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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
  

ประชุมเมื่อว ันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545  
สุขมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการบรษิัทฯ จ านวน 6 คน จากกรรมการทัง้คณะ 12 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี้: 

 

1. กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
1. พลตร ีพชัร  รตัตกุล  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม) 
2. นายประกติ  ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน 
5. นางปรยิา  จรีะพนัธุ ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
6.    นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์  กรรมการ 

 

2. กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม                                                                   
1.  พลเอก จรลั  กลุละวณิชย ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน 
3. Mr. Martin Jansen                       กรรมการอสิระ 
4. Mr. Philipp Hugo Gutsche  กรรมการ   
5. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ     
6. Mrs. Kerry - Ann Shipp               กรรมการ 

 

3. บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
1. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752  
2. นางสาวภาวนิี  นิสสยัสขุ  ผูจ้ดัการตรวจสอบ 

 

4. ผูบ้รหิาร 
1. Mr. Jose Henrique Zeitune             ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร (COO) 
2. Mr. Raffaele Guidi    รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารอาวุโส (CFO) 
3. นายรกิารโ์ดวโรดม สจุรติกลุ  รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร - ดา้นกลยุทธ์องคก์ร 
4. นายสราภสั เทีย่งธรรม  กรรมการผูจ้ดัการ - บรษิทั หาดทพิย ์ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส                                                        

จ ากดั  (HTFB) 

5. นางอรสิา ภกัดเีมฆานนท ์  ผูช้ว่ยรองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฎบิตักิาร - ดา้น Commercial     
                                                  Operations 

6.  นายพงศกร เทีย่งธรรม  ทีป่รกึษาดา้นการเงนิของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
7. นางสาวเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้ว่ยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
8. นางสาวนิธนิาถ จนัทสุรสั  ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชที าหน้าทีส่มุหบ์ัญช ี
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พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม แทนพลเอก จรลั กุลละวณิชย ์
ประธานกรรมการ เนื่องจากตดิภารกจิส าคญัไมส่ามารถมาร่วมการประชุมฯ ได้ และไดก้ล่าวเปิดประชุมเวลา 10.09 น. โดยได้
แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ามผีู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 35 ราย ถอืหุ้นรวมกนั 21,745,568 หุน้ คดิเป็น   ร้อย
ละ 10.8208 และโดยผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 92 ราย ถอืหุ้นรวมกนั 78,721,299 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 39.1725 ดงันัน้    จงึมผีู้ถอืหุ้น
มาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รบัมอบฉันทะรวมจ านวน 127 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิ้น 100,466,867 หุน้ หรอื  ร้อยละ 49.9933 
(บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ จ านวน 4,117 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิ้น 200,960,500 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
45. (ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45.ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถอืหุ้นต้องมีผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี  มา
ประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุ้นทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ใน
สามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ) 

 

หมายเหตุ :  ภายหลงัเปิดการประชุม มผีูถ้อืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทยอยเขา้ร่วมประชุมเพิม่ข ึน้เป็น 161 ราย ถอืหุ้นรวมกัน
ทัง้สิ้น 105,855,197 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 52.6746 โดยแบ่งออกเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 61 ราย ถอืหุน้รวมกนั 
21,867,652 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 10.8816 และโดยผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 100 ราย ถอืหุน้รวมกนั 83,987,545 หุน้ คดิเป็น ร้อย
ละ 41.7931    
 

 การจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึง่บรษิทัฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถอืหุ้นและผู้เขา้ร่วมประชุม รวมถึง  
ผู้มสี่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึขอความร่วมมอืจากผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตัติาม
มาตรการและแนวปฏบิตัตินในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในหนังสอืเชญิประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 9  
 

ก่อนเริม่การพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุ้นทีม่าดว้ยตนเอง และ
ผูร้บัมอบฉันทะทกุท่านทีเ่ขา้ร่วมประชมุ พรอ้มแนะน าคณะกรรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
และหลงัจากนัน้ได้เปิดคลปิวดิโีอชีแ้จงถงึหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ ดงันี้: 

1. หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน   
ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายมคีะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถอือยู่โดยหนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสยีง และหากผู้ถือหุ้น  
ท่านใดมีส่วนไดเ้สยีในเร ื่องใดซึง่ทีป่ระชุมจะได้ลงมต ิผูถ้ือหุ้นท่านนัน้ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
นอกจากกรณีการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

2. วธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม 
ในแต่ละวาระการประชุม หลงัจากทีม่กีารชีแ้จงรายละเอยีดในเรือ่งทีจ่ะให้ผูถ้อืหุน้ลงมตแิลว้ ประธานทีป่ระชุมจะ
ถามว่า มีผู้ถ ือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ กรณีที่ม ี
ผู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ให้ลงคะแนน 
ในใบลงคะแนนทีบ่รษิัทฯ ได้จดัเตรียมไวใ้หพ้ร้อมลงลายมอืชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมอืขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที ่
ไปเกบ็ใบลงคะแนน เพือ่น าไปบนัทกึการลงคะแนนตอ่ไป 

 

อนึง่ วาระที ่5 เร ือ่งการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ขอใหล้งคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล และบรษิทัฯ จะขอเกบ็ใบลงคะแนนทัง้ที ่“เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” จากผูถ้อืหุน้และ
ผู้ร ับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นผู้ร ับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะระบุ  
การลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ บรษิทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุมาในหนงัสอืมอบฉันทะ 
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3. การแจกบตัรลงคะแนน 
บรษิทัฯ จะแจกบตัรลงคะแนนให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะเลอืกขอ้ ก. 
(ก าหนดให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร) ส าหรับ  
ผู้มอบฉันทะที่เลือกข้อ ข. (ก าหนดให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูม้อบฉันทะ) 
บรษิทัฯ จะบนัทกึการลงคะแนนตามความประสงค์ของผูม้อบฉันทะ 

