และ 2) เพิ�มยอดขายสินค้าในตลาดต่างประเทศมาก

ขึ �น โดยจะเพิ�มยอดขายในประเทศเป้าหมาย และเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื�อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย นอกจากนี � บริษัทจะมีการจัดตั �งบริษัทย่อยในประเทศจีน (Sappe China) ซึ�งจะทําให้บริษัท

สามารถทําการตลาดและกระตุ้นยอดขายได้มากขึ �นเนื�องจากประเทศจีนเป็นประเทศที�มีศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจ จดุนี �จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ�งที�จะทําให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายยอดขายจํานวน 5,000 ล้านบาท

ตามที�กําหนดไว้ได้ 

 

 ทั �งนี � การจดัตั �ง Sappe China ในประเทศจีนนั �น บริษัทจะจัดตั �งบริษัทในฮ่องกงโดย

ร่วมทนุกบัหุ้นส่วนทางธุรกิจ (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด) เพื�อถือหุ้นใน Sappe 

China ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั �งหมด และจะมีการปรับเปลี�ยนผู้จัดจําหน่ายสินค้า (Distributor) ใน

ประเทศจีนรายใหมซ่ึ�งถือเป็นอีกหนึ�งกลยุทธ์ในการเพิ�มยอดขายในประเทศจีนของบริษัทด้วย 

 

 อนึ�ง ในข้อซกัถามที�เกี�ยวกบัการความคืบหน้าเกี�ยวกบัการขยายกําลงัการผลิตเครื�อง

บรรจุนํ �า (Line3) นั �น นางสาวปิยจิตได้ขอให้นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ตําแหน่ง กรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าที�ปฏิบตัิการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที�การเงิน เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 

 

 นายอานุภาพได้ตอบข้อซกัถามวา่ ขณะนี �อยู่ระหวา่งการทดลองการเดินเครื�องจักรใหม ่

ซึ�งเป็นไปตามกําหนดการของโครงการขยายกําลังการผลิตเครื�องบรรจุนํ �า (Line3) ทั �งนี � เทคโนโลยีของ

เครื�องจกัรใหมจ่ะชว่ยในการลดต้นทนุการผลิตต่อหนว่ยและสามารถรองรบักําลงัการสั�งซื �อสินค้าที�เพิ�มขึ �นได้ 

 

2. นายณิชกร ตรีกิตตินรุักษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ซกัถามดงันี � 

2.1 เหตุใดสินค้าโมกโุมกุที�วางจําหน่ายในร้าน 7-eleven ซึ�งระบวุา่เป็น 7 Select จึง

ตั �งราคาจําหน่ายไว้ที� 15 บาทต่อขวด ขณะที�โมกุโมกุรสชาติอื�นที�วางจําหน่ายในร้าน 7-eleven ตั �งราคา

จําหน่ายไว้ที� 13 บาทตอ่ขวด จึงขอสอบถามเกี�ยวกบักลยุทธ์ในการจําหนา่ยสินค้าดงักล่าว 
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2.2 ทกุวนันี �มีคูแ่ข่งที�จําหน่ายเครื�องดื�มนํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวมากขึ �น บริษัทจะ

แข่งขนัในตลาดตา่งประเทศอย่างไร 

2.3 การยกเลิกผู้จดัจําหน่ายสินค้า (Distributor) ในประเทศจีนจะกระทบกบัการ

จําหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศจีนในระยะสั �นหรือไม ่

 

นางสาวปิยจิต ได้ตอบข้อซกัถามของนายณิชกร ดงันี � 

 

สาเหตุที�สินค้าโมกุโมกุที�วางจําหน่ายในร้าน 7-eleven ซึ�งระบุวา่เป็น 7 Select ตั �ง

ราคาจําหนา่ยไว้ที� 15 บาทตอ่ขวดซึ�งเป็นราคาที�แพงกวา่รสชาติอื�นๆ นั �น เนื�องจากเป็นสินค้าที�ทางบริษัทและ 

