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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

ดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Orchestra บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอส พี อาเขต แขวงบางกะปิ เขตหัวหมาก 
กรุงเทพมหานคร 10240 

ก่อนเริ ่มการประชุม นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท และพิธีกรผู้ทำหน้าที ่ดำเนินการประชุม 
(“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในวันนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือ หลักเกณฑ์ใดๆ ที่ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง กล่าวแนะนำ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายนามดังนี้ 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดศิักดิ์  รักอริยะพงศ ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนันท์  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
5. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
6. นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกูรศร ี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสุรตัน์ ประลองศิลป ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ 
10. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  

ผูบ้รหิารบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหนา้ที่การเงิน 
2. นายวรพงศ์    เกียรติดำรงวงศ ์ ประธานเจ้าหนา้ที่การขายและการตลาด 
3. นางญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหนา้ที่พัฒนานวตักรรมองค์กร  
4. นางสาวกลัยาพร สกุตลากุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธรุกจิระหว่างประเทศ 

ผูบ้รหิารบรษิทั ออล โคโค กรุป๊ จำกดั 
1. นายเข็มทัศน์ มนัสรังษ ี ประธานบริษัท  
2. นางวราภรณ์ มนัสรังษ ี กรรมการผูจ้ัดการ 

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั 
1. นางสาวสุรีย์รตัน์ ทองอรุณแสง กรรมการบรหิารสอบบญัช ี

ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั สำเภากฎหมายและการบญัช ีจำกดั 
1. นายศุภ์พะกิจ กีรติสุนทร  ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ 
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อนึ่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จาก
จำนวนกรรมการ 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั ้งนี ้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีก  

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม และสิทธิในการแสดงความเห็น ให้ที่ประชุม
รับทราบดังนี้  

ขั้นตอนการดำเนินการประชุม 
1. การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง

รายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนใหน้ับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่  
3. การนับคะแนนเสียง

3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านัน้ แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง 

3.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่
ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

4. หลังจบการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงได้ ผ่านช่องทาง DAP E-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยมีเวลาลงคะแนนเสียง 2 นาที ทั้งนี้ 
หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้
นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของ DAP E-Shareholder 
Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว 

6. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ตามที่
บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

สิทธิในการแสดงความเห็น 
เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามสามารถดำเนินการ

ได้ 2 วิธีดังนี ้
1. กรณีถามผา่นชอ่งทาง DAP E-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน

ช่องทาง DAP E-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านและตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม 
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2. กรณีที่ต้องการถามด้วยตนเอง หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง DAP E-
Shareholder Meeting เรียบร้อยแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามด้วยตนเองผ่านระบบ Webex เป็นลำดับถัดไป โดยใช้
ฟังก์ชั่นการยกมือ (Raise Hand) และโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำ
การเปิดไมค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตามลำดับ 

อนึ่ง การเสนอข้อคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านประสงค์จะแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องอื่น  ๆขอให้ท่านเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและ
มีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและการลงคะแนนเสียงผ่าน
ทางระบบ DAP E-Shareholder Meeting มากขึ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์แนะนำวิธีการใช้งานเพื่อให้
เข้าใจก่อนเริ่มประชุมอีกครั้ง 

เริ่มการประชุม : เวลา 13.30 น. 

นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 12 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 146 ราย รวม
ทั้งหมดจำนวน 158 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 247,431,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.2908 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้ง แจ้งว่าในปีนี้จะไม่มีสักขีพยานเพื่อตรวจการนับคะแนน 
เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting  

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎตามหนงัสอืเชญิประชุมที่
ได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถอืหุ้นทกุท่าน ดังตอ่ไปนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ

วาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นในครั ้งนี้ ได้อย่างสะดวก บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564  

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมือ่วันที่ 3 

สิงหาคม 2563 ตามที่ไดจ้ัดสง่ใหผู้้ถอืหุ้นทุกทา่นพร้อมหนังสอืเชิญประชมุแล้ว  

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

เห็นด้วย จำนวน 247,465,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ – 

วาระที ่3 รบัทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบรษิทัประจำป ี2563 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ปรากฎตามรายงานประจำปีของบริษัท และ

คำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และ
ก่อนทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ยังเป็นเรื่องที ่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปจัจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ต่อจากนั้น  นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร (“นางสาวปิยจติฯ”) และนายอเนก 
ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ (“นายอเนกฯ”) ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยสรุป
สาระสำคัญดังต่อไปนี ้

1. ผลการดำเนนิงานดา้นการเงนิ ประจำป ี2563 (2020 Financial Performance)
o ยอดขาย (Sale) ในปี 2563 จำนวน 3,268.1 ล้านบาท ลดลงจากปทีี่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 0.95 โดยมสีัดส่วน

การขายในประเทศ จำนวน 1,512 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา และการขายต่างประเทศ จำนวน 1,756.1 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9 เมือ่เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา  

o อัตรากำไรสทุธติอ่ยอดขาย (Net Profit Margin)  ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 386 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 11.8 ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที ่402.7 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากผลขาดทุนจาก
การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสำหรับเครื่องดื่มบางกลุ่ม  

o ต้นทุนขาย (Cost of Goods) ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ที่ร้อยละ 63.3 ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจ B’lue ,
ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) และภาษีสรรพสามิต สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 58.7 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 
59.5 มาจากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ป ี

o ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) ในปี 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ
13.8 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 14.9 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

o คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (Administrative Expenses) ในปี 2563 สัดสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย
อยู่ที่ร้อยละ 9.2 สูงกว่าปทีี่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 8.8 

นายอเนกฯ รายงานเพิ่มเติมว่าในปี 2563 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วน
การส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 55 แบ่งออกเป็น ทวีปเอเชียร้อยละ 36.2 กลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 11.8 และกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางและอื่นๆ ร้อยละ 7 สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 45  
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บริษัทมีสัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Fruit Juice / Juice Drink 
มีสัดส่วนยอดขายรอ้ยละ 53.9 ของยอดขายทัง้หมด 2) กลุ่มสินค้า Functional Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 21.5 ของยอดขาย
ทั้งหมด 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 7.5 ของยอดขายทั้งหมด 4) กลุ่มสนิค้า Healthier Snack มี
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 6.7 ของยอดขายทั้งหมด และ 5) กลุ่มสินค้า All Coco มสีัดส่วนยอดขายรอ้ยละ 9.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมี 
Portfolio ทีห่ลากหลาย และมีการกระจาย Portfolio ทีด่ีทั้งในเชงิชอ่งทางการจำหน่ายและผลติภัณฑ์ 

2. ตลาดในประเทศ (Domestic Market)
o จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมการบริโภคโดยหันมาใส่ใจ

สุขภาพมากขึ้น จนกลายเป็นกระแสรักสุขภาพ ทำให้ตลาดในประเทศมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแสดังกล่าว โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่ม Functional Drink Category และ Healthier Snack 

o ช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทมุ่งเน้นขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน E-commerce แพลตฟอร์ม มีการเติบโต
อยู่ในระดับ 3 หลัก ซึ่งเป็นช่องทางที่บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง และแม้ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 
บริษัทยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development : NPD) จำนวน 17 SKUs  

3. ธรุกจิระหวา่งประเทศ (International Business)
o ภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.3 ในขณะที่

ภูมิภาคตะวันออกกลางและอื่นๆ มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 22.8 อันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันมีแนวโน้มคลี ่คลายลง เช่นเดียวกับภูมิภาคเอเชียที่เป็นตลาดใหญ่ที ่สุด ซึ ่งได้ร ับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศ 
(Lockdown) ในช่วงการแพร่ระบาดโควิค-19 ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 12.6  

o สำหรับการตลาด บริษัทมุ่งเน้นทำการตลาดในรูปแบบ In-Home consumption เพื่อให้สินค้าของบริษัทเข้า
ไปอยู่ในบ้านของผู้บริโภคให้มากขึ้นตามแนวคิด Share of freeze และยังคงทำการตลาด Digital อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ ไม่สูงมาก นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการให้สินค้าเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ  

4. บรษิทั ดานอ่น เซป็เป ้เบฟเวอเรจส ์จำกดั
o ในปี 2563 ผลิตภัณฑภ์ายใต้แบรนดบ์ลู (B’lue) มียอดขายเติบโตรอ้ยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบจากปทีี่ผ่านมา
o มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ (New product development : NPD) จำนวน 5 SKUs ซึ่งเกิดจากทัง้ความร่วมมือ