4. การรวมผลคะแนน 
4.1 กรณีไม่ม ี“ผู้ไม่เหน็ด้วย” และไม่ม ี“ผูง้ดออกเสยีง” ให้ถอืว่าทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์ 
4.2 กรณีมี “ผู้ไม่เห็นด้วย” หรือ “ผู้งดออกเสยีง” บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง และให้ถือว่าคะแนน  
ทีเ่หลอืเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย 

 

ส าหรบัผู้ถอืหุน้ทีต่้องการกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สทิธขิองท่านไดโ้ดยส่ง
บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าที ่  

 

ทัง้นี้ ประธานฯ จะแจง้ผลของการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 

5. สกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน 
1. นายกฤชสร จารุพศนิ  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง 
2. นายอดลุย ์โฆษกจิจาเลศิ นกักฎหมาย 
3. นางสาวภาวณิี นสิสยัสขุ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

6. การซกัถาม หรอืเสนอความคดิเหน็ของผูถ้อืหุ้น 
ก่อนลงมตใินแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ไดส้อบถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งค าถามให้แก่ประธาน 
ในทีป่ระชุม 

 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มคี าถามทีไ่ม่ตรงกบัวาระการประชุมทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วง
ทา้ยของการประชุม 

  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้นี้  บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย www.setlink.set.or.th ถงึการน าหลกัเกณฑ์และวธิีการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ www.haadthip.com ระหว่างวนัที ่     
18 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่เม ือ่ครบก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏว่าไม่มผีู้ถอืหุน้เสนอวาระการประชุม 
และไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชุมว่า ในการประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 8 วาระ จงึเสนอทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามล าดบัวาระการประชุม ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้ท่ี 1/2562 
 

 ประธานฯ ได้น าเสนอส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจนัทร์ที่ 21 
ตุลาคม 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถอืหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ที่ประชุมพิจารณา  
โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไว้ถกูตอ้งตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

http://www.setlink.set.or.th/
http://www.haadthip.com/
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 เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัจนัทรท์ี ่21 
ตุลาคม 2562 ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 105,836,037 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
  

 พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่าก่อนทีจ่ะรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบ
ถงึผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมา ผมขอเชญิทกุท่านชมคลปิวดิโีอความยาวประมาณ 3 นาท ีเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของเชือ้
โควดิ-19 ทีไ่ด้เกดิขึน้ตัง้แต่ต้นปี 2563 ทีผ่่านมานี้ จะเหน็ว่าจากผลส าเรจ็ของปีทีแ่ลว้เราได้พยายามด ารงความหนุนเนื่องการ
เตบิโตของธุรกจิกต็อ้งมาสะดุดลงจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ซึง่จะเล่าในล าดบัต่อไป 
 

 หลงัจากจบคลปิวดิโีอ แลว้ พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ได้สรุปใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผล
การด าเนินงานปี 2562 ทีผ่่านมาว่าเป็นปีทีเ่ราประสบความส าเร็จพอสมควร ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ทีเ่ราพอใจอย่างยิ่ง  
เป็น Record Revenue ตัง้แต่เราด าเนินกจิการมามปัีจจยัภายนอกหลายอย่างทีเ่อื้ออ านวยต่อผลส าเรจ็ของปีทีแ่ล้วไม่ว่าจะเป็น
ภูมอิากาศทีด่มีากในเชงิของธุรกจิเรา คอื อากาศร้อน ในหกเดอืนแรกภาคใต้แทบจะไม่มฝีนเลย ไม่มนี ้าท่วม ความต้องการ
สนิคา้ของเรานัน้เพิม่มากขึน้ภายใตภ้าวะอากาศทีร่อ้นจดั การเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการท างานด้านต่าง ๆ เช่น การกระจาย
สนิคา้ การออกนวตักรรมใหม ่ๆ กด็จีงึท าใหค้วามตอ้งการสนิค้ามสีงูมากขึน้ ยอดขายและรายได้เพิม่ข ึน้อย่างมนีัยส าคญั 
 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2562 ปรากฏว่าบรษิทัฯ เราท าตวัเลขได้ด ีดงันี้ 
 ผลทางการตลาด (Market Result) 

 ตวัเลขขายทีเ่ป็นลงัเราท าได ้64 ลา้นลงั ส่วนหนึง่เป็นยอดขายทีเ่ราขายสนิคา้ของเราในภาคใต้ และอกีส่วน
หนึ่งเป็นยอดขายทีเ่ราผลติให้กบัไทยน ้าทพิย ์เม ือ่รวมกนัแล้วจะท าให้มยีอดขายทีม่อีัตราการเตบิโต ทัง้ปี
อยูท่ีร่อ้ยละ 20  

 ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เราอยู่ที ่83.50% ซึง่เรายงัครองความเป็นหนึ่งในตลาดน ้าอดัลม
ภาคใต้ แต่หากดเูครื่องดื่มประเภทไม่มแีอลกอฮอล ์(Non-Alcohol Ready-To-Drink : NARTD) หาดทพิย ์ม ี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที ่24.4% ทางภาคใต้ และส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ 
(NARTD) มกีารเตบิโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจะเหน็ได้ว่าเมื่อ 1-2 ปีที่แลว้จะอยู่ประมาณ 18-19% อันนี้ 
ถอืเป็นนิมติหมายทีด่ถีา้มองในภาพรวมของ (NARTD) ทัง้หมด 

