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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานท่ี 
 ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ    
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนที  ออ่นอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดศิกัดิ ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนนัท์  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
5. นายอานภุาพ  รักอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
6. นางนิรัชรา ศริิอ าพนัธ์กลุ กรรมการอิสระ 
7. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกรูศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสรัุตน์ ประลองศลิป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้บริหาร 
1. นายเมธี จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีขายและการตลาด 
2. นางญาตา ออ่นอิน ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจระหวา่งประเทศ 
3. นายอเนก ลาภสขุสถิต ผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์และการเงิน 
4. นางสาวศรัณยา ธนาวดี ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1. นางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต 
2. นางสาวอารียา  เชิดเกียรตกิลุ 
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมายสยามซิตี ้จ ากัด 
1. คณุภทัรนิษฐ์  บญุบานเย็น 
2.  คณุพิมพ์สิริ  หาญพานิชเจริญ 
3.  คณุณฏัฐ์รดา   เรืองวฒุิฐิติกลุ 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 
 นางสาวปาลิกา โมกขะเวส ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ี
เข้าร่วมประชมุ และชีแ้จงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุรับทราบดงันี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจึงมีคะแนนเสียงตาม
จ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะเทา่นัน้  

2. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนัน้ๆ หากทา่นใด
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้น าเสนอเม่ือเสร็จสิน้การประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การประชมุกระชบัและมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ ใดท่ีประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม กรุณาแจ้งช่ือ นามสกลุ พร้อมระบวุ่าเป็นผู้มา
ประชุมด้วยตัวเอง หรือรับมอบฉันทะ ต่อท่ีประชุมและกรอกข้อมูลดงักล่าวลงในคูปองค าถามซึ่งอยู่ใน
เอกสารการลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือความถกูต้องในการบนัทกึรายงานการประชมุ 

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามท่ีประชุมใน
ทกุ  ๆวาระว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรดท า
เคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรคะแนน หากท่านใดน าส่งบตัรคะแนน
ล่าช้าหลงัจากการปิดรับบตัรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบตัรท่ีเห็นด้วยเท่านัน้ ทัง้นี ้ในวาระท่ี 5 พิจารณา
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เป็นรายบคุคล 

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าท่ีจะน าบตัรลงคะแนนของผู้ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
รวมทัง้บัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ 
คะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 
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6. บตัรเสีย หมายถึง บตัรท่ีแสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชดัเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง 
หรือมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามก ากับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี   
คสัโตเดียน) เป็นต้น 

7. ผู้ เข้าประชมุท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแตใ่นวาระ
ท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระท่ีผู้ เข้าประชมุทกุรายสามารถลงคะแนนได้โดย
ไมถื่อวา่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 

8. เพ่ือเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เม่ือประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะ
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุรับทราบในวาระถดัไป       

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทุกท่านส่งคืนบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก 

 
 เม่ือชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมอีกครัง้หนึ่งพร้อมแถลงต่อท่ีประชุมว่า ณ เวลานี ้มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองจ านวน 46 ราย และมีผู้ รับมอบฉันทะจ านวน 93 ราย รวมทัง้หมดจ านวน 139 ราย 
นบัเป็นจ านวนหุ้นรวม 244,534,714 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 81.15 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุมจ านวน 2 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแต่ละวาระ แต่
เน่ืองจาก ไม่มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ดังกล่าว ประธานฯ จึง เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุท่ีปรากฎตามหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวันที่ 24 

เมษายน 2558 
 
  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ตามท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 โดยผลการนับคะแนนของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้  

เห็นด้วย  จ านวน 244,789,174 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           -  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน           -  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

  

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 ปรากฎตาม
รายงานประจ าปีของบริษัท และค าอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว และได้รายงานถึงความคืบหน้าเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษัทว่าในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับผลประเมินความคืบหน้าในเร่ืองการป้องกนัการมี
ส่วนเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่จากสถาบนัไทยพฒัน์ ในระดบั 3 (Established) ซึ่งเป็นระดบัท่ีแสดงให้เห็นถึง
ระดบัขอบเขตนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ มีการส่ือสาร ฝึกอบรมให้พนกังานมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และในปี 2559 นี ้
บริษัทจะศกึษาบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และกรอบการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ตามค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตตอ่ไป นอกจากนี ้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความท่ีส าคญัซึง่เก่ียวเน่ืองกบั
การทจุริตคอร์รัปชัน่แตอ่ย่างใด 

 

 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (“นางสาวปิยจิต”) เป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ของบริษัทต่อท่ีประชุม 
โดยนางสาวปิยจิตได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวีดีโอ และได้เสนอ
รายงานท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทในปีท่ีผา่นมา โดยสรุปได้ดงันี ้ 
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1. การขายสินค้าในตา่งประเทศ : 
1.1 ประเทศจีน : แม้บริษัทมีการตดัสินใจปรับเปล่ียนผู้จดัจ าหน่ายสินค้า (Distributor) 

ในประเทศจีนช่วงปลายปี 2557 แตบ่ริษัทก็สามารถกลบัเข้าไปจ าหน่ายสินค้าใน
ประเทศจีนได้ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายสินค้ารายใหม่
ค่อนข้างเช่ียวชาญในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Modern Trade เป็นส่วนใหญ่ แต่
ตลาดหลักในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดการค้าปลีกแบบดัง้เดิม  (Traditional 
Trade) ยงัไม่สามารถกระจายสินค้าได้ตามเป้าหมายนกั บริษัทจึงยงัมีความท้า
ทายในการปรับปรุงแผนงานการกระจายสินค้าในช่องทางอ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือให้การ
กระจายสินค้าครอบคลุม Traditional Trade ดีขึน้ ตลอดจนสามารถมี Visibility 
สินค้าท่ีแขง่ขนักบัสินค้าลอกเลียนแบบได้  

1.2 ประเทศอินโดนีเซีย : เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซียจึงท า
ให้อัตราแลกเปล่ียนเงินรูเปีย (IDR) ต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงไปมาก  
จากเดิม 12,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็น 15,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐ จึง
กระทบต่อการจบัจ่ายใช้สอยของคนอินโดนีเซียค่อนข้างมาก ส่งผลให้ยอดขาย
สินค้าของบริษัทไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากอินโดนีเซียหรือจีน
ยงัคงเติบโตได้ดีตามเป้าหมาย แตย่งัไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยยอดขายสินค้าในจีน
และอินโดนีเซียท่ีลดลงได้ 
 

2. การขายสินค้าในประเทศไทย :  
2.1 บริษัทได้วางจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ โฉมใหม่ แบบไม่มีส่วนผสม

ของน า้ตาล ซึ่งถือเป็นนวตักรรมใหม่ของเคร่ืองด่ืมประเภท Functional Drink ท่ี
ตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีรักสขุภาพได้ดียิ่งขึน้ ซึง่บริษัทเรียกแคมเปญนีว้า่ “No Worry 
No Calories” ทัง้นี ้ยอดขาย เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ โฉมใหม่ ตัง้แต่เร่ิมออกสินค้า
เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 เติบโตขึน้ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับ
ยอดขายของปีท่ีผา่นมา 
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2.2 บริษัทได้ด าเนินการติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ในโรงงานคลอง 13 เป็นท่ีเรียบร้อยและ
สามารถเดินเคร่ืองจักรเพ่ือผลิตสินค้าได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 นอกจากนี ้
บริษัทมีแผนการลดต้นทุนการผลิตโดยลดจ านวนการใช้พลาสติกต่อขวดให้
น้อยลง ลดการใช้พลาสติกโดยใช้ฝาขวดแบบฝาสัน้ (Short Neck)  และรวมฐาน
การผลิตจากโรงงานบางชันให้มาอยู่ ท่ีโรงงานคลอง 13 ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วในปีท่ีผา่นมาเชน่กนั 

2.3 จดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
รวมทัง้ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยในฮ่องกง และประเทศจีนด้วย 

2.4 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นขายสินค้าใน 3 แบรนด์หลกัของบริษัทได้แก่ เซ็ปเป้ อโล
เวร่า เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ และกาแฟเพรียว ซึ่งสินค้าทัง้ 3 แบรนด์ก็สามารถครอง
ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) เป็นอนัดบัหนึ่งในเดือนธันวาคม 2558 โดย
เซ็ปเป้ อโล เวร่า สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้ถึงร้อยละ 51 ของตลาดน า้
ผลไม้ท่ีมีว่านหางจระเข้ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้
ร้อยละ 33 ของตลาด Casual Healthy Drink และกาแฟเพรียวสามารถเอาชนะ
คู่แข่งขึน้มาเป็นอันดับหนึ่งในเชิงยอดขายท่ีเป็นตัวเงิน (Value) ส าหรับตลาด 
Functional Coffee  
นอกจากนี ้เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ยงัได้รับรางวลัสุดยอดแบรนด์แห่งปี หรือซุปเปอร์
แบรนด์ ประจ าปี 2015 (Superbrands Thailand 2015) ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
Functional Beverage อีกด้วย 