ในการวิจยัและพัฒนาร่วมกัน ได้แก่ บลู วิตามิน เจลลี่ (B’lue Vitamin Jelly) 2 รสชาติ  และการสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ได้แก่ บลู แคสตัส 
(B’lue Cactus) บลู โมฮิโต้ (B’lue Mojito) และ บลู ซี 200% กลิ่นซีตรัส (B’lue C200 Citrus) ซึ่งล้วนสนับสนุนยอดขายใหเ้พิ่มขึ้น
จากปีทีผ่่านมา 

o สำหรับการตลาด บริษัทเน้นการทำตลาดให้ครอบคลุม 360 องศา เช่น TV , Out Of Home Media , BTS
& MRT Media และ Online Media & Influencer เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทยังไดท้ำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับเกมสอ์อนไลน ์
ภายใต้ชือ่แคมเปญ “B’lue X Free Fire” ซึ่งไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดี และปัจจุบันไดเ้ปดิตัว Brand Ambassador คนแรกของแบ
รนด์เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว   

5. กลุม่ธรุกจิออล โคโค (All Coco)
o ในปี 2563 มียอดขาย 314.86 ล้านบาท คิดเป็นเติบโตรอ้ยละ 14 และมีกำไรสุทธิ 12.90 ล้านบาท คิดเป็น

เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 134 เมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา 
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o มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ (New product development : NPD) ที่เป็นไฮไลต์ ได้แก ่All Coco Easy Pudding
ที่ราคาย่อมเยาว์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าไดง้่ายขึ้น และ All Coco Snowflake in Pouch 

o การร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจรา้นอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อร่วมสรา้งสรรค์เมนูในรูปแบบใหม่ๆ และร่วม
นำเสนอสู่ผู้บริโภคผ่านการทำ Brand Collaboration เพื่อให้ผู้บริโภครู้จกัสินค้าและแบรนด์ All Coco มากยิง่ขึ้น 

ลำดับตอ่มา นางสาวปิยจติฯ  ได้รายงานทศิทางการดำเนนิงานในป ี2564 โดยสรุปสาระสำคัญ ดงันี ้
1. ธรุกจิระหวา่งประเทศ (International Business)
o มุ่งเน้นในตลาดต่างประเทศหลกัที่เริม่เห็นสญัญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกจิ
o การออกผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยาว์ (Value for Money) และนำเสนอสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อ

เสนอเป็นทางเลือกในรูปแบบ In-Home consumption
o มุ่งเน้นขยายช่องทางการขายและการตลาดในประเทศในกลุ่มยุโรป สหรฐัอเมริกา แคนาดา และ CLV
o มุ่งเน้นขยายช่องทางการขาย E-Commerce
2. ตลาดในประเทศ (Domestic Market)
o มุ่งสร้าง Brand awareness โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Functional Drink
o ให้ความสำคัญกับชอ่งทางการขาย General Trade และ Traditional Trade มากขึ้น
o การออกผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยาว์ (Value for Money) และปรับกลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ซึ่งได้
กระแสผลตอบรับอย่างดี

3. กลุม่ธรุกจิออล โคโค (All Coco)
o ลดจำนวนคาเฟ่ให้คงเหลือเฉพาะทำเลที่ตั้งที่ด ี และมุ่งขยายธุรกจิในรูปแบบ Catering, In the Box และ

Mobile Cafe ให้มากขึ้น
o การออกผลิตภัณฑใ์หม่มากขึ้น
o ขยายสวนมะพร้าวออกานิกส์มากขึน้ เพือ่รองรับความตอ้งการของลูกค้าในกลุ่มธุรกจิอตุสหกรรม
o มุ่งเน้นขยายช่องทางการขาย E-Commerce