 ดา้นจ านวนลกูคา้เรากส็ามารถสร้างจ านวนลกูคา้ใหม่ไดเ้พิม่ขึน้ 6% อยูท่ ี ่44,043 รา้นคา้ 
 ดา้นปฏบิตักิาร (Operational Excellence) 

 ดา้นการปฏบิตักิารจุดเด่นทีจ่ะเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ คอื จากการทีเ่ราพฒันาระบบการกระจายสนิคา้ทีเ่ป็น
ระบบพรเีซล (Pre-sale) การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยสร้างเสรมิในการท างานไมว่่าจะเป็นซอฟตแ์วร์ ต่าง ๆ 
เช่น การน า IR (Image Recognition) ใชบ้นัทกึการปฏิบตักิารในตลาด ช่องทางขายปลกี (TT) และช่องทาง
ขายส่ง (WS) ท าใหท้ราบไดเ้ลยว่าสนิคา้ตวัใดขาด สนิค้าใดควรสัง่เพิม่เตมิ เป็นต้น ท าใหร้ะบบการจดัการ
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ของการกระจายสนิคา้ต่าง ๆ มปีระสทิธิภาพมากขึน้ และดขี ึน้มาถงึ 5 จุด การใช้รถขนส่งจาก 65% ขึน้มา
เป็น 70%  

 อตัราความส าเรจ็ในการกระจายสนิคา้อยู่ที ่99%   
 ดา้นก าลงัการผลติ (Utilization Rate) ดขี ึน้มา 12 จุด จาก 54% เป็น 66% อาจจะดวู่าเหตุใดจงึยงัต ่ำอยู่แต่

ความจรงิแลว้จะเหน็ไดว้่าเรามกีารเพิม่ก าลงัการผลติจากการลงทุนเครื่องจกัรใหมเ่มือ่เกอืบ 2 ปีทีแ่ลว้ เรา
จงึยงัมกี าลงัการผลติทีเ่หลอือยู่บวกกบัการถดถอยลงของสนิค้าประเภทขวดแก้วท าใหเ้รายงัมกี าลงัในการ
ผลติทีเ่หลอือยู่มากในไลน์ขวดแกว้  

 ผลการด าเนินงาน (Net Results)   
 รายได ้เพิม่ขึน้ 19% จากปี 2561 มาอยู่ที ่6,776 ลา้นบาท 
 ก าไรสุทธ ิเพิม่ขึน้ 77% จากปี 2561 มาอยู่ที ่441 ลา้นบาท 
 อตัราก าไรสุทธ ิเพิม่ขึน้ 2 จุดจาก 4.4% เป็น 6.5% 

 เมือ่เจาะลกึในรายละเอียดของ Financial Performance ในปี 2562 ดงันี้ 
 ก าไรขัน้ตน้โตขึน้มาถงึ 35% จาก 1,924 ลา้นบาท เป็น 2,591.80 ลา้นบาท 
 EBITDA โตข ึน้มาถงึ 37% 
 อตัราก าไรขัน้ตน้โตข ึน้มาถงึ 4 จุด จาก 34% เป็น 38% 