2.5 ในส่วนกิจกรรมตา่งๆ นัน้ บริษัทมีการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุ้นยอดขายอย่างตอ่เน่ือง 
เช่น การโฆษณาสินค้า เซ็ปเป้ อโล เวร่า ผ่านทาง Social Media และเน้นการจัด
กิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือให้ประชาชนกว่าหนึ่งล้านคนได้ทดลองชิมเซ็ปเป้ อโล เวร่า 
ซึง่ถือได้ว่ากิจกรรมดงักลา่วประสบความส าเร็จด้วยดี และในสว่นของกาแฟเพรียวนัน้ 
ได้มีการเปล่ียนพรีเซนเตอร์มาเป็นกระแต อาร์สยาม และยงัคงใช้ Music Marketing 
เป็นกลยุทธ์หลกัเช่นเดิม โดยได้จดัท า Music VDO เพลง “ยิ่งถูกทิง้ยิ่งต้องสวย” 
มียอดผู้ เข้าชมใน YouTube ประมาณ 38 ล้านวิว 
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  ในส่วนของการรายงานด้านการเงิน สัดส่วนยอดขายสินค้าจะแบ่งตามประเภทสินค้า 
ได้แก่  สินค้าประเภท Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 66.4 ของยอดขายทัง้หมด สินค้าประเภท 
Functional Beverage มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 16.5 ของยอดขายทัง้หมด สินค้าประเภท Functional 
Powder มีสดัส่วนยอดขายร้อยละ 15.7 ของยอดขายทัง้หมด และสินค้าประเภท Ready to Drink มีสดัส่วน
ยอดขายร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมด โดยสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทส่งออกไปจ าหน่ายในทวีปเอเชีย
ร้อยละ 42  
 

 โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทมียอดขายสินค้า (รวมสินค้า Test Run) จ านวน 2,583 ล้านบาท 
ซึง่เติบโตลดลงร้อยละ 8.3 จากปีท่ีผ่านมา สาเหตหุลกัมาจากยอดขายสินค้าในประเทศจีนและอินโดนีเซีย
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้ โดยต้นทนุขาย (COGS)  คิดเป็นร้อยละ 60.5 ของรายได้รวม และมี
การบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) ได้ดี แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหาร (SG&A) มี
การปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ดงันัน้ ในปี 2558 บริษัทจึงมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมอยู่ ท่ี 278 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
เฉพาะสว่นของบริษัทในงบการเงินรวมแล้ว บริษัทจะมีก าไรสทุธิอยู่ท่ี 300.6 ล้านบาท 

 
 นอกจากนี ้นางสาวปิยจิตได้น าเสนอภาพสว่นงานตา่งๆ ภายในโรงงานคลอง 13 ทัง้สว่นท่ี

ใช้ในการผลิตสินค้าและคลงัสินค้า ตลอดจนบรรยายขัน้ตอนการผลิตสินค้าให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้รับทราบ
อีกด้วย ทัง้นี ้ในสว่นของความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ CSR ของบริษัทในปีท่ีผา่นมานัน้ นางสาวปิยจิตได้
เรียนเชิญนายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศกัดิ์”) 
เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

 

 นายอดิศกัดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของ
บริษัทว่า ด้วยบริษัทมุ่งมัน่เป็นองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยให้ชีวิตของผู้คนท่ีอยู่รอบข้างดีขึน้  ฉะนัน้ ในปี 
2558 ท่ีผา่นมา บริษัทจงึได้จดักิจกรรมเพ่ือสงัคมทัง้ส่วนท่ีเป็น CSR in process และ  CSR after process 
ในหลายๆ โครงการโดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 
(Supplier) ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนสงัคมและชมุชน  เชน่  
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1. โครงการเซ็ปเป้สานรักส่งเสริมลูกกตญัญู : ส่งเสริมให้พนกังานระลึกถึงพระคณุของ
บุพการีและปลูกจิตส านึกให้เกิดความกตญัญูต่อสถาบนัครอบครัว บริษัทจึงจัดท า
โปสการ์ดเพ่ือให้พนักงานบริษัทได้เขียนความในใจในเทศกาลวนัพ่อและวนัแม่ ซึ่ง
โครงการดงักลา่วได้รับการตอบรับจากพนกังานเป็นอยา่งดี 

2. โครงการพัฒนาคณุภาพวุ้นมะพร้าวร่วมกับ Supplier : บริษัทได้ไปให้ความรู้ วิธีผลิต
วุ้ นมะพร้าวตามหลักการผลิตสินค้า GMP แก่ชาวสวน เพ่ือให้การผลิตสินค้าได้
มาตรฐานและได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ ซึ่งโครงการดงักล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชาวสวนได้หลายครัวเรือน 

3. โครงการน าเศษกระดาษเหลือใช้มาผลิตเป็นกล่องรีไซเคิล : กล่องบรรจุสินค้าของ
บริษัททกุกล่องท ามาจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
แล้ว บริษัทยงัสามารถลดในเร่ืองของต้นทนุได้ด้วย  

4. โครงการชุดเก่าเราขอ : บริษัทขอรับบริจาคเสือ้ผ้าจากพนักงานของบริษัทเพ่ือส่ง
ตอ่ไปยงัผู้ยากไร้ตามสถานสงเคราะห์ตา่งๆ เพ่ือปลกูฝังให้พนกังานรู้จกัแบง่ปันสิ่งของ
ให้แก่ผู้ อ่ืนและมีจิตส านกึในการชว่ยเหลือสงัคม 

5. โครงการ วาน หว่าน ว่าน : บริษัทได้จัดท าแปลงสาธิตเพ่ือปลูกว่านหางจระเข้ และ
เชิญชมุชนรอบโรงงานคลอง 13 มาศกึษาการปลกูว่านเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านท่ี
มีรายได้จากการท านาปลูกข้าวเท่านัน้ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้สงัคมบริเวณโรงงาน
คลอง 13 มีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และหากว่านหางจระเข้เติบโตพอท่ีจะเก็บ
เก่ียวได้ บริษัทจะรับซือ้ว่านเหล่านัน้และน าไปแปรรูปเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าของบริษัทตอ่ไป  

 

เม่ือจบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 แล้ว ประธานฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

 
1. นายธนชั ธชัวรานนัท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคดิเห็นดงันี  ้
 
1.1 ยอดขายของบริษัทในปี 2558 มีจ านวน 2,500 ล้านบาทซึง่ลดลงจากยอดขายของปีท่ี

ผ่านมาซึ่งมีจ านวน 2,800 ล้านบาท ทัง้นี ้เฉพาะในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 บริษัทมีรายได้ประมาณ 600 
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ล้านบาท มีก าไรจ านวน 27 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการขายมากถึง 150 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
23.6 ของรายได้รวม โดยท่ีผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ
รายได้รวม ดงันัน้ จงึขอสอบถามวา่เหตใุดบริษัทจงึมีคา่ใช้จา่ยในการขายมากขึน้ 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิตเป็นผู้ตอบข้อซกัถามดงักล่าว 
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนัชว่า ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 4 ซึ่ง
เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจากการท่ีคูค้่าของบริษัทได้เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าใน
ตลาดต่างประเทศ ท่ีได้จัดขึน้ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 มาในช่วงไตรมาสท่ี 4 ดงันัน้ บริษัทจึงมีการบนัทึก
คา่ใช้จา่ยในการขายในไตรมาสท่ี 4 มากกวา่ชว่งอ่ืนๆ ของปี 

 
ทัง้นี ้หากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัททัง้ปี 2558 ยังคงใกล้เคียงกับ

งบประมาณท่ีตัง้ไว้ท่ีร้อยละ 17.6 ของรายได้รวม 
 

1.2 จากงบก าไรขาดทุนจะเห็นว่าบริษัทมีผลขาดทุนเน่ืองจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวน 22.4 ล้านบาท แต่ในงบกระแสเงินสด บริษัทมีก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน 4 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าตัวเลขในงบกระแสเงินสดว่ามีท่ีมาอย่างไร จึงขอสอบถาม
เก่ียวกบัตวัเลขในงบกระแสเงินสดวา่มีท่ีมาอย่างไร  

  
นางสาวปิยจิตได้ขอให้นายอเนก ลาภสขุสถิต ผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์และการเงิน (“นาย

อเนก”) เป็นผู้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ว 
 

  นายอเนก ได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 22 ล้านบาทใน
งบก าไรขาดทุนเป็นตัวเลขการขาดทุนท่ีเกิดขึน้ของทัง้ปี 2558 แต่ในขณะท่ีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน
จ านวน 4.6 ล้านบาทในงบกระแสเงินสดนัน้ เป็นก าไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง เป็นเพียงการประเมิน
มลูคา่ของรายการท่ีอยูใ่นงบดลุเทา่นัน้  

 

1.3 เน่ืองจากผู้บริหารได้แจ้งว่าในปีท่ีผ่านมา ยอดขายของบริษัทท่ีลดลงมีสาเหตหุลกัมา
จากยอดขายสินค้าในประเทศจีนลดลง เน่ืองจากสินค้าของบริษัทถกูลอกเลียนแบบ โดยบริษัทได้เร่ิมแก้ไข
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ปัญหาดังกล่าวแล้วตัง้แต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ฉะนัน้ จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว และตามท่ีบริษัทแจ้งว่ายอดขายสินค้าในประเทศจีนจะกลับมาเป็นปกติในไตรมาสท่ี 1 
ของปี 2559 จึงขอสอบถามด้วยว่าในขณะท่ีสินค้าของบริษัทถูกลอกเลียนแบบนัน้ บริษัทสญูเสียยอดขาย
สินค้าคดิเป็นร้อยละเทา่ใด และตอนนีย้อดขายสินค้าในประเทศจีนกลบัมาท่ีเทา่เดมิแล้วหรือไม่ 