ต่อมา ประธานฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์เรื่องกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) ที่บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทีย่ั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจ “เราจะทำใหช้วีติผูค้นดขีึน้ ผ่านจติวญิญาณที่สรา้งสรรค์ของเรา” โดย
ตลอดปี 2563 บริษัทได้ดำเนินโครงการ เช่น 1) โครงการวาน หว่าน ว่าน ที่บริษัทพัฒนาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานมากว่า 3 ปี และ
พัฒนาต่อยอดออกผลิตภัณฑเ์จลแอลกอฮอล์ที่มีสว่นผสมจากว่านที่ชาวบ้านปลูก 2) โครงการลานสนามเดก็เลน่ BBL (Brain-Based 
Learning) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานของชาวบ้านในชุมชนรอบโรงงาน 3) โครงการ Leader in me เพื่อส่งเสริมให้
เด็กๆ กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำในตัว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆ ต่อไปในอนาคต และ4) โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน 
เพื่อสง่เสรมิการแยกขยะ และนำพลาสตกิที่ไดไ้ปผลติชดุ PPE มอบใหโ้รงพยาบาล พร้อมเคียงข้างรับมือในช่วงโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งทุก
โครงการที่บริษัทตั้งใจทำตลอดปี 2563 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)  

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้ 
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1. นายอภนินัท ์จริโกเมศ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามดงันี้
1.1 สอบถามวา่ในช่วงปีทีผ่่านมาบริษัทได้มีการให้ข้อมูลเรือ่งธุรกิจกญัชา และกัญชง จึงขอสอบถามว่า

บริษัทมีแผนทีจ่ะเข้าสู่ธุรกจิสารสกัด CBD หรอืไม่ 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในระยะแรกบริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทำ

จาก CBD เป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจสารสกัด CBD โดยทีผ่่านมาบริษัทมีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท
ไทย เฮมพ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเพื่อการผลิตและสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร  

1.2 สอบถามว่าต้นทุน PET Resin ในปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 และไตรมาสที่ 2/2564 
เป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2564 สูงขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 

ตอบข้อซักถาม  นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงต้นปีที ่ผ่านมา ราคา PET Resin ปรับสูงขึ้น 
สอดคล้องกับราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 และ ไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 
เนื่องจากมีการเก็บ Stock และทำการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาไว้ และสำหรับไตรมาสที่ 3/2564 และไตรมาสที่ 
4/2564 บริษัทก็มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้วของราคา PET Resin อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าหากได้รับผลกระทบก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่
สามารถบริหารจัดการได้  

1.3 สอบถามถึงแนวโน้มยอดขายในประเทศและส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 เป็นอย่างไร 
 ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบขอ้ซักถามว่า ยอดขายตลาดในประเทศไดร้ับผลกระทบพอสมควร

จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงต้นปี เช่นเดียวกับยอดขายในตลาดต่างประเทศที่ปรับลดลงเลก็น้อยเมือ่เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา อยา่งไรก็ตาม บริษัทยังมองว่ายอดขายทัง้ปี 2564 จะสามารถเติบโตไดต้ามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่รอ้ยละ 10  

1.4  สอบถามว่าช่วงไตรมาสที่ 1/2564 อัตราการใช้ Plant Utilization อยูป่ระมาณกี่เปอร์เซ็นต ์
ตอบข้อซักถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าอัตราการใช้ Plant Utilization ในไตรมาสที่ 1/2564 อยู่

ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาในระดับร้อยละ 60-70 เนื่องจากตลาดในประเทศช่วงเดือนมกราคมได้รับผลกระทบจากมาตรการปิด
เมือง (Lockdown) และกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 

2. นางสาวปวณีา ศรวีชิยั ผูถ้อืหุน้ได้สอบถามดงันี้
2.1  สอบถามว่าภาพรวมธุรกิจในประเทศของปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาก

หรือน้อยอย่างไร 
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าตามที่รายงานในข้างต้นว่า ภาพรวมในปี 2563 บริษัท

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระดับจำกัด  สามารถปิดยอดขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยยอดขายตลาดในประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดต่างประเทศได้รับกระทบมากกว่าตลาดในประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 
ทั้งจากการปิดท่าเรือในบางประเทศ และมาตรการปิดประเทศ (Lockdown)  

3. นายสมทิธ ์แสงศภุวานชิ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามดงันี้
3.1 สอบถามวา่ปัจจุบันการจองเรือตู้สง่ออกยงัเป็นปญัหาของบริษัทหรือไม่ และบริษัทแก้ไขปัญหาอย่างไร