 สดัส่วนยอดขาย ประกอบด้วย เครื่องดื่มอัดลม 91% และเครื่องดืม่ไม่อัดลม (น ้าผลไม ้น ้าดืม่ และอื่น ๆ) 9%  โดย
พจิารณาจากประเภทบรรจุภณัฑ ์84% ของสนิคา้ทัง้หมดเป็น PET 
 ปัจจยัหลกัที่สนับสนุนผลการด าเนินงานในปีทีแ่ล้ว มาจาก 1) สภาวะอากาศร้อน 2) โปรโมชัน่และกิจกรรมทาง 
การตลาด 3) การผลติเพื่อสนับสนุนสนิค้าใหแ้ก่ไทยน ้าทพิย ์4) การเตบิโตของรายได ้19% ส่วนหนึ่งมาจากการปรบัขึน้ราคา
ขายในบางผลติภณัฑแ์ละขนาด ในไตรมาสที ่3 และ 4 ปี 2562 ซึง่ส่งผลให้รายไดเ้พิม่ข ึน้เม ือ่เทยีบปีต่อปี นอกจากนัน้ต้นทุน
การผลติไม่ได้เตบิโตมากเท่ากบัการเตบิโตของยอดขายท าให้เรามกี าไรขัน้ต้นมากขึน้ ส่วนหนึ่งของการลดลงของราคาต้นทุน
เนื่องจากเราใชน้ ้าตาลน้อยลงซึง่เป็นผลมาจากการปรบัสูตรสนิค้าบางตวั นี่จงึเป็นแผนงานทีเ่ราเตรยีมไว้ส าหรบัการข ึน้ภาษี
น ้าตาล เราได้มกีารปรบัตวัมาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนัน้แล้วอีกเหตุผล คือ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ
พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของการบรโิภคน ้าตาล จากเหตุผลทัง้หมดทีแ่จง้ไปท าใหเ้ราใชน้ ้าตาลน้อยลง เหตุผลสุดทา้ยทีท่ าให้ก าไร
เตบิโตขึน้ คอื การทีเ่ราม ีEconomy of Scale เนื่องจากเราผลติมากขึน้ตน้ทุนจงึต ่าลง 
 ท่านจะเหน็ว่าค่าใชจ่้ายในการกระจายสนิค้าและการบรหิารเพิม่ขึน้ค่อนขา้งสูงในปี 2562 ส่วนหนึ่งมาจากสดัส่วน
การเตบิโตของยอดขาย แต่อีกส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมทางการตลาดที่เราเน้นค่อนข้างหนักในปีที่แล้ว เพราะว่าเป็นปีที่ 
หาดทพิยด์ าเนินธุรกจิมาครบ 50 ปี โดยมหีลาย ๆ กจิกรรมทีเ่ราตอ้งการทัง้ขอบคุณ ทัง้ประชาสมัพนัธ์ตนเองใหพ้ีน้่องชาวใต้
และคนไทยได้ทราบถงึว่าหาดทพิย์ได้ด าเนินกจิกรรมและมอุีดมการณ์อะไรนอกเหนอืจากการสรา้งรายไดแ้ละก าไร จงึมหีลาย
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในปีทีแ่ล้ว นอกจากนัน้มค่ีาใชจ่้ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบับุคลากร การยา้ยไลน์ (Lines) การผลติจากหาดใหญ่ไปอยู่
ที ่อ. พนุพนิ จ. สุราษฎร์ธาน ีเพือ่ใหเ้กดิประสทิธิภาพในการผลติของภาพรวมมากขึน้ แทนทีจ่ะม ี2 โรงงาน เนื่องจากหาดใหญ่
มรีะยะทางไกลมากจากศูนย์กลางของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่วตัถุดบิของเรามาจากภาคกลางเกอืบทัง้ส ิ้น เพราะฉะนัน้การ
ทีโ่รงงานอยู่ที ่จ. สุราษฎร์ธานี ซึง่จะท าให้ประหยดัไดเ้พราะระยะทางน้อยกว่าเกอืบครึง่หนึ่ง ดงันัน้จากการทีย่า้ยฐานการผลติ
บางส่วนไปอยู่ที ่จ. สุราษฎร์ธานี จึงท าใหเ้กดิ Voluntary Retirement Program ส่วนหนึ่งส าหรบัคนทีจ่ะว่างงาน และอกีส่วน
หนึ่งทีก่ฎหมายก าหนดเรื่องการเกษียณอายุของพนักงาน จึงท าให้มค่ีาใช้จ่ายมากพอสมควรซึ่งจะมีรายละเอียดให้ทราบ
ภายหลงั ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้จงึเป็นเหตุผลทีท่ าให้เกดิค่าใชจ่้ายทีม่ากข ึน้ 
 รายไดเ้ตบิโตเพิม่ขึน้ 19% หรอื 6,776 ลา้นบาท ถา้ดอูตัราเฉลีย่ 5 ปี นัน้อตัราการเตบิโตอยู่ที ่5%  
 ส่วน SG&A ถ้าเทยีบเป็นสดัส่วนต่อรายได้แล้วเพิม่ข ึน้มาอยู่ที ่31.1% ที ่2,107 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการปรบั
ประมาณการเงินเกษยีณอายุตามกฎหมายใหม่ทีร่ ัฐบาลก าหนดเพิม่ใหเ้ป็น 400 วนั ประมาณ 67 ล้านบาทเพิม่ข ึน้ครัง้เดยีว 
ในปีทีแ่ลว้ และม ีESOP Program ทีใ่หพ้นักงานและผูบ้รหิาร นอกจากนัน้กเ็ป็นไปตามสดัส่วนการขายทีเ่พิม่ข ึน้ 
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 สิง่ทีน่่ายนิด ีคอื อตัราก าไรข ัน้ตน้ข ึน้ไปถงึ 38.3% เพิม่ขึน้ 4 จุดจากปีก่อนหน้านัน้ ถา้ดูยอ้นหลงัไป 5 ปี จะเหน็ว่า
เรามคีวามสามารถทีจ่ะท าอตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ในทุก ๆ ปี 
 ก าไรสุทธิ เป็นภาพสะท้อนเช่นเดียวกัน จากปี 2557 อยู่ที่ 2.2% และปีทีแ่ล้วอยู่ที่ 6.5% มาจากการประหยัด
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ อตัราก าไรสทุธ ิและการเพิม่ประสทิธภิาพในการกระจายสนิคา้ทีเ่ราวางระบบไว้ในช่วง 4-5 ปีทีผ่า่นมา 
 Interest Bearing Debt จ านวนหนี้สนิของบรษิทัลดน้อยลงตามล าดบั เรามกีารจ่ายคนืเงนิต้นส าหรบัหนี้สนิระยะยาว 
สดัส่วนของหนี้สนิระยะยาวกล็ดน้อยลงตามกราฟทีเ่หน็ในปี 2562 
 Interest Coverage อยู่ที่ 21% เรามคีวามสามารถในการช าระหนี้ดีข ึน้ ทัง้นี้เนื่องจากว่ามหีนี้สินลดลงและก าไร      
ทีเ่พิม่ข ึน้ ท าให้เห็นว่าเรามโีครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ที่เหมาะสม มี Debt/Equity Ratios เพียง 0.68% ถ้ามาดู 
Return on Assets อยู่ที ่10% และ Return on Equity อยู่ที ่16% ถ้ามองย้อนกลบัไปในอดีตท่านจะเห็นว่าเราสามารถสร้าง 
return ใหก้บันกัลงทุนได้เป็น 2 เท่าจาก 5 ปีทีแ่ลว้ 
 เกีย่วกบัผู้ถอืหุน้ บรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 2 ครัง้ รวมจ านวน 1.76 บาท (หนึ่งบาทเจด็สบิหกสตางค์) 
และตลอด 4 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทุกปี ปีทีแ่ล้วม ีEPS อยู่ที ่2.21 (สองบาทยีส่บิเอ็ดสตางค์) 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสูงสุดอยู่ที่ 80% ถ้าท่านดูตัวเลขย้อนหลังไป 5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการให้
ผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ถอืว่าดขีึน้มาตามล าดบั  
 