 

นางสาวปิยจิตแจ้งว่าตนจะขอตอบข้อซกัถามในข้อนีไ้ปพร้อมกับตอบข้อซกัถามของนาย
ทองมี พิเชฐเลอมานวงศ์ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ซึ่งได้สอบถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายสินค้าใน
ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ วา่จะส าเร็จเรียบร้อยเม่ือใด ดงันี ้

 

ในส่วนของด าเนินการกับสินค้าลอกเลียนแบบ บริษัทได้ด าเนิน การกลยุท ธ์เชิง 
Commercial คือ มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และมีแคมเปญ “Spy Glass” เพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ว่าสินค้าของจริงมีลกัษณะอย่างไร โดยให้ความรู้แก่ผู้ บริโภคว่าจะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
สินค้าคุณภาพจากประเทศไทยกับของเลียนแบบอย่างไรบ้าง ซึ่งถือว่าได้ผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจมาก
พอสมควร 

 

  ในส่วนของการแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายในประเทศจีนนัน้ ในปี 2559 นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้จดั
จ าหน่ายรายใหม่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ เพ่ือท่ีจะเพิ่มโอกาสการกระจายสินค้าให้ครอบคลมุในทกุช่องทาง รวมไปถึง
ตลาดการค้าปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) หรือ ย่ีป๊ัว ซาป๊ัว ท่ีผู้จดัจ าหน่ายของบริษัทยังท าได้ไม่
คอ่ยดีนกั โดยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 นี ้บริษัทได้รับยอดขายสินค้าจากประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง โดย
บริษัทคาดการณ์วา่ยอดขายสินค้าจะดีขึน้เร่ือยๆ  

 

 1.4 อะไรท าให้ผู้บริหารคดิว่าสินค้าท่ีสง่ไปจ าหนา่ยในประเทศจีนจะมีอตัราการเติบโตท่ีดี 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัว่า ในปีท่ีแล้วยอดขายสินค้าในประเทศจีนมี
จ านวนเพียง 1 ใน 3 ของยอดขายในปี 2557 และในปีนีบ้ริษัทมีเป้าหมายยอดขายสินค้าประเทศจีนอย่าง
ชดัเจน ทัง้นี ้บริษัทคาดการณ์วา่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กลบัมาอยู่ในระดบัเดียวกบัยอดขายในปี 2557 
ได้ภายในต้นปี 2560 เป็นอยา่งช้า 
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1.5 สินค้าหลกัท่ีจ าหนา่ยในประเทศจีน คือ โมก ุโมก ุใช่หรือไม ่

 นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ โมก ุโมก ุเป็นสินค้าหลกัท่ีบริษัทจ าหนา่ย
ในประเทศจีน และในปีนีบ้ริษัทได้มีโอกาสเจรจาทางธุรกิจกบัผู้ ร่วมลงทนุรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ จึงอาจเป็น
โอกาสในการน าสินค้าใหม่ๆ  เข้าไปจ าหนา่ยในประเทศจีนตอ่ไป 

  1.6 ตามท่ีบริษัทรายงานว่า ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียลดน้อยลงเน่ืองจากผลกระทบ
จากค่าเงินรูเปียอ่อนค่าลง และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซีย จึงขอสอบถามว่าผู้บริหารมี
ความมั่นใจอย่างไรว่าในปี 2559 นี ้ยอดขายในอินโดนีเซียจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม และในปีท่ีผ่านมา
ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียวา่ลดน้อยลงเทา่ใด 

 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัว่า ตามข้อมูลท่ีปรากฎในงบการเงิน ในปีท่ี
ผา่นมานัน้ยอดขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียลดลงไปประมาณร้อยละ 20 จากยอดขายสินค้าในประเทศ
อินโดนีเซียในปี 2557 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากในปี 2559 คา่เงินรูเปียมีแนวโน้มแข็งคา่มากขึน้ และตามบท
วิเคราะห์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน
ประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ท่ีร้อยละ 5 จึงท าให้มีผู้ประกอบธุรกิจหลายๆ รายสนใจเข้าไปประกอบธุรกิจใน
ตลาดอินโดนีเซียกันมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทได้พยายามเข้าไปปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องและ
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการจ าหน่ายสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนพฒันาระดบัมาตรฐาน
การให้บริการจดัส่งสินค้าแก่ผู้จดัจ าหน่ายสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย (Service Level) เพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่ืองสินค้าบางรายการไมมี่วางจ าหนา่ยในร้านค้าแล้ว 

 

 1.7 หากรวมยอดขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนท่ีบริษัทพยายามเพิ่ม
ยอดขายของทัง้ 2 ประเทศนีแ้ล้ว ยอดขายสินค้าในตา่งประเทศของปี 2559 จะเพิ่มขึน้ถึงจ านวนประมาณ 
1,500 ล้านบาทหรือไม ่
  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ ในปี 2559 นี ้บริษัทได้ก าหนดเป้าหมาย
เป็นการภายในไว้วา่ยอดขายสินค้าในตลาดตา่งประเทศจะเตบิโตประมาณร้อยละ 20 เปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา 
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  1.8 ขอสอบถามว่าในปี 2559 ยอดขายสินค้าในประเทศจะเติบโตเป็นจ านวนเท่าใด 
เน่ืองจากข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี พบวา่ยอดขายสินค้าในประเทศจะมีจ านวนประมาณ 1,000 ล้านบาท 

  
นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนัชว่า ยอดขายสินค้าในประเทศปรับตวัดีขึน้

อย่างตอ่เน่ืองนบัตัง้แตบ่ริษัทวางจ าหน่าย เซ็ปเป้ บวิติ ดริง้ค์ สตูรใหม่ออกไปในปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2559 
บริษัทคาดว่ายอดขายของสินค้าในประเทศจะเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 โดยกลยุทธ์หลกัยงัคงเป็น
การมุ่งเน้นเพิ่มยอดขายในสินค้าท่ีเป็นแบรนด์หลักเช่นเดิม จากปีท่ีแล้วบริษัทมุ่งเน้นใน 3 แบรนด์หลัก 
ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ เซ็ปเป้ อโล เวร่า และกาแฟเพรียว ซึ่งปีนีบ้ริษัทได้เพิ่ม  เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ เป็น
สินค้าหลักอีกแบรนด์หนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของแผนการขายสินค้าในปี 2559 นี ้นางสาวปิยจิต
ขอให้นายเมธี จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีขายและการตลาด (“นายเมธี”) เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 

 

นายเมธี ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2559 นี ้ส าหรับการขายสินค้าในประเทศ บริษัทจะ
มุ่งเน้นเพิ่มยอดขายในสินค้า 4 แบรนด์หลกั ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ เซ็ปเป้ อโล เวร่า กาแฟเพรียว และ   
เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ โดยมีแผนการขายสินค้าตามรายละเอียด ดงันี ้

- เซ็ปเป้ อโล เวร่า: ด้วยสินค้ามีส่วนแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 50 ซึ่งตอนนีบ้ริษัท
มีแนวคิดท่ีจะกระจายสินค้าไปในตลาดอ่ืนๆ ให้กว้างมากขึน้ ในส่วนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าจะท าผ่านส่ือออนไลน์เป็นหลกัและบริษัทจะน าโฆษณาท่ีผ่าน
ทางส่ือออนไลน์ดงักล่าวมาใช้ในส่ือโทรทศัน์และส่ือดิจิตอลอ่ืนๆ ให้แพร่หลายมากขึน้
ด้วย ทัง้นี ้การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าจะเน้นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั  

- เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ : บริษัทได้ส่ือสารให้ลกูค้ารับทราบอย่างชดัเจนถึงประโยชน์ของตวั
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ผสมน า้ตาล  และแคลอร่ีต ่า ผ่านส่ือออนไลน์และโทรทศัน์เพ่ือส่ือสาร 
ให้ถึงกลุม่ลกูค้าได้กว้างมากขึน้ 

- กาแฟเพรียว : บริษัทยังคงใช้ Music Marketing ผ่านพรีเซนเตอร์ คือ กระแต อาร์สยาม  
และบริษัทได้สร้างโอกาสในการบริโภคมากขึน้ จึงได้เพิ่มเติม Commercial Innovation 
เพ่ือท่ีจะท าให้ผู้บริโภคเพิ่มอตัราการบริโภคมากขึน้ ในการท าแคมเปญ Shake โดยการ
แจกกระบอก Shake และเสนอให้ผู้ บริโภคด่ืมกาแฟเพรียวในลักษณะเคร่ืองด่ืมเย็น
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ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจากการส ารวจตลาดพบว่าผู้ บริโภคตอบรับแคมเปญดังกล่าว
คอ่นข้างดี  

- เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ : ด้วยสินค้าในกลุ่มน า้ผลไม้ยังมีอัตราการเติบโตท่ี ร้อยละ 7 
บริษัทจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงได้ปรับปรุงตวัสินค้าเซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ ขึน้ใหม ่
ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา สินค้า เซ็ปเป้ ฟอร์ วนั เดย์ เป็นสินค้าท่ีได้รับการตอบรับท่ีดีจาก
ผู้บริโภคแม้บริษัทไม่ได้ท าการตลาดใดๆ จึงเห็นได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีฐานลูกค้าท่ี
ค่อนข้างแข็งแรง เพียงแต่ว่าการส่ือสารอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนัก จึงมีการ
ปรับเปล่ียนแบรนด์ให้มีรูปลกัษณ์พรีเม่ียมมากขึน้ และปรับปรุงคณุสมบตัิของสินค้า
ให้มีความโดดเด่นเทียบเท่าคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาด โดยบริษัทเพิ่งจะเผยแพร่ Viral 
Marketing ออกไปในวันนี ้ซึ่งสร้างมาจากข้อมูลของผู้ บริโภคโดยตรงท่ีมีพฤติกรรม
ดูแลรักษาสุขภาพเพียงชั่วครัง้ชั่วคราว บริษัทจึงสนใจและดึงจุดนีอ้อกมาเป็น 
Communication Insight จึงขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์  Viral ดังกล่าวเพ่ื อกระตุ้ น
การตลาดให้มีการบริโภคสินค้ามากยิ่งขึน้   
 

ในส่วนของการขายสินค้าในตลาดตา่งประเทศนัน้ บริษัทยงัคงมุ่งเน้นอยู่ท่ีสินค้า โมก ุโมก ุ
ซึง่คงจะเพิ่มเตมิในเร่ืองการมองหาตลาดใหม่ๆ  และเพิ่มเร่ืองของการกระจายสินค้าไปยงัชอ่งทางหรือตลาด
ท่ีบริษัทยงัท าได้ไม่คอ่ยดีนกั  อีกทัง้บริษัทพยายามปรับกลยทุธ์ในการใช้ Regional Brand Campaign เพ่ือ
สร้างแบรนด์ โมก ุโมก ุให้มีมาตรฐานเดียวกนัและมีความคงท่ีอยูใ่นทกุๆ ประเทศท่ีน าสินค้าเข้าไปจ าหนา่ย 
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนผลิตส่ือโฆษณาลง ขณะท่ีเพิ่มประสิทธิผลของการท าตลาดดียิ่งขึน้  
นอกจากนีใ้นตลาดประเทศจีน บริษัทยงัจดัให้มีแคมเปญ Spy Glass รวมถึงมีตวั Mascot ถือธงชาติไทย
เพ่ือแสดงว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากประเทศไทย และเร่ืองสุดท้ายคือการลด
ต้นทุนการผลิต โดยบริษัทได้ด าเนินการขยายก าลงัการผลิต รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัมาไว้ท่ี
โรงงานคลอง 13 และมีการปรับลดการใช้เม็ดพลาสติกทัง้ในขวดและในฝาสัน้ (Short Neck) โดยคาดหวงั
เพ่ือการควบคมุต้นทนุผลิตให้ลดลง  

 
 1.9 ขอสอบถามว่าในตลาดต่างประเทศ ยอดขายสินค้าท่ีเป็นน า้ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวมี
สดัสว่นมากกวา่ยอดขายสินค้าท่ีเป็นน า้ผลไม้ผสมวา่นหางจระเข้เทา่ใด  
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นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัว่า บริษัทมียอดขายสินค้าเป็นน า้ผลไม้ผสม
วุ้นมะพร้าวมากกวา่สินค้าท่ีเป็นน า้ผลไม้ผสมวา่นหางจระเข้ เน่ืองจากสดัส่วนของสินค้าท่ีเป็นน า้ผลไม้ผสม
วุ้นมะพร้าวท่ีจ าหนา่ยในตา่งประเทศมีสดัสว่นประมาณร้อนละ 80 ของยอดขายตา่งประเทศโดยรวม 

 

 1.10 ขอสอบถามวา่ อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) ในปี 2559 จะมีสดัส่วนเทา่ใด 
  

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า ขณะนีค้งไม่สามารถตอบได้ว่าในปีนี ้

บริษัทจะมีอตัราก าไรสุทธิเท่าใด แต่บริษัทจะพยายามบริหารต้นทุนการผลิต (COGS) ให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือให้

อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทดียิ่งขึน้ รวมถึงจะบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารให้มีประสิทธิภาพสงูสดุภายในงบประมาณท่ีตัง้ไว้  

 1.11 ขอสอบถามเก่ียวกบัมลูคา่ของตลาดน า้ผลไม้ว่ามีขนาดเท่าใด บริษัทมีส่วนแบง่ทาง
การตลาดเทา่ใด และแนวโน้มการเตบิโตของยอดขายทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศเป็นอยา่งไร 
 

 นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัวา่ มลูคา่ของตลาดน า้ผลไม้มีขนาดคอ่นข้าง
ใหญ่ ในประเทศจีนนัน้มูลค่าของตลาดน า้ทัง้หมดมีประมาณ 5 แสนล้านบาท ส าหรับประเทศไทยมูลค่า
ของตลาดน า้ผลไม้ประมาณ 13,880 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากยอดขายแล้ว สินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมของ
ผู้ บริโภคในประเทศไทยจะเป็นสินค้าประเภท Functional Drink กับ Functional Powder แต่บริษัทมี
สดัสว่นทางการตลาดของสินค้าในประเภทน า้ผลไม้ หรือ Juice Drink ในประเทศไมม่ากนกั 

 1.12 ขอสอบถามเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการท่ีบริษัทผลิตขวดพลาสตกิเอง
วา่ท าให้บริษัทสามารถลดต้นทนุได้หรือไม ่อยา่งไร 
 

  นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (“นายอานุภาพ”) ได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า บริษัทสามารถผลิตขวด
พลาสติกได้เองประมาณร้อยละ 90 ซึ่งเป็นเม่ือค านวณต้นทุนแล้วจะมีราคาถูกกว่าการว่าจ้างผลิต
ค่อนข้างมาก จึงสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าลงได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโครงการลดปริมาณการใช้
เม็ดพลาสตกิในการผลิตขวดและฝาลงอีกด้วย  
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  1.13 เหตใุดผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมาบางไตรมาสมีก าไรมาก และบางไตรมาส 
มีก าไรน้อย อยากทราบว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้เฉพาะปีท่ีผ่านมา หรือเป็นเหตุการณ์ปกติท่ีเกิดขึน้
เชน่นีท้กุๆ ปี 
 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า การขายสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมนัน้ 
ยอดขายสว่นใหญ่จะมีมากในชว่งไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของทกุปี จงึท าให้ก าไรของแตล่ะไตรมาสไมเ่ทา่กนัซึ่ง
เป็นเหตกุารณ์ปกติท่ีเกิดขึน้ในทกุๆ ปี อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity) 
ของบริษัทนัน้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ในทุกไตรมาส เน่ืองจากบริษัทมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแผนงานตามสภาพตลาด การแข่งขนั และแนวโน้มของผู้บริโภค และยงัอาจมีปัจจยัภายนอก
ท่ีท าให้เกิดการล่าช้าของแผนงาน ซึ่งในปีนีแ้ละปีต่อๆ ไป บริษัทจะพยายามท าในเร่ืองของกิจกรรมทาง
การตลาดให้ตรงกบัหน้าขายสินค้าให้ดีขึน้ 

  1.14 อยากทราบวา่ปี 2559 บริษัทมีเป้าหมายยอดขายเท่าใด และรายได้ในไตรมาสท่ี 1 ของ
ปี 2559 เป็นอยา่งไร รวมทัง้ในปี 2560 ท่ีตัง้เป้ายอดขายไว้ท่ี 5,000 ล้านบาท ยงัคงมีความเป็นไปได้หรือไม ่

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า บริษัทตัง้เป้ายอดขายโดยรวมของปี 
2559 เติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม ในส่วนยอดขายของไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 นี ้
เน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้ปิดงบการเงินประจ าไตรมาส จึงขออนุญาตตอบยอดขายในช่วงสองเดือนแรกว่า
ยอดขายเป็นไปตามท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ แตอ่ย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดในไตรมาส
ท่ี 1 ของปี 2559 ด้วย จงึต้องมีการบนัทกึในสว่นของคา่ใช้จา่ยในการขายในไตรมาสนีส้งูขึน้ด้วยเชน่กนั 

  ทัง้นี ้ในส่วนของเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท เป็นเป้าหมายท่ีบริษัทก าหนดไว้เม่ือ 3 ปีท่ี
แล้ว ซึ่งตอนนัน้ยอดขายของบริษัทมีอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านัน้ ก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายท่ี
คอ่นข้างท้าทายส าหรับบริษัทมาก แม้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายได้ในชว่ง 2 ปีแรก แตเ่น่ืองจากปีท่ีแล้ว
ยอดขายลดลงไปจึงท าให้โอกาสท่ียอดขายจะเติบโตไปถึงเป้าหมาย 5,000 ล้านบาทในปี 2560 เป็นไปได้
ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามหาช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมด้วยเพ่ือให้สามารถ
บรรลเุป้าหมายยอดขายท่ีบริษัทได้ตัง้เอาไว้ด้วยเชน่กนั 
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  1.15 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขยายโรงงานจ านวน 500 ล้านบาท เหตุใด
บริษัทจึงมีการลงทุนเพิ่มเติมเน่ืองจากก าลงัผลิตท่ีผลิตได้ในปัจจบุนัยงัมีเหลือประมาณคร่ึงหนึ่งของก าลงั
ผลิตทัง้หมด และในรายการทรัพย์สินได้แจ้งวา่บริษัทมีเคร่ืองจกัรอยู่ระหวา่งการติดตัง้อีก 100 ล้านบาท จึง
ขอสอบถามวา่ บริษัทจะขยายโรงงานเพิ่มในปี 2559 ใชห่รือไม ่
 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัว่า ท่ีบริษัทลงทนุเพิ่มในโรงงานเป็นสว่นของ
การขยายก าลงัการผลิตและรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชนัมายงัโรงงานคลอง 13 โดยการลงทนุเพิ่ม
ในครัง้นีท้ าให้บริษัทมีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 ซึ่งสามารถรองรับปริมาณความต้องการสินค้าได้อีก
สองปีข้างหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ในปีท่ีผา่นมาบริษัทใช้เคร่ืองจกัรในการผลิตสินค้า (Utilization) เกือบร้อยละ 60 
ของก าลงัการผลิตทัง้หมด โดยเคร่ืองจกัรจะสามารถผลิตสินค้า (Utilization) ได้เพียงร้อยละ 80 ของก าลงั
การผลิตทัง้หมดเทา่นัน้ เน่ืองจากก าลงัการผลิตสินค้าบางสว่นจะถกูใช้ไปในขัน้ตอนการล้างเคร่ืองจกัร หรือ 
การเปล่ียนวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตสินค้าในแตล่ะครัง้ด้วย   