และกระทบตอ่ยอดขายในไตรมาสที ่1/2564 หรอืไม ่
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ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบขอ้ซักถามว่า ปัจจุบันส่วนใหญ่พบปญัหาด้านค่าใช้จ่ายการจองเรือ
ที่ปรับสูงขึ้นมาก ซึง่บริษัทไดอ้ดุหนุนค่าใช้จา่ยบางส่วนให้แก่คู่ค้า (จากเดมิที่คู่ค้ารับผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้เตม็จำนวน) เพื่อแบง่เบาภาระ
ค่าใช้จา่ยใหก้ับคู่ค้า อย่างไรกต็าม บริษัทจะควบคุมค่าใช้จา่ยใหอ้ยู่ในงบประมาณของบริษัท 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับทราบ
การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 

วาระที ่4 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจำป ี2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
ประธานฯ ได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผา่นการรับรองโดยผู้สอบบัญชี

ของบริษัทแบบไม่มเีงือ่นไขและผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2563 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชิญประชุมแล้ว  

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้ 

1. นายไพศาล วฒุบิญัชร ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามดงันี้
1.1 สอบถามถึงแผนการลงทุนในช่วง 3-5 ปี และงบการลงทุนใหญ่ๆ ของบริษัทมีอะไรบ้าง
ตอบข้อซักถาม  นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าสำหรับการลงทุนในระยะ 3 ปี บริษัทมีแผนจะลงทุนใน

โครงการสร้างคลังสินค้าใหม่ เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้า ที่ปัจจุบันบริษัทใช้บริการคลังสินค้าภายนอกซึ่งมี
ต้นทุนสูง นอกจากนี้ มีโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซล์ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีน้ี เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 

2. นายอภนินัท ์จริโกเมศ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามดงันี้
2.1 สอบถามวา่ต้นทุนการจัดจำหนา่ยของปีที่ผา่นมาลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากสาเหตุใด และแนวโน้มในปี

2564 คาดว่าจะเป็นอย่างไร 
ตอบข้อซักถาม  นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าในปีที่ผ่านมาต้นทุนการจัดจำหน่ายลดลง สาเหตุเกดิจาก

การควบคุมงบประมาณด้านการตลาด และจำนวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลง รวมทั้งการชลอกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การหัน
มามุ่งเน้นโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อค่าใชจ้่ายที่ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับในปี 2564 จะมี
การควบคุมให้การใช้งบประมาณมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ  

2.2 สอบถามว่าการโครงการคลังสินค้าใหม่จะเริ ่มใช้งานในปีใด ค่าเสื ่อมและดอกเบี ้ยจากการสร้าง
คลังสินค้าจะเพิ่มขึ้นประมาณไตรมาสละเท่าไหร่ และ Cost Saving จะมากกว่านี้หรือไม่ 

ตอบข้อซักถาม  นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าคลังสินค้าใหม่คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในช่วงกลางปี 
2566 และค่าว่าใช้เวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี  สำหรับค่าเสื่อมราคาที่จะกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัท  คาดว่าจะเป็นไปในทิศ
ทางบวก 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงิน 
ประจำปี 2563 สิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ
การเงินประจําปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

เห็นด้วย จำนวน 247,750,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ – 

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำป ี2563 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 

1.02 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310.47 ล้านบาท 
(หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ป ี2563 ป ี2562 
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 386.64 418.89 
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น) 1.02 0.83 
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) 310.47 252.63 

ผู้ถือหุ ้นที ่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) ในวันที ่ 11 
พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี ้ 

เห็นด้วย จำนวน 247,750,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ – 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 

ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งใน
จำนวนท่ีใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 คน ได้แก่  

1) นายนที อ่อนอิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  
2) นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ 
3) นางสาวกัลณิการ์   ตริยางกูรศรี ตำแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ในการคัดเลือกบุคคลเพื ่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไมม่ี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

นอกจากนี้ นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล และนางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี  ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทและช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสน อชื่อ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนด 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

ในการนี้ ประธานฯ จงึเห็นควรให้เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายนที อ่อนอิน นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล และนางสาวกัลณิการ์ ตริยางกรูศรี 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้   

ชือ่กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
นายนท ี อ่อนอิน  246,626,320 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.5464 
1,123,800 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 0.4536 
0   เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ  – 

นางนิรชัรา ศิรอิำพันธก์ุล 245,799,620 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 99.2127 