7-eleven ได้ร่วมกนัคดัเลือกรสชาติที�แปลกใหมใ่ห้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมและเป็นสินค้าที�มีแผนวางจําหน่าย

แค่ช่วงเวลาสั �นๆ (Seasonal) เท่านั �น จึงเป็นสินค้าที�ผลิตออกมาในจํานวนจํากัด หรือที�เรียกว่า Limited 

Edition ซึ�งบริษัทสามารถตั �งราคาสูงกวา่รสชาติอื�นๆ ที�วางจําหนา่ยใน 7-eleven ได้ และย่อมส่งผลดีให้รายได้

ของบริษัทเพิ�มขึ �นด้วยเชน่กนั 

 

ในส่วนของคูแ่ขง่ที�จําหนา่ยเครื�องดื�มนํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวในตลาดตา่งประเทศนั �น 

บริษัทมีคูแ่ข่งมาโดยตลอด เนื�องจากมีผู้ ผลิตและจําหน่ายเครื�องดื�มนํ �าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวหลายราย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีทีมงานที�มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้าใน

ตา่งประเทศอย่างต่อเนื�อง ดงันั �น ยอดขายในตลาดตา่งประเทศของบริษัทจงึทําได้ค่อนข้างดีเมื�อเทียบกบั

คูแ่ข่งรายอื�นๆ 

 

ในประเด็นการยกเลิกผู้จดัจําหน่ายสินค้า (Distributor) ในประเทศจีนนั �น จะกระทบ

กบัการจําหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศจีนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 เนื�องจากเป็นช่วงการ

ปรับเปลี�ยนผู้จดัจําหน่าย โดยบริษัทคาดวา่ยอดขายสินค้าในประเทศจีนในไตรมาสที� 2 ของปี 2558 จะ

ปรับตวัดีขึ �น 

 

3. นายเกษม ชยัมงคลสวสัดิ� ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื�องจาก

บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในชว่งปลายเดือนเมษายน รวมทั �งจดัประชุมในช่วงเช้า ตลอดจนสถานที�จัด

ประชมุค่อนข้างไกล จึงทําให้ผู้ เข้าร่วมประชมุมีจํานวนน้อย โดยประธานฯ แจ้งวา่จะขอรับประเด็นดงักล่าว

กลับไปพิจารณาต่อไป   
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4. นายอํานาจ กลุวชัรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ซกัถามดงันี � 

4.1 บริษัทมีปัญหาจากการลอกเลียนแบบสินค้าในประเทศจีนหรือไม ่ไม่วา่จะเป็นการ

ลอกเลียนแบบด้านรสชาติ แบรนด์ หรือฉลาก รวมทั �งสินค้าที�วางจําหน่ายที� 7-eleven ด้วย  

4.2 สําหรับ Sappe Indonesia ตอนนี �สถานะเป็นอย่างไรเมื�อเทียบกบัภาพรวมของ

ทั �งประเทศอินโดนีเซียในตลาดเครื�องดื�ม และภาพรวมของบริษัทเราเมื�อเทียบกบับริษัท อิชิตนัฯ ซึ�งเป็น

บริษัทคู่แข่งที�มุง่ไปจําหนา่ยสินค้าที�ประเทศอินโดนีเซียเชน่กนั  
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายอํานาจ ดงันี � 
 

บริษัทได้พบเห็นสินค้าลอกเลียนแบบในประเทศจีนแล้ว ซึ�งการลอกเลียนแบบมีทั �ง

การลอกเลียนตราสินค้า ฉลาก และรูปลกัษณ์ของสินค้า ทั �งนี � ย่อมแสดงให้เห็นวา่สินค้าของบริษัทได้รับ

ความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศนั �นๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้ลอกเลียนแบบ