  นายอานุภาพได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเคร่ืองจกัรอยู่ระหว่างการติดตัง้อีก 100 
ล้านบาทนัน้ เป็นคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรในโครงการลดต้นทนุ โดยขณะนีบ้ริษัทยงัไมมี่แผนการ
ลงทนุเคร่ืองจกัรใหม ่ 

2. นายทองมี พิเชฐเลอมานวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ซกัถามวา่ผลประกอบการของบริษัท
จะกลบัเข้าสูภ่าวะปกตเิม่ือไหร่  

 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายทองมีว่า ผลประกอบการของบริษัทจะกลับสู่
ภาวะปกตใินปี 2559 นี ้

 

3. นายเกษม ชยัมงคลสวสัดิ ์ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี  ้
 

3.1 สารแก่นตะวันมีสรรพคุณช่วยในการควบคุมระดับไขมัน และน า้ตาลในเลือด จึง
เสนอแนะให้บริษัททดลองผลิตเป็นเคร่ืองดื่ม 

 

ประธานฯ แจ้งวา่บริษัทจะขอรับประเดน็ดงักล่าวกลบัไปให้ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
พิจารณาตอ่ไป   
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3.2 เน่ืองจากตู้หยอดเหรียญได้รับความนิยมในประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลีเป็นอยา่งมาก จึง
ขอสอบถามวา่บริษัทสนใจจะท าธุรกิจตู้หยอดเหรียญบ้างหรือไม ่

 

ประธานฯ แจ้งวา่บริษัทจะขอรับประเดน็ดงักลา่วไว้พิจารณาตอ่ไป   
 

3.3 ขอสอบถามว่าในการส่งสินค้าไปจ าหน่ายในตา่งประเทศนัน้ คา่ใช้จ่ายในการขนส่งมี
ความคุ้มคา่หรือไม ่หรือบริษัทจะต้องไปตัง้โรงงานถึงจะคุ้มคา่มากกวา่ และ 

 

3.4 กาแฟของบริษัทมีอะไรเป็นจดุเดน่เพียงพอท่ีจะดงึดดูให้ผู้บริโภคหนัมาทดลองดื่ม 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธีเป็นผู้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ว 
 

นายเมธีตอบข้อซักถามของนายเกษมว่า ในเร่ืองของการส่งสินค้าไปจ าหน่ายใน
ตา่งประเทศและการตัง้โรงงานผลิตสินค้าในต่างประเทศนัน้ บริษัทจ าเป็นจะต้องศกึษารายละเอียดต่างๆ
ให้ชัดเจนทัง้ในเร่ืองขนาดของตลาดในการจ าหน่ายสินค้าและแนวโน้มการเติบโตของยอดขายสินค้าใน
ประเทศนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้มคา่ในการลงทนุ  

 

ในส่วนของเร่ืองรสชาติของกาแฟหรือว่าเร่ืองคณุสมบตัิท่ีโดดเด่นของกาแฟท่ีบริษัทผลิต
และจ าหน่ายนัน้ กาแฟเพรียวมีต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจนเน่ืองจากเป็นกาแฟซึ่งไมมี่สว่นผสมน า้ตาล และ
ไม่มีคอเลสตอรอล ตลอดจนมีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัออกไปในแต่ละสตูร เช่น ช่วยในการขบัถ่าย เป็นต้น โดย
ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้ตามคณุสมบตัท่ีิตนเองต้องการ 

 

 4. นายธวชั ธรรมภิวฒันา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามว่าหน่วยขายปี 2558 เพิ่มขึน้
หรือลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 แล้วราคาตอ่หนว่ยเพิ่มขึน้หรือลดลง  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธีเป็นผู้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ว 
 

  นายเมธีตอบข้อซกัถามของนายธวชัวา่ บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงหน่วยขายจากปีท่ีผ่าน
มา แต่อาจจะมีการท าโปรโมชัน่เพ่ือส่งเสริมการขายในบางช่วงเวลา แต่สิ่งส าคญัท่ีสุดส าหรับปี 2559 นี ้คือ 
บริษัทจะเน้นท าการตลาด ณ จดุขายเพ่ือเข้าถึงตวัผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึน้ โดย
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ดแูลให้มีสินค้าวางอยู่บนชัน้วางสินค้า หรือมีการจดัวาง ติดตัง้ ของตกแต่งประเภท POSM (Point of Sale 
Material)  ในจุดขายสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงเร่ืองการขายท่ีจะต้องลงสู่ตลาดมากขึน้และดแูล
เร่ืองการจดัวางสินค้า การกระจายสินค้า ให้มากขึน้เพ่ือท่ีจะให้มัน่ใจว่าทกุเม็ดเงินลงทนุท่ีบริษัทได้ใช้ไปใน
กิจกรรมใดๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มคา่สงูสดุ  

5. นายปฐมัน บูรณสิน ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่านายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์  
ยงัคงดแูลการวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่ ถ้าไม่โปรดอธิบายการท างานของฝ่ายวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ในปัจจบุนั และในอนาคตมีสินค้าใดท่ีจะเป็น Product Hero หรือไม ่

 

นายอดิศกัดิ์ตอบข้อซกัถามของนายปฐมนัว่าตนยงัคงดแูลการวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์
อยู่เช่นเดิม ทัง้นี ้ในส่วนของการพฒันาสินค้าใหม่ๆ นัน้ บริษัทได้มีการคิดค้นพฒันาอย่างต่อเน่ือง และจะ
พยายาม Focus ในสินค้าใหมใ่ห้มากขึน้เพ่ือให้สินค้าใหมท่ี่ออกมาจะเป็น Product Hero ของบริษัท 

 

6. นายธงชยั พิพฒันสุขมงคล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามว่าภาวะภัยแล้งมีผลต่อ
วตัถดุบิหรือไม ่อยา่งไร แล้วบริษัทจะแก้ปัญหาอยา่งไร 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอานภุาพเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม  
 
นายอานุภาพได้ตอบข้อซกัถามของนายธงชยัว่า ภาวะภัยแล้งไม่มีผลกระทบต่อวตัถุดิบ

โดยปัจจบุนั ทัง้บริษัทและคูค้่า (Supplier) ได้มีการเตรียมการเพ่ือรองรับปัญหาภัยแล้งไว้แล้ว ยกตวัอย่าง
เชน่บริษัทมีการเตรียมการเพ่ือกกัเก็บน า้ส ารองไว้อยา่งน้อย 3-4 เดือน เป็นต้น 

 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณารับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
 
มตทิี่ประชุม วาระนีไ้มต้่องลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2558 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(“นายธนา”) เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ โดยนายธนาได้รายงานว่างบการเงินประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเง่ือนไขและผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎอยู่
ในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ าปี 2558 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ
บริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2558 
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามท่ีเสนอทกุประการ 
โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

เห็นด้วย  จ านวน  244,790,714 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 
0.42 บาทจากก าไรสุทธิของงวดการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมเป็นเงิน
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ทัง้สิน้ 126.56 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ท่ีจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัส ารองตา่งๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
 

ข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาเป็นดงันี ้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557* หมายเหตุ 
ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 313.92 364.16  
เงินปันผลตอ่หุ้นประจ าปี (บาทตอ่หุ้น) 0.42 1.53  
-เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - 1.22 

 
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากงวดการด าเนินงาน  
3 เดือนแรกของปี 2557 และก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2557 
(ก ำไรสทุธิในไตรมำสแรกของปี 2557 เท่ำกบั 
134.3 ลำ้นบำท)  

-เงินปันผลในสว่นที่เหลอื (บาทตอ่หุ้น) - 0.31 
 

จ่ายเงินปันผลจากงวดการด าเนินงาน  
1 เม.ย.2557 – 31 ธ.ค.2557  
(ก ำไรสทุธิในไตรมำสที ่2 – 4 ของปี 2557 เท่ำกบั 
229.9 ลำ้นบำท)  

รวมการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด (ล้านบาท) 126.56 367.73  
หมายเหต ุ*บริษัทน าหุ้นเข้าจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในวนัที่ 25 มิถนุายน 2557 

 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายเม่ือได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2559 