1,950,500 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.7873 

0   เสยีง 
คิดเป็นร้อยละ  – 

นางสาวกลัณิการ ์ตรยิางกูรศรี 245,799,620 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 99.2127 

1,950,500 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.7873 

0   เสยีง 
คิดเป็นร้อยละ  – 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความ

รับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 1,000,000 (หนึ่งลา้น) 
บาท ตามรายละเอียดดังนี ้

1. คา่ตอบแทนรายป ีและเบีย้ประชมุ

รายละเอยีดคา่ตอบแทน 
2563 2562 

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

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

2. บำเหนจ็กรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัทในการจัดสรร 

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่
ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเนื ่องจากเป็นการกำหนด
ค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้าน
บาท) ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้   

เห็นด้วย จำนวน 247,750,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่8  พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจำป ี2564 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่

ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจำปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป ี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัท
กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่
เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจน
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

1. การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายนามต่อไปนี้ 

ชือ่ เลขทะเบยีน จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 4 ปี (2560 - 2563) 
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ 8509 - 
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 5752 - 

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
บรษิทัยอ่ยทางตรงของบรษิทั 
Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 
บรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทั 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 
บริษัท เค เบสท ์ฟาร์ม จำกัด KPMG 
บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกดั 
Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ 

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่ง
เป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2563 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) 
และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี  

(หน่วย : บาท) 

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
คา่สอบบญัช ี

หมายเหต ุ
ป ี2563 ป ี2564 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) KPMG 2,070,000 2,050,000 ลดลง 0.97% 

Sappe Europe s.r.o BDR Consult spol.s.r.o 245,700* 245,700* เท่าเดิม 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 170,000 170,000 เท่าเดิม 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 610,000 610,000 เท่าเดิม 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด KPMG 200,000 200,000 เท่าเดิม 
บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกดั 15,000 8,500 ลดลง 43% 
Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500** เท่าเดิม 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500** เท่าเดิม 
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng 

DongShen CPAs 
55,000*** 44,000*** ลดลง 20% 

รวม 3,464,700 3,427,200 ลดลง 1 % 
หมายเหตุ: *ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) =  35.00 , **ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 4.50  และ***ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.00 

 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2563 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งยอดที่เกิดข้ึนจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้   
 รายละเอียดปรากฎในรายงาน 56-1 ของบริษัท 

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
และแม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผูส้อบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

สำหรับในปี 2563 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนัก
งานสอบบัญชีของบริษัท 

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564  รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็น
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/
สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชแีละ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษิัทประจำป ี 2564 และมีมติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทยอ่ยทางตรง และบริษัทย่อยทางออ้ม และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนนเสียงเป็นดังนี ้

เห็นด้วย  จำนวน 247,750,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ของบรษิทัเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อส่งเสริมการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างยั่งยืน การเลือกใช้พลังงานสะอาด
จากแสงอาทิตย์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่บริษัทให้ความสนใจ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการติดตั้ง Solar cell บนหลังคาโดยสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 2,400 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กรณีที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 1,000 กิโลวัตต์ จะต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม และใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ 47 โดยมีรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังนี้ 

“ข้อ 47 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พัฒนาและจำหน่าย โอนสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังหมุนเวียนต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู ่ในธรรมชาติหรือพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ เป็นต้น” 

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถปุระสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสยีงเป็นดังนี ้
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เห็นด้วย จำนวน 247,750,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งวา่ที่ประชุมไดพ้จิารณาตามวาระที ่1 ถึง 9 เสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว ทั้งนี ้เนื่องจากตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ีสำหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจำปี ที่ประชุมสมควร
พิจารณาปรกึษาหารอืกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจง้ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถอืหุ้นทัง้หมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอ
ใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ปรากฎว่ามีผู้ถอืหุ้นมีคำถาม สรุปดังนี ้

1. นางสาวสพุรีณฐั กววีจัน ์ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามดงันี้
1.1 สอบถามว่าบริษัทมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทอร์ปีน (Terpene) ประมาณกี่ SKUs หากมีคาดว่าจะ

เปิดตัวเมื่อไหร่ และจะจำหน่ายผ่านช่องทางใดบ้าง 
ตอบข้อซักถาม  นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทคาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ ่นเทอร์ปีน 

(Terpene)  ภายในไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งคาดว่าจะจัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทางทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade 