เหล่านั �น ซึ�งกรณีการลอกเลียนแบบสินค้านั �นเคยเกิดขึ �นมาแล้วในประเทศอินโดนีเซีย โดยทางบริษัทได้

ดําเนินการทางกฎหมายและขณะนี �สินค้าลอกเลียนแบบดงักล่าวได้ถูกเก็บออกจากชั �นวางจําหน่ายแล้ว      

อนึ�ง ในประเด็นของ 7-eleven นั �น นางสาวปิยจิตแจ้งวา่เนื�องจากบริษัทยงัไมม่ีผลกระทบในเรื�องดงักล่าว  

จงึขออนุญาตไม่ตอบข้อซกัถามหรือแสดงความเห็น 
 

ในส่วนของประเทศอินโดนีเซียนั �น เป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ มีประชากรมากกว่า 200 

ล้านคน สําหรับสินค้าของบริษัทนั �นได้เข้าไปวางจําหน่ายในตลาดอินโดนีเซียประมาณ 2 ปีแล้ว โดยผล

ประกอบการของ Sappe Indonesia นั �นดีขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง มีการเติบโตค่อนข้างสงูมาก และผู้บริโภคให้การ

ตอบรับสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ�งบริษัทมีกลยุทธ์ที�จะทําการตลาดเพื�อเพิ�มยอดขายในประเทศ

อินโดนีเซียต่อไป ทั �งนี � สินค้าของบริษัทไม่สามารถเปรียบเทียบกบัสินค้าของบริษัท อิชิตันฯ ได้เนื�องจาก

เครื�องดื�มของ บริษัท อิชิตันฯ เป็นเครื�องดื�มประเภทชาซึ�งไม่ใช่คู่แข่งทางตรงกบัสินค้าของบริษัทซึ�งเป็น

เครื�องดื�มนํ �าผลไม้ จงึขออนุญาตไม่ตอบข้อซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นดงักล่าว 
 

5. นางรสลิน นมัคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามดงันี � 

5.1 ปัจจบุนัโรงงานผลิตของบริษัทมีอยู่กี�แห่ง 

5.2 ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าชมโรงงานเพื�อความมั�นใจในการถือหุ้นของบริษัทได้หรือไม ่
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นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนางรสลิน ดงันี � 

 

 ปัจจบุนัโรงงานผลิตเครื�องดื�มของบริษัทมีอยู่ 2 แห่ง คือ โรงงานแห่งแรกตั �งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมบางชนั และโรงงานแหง่ที�สองตั �งอยูท่ี�อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ทั �งนี � บริษัทมีแผนที�จะ

รวมฐานการผลิตทั �งหมดจากโรงงานแห่งแรกไปยงัโรงงานแห่งที�สองในเร็วๆ นี � ทั �งนี � ในประเด็นที�ผู้ ถือหุ้นขอ

เข้าชมโรงงานนั �น ทางบริษัทขอรับประเด็นดงักล่าวกลับไปพิจารณาต่อไป  

 

6. นายเหรียญชยั จงวฒัน์ผล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี � 

6.1 ขอให้ระบุปริมาณแคลอรี�ไว้บนฉลากสินค้า เซ็ปเป้ อโรเวร่า ดริ �งค์ ด้วย  

6.2 ขอสอบถามเกี�ยวกบัการขายสินค้า เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ ในแถบเอเซียและใน

ประเทศไทยวา่ผู้บริโภคให้การตอบรับมากน้อยเพียงใด  

6.3 บริษัทสนใจวางจําหน่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว 

สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม) หรือไม่ 

 

นางสาวปิยจติขอรับข้อเสนอแนะเรื�องการระบปุริมาณแคลอรี�บนฉลากสินค้า เซ็ปเป้ อโร

เวร่า ดริ �งค์ ไว้พิจารณาเพื�อดําเนินการต่อไป และนางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายเหรียญชยัว่า       

การขายสินค้า เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ ในประเทศไทยนั �นได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดีและมี

แนวโน้มดีขึ �นอย่างต่อเนื�อง เพราะความเข้าใจของผู้บริโภคเปลี�ยนแปลงไป โดยเมื�อประมาณ 5-6 ปีที�ผ่านมา

บริษัทเคยผลิตเซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ และออกวางจําหน่ายในท้องตลาดแล้วแต่ไม่ได้รับความนิยมเนื�องจาก

ผู้บริโภคมีความเชื�อว่าว่านหางจระเข้ไม่สามารถนํามารับประทานได้ แต่ปัจจุบันผู้ บริโภคทราบแล้วว่า      

วา่นหางจระเข้มีคณุประโยชน์ด้านอื�นๆ เช่น ช่วยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ เพิ�มความสดชื�น เป็นต้น ประกอบกบั

ชว่งเวลาที�วางจําหนา่ยเซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์ ในปีที�ผ่านมาอยูใ่นช่วงเวลาที�เหมาะสมจึงส่งผลให้ส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของสินค้าเติบโตและเพิ�มขึ �นอย่างตอ่เนื�อง ดงันั �น บริษัทจึงเชื�อวา่เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ �งค์จะมี

ยอดขายดีไม่แพ้ตลาดในยุโรป และในปัจจุบนัสินค้า เซ็ปเป้ โลเวร่า ดริ �งค์ มีวางจําหน่ายแล้วในหลาย

ประเทศทั�วโลกจงึคาดวา่ยอดขายทั �งในประเทศและตา่งประเทศจะเติบโตขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง ในส่วนการวาง

จําหน่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV นั �น ปัจจุบนับริษัทได้วางจําหน่ายสินค้าในบางประเทศ

ของกลุ่มประเทศ CLMV แล้ว โดยในปีนี �บริษัทก็ให้ความสนใจในการจําหนา่ยสินค้าในกลุ่มประเทศเพื�อน

บ้านมากขึ �น เนื�องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศเพื�อนบ้านมีความคล้ายคลึงกับผู้บริโภคใน
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-นางสาวศรัณยา ธนาวดี- 

-นายนที อ่อนอิน- 

7. นายจิระพนัธ์ุ รักษาพล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าเนื�องจากว่านหางจระเข้ 

และมะพร้าวเป็นวตัถดุิบสําคญัในการผลิตสินค้าของบริษัท จึงขอสอบถามว่าสินค้าทั �งสองชนิดมีปัญหา

การขาดแคลนผลผลิตบ้างหรือไม ่และหากขาดแคลนผลผลิตแล้วจะกระทบตอ่ต้นทุนการผลิตหรือไม ่

 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายจิระพนัธุ์ว่า ที�ผ่านมาสินค้าของบริษัทไม่มี

วตัถดุิบตวัใดตวัหนึ�งที�เป็นสัดส่วนที�สูงมากจนกระทบกับต้นทุนสินค้าอย่างมีนยัสําคญั ไม่ว่าจะเป็นวา่น

หางจระเข้ วุ้นมะพร้าว หรือนํ �าตาล อยา่งไรก็ตาม สําหรับวตัถุดิบที�เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) นั �น 

การเปลี�ยนแปลงของราคาก็เป็นไปตามภาวะตลาดและจํานวนผลผลิตตามฤดูกาล ซึ�งบริษัทก็จะบริหาร

ต้นทนุให้มีประสิทธิภาพที�สุด  
 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทา่นอื�นวา่มีผู้ใดประสงค์จะซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที�ประชุมแล้ว 

ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุทกุทา่นที�สละเวลามาร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทในวนันี � 

โดยบริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุแจ้งไปยงัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิด

การประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 10.30 น. 

 

 

 ลงชื�อ__________________________ประธานที�ประชมุ 

                               (นายนที ออ่นอิน) 

 

 

            ลงชื�อ___________________________เลขานกุารบริษัท     

  (นางสาวศรณัยา ธนาวดี)    
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