  อนึ่ง บริษัทไม่จ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรก าไร
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้วเป็นจ านวน 30,462,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 

  นายธนัช ธัชวรานันท์ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าเหตุใดในปี 2558 บริษัทจึง
จา่ยเงินปันผลจ านวน 0.42 บาทตอ่หุ้นจากก าไรสทุธิของงบการเงินรวมซึ่งมีจ านวนประมาณ 270 ล้านบาท 
โดยปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.31 บาทต่อหุ้ นจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวมซึ่งมีจ านวน
ประมาณ 370 ล้านบาท  
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิตเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลตามนโยบายท่ี
ก าหนดไว้ คือ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้และหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
เทา่นัน้  

 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้   
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีเสนอทุกประการ โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

เห็นด้วย  จ านวน  244,790,714 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคับบริษัทก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
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ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากต าแหน่งในจ านวนท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกับจ านวน 1 ใน 3 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

 
  ปัจจบุนักรรมการของบริษัท มีจ านวน 9 คน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 นี ้
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด มีจ านวน 3 คน คือ  
 1. นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายธนา เธียรอจัฉริยะ  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 3. นายสรัุตน์ ประลองศลิป์ ต าแหนง่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

  ทัง้นี ้ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 คน ออกจากท่ีประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะ
เสร็จสิน้ และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวนัท่ี 6 มกราคม 2559 – 6 กมุภาพนัธ์ 2559 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอช่ือกรรมการมายงับริษัท 
 
  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้าน
ตา่งๆ ตามความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงาน
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตัง้
กรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 คน ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเลือกตัง้ให้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ได้แก่          
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นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายธนา เธียรอัจฉริยะ และนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
โดยแยกเป็นรายบคุคลเป็นดงันี ้  
 

1. นายอดศัิกดิ์ รักอริยะพงศ์ 
  เห็นด้วย  จ านวน  244,653,914  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9441 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     127,500  เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0520 
  งดออกเสียง จ านวน       9,300  เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0037 
   บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00 
 
 

2. นายธนา เธียรอัจฉริยะ 
  เห็นด้วย  จ านวน 244,781,414  เสียง  คดิเป็นร้อยละ 99.9962  

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00 
  งดออกเสียง จ านวน        9,300  เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0037 

บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00 
 

3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ 
เห็นด้วย  จ านวน  244,781,414  เสียง  คดิเป็นร้อยละ 99.9962 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสียง จ านวน         9,300  เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0037 
บตัรเสีย  จ านวน            0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2559 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยค านึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ รวมทัง้ปริมาณธุรกรรมท่ี
จะเพิ่มขึน้ในปี 2559 เช่น มีการร่วมทุนทางธุรกิจกับผู้ ร่วมทุนท่ีมีศกัยภาพ และการท ากลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือ
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สร้างยอดขาย เป็นต้น จึงเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2559 เป็นจ านวนไมเ่กิน 7,000,000 บาท ดงันี ้
 

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบีย้ประชุม 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
2559 2558 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 144,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 120,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการบริษัท 144,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครัง้ 120,000 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 2559 โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัทในการจดัสรร 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 

  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 อนึ่ง ใน
วาระนีก้รรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระท่ีออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามท่ีเห็นสมควร
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเน่ืองจากเป็นการก าหนดคา่ตอบแทนทัง้คณะมิใช่
เป็นการให้คา่ตอบแทนแก่คนใดคนหนึง่เป็นการเฉพาะ  
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็นดงันี ้
   เห็นด้วย  จ านวน  238,539,414 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.4462 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     6,241,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ  2.5495 
งดออกเสียง จ านวน        10,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0042 
บตัรเสีย  จ านวน           0  เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00 
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วาระทึ่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2559 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบงัคบับริษัทก าหนดว่า ให้  
ท่ีประชุมสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีนัน้     
โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าท่ีใดๆ ในบริษัท 

  

ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยตลอดจนก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

 

1. การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งดงัมีรายนามต่อไปนี เ้ป็นผู้สอบบญัชี
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2559   

1. คณุสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4409 หรือ 
 (คณุสรีุย์รัตน์เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ตัง้แตปี่ 2555-2557)  
2. คณุพรทิพย์   ริมดสุิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  5565 หรือ       
    (คณุพรทิพย์เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี คือ ตัง้แตปี่ 2558)      
3. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  8509       

                  

      ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  RSM 
Indonesia  เป็นผู้สอบบญัชีของ PT. Sappe Indonesia และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก BDR Consult Spol. s.r.o.  
เป็นผู้สอบบญัชีของ Sappe Europe s.r.o. ประจ าปี 2559  
 

      ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น 
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
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2. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (รายละเอียด
ปรากฎตามตารางด้านล่างนี)้ ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเท่ากับในปี 2558 พร้อมกันนี ้ขออนุมตัิ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน เชน่ คา่เดนิทาง คา่เอกสาร/สิ่งพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดตอ่ส่ือสาร แตไ่ม่เกินร้อยละ 10 ของ
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีในครัง้นีด้้วย   

 

บริษัท ส านักงานสอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 

บริษัท เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) KPMG 1,485,000 1,350,000 เพ่ิมขึน้  10% 
PT. Sappe Indonesia RSM Indonesia 216,000 187,500 เพ่ิมขึน้ 15% 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 264,000 256,000 เพ่ิมขึน้ 3% 
รวม 1,965,000 1,793,500 เพ่ิมขึน้ 9.5% 

   

  ส าหรับค่าสอบบญัชีท่ีเสนอในปีนี ้พิจารณาจากปริมาณธุรกรรมท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทและ
บริษัทย่อยท่ีจะด าเนินการภายในปี 2559 นี ้และการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว 
ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญ ชีประจ าปี 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

 

แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในตา่งประเทศและใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีรายอ่ืน
ก็ตาม แตบ่ริษัทย่อยก็สามารถจดัส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามก าหนดเวลา จึง
มัน่ใจได้วา่บริษัทจะมีการจดัท างบการเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนในปี 2559 ของบริษัท เซ็ปเป้ 
โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัทย่อยอ่ืนท่ีถือหุ้นโดย บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั จะ
ผา่นการพิจารณาอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนของงาน
บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ซึ่งได้แก่ การสอบทานการควบคุมท่ีเก่ียวกับสิทธิการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
(Access Right Controls Review) และการรายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทกับบริษัทอ่ืนใน
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ประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกับส านักงานสอบ
บญัชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็นจ านวนเงินรวม 704,000 บาท  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น   
 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2559  
รวมทัง้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
และขออนมุตัิคา่ใช้จ่ายอ่ืน เช่น คา่เดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ คา่ไปรษณียากร คา่ติดตอ่ส่ือสาร แตไ่ม่เกิน
ร้อยละ 10 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีพร้อมกนัในครัง้นีด้้วย   
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้โดยให้
คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2559  

                       ช่ือ  เลขทะเบียน      จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
1. คณุสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง      4409  3 ปี (ตัง้แตปี่ 2555 - 2557) 
2. คณุพรทิพย์   ริมดสุิต 5565       1 ปี (ในปี 2558) 
3. คณุบณัฑิต   ตัง้ภากรณ์          8509                   -  

 
ในส่วนของบริษัทย่อย ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก BDR Consult Spol. 

s.r.o. เป็นผู้ สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o. และ RSM Indonesia เป็นผู้ สอบบัญชีของ PT. Sappe 
Indonesia ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท พร้อมทัง้อนมุตัิคา่ใช้จ่ายอ่ืน เช่น คา่เดนิทาง คา่เอกสาร/สิ่งพิมพ์ คา่ไปรษณี
ยากร คา่ติดตอ่ส่ือสาร แตไ่ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบญัชี โดยผลการนบัคะแนนของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้  
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เห็นด้วย  จ านวน     244,782,714  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9967 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน           8,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0032 
บตัรเสีย  จ านวน   0  เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00 

 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ แจ้งว่าท่ีประชมุได้พิจารณาตามวาระท่ี 1 ถึง 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระ
ท่ี 8 ซึ่งเป็นการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ตอ่ท่ีประชมุนัน้ เน่ืองจากตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ท่ีประชุมจึงควร
พิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดโดยรวม  
 

 ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น
ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้ซกัถามและ
แสดงความคดิเห็นดงันี ้
 

1. นายธนชั ธชัวรานนัท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคดิเห็นดงันี  ้
 

1.1 สอบถามว่าบริษัทเร่ิมเข้าไปจ าหน่ายสินค้าในประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย
ตัง้แตปี่ พ.ศ.ใด และเมืองหลกัๆ ในประเทศจีนท่ีบริษัทเข้าไปจ าหนา่ยสินค้าคือเมืองใด 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิตเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 
 

นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า บริษัทได้จัดตัง้บริษัท  PT. Sappe 
Indonesia และเข้าไปขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียเม่ือประมาณ 3 ปีท่ีแล้ว ทัง้นี ้ขอมอบหมายให้นาง
ญาตา อ่อนอิน ผู้ อ านวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ (“นางญาตา”) เป็นผู้ตอบข้อซกัถามเก่ียวกับการ
ขายสินค้าในประเทศจีน 
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  นางญาตาได้ตอบข้อซกัถามของนายธนชัว่า บริษัทได้เร่ิมเข้าไปขายสินค้าในประเทศจีน
ตัง้แต่เม่ือประมาณ 7 ปีท่ีแล้ว และบริษัทเร่ิมมียอดการสัง่ซือ้สินค้าจากประเทศจีนมากขึน้เม่ือประมาณ 6 
ปีมาแล้ว โดยบริษัทส่งสินค้าไปจ าหน่ายตามหวัเมืองหลกัใน Tier1, Tier2 และ Tier3 โดยเน้นการส่งสินค้า
ไปจ าหน่ายในภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งมีประชากรจ านวนมาก ส่วนทางเหนือ ก็มีการส่งสินค้าไป
จ าหนา่ยอยูบ้่าง  
 

  1.2 ขอสอบถามว่า ความนิยมด่ืมน า้ผลไม้ในแถบทางใต้ของจีนนัน้ มีความนิยมสูงขึน้
หรือไม ่และนิยมบริโภควุ้นมะพร้าวหรือไม่ โดยเฉพาะเมืองทางใต้ เช่น เฉินต ูคนุหมิง เป็นต้น เน่ืองจากเป็น
เมืองท่ีไม่ติดทะเลและมีประชากรหนาแน่น ซึ่งหากบริษัทสามารถขายสินค้าในเมืองเหลา่นีไ้ด้ก็จะสามารถ
เพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี ้นายธนัชได้เล่าประสบการณ์ท่ีตนเคยไปรับประทานอาหารท่ี
ประเทศจีน และเห็นว่าชาวจีนนิยมด่ืมน า้ส้มคัน้ท่ีมีเนือ้ส้มผสมอยู่ จึงเป็นข้อสนันิษฐานว่าชาวจีนอาจนิยม
ด่ืมน า้ผลไม้ชนิดท่ีมีเนือ้ผลไม้ผสมก็ได้ 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายธนัชว่า ผู้ บริโภคชาวจีนค่อนข้างนิยมบริโภค
ผลไม้ไทย รวมทัง้นิยมบริโภคสินค้าท่ีมาจากประเทศไทยด้วย โดยบริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมน าน า้ผลไม้ท่ีผสมชิน้
เนือ้วุ้นมะพร้าวเข้าไปจ าหนา่ยในประเทศจีน ซึง่ได้รับผลตอบรับท่ีคอ่นข้างดี ดงันัน้ จึงเป็นเหตผุลว่าเหตใุด
จงึมีสินค้าท่ีลอกเลียนแบบคอ่นข้างเยอะในประเทศจีน  

  1.3 ขอสอบถามว่าอะไรคือเคล็ดลับท่ีท าให้บริษัทประสบความส าเร็จในการจ าหน่าย
สินค้าในตลาดตา่งประเทศอย่างมาก 

    

  นายอดิศกัดิ์ตอบข้อซกัถามของนายธนชัว่า บริษัทเน้นในการจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นจดุเด่น
ของประเทศไทย เช่น วุ้นมะพร้าว โดยวุ้นมะพร้าวเป็นวัตถุดิบท่ีไม่ได้มีอยู่ในทุกประเทศ ซึ่งแหล่งท่ีมีวุ้น
มะพร้าวคุณภาพดีมีเพียงประเทศไทย อินโดนีเซีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศเท่านัน้ 
เพราะฉะนัน้ หากบริษัทเลือกท่ีจะจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นจดุเดน่จดุแข็งของประเทศไทยและคดัสรรแตว่ตัถดุิบ
ท่ีมีคุณภาพแล้ว สินค้าของบริษัทจะเป็นจุดแข็งเม่ือน าไปจ าหน่ายในต่างประเทศด้วยเช่นกัน และด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนท่ีนิยมและช่ืนชอบสินค้าท่ีผลิตจากประเทศไทยเน่ืองจากมัน่ใจในคณุภาพ
สินค้ามากกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศจีน ประกอบกับประเทศแถบทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็ไม่ค่อยมี
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มะพร้าว ดงันัน้ เม่ือผู้บริโภคได้ทดลองชิมสินค้าของบริษัทย่อมติดใจในรสชาติ จึงถือเป็นโอกาสในการท า
ธุรกิจของบริษัทท่ีไมต้่องแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในประเทศจีน ยโุรป หรืออเมริกาอีกด้วย 

 1.4 ตามข้อมูลในรายงานประจ าปีท่ีแจ้งว่า บริษัทไม่มีปัญหาเร่ืองวุ้นมะพร้าวขาดตลาด
และสามารถควบคุมคุณภาพได้ จึงขอสอบถามว่าหากบริษัทมียอดขายเพิ่มเป็น 2 เท่าโดยกระทันหัน 
บริษัทยงัสามารถควบคมุคณุภาพและปริมาณของวุ้นมะพร้าวได้หรือไม ่อยา่งไร 

  นายอดิศกัดิ์ตอบข้อซกัถามของนายธนัชว่า ในปัจจุบนับริษัทมีฝ่าย Demand Supply ท่ี
ท าหน้าท่ีคาดการณ์ความต้องการการใช้วตัถุดิบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกไตรมาสหรือทุกปีเพ่ือมิให้วตัถุดิบ
ขาดแคลน จึงท าให้บริษัทสามารถควบคมุคณุภาพและปริมาณความต้องการวตัถดุิบได้ ทัง้นี ้ในอดีตท่ีผา่น
มา บริษัทเคยมีเหตกุารณ์ยอดขายเพิ่มสงูขึน้อย่างมากเช่นกนั แตบ่ริษัทก็สามารถจดัหาวตัถดุิบได้เพียงพอ
ในการผลิตสินค้า 

1.5 ขอสอบวา่บริษัทมีการควบคมุความสม ่าเสมอของรสชาตสิินค้าได้อยา่งไร 

 นายอานุภาพตอบข้อซักถามนายธนัชว่า ในการผลิตบริษัทมีการตัง้เกณฑ์มาตรฐานท่ี
ยอมรับได้อยูเ่พ่ือควบคมุคณุภาพสินค้าท่ีผลิตออกมา  

2. นายณัฐนันท์ โชติขจรไทย ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ในส่วนของตลาด
ต่างประเทศ บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในทุกตลาดท่ีบริษัทเข้าไปจ าหน่ายสินค้า          
ใชห่รือไม ่

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซักถามของนายณัฐนันท์ว่า เน่ืองจากบริษัทไม่มีนโยบายการ
เปิดเผยรายช่ือประเทศคูค้่าเป็นรายประเทศ บริษัทจึงขออนญุาตตอบเฉพาะการจ าหน่ายสินค้าในประเทศ
อินโดนีเซียว่า ในร้านสะดวกซือ้บางแห่ง (Convenience Store) นัน้ สินค้า โมกุ โมกุ มีส่วนแบ่งการตลาด
อยูใ่นอนัดบัสามในประเภท Juice Drink  
   

 3. นายพณิชย์ เดน่รัศมีเทพ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นเคร่ืองจกัร ไม่ทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการตดัคา่เส่ือมราคาอย่างไร และจะตดัคา่เส่ือมราคา
หมดภายในก่ีปี 
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 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอเนก ลาภสุขสถิต ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน 
(“นายอเนก”) เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 
 

  นายอเนกได้ตอบข้อซักถามของนายพณิชย์ว่า บริษัทมีนโยบายการตดัค่าเส่ือมราคาใน
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเป็นระยะเวลา 5-10 ปี อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นระยะเวลา 5-20 ปี เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 4-15 ปี เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านักงานเป็นระยะเวลา 3-20 ปี 
ยานพาหนะเป็นระยะเวลา 5-8 ปี ซึง่ทรัพย์สินแตล่ะรายการจะมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองระยะเวลาการตดั
คา่เส่ือมราคา ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาถึงอายกุารใช้งานของตวัทรัพย์สินนัน้ๆ เป็นส าคญั เพ่ือให้การตดัค่า
เส่ือมราคาของทรัพย์สินมีความแมน่ย าและใกล้เคียงกบัอายกุารใช้งานจริงให้มากท่ีสดุ  

 

4.  นายสมเจน สขุศรีพาณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นดงันี  ้
 

4.1 ขอสอบถามว่าสดัสว่นสินค้าท่ีใช้น า้ตาลเม่ือเทียบกบัยอดขายรวมวา่มีประมาณเทา่ใด 
และภาษีน า้ตาลท่ีก าลงัจะบงัคบัใช้จะกระทบกบัการขาย เซ็ปเป้ บวิติ ดริง้ค์ หรือไม่ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่ม
ท่ีมีรสหวานแต่ไม่ผสมน า้ตาล และการบงัคบัใช้ภาษีน า้ตาลในประเทศอินโดนีเซียจะกระทบกับยอดขาย
สินค้าของบริษัทหรือไม ่

  

  นางสาวปิยจิต ตอบข้อซกัถามของนายสมเจนว่า สดัส่วนของสินค้าท่ีจ าหน่ายในประเทศ
นัน้ ยอดขายส่วนใหญ่จะเป็น เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายสินค้าทัง้หมด ล าดบั
รองลงมาคือ กาแฟเพรียว ทัง้นี ้เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ค์ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ได้ผสมน า้ตาลอยู่แล้ว ดงันัน้ หากมี
การบงัคบัใช้ภาษีน า้ตาลแล้วบริษัทจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยมากเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีผลิตและ
จ าหนา่ยเคร่ืองดื่มรายอ่ืน  
 