 ส าหรบัปี 2563 ในเดอืนมกราคม 2563 ผลประกอบการยงัออกมาด ีแต่มาเริม่ได้รบัผลกระทบในเดอืนกุมภาพนัธ์
จากการทีน่ักท่องเทีย่วเริม่ลดจ านวนลดโดยเฉพาะนักท่องเทีย่วจากประเทศจนี ซึ่งตลาดของเราต่างกบัตลาดของไทยน ้าทพิย์ 
เรามแีหล่งท่องเทีย่วมากกว่าไม่ว่าจะเป็นภูเกต็ สมุย กระบี่ หาดใหญ่ สตลู เป็นต้น เราเริม่ถูกล็อกดาวน์ในวนัที ่25 มนีาคม 
2563 และหลงัจากนัน้มา 3 เดอืนช่องทางการขายบางช่องทางหายไป 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายประเภท
ร้านอาหาร ผับ บาร์ หรอื HORECA (กลุ่มธุรกิจโฮเรกา) ประกอบไปด้วย ธุรกจิโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) 
กาแฟและธุรกจิจัดเลี้ยง (Cafe' and Catering) หายไปทัง้หมด จะคงเหลอืแต่เฉพาะช่องทางโมเดริ์นเทรด (Modern Trade) 
ไดแ้ก่ Convenience Store เช่น  7-eleven ซึ่งจ ากดัเวลาการขายถึง 20:00 น. ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) หรอื ไฮเปอร์
มารเ์กต็ และรา้นโชหว่ย สิง่ทีเ่กดิขึน้ คอื เราตอ้งปรบัตวัอย่างรวดเรว็ในการทีจ่ะบรหิารจดัการและท าใหส้นิคา้ของเราเขา้ถงึมอื
ผู้บริโภคได้ มกีาร Re-Route เส้นทางกระจายสินค้า เราเร่งรีบสร้างความพร้อมในด้านช่องทางออนไลน์ เช่น Telesales,  
E-Commerce, (Food Aggregators : Foodpanda, Line Man), Shopee, Lazada เรารบีเร่งอย่างยิ่งทีจ่ะเข้าไปมสี่วนร่วมเพื่อ
จะสรา้งยอดขายใหม้าทดแทนกบัยอดขายทีห่ายไปจากผลกระทบของโควดิ-19  
 ในภาพรวมของ 3 เดือนแรกของปี 2563 จนถึงส ิ้นเดือนมนีาคม 2563 ตัวเลขขายลดลงไป 11% ส่วนแบ่งทาง
การตลาด (Market Share) เราอยูท่ีเ่ดมิที ่83% ความสามารถสร้างจ านวนลกูคา้ได้ 1% รายได้ลดลงไป 6% จากยอดขายทีต่ก
ลงไป 11% แต่เนื่องจากว่าราคาขายของเราดขีึน้เม ือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ เรามอีัตราก าไรข ัน้ตน้เพิม่ข ึน้มา 1% และอตัราก าไรสุทธิ 
ลดลงจาก 11% เหลอื 7% จากปีทีแ่ลว้ ก าไรสุทธอิยู่ที ่120 ลา้นบาท  
 ในสถานการณ์โควิด-19 เราต้องปรบัตวัอย่างรวดเรว็ เราต้องสร้างความต้องการสนิคา้ของเราส าหรับการบรโิภค 
ในบ้าน (Home Consumption) เราจงึไปเน้นทีบ่รรจุภัณฑท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีผู่้บรโิภคสามารถน ากลบัไปดื่มทีบ่้านได ้เช่น 1 ลติร, 
1.25 ลติร, 2 ลติร เป็นต้น ส่วนบรรจุภณัฑท์ีม่ขีนาดเลก็มยีอดทีต่กลงอย่างมาก นอกจากนัน้แลว้สิง่ทีเ่ราใหค้วามส าคญัทีสุ่ด คอื 
ความปลอดภยัของพนักงานและเจ้าหน้าทีท่ ีอ่อกไปปฏบิัตงิานในตลาด โดยมกีารเตรยีมการอย่างเตม็ทีใ่นดา้นการป้องกนัการ
ตดิเชื้อต่าง ๆ นอกจากจะต้องป้องกนัตนเองแลว้ยงัตอ้งสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกค้าของเรา ดงันัน้เราจะเน้นมากทางด้านความ
ปลอดภยัในโรงงานและคนของเราทีต่อ้งออกไปปฏบิตังิานภายนอก 
 ในดา้นสงัคม หลงัจากทีเ่รามัน่ใจว่าคนของเราปลอดภยัแล้ว อุดมการณ์ของหาดทพิยค์อืเราจะพยายามท าทุกอย่าง
ให้กบัสงัคมทีเ่ก ือ้กูลเรานัน้ให้ดขี ึน้ในขดีความสามารถของเรา ดงันัน้ทุกวนัทีผ่่านมาในรอบ 5-6 เดอืน คนของหาดทพิย์ออกไป
ช่วยเหลอืชุมชนในทุก ๆ วนั โดยจะมกีารรายงานในทุกช่องทางทัง้ อเีมล ไลน์ คนของเราทีอ่ยู่ใน 14 จงัหวดัภาคใต้จะเขา้ไป
ช่วยเหลอืพี่น้องชาวใต้ในขดีความสามารถที่เราท าได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  



 
 