1.2 สอบถามว่าผลตอบรับของ All Coco Bucket เป็นอย่างไรบ้าง และไปเป็นตามแผนหรือไม่  
ตอบข้อซักถาม  นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าสำหรับ All Coco Bucket คาดว่าน่าจะกล่าวถึง All 

Coco in the box ที่บริษัทดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวะที่โควิด-19 กำลังระบาดนั้น ในแง่ของการบริหารต้นทุนถือว่าทำไดด้ี
มากเมื่อเทียบกับคาเฟ่ ซึ่งบริษัทได้ปรับกลยุทธโ์ดยการนำ All Coco in the box ไปอยู่ใน Mobile Cafe เพื่อให้เข้าถงึผู้บรโิภคง่ายขึ้นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากนี้ มีลูกค้าสนใจที่จะทำธุรกิจในรูปแบบ All Coco in the box มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้กำไรปรับตัวดีขึ้นในอนาคต 

1.3 สอบถามว่าสินค้าเพรียว “ชานมไต้หวัน” เปิดตัวเมื่อไหร่ และจำหน่ายผ่านช่องทางใดบ้าง 
ตอบข้อซักถาม  นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าสินค้าเพรียว “ชานมไต้หวัน” เปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมา 

ผ่านช่องทาง Convenience Stores (CVS) เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงจึงทดลองการตลาดในช่องทางนี้ก่อน ซึ่งตอนนี้กำลังปรับแผน
เพื่อให้ผลตอบรับดีขึ้น  

1.4 สอบถามว่า Margin ที่ได้จากการจำหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade แตกต่างจากช่องทาง 
Modern Trade อย่างไร และสัดส่วนของทั้ง 2 ช่องทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

ตอบข้อซักถาม  นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าปัจจุบันสัดส่วนช่องทางการจำหน่ายผ่าน Modern Trade 
จะอยู่ที ่ประมาณร้อยละ 60 และ Traditional Trade จะอยู่ที ่ประมาณร้อยละ 40 โดยภาพรวม Traditional Trade จะทำผลกำไร
มากกว่า ซึ่งในอนาคตมีแผนจะขยายช่องทาง Traditional Trade ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

2. นายอภนินัท ์จริะโกเมศ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามดงันี้
2.1 สอบถามว่าเครื่องดื่มเทอร์ปีน (Terpene) ของบริษัท คาดว่าจะออกภายในไตรมาสที่ 2/2564 หรือไม่

และสอบถามแนวโน้มตลาดในสินค้ากลุ่มวิตามิน วอเตอร์ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบข้อซักถาม  นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทคาดว่าจะออกสินค้าที่มีกลิ่นเทอร์ปีน (Terpene) 

ภายในไตรมาสที่ 2/2564 สำหรับสินค้ากลุ่มวิตามิน วอเตอร์ มองว่าจะมีการแข่งขันที่สูงเช่นเดิมจากผู้เล่นหลายรายให้ความสนใจในตลาด
สินค้ากลุ่มนี ้
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3. นายสมทิธ ์แสงศภุวานชิ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามดงันี้
3.1  สอบถามว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตหรือไม่ และ

ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ และตั้งเป้าไว้อย่างไร รวมถึงการร่วมทุนกับดาน่อนจะ
สามารถ Break Even ภายในปีน้ีหรือไม่  

ตอบข้อซักถาม  นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าในปี 2564 บริษัทได้ทำการสั่งซื้อน้ำตาลล่วงหน้าไว้แล้ว เพื่อ
ป้องกันความผันผวนของราคา  

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทยังมีสดัส่วนการจำหน่ายสนิค้าผ่าน E-Commerce ไม่มากนัก ซึ่งมี
แผนที่จะขยายตลาดนี้ต่อไปในอนาคต  สำหรับการร่วมทุนกับดาน่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-
19 ดังนั้น แผนการ Break Even ภายในปีน้ีจึงเลื่อนออกไป 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเตม็แจ้งไปยังตลาดหลักทรพัย์ฯ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม 

ปดิการประชมุ : เวลา 16.30น. 

ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม 
     (นายนที ออ่นอิน) 

ลงชื่อ___________________________เลขานกุารบริษัท 
          (นางสาวสุธาทพิย์ จันทรังษี)   
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