  อย่างไรก็ตาม หากมีการบงัคบัใช้ภาษีน า้ตาลในสินค้าท่ีจ าหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย
หรือประเทศใดๆ ก็ตาม ก็ไม่เป็นการยากท่ีบริษัทจะคิดค้นพฒันาสินค้าใหม่ท่ีไม่มีส่วนผสมของน า้ตาลแต่
ยงัให้รสชาตท่ีิดีได้อยู ่เพ่ือรองรับกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของแตล่ะประเทศท่ีบริษัทน าสินค้าเข้าไปจ าหนา่ย 

   

4.2 บริษัทมีข้อมลูของประเทศท่ีมีการเก็บภาษีน า้ตาลแล้วว่ามีผลกระทบตอ่บริษัทผู้ผลิต
มากหรือไมอ่ยา่งไร 
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นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามนายสมเจนวา่ หากมีการบงัคบัใช้ภาษีน า้ตาลจริง สิ่งท่ีจะ
เกิดขึน้ก็คือจะมีการแบ่งภาระไปให้ผู้บริโภคเน่ืองจากมีต้นทนุท่ีสงูขึน้ราคาของสินค้าก็จะต้องสงูขึน้เช่นกนั 
นอกจากนี ้นายอดิศกัดิ์ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากมองในแง่ดีแล้ว การเก็บภาษีน า้ตาลจะเป็น
การเพิ่มข้อได้เปรียบให้แก่สินค้าของบริษัทด้วยซ า้ เน่ืองจากสินค้าของบริษัทท่ีขายดีในตลาดในประเทศ 
เชน่ กาแฟเพรียว นัน้เป็นสินค้าท่ีไมมี่สว่นผสมของน า้ตาล 
   

  4.3 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ของบริษัทมีสดัสว่นคอ่นข้างสงูเม่ือเทียบกบั
บริษัทเคร่ืองดื่มชัน้น าอ่ืนๆ ยกตวัอยา่ง เช่น คา่ใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) ปีล่าสดุอยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 18 ของรายได้รวม แตบ่ริษัทชัน้น าอ่ืนๆ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 12 ของรายได้รวม จึงขอสอบถามว่า
บริษัทจะมีการควบคมุคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากกวา่นีไ้ด้อยา่งไร 

  คณุปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามนายสมเจนวา่ บริษัทมีสินค้าอยูห่ลายแบรนด์ ซึ่งแตล่ะแบรนด์
ก็มีการท าการตลาดในหลายๆ ประเทศ เพราะฉะนัน้ Business Model ของบริษัทกบัคูแ่ข่งหรือบริษัทอ่ืนๆ 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจจะไมเ่หมือนกนั และอาจจะไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัโดยตรงได้ อยา่งไรก็
ตาม บริษัทจะรับข้อเสนอแนะนีไ้ว้เพ่ือพิจารณาหาวิธีควบคมุคา่ใช้จา่ยในการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

  4.4 เน่ืองจากปัจจบุนัทีวีดิจิตอลมีช่องมากขึน้ ซึ่งมีคา่โฆษณาท่ีถกูกว่าช่องธรรมดา จึงขอ
สอบถามวา่บริษัทได้มีการพิจารณาท าโฆษณาทางชอ่งเหล่านีห้รือไม่ 

  นายเมธีได้ตอบข้อซกัถามนายสมเจนว่า บริษัทมีการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ส่ือ
โฆษณา (Media Efficiency) กบัเงินท่ีลงทนุไปอยูแ่ล้ว เพ่ือพิจารณาวา่ตรงกบักลุม่เป้าหมายหรือไม ่ 

  นอกจากนี ้นายอดิศักดิ์ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจะมี
สดัสว่นมากขึน้อยู่แล้ว เน่ืองจากเป็นเร่ืองของการสร้างแบรนด์ โดยทีมการตลาดของบริษัทมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงความคุ้มคา่ก่อนทกุครัง้ 
 

  4.5 ขอสอบถามวา่อตัราก าไรข้างต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัท คาดวา่จะอยู่
ประมาณเทา่ใด 

 

  นางสาวปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของนายสมเจนว่า ในปีท่ีแล้วบริษัทมีอตัราก าไรข้างต้น 
ประมาณร้อยละ 39.5 ของรายได้รวม ซึ่งปีนีบ้ริษัทคาดการณ์ว่าจะท าได้ดีขึน้จากปีท่ีแล้วเน่ืองจากบริษัทมี



 

40 
 

โครงการลดคา่ใช้จ่ายในการผลิตหลายโครงการ เช่น ลดจ านวนกรัมของเม็ดพลาสติก และมีการรวมฐาน
การผลิตมาท่ีโรงงานคลอง 13 ซึง่จะลดคา่ใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าอีกด้วย ซึง่คาดการณ์วา่จะท าให้ต้นทนุ
การผลิต (COG) ปรับตวัดีขึน้และคาดวา่อตัราก าไรข้างต้นของปีนีน้า่จะดีกวา่ปีท่ีผา่นมา 

 

5. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธ์ิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคณุและชมเชยบริษัทท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์บริษัทให้สามารถแสดงผลบนจอสมาร์ทโฟนและปรับปรุงเนือ้หาในเว็บไซต์ตามท่ีตน
ได้เสนอไปเม่ือการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีท่ีผา่นมา  

 

นอกจากนีน้ายสวุิทย์ได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้
 

5.1 ในส่วนของ เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ นัน้ขอชมเชยว่ามีการปรับปรุง Packaging ได้
สวยงามและดพูรีเม่ียมมากขึน้ แตใ่นสว่นของโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ขอเสนอแนะให้บริษัทส่ือสารข้อมลูว่า
สินค้าชนิดนีมี้การปรับสตูรให้มีประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคมากขึน้ และลดความหวานลงร้อยละ 25 จากสตูรเดิม 
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ไปยังผู้ บริโภคเพิ่มเติม และมิให้ผู้ บริโภคเข้าใจเพียงว่าสินค้ามีเพียงการ
ปรับปรุง Packaging เทา่นัน้ 

 

 5.2 ตามงบการเงิน จะเห็นวา่ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 จ านวนอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross 
Profit Margin) ลดลง ซึ่งอาจมีเหตุมาจากการติดตัง้สายการผลิตใหม่และอาจต้องใช้เวลาในการปรับ
เคร่ืองจักรให้สามารถเดินเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากสอบถามว่าในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 
บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับเคร่ืองจักรท่ีติดตัง้ใหม่อีกหรือไม่ และเคร่ืองจักรดังกล่าวสามารถเดิน
สายการผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพแล้วหรือยงั 
  

 นายอานุภาพได้ตอบข้อซักถามของนายสุวิทย์ว่า ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 บริษัทได้
ด าเนินการในส่วนโรงงานพร้อมกันหลายอย่างทัง้การติดตัง้สายการผลิตใหม่ การทดลองเดินเคร่ืองจักร 
(Test Run) การปรับปรุงฝาขวดให้เป็นแบบ Short Neck การรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมายัง
โรงงานคลอง 13 การทดลองผลิตสินค้าจ านวนน้อยๆ โดยใช้สายการผลิตเดมิ ซึง่ทกุอยา่งได้ด าเนินการและ
เสร็จสิน้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 ทัง้นี ้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 นี ้บริษัทคาดการณ์ว่าต้นทนุการผลิต 
(COG) จะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติ และคาดการณ์ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ตามท่ี
คาดการณ์ไว้ 
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  5.3 ขอสอบถามเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศว่า ยอดขายสินค้า
ตา่งประเทศเป็นสกุลเงินอะไรบ้าง สดัส่วนของการช าระคา่สินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร เป็น
เท่าใด และเม่ือสกุลเงินรูเปียแข็งค่าขึน้ บริษัทจะปรับเปล่ียนนโยบายการช าระค่าสินค้ากลับเป็นรูเปีย
หรือไม่ ทัง้นี ้นโยบายเพ่ือลดความเส่ียงซึ่งมาจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ
ของบริษัทเป็นอยา่งไร 

  

  คณุปิยจิตได้ตอบข้อซกัถามของคณุสุวิทย์ว่า การช าระคา่สินค้าด้วยเงินตราตา่งประเทศ
นัน้ ปัจจุบนัสดัส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 75 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ส่วน
สกลุเงินยโูรมีสดัส่วนคอ่นข้างน้อยอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5 ทัง้นี ้การจ าหนา่ยสินค้าไปยงัประเทศอินโดนีเซีย 
บริษัทยงัคงให้มีการช าระคา่สินค้าเป็นสกลุเงินไทยบาทเชน่เดมิ 
 

 ส่วนนโยบายเพ่ือบริหารความเส่ียงซึ่งมาจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศนัน้ ตอนนีบ้ริษัทมีนโยบายการป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างประเทศได้ (Hedging) ได้ร้อยละ 100 ของยอดขายต่างประเทศเดือนนัน้ๆ ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามดลุพินิจและตามความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ  
  

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทา่นอ่ืนว่ามีผู้ใดประสงค์จะซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมแล้ว 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษัทในวนันี ้
โดยบริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมแจ้งไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิด
การประชมุ 

 
ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 ลงช่ือ__________________________ประธานท่ีประชมุ 

                               (นายนที อ่อนอิน) 
 
            ลงช่ือ___________________________เลขานกุารบริษัท     
  (นางสาวศรัณยา ธนาวดี)    