14 
 

Face Shield การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปช่วยผู้ที่เดือดร้อน นอกจากนัน้ กลุ่มธุรกจิโคคา-โคลา ในประเทศไทย            
อันประกอบไปด้วยบรษิัท ไทยน ้าทพิย ์จ ากัด บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ ากัด 
จบัมอืมลูนิธชิยัพฒันา ร่วมสนบัสนุน “กองทุนชยัพฒันาสูภ้ัยโควดิ 19” เพือ่มอบความชว่ยเหลอืแก่บุคลากรทางการแพทย ์และ
สาธารณสุขทีป่ฏบิัตหิน้าทีใ่นแนวหน้าในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บรจิาคเงนิจ านวน 38 ล้านบาท เพือ่ใช้
จดัท าห้องตรวจเชื้อความดนัลมแบบเคลื่อนที ่(Isolation Room) หุ่นยนต์โรบอทชื่อ “ป่ินโต” เพื่อใช้ช่วยเหลอืพีน้่องที่ได้รับ
ผลกระทบ นอกเหนอืจากนัน้แลว้ในการช่วยเหลอืของหาดทพิยใ์นทุก ๆ วนัเป็นเวลา 3 - 4 เดอืน ใช้เงนิไปประมาณ ไม่ต ่ากว่า 
20 ลา้นบาท เรากพ็ยายามอย่างเตม็ทีท่ ีจ่ะเป็นก าลงัใจให้กบัพีน่้องชาวใต้ใหผ่้านวกิฤตนี้ไปใหไ้ดด้ว้ยกนั 
 จากเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นและยงัไม่มขี้อยุติตราบใดทีย่ังไม่มีวัคซีน  เราได้มกีารประเมินสถานการณ์ของปี 2563  
โดยคาดว่าเราจะสามารถขายสนิคา้ได้ประมาณ 54 ล้านลงั เป็นตวัเลข -6% จากของปีทีแ่ล้ว โดยมรีายไดอ้ยู่ที ่6,100 ล้านบาท 
หรอืรายไดจ้ะลดลงประมาณ 2% จากรายไดข้องปีทีแ่ลว้ ซึง่เป็นเรือ่งทีไ่มง่่ายเลย ถา้ทา่นไปทีภู่เกต็ กระบี ่ในเวลานี้ท่านจะเหน็
ว่าธุรกจิหยุดชะงกัเกอืบทัง้จงัหวดั มนัไม่เพยีงแต่ว่าไม่มนีักทอ่งเทีย่วเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยเท่านัน้ สิง่ทีส่ าคญัมากไปกว่านัน้คอื
ธุรกจิทีต่่อเนื่องกบัธุรกิจท่องเทีย่ว ไม่ว่าคนขบัสามล้อ คนขายผลไม้ ไกด์ทวัร์ ทัง้หมดหยุดชะง ัก ดังนัน้ 6 เดือนข้างหน้า 
คอื ไตรมาส 3 และ 4 จะเป็นไตรมาสทีท่้าทายมาก คนจะตกงานอีกจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใตท้ี่มโีรงแรมมาก 
อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของเราเป็นมนุษย์ทีค่่อนขา้งคดิบวก เราจะไมย่อมแพใ้นทุก ๆ ปัญหา และเชื่อว่ามทีางแก้ไข  ปัญหา
ไม่ได้เกดิกบัเราคนเดยีวแต่มนัเกดิขึ้นทัว่โลก แมช้่องทางขายบางช่องทางเราจะหายไปเกอืบ 100% กต็าม ณ วนันี้ยงัท าให้
รายไดเ้ราลดลงไปเพยีง 3-4% เท่านัน้ จะเหน็ได้ว่าเราสามารถปรบัตวัและเปลีย่นแปลงแผนงานให้เขา้กบัสถานการณ์ได ้แมไ้ม่
มนีักท่องเทีย่ว เรายงัมคีนไทย มคีนใต ้ทีย่งัต้องดื่ม ต้องรบัประทานอาหารอยู่เพยีงแต่ว่าเราต้องมัน่ใจให้ได้ว่าสนิคา้เหล่านี้จะ
ไปถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งไร สิง่ทีเ่ราจะตอ้งท าใน 6 เดอืนขา้งหน้า คอื เราจะต้องสร้างความต้องการภายในประเทศทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
กบันกัทอ่งเทีย่วใหม้ากขึน้ซึง่เราเชือ่ว่าท าได ้เรามแีผนงานต่าง ๆ ทีเ่ราจ าเป็นตอ้งท าเพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โควดิ -19 
ทีเ่กดิข ึน้ซึง่จะมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและต่อธุรกจิของเราอย่างน้อยในสายตาของผมอีก 1-2 ปี หลาย ๆ อย่างทีเ่ราพยายาม
ท ามาในด้านธุรกจิ เช่น การเปลีย่นระบบกระจายสนิคา้ การจ้างทรพัยากรมนุษย์ทีม่ขีดีความสามารถเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ปัจจุบนัและในอนาคตจะมผีลตอบแทนในระยะกลางและระยะยาวตอ่ธุรกจิของเราในทางบวก จงึเป็นสิง่ทีอ่ยากเรยีนใหท่้านพอ
ทราบเป็นสงัเขป 
 ส าหรับการสร้างความเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธุรกิจนัน้ เราไดด้ าเนินการตามแผน Diversification โดยมีธุรกิจใหม่
เกดิขึน้ดว้ยการตัง้บรษิัทใหม ่2 บรษิทั เป็นบรษิทัยอ่ย (Subsidiaries) ของหาดทพิย ์ดงันี้ 
 บรษิัท หาดทพิย์ คอมเมอร์เชยีล จ ากดั (HTCom) ธุรกจิการกระจายสนิค้าอุปโภค บรโิภค (FMCG : Fast Moving 
Consumer Goods) ในระยะตน้คอืภาคใตเ้ท่านัน้ แต่เป้าหมาย (Destination) ทัง้ประเทศและภูมภิาค การกระจายสนิคา้อุปโภค 
บรโิภค ณ ปัจจุบนัเป็นการเริม่ตน้จงึยงัมสีนิค้าไม่มากนัก แต่เหตุผลทีเ่ราตัง้บรษิัทย่อยนี้ข ึน้มาเพราะเราต้องการใช้ศกัยภาพที่
เรามีอยู่ในภาคใต้ด้านการกระจายสนิค้าให้มปีระโยชน์มากขึ้นและสร้างรายได้มากขึ้น เรามีความช านาญ มขี้อมูล และมี
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทีอ่ยู่ในภาคใต ้ เนื่องจากว่าเราไปเยีย่มลูกคา้อยู่ตลอดเวลาเป็นความสมัพนัธ์ทีส่รา้งสมมานบั 10 ปี 
เราจงึตอ้งการใช้ศกัยภาพนี้สรา้งรายไดแ้ละก าไรใหเ้พิม่ขึน้กบับรษิทั 
 บรษิัท หาดทพิย์ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอร์เรจเจส จ ากดั (HTFB) เราตดัสนิใจทีจ่ะเขา้ไปด าเนินธุรกจิด้านอาหารเพราะ
เป็นธุรกจิทีเ่ก ีย่วเนื่องกบัเครือ่งดื่ม โดยหาดทพิย์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ที ่99.99% งานแรกของบรษิทันี้ คอื เราไปท า Joint Venture 
กบั บรษิทั เซน็ คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้านอาหารไทยและญีปุ่่นชัน้น าในเครอืทัง้หมด 13 แบรนด ์ซึ่งประกอบด้วย
แบรนด์  ZEN, Musha, AKA, On the Table, FOO Flaver, Tetsu, Sushi Cyu, Tummour, Laos Yuan, Jaewhon, Pho, De 
Tummour, Khiang โดยเราไป Joint Venture โดยเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ท าร้านอาหารแบบเร่งด่วน ในแบรนด์ของ “เขยีง” 
เป็นขา้วกะเพรา (ในกรุงเทพฯ มปีระมาณ 40 สาขา) ซึ่งเราตอ้งการความรูค้วามสามารถของผู้เชีย่วชาญในธุรกจิดา้นนี้ และเราก็
จะเปิดร้านเขยีงซึง่มหีลายแบบ ทัง้แบบเดีย่ว (Stand Alone) แบบในห้างสรรพสนิค้า หรอื ซเูปอร์มาร์เกต็ ขายขา้วผดักะเพรา
ซึง่เป็นอาหารพืน้ฐานของคนไทยในราคาทีเ่หมาะสม และสามารถแขง่ขนักบัอาหารสตรทีฟู้ด (Street Food) เพราะอาหารของ
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เราท าสดแต่ละจานตามออเดอร์ เน้นคุณภาพ ความสะอาด ราคาอยู่ทีป่ระมาณ 60 - 120 บาท ขึ้นอยู่กับเนื้อสตัว์   ทีท่่าน
ตอ้งการ 
 ทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่รยีนใหท้่านทราบกค็อื เรามวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง อย่าลมืวา่ตลาดน ้าอัดลม
เรามอียู่แค่ 14 จงัหวดั มปีระชากรแค่ 10 ล้านคน คนเรากส็ามารถบรโิภคสนิค้าของเราไดใ้นจ านวนหนึ่ง อัตราการเตบิโตของ
ประชากรกไ็ม่ไดสู้ง อย่างทีท่่านทราบกนัอยู่ว่าเราเป็นสงัคมผูสู้งวยั (Aging Society) คนยิง่อายุมากขึน้กย็ิง่บรโิภคสนิค้าของ
เราน้อยลง ท าใหเ้ราคดิว่าท าอย่างไรเราจงึจะเตบิโตไปไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยมรีายไดใ้หม่ ๆ เกดิขึน้ นอกเหนือจากการด าเนิน
ธุรกจิเครื่องดื่มและใช้ศกัยภาพที่เรามอียู่แล้วใหเ้กดิประโยชน์มากขึน้ ดงันัน้จงึเกดิบร ิษัท 2 บริษัทนี้ข ึน้ (Doing more with 
the same)  
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ได้ซกัถาม ซึง่มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี้ 
 

คุณสุวรรณี เชยีรสริ ิไกรวุฒ ิผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง :  สอบถาม 5 ข้อ โดย พลตร ีพชัร รัตตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ตอบตามล าดบั ดงันี้ 
 

ถามขอ้ที ่1 : จาก Annual Report หน้า 112 เกณฑใ์นการคดิค่าสนิค้าเสือ่มสภาพคอือะไร 
ค าตอบ : หลกัการคือ จากการหมดอายุ (Expiration Date) และการเสื่อมทางกายภาพ เช่น มรีอยบุบ รัว่และซึมโดยคิดจาก
ราคาทุน ณ วนัส ิน้รอบบญัช ี
 

ถามขอ้ที ่2 : แผนการลดค่าใชจ่้ายในสภาวะ COVID-19 อยา่งไรบา้ง 
ค าตอบ : การควบคุมค่าใชจ่้ายเป็นเรื่องทีทุ่กองค์กรท า โดยเฉพาะภาวะปัจจุบนัทีต่อ้งระวงัเรือ่งสภาพคล่องและกระแสเงนิสด 
บรษิัทฯ มคีณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนจากแต่ละฝ่าย มกีารก ากบัดูแลและตดิตามแผนการลดค่าใช้จ่ายในดา้นต่างๆ 
และรายงานผลใหแ้ก่ฝ่ายบรหิารระดบัสงู 
 

ถามขอ้ที ่3 : การดแูลสุขภาพของผูบ้รโิภค ทางบรษิทัฯ จะมผีลติภณัฑใ์หม่ทีเ่พิม่วติามนิ หรอือืน่ ๆ หรอืไม ่
ค าตอบ : บริษัทฯ มเีครื่องดืม่ชเวปส ์พลสั ซ ีซึง่ม ีวติามนิซีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งปัจจุบันยอดขายน้อยมาก และมีผลติภัณฑ์   
น ้าผลไม้ยีห่อ้ มนิิทเมด ซึง่มวีติามนิซอียู่ด้วยเช่นกนั ส่วนผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีจ่ะตอบโจทยใ์นเรื่องนี้ บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถให้
ขอ้มลูได ้แตม่องว่า บรษิทัฯ ควรมผีลติภณัฑท์ีต่อบโจทย์ในดา้นนี้ในอนาคต 
 

ถามขอ้ที ่4 : จ านวนรถบรษิทั ยงัมกีารด าเนนิการได้ดเีหมอืนเดมิหรอืไม ่
ค าตอบ : ด าเนนิการได้ด ีมกีารดูแลรกัษาสภาพรถ และเน้นย ้ารถขนส่งต้องท าใหด้ที ัง้ความปลอดภัย การขบัรถไม่ใหท้ าความ
เดือดร้อนต่อเพื่อนร่วมถนน ภาพลักษณ์ ความสะอาดของรถ เพราะบรษิัทฯขายสนิค้าเพื่อการบริโภค รถส่งต้องสะอาด  
รถขนส่งระยะไกลและรถขายอยู่ในสภาพอนัดแีต่ไมไ่ด้ใหม่ทุกคนัเนื่องจากต้องทยอยการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 

ถามขอ้ที ่5 : เงนิปันผล ปี 2563 จะอยู่ในเกณฑเ์ดมิหรอืไม ่
ค าตอบ : ต้องพจิารณาขดีความสามารถในการท างานของปีนี้ และผลกระทบทีจ่ะตามมาของสถานการณ์ COVID-19 แต่จะ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งถ้าบริษัทมกี าไร และสภาพคล่องทีด่ี และหลังจากพิจารณาแผนการลงทุน ซึ่งถ้ามีขดี
ความสามารถทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลไดก้จ็ะท ามาอยา่งเตม็ทีต่ามทีป่รากฏมา 
 

นายอนุ ว่องวรกจิ ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง :  สอบถาม 5 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร ตอบตามล าดบั ดงันี้ 
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ถามขอ้ที ่1 : บรษิทัฯ สามารถลด SG&A ไดอ้ย่างไร แต่ยงัสามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้
ค าตอบ : บรษิทัฯ พยายามใหค่้าใชจ้่ายในการขายและบรหิารนัน้ต ่าทีสุ่ด หรอือยู่ในอัตราทีเ่หมาะสมตอ่รายไดแ้ละยอดขาย และ
ส่วนแบ่งทางการตลาดนอกจากจะมคีวามส าคญั เพราะเป็นความภาคภมูใิจทีบ่รษิทัฯ มสี่วนแบ่งทางการตลาดระดบั 83-84 นัน้  
15-16% ทีเ่หลอืเป็นของคู่แข่งทีม่กี าลงัทีใ่หญ่กว่าเรา ทัง้ 3 ราย เราเหมอืนมวยตวัเลก็สูก้บัมวยตวัใหญ่แต่ไม่ไดห้มายความว่า
คนตวัเลก็ตอ้งแพเ้สมอไป เรามคีวามภูมใิจว่าเรายงัสามารถรกัษาความเป็นที่หนึ่งในตลาดน ้าอัดลม รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีไ่ม่ม ี
แอลกอฮอล์ดวัย และนี่คอืความมุ่งหมายทีต่อ้งด ารงต่อไปอย่างตอ่เนื่อง ดงันัน้การใช้เงนิในกจิกรรมการตลาดกต็้องใชอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจุบนัทีส่ภาวะแวดลอ้มของธุรกจิเปลีย่นไปอย่างรวดเรว็ มชี่องทางการขายเกดิข ึน้อย่าง
มากมายเป็น Omni Channels ซึง่การใชเ้งนิจะใชแ้บบเดมิไม่ได้ ต้องเฉพาะเจาะจงมากขึน้ มคีวามเขา้ใจในสงัคม Online ใน
พฤตกิรรมมนุษย ์และผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ ท าใหเ้งนิของเราคุม้ค่าในการลงทนุในการตลาด เพือ่สรา้ง Market Share 
 

ถามขอ้ที ่2 : แนวโน้มการขึน้ราคาขายและลดต้นทนุภายใต ้สถานการณ์ COVID-19 
ค าตอบ : การแพรร่ะบาดของ COVID-19 มผีลกระทบต่อบรษิัทฯ รุนแรง แตไ่ม่ใชปั่จจยัมาท าใหบ้รษิทัฯ ขึน้ราคาสนิค้า อย่างที่
เรยีนให้ทราบ บรษิทัฯ ไดข้ึ้นราคาสินค้าบางตวัไปเมือ่ปีทีแ่ล้ว เป็นผลใหร้ายได้เราดขี ึน้ การลดตน้ทุนเป็นสิง่ที่ตอ้งท าอย่าง
ต่อเนื่อง จะท าอย่างไร เราท าดว้ยการเพิม่ประสทิธิภาพในการผลติ กระจายสนิค้า และการบรหิารจดัการ ดงันัน้ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องไม่เกีย่วขอ้งว่าเพราะม ีCOVID-19 จากปัจจยัดา้นภาษนี ้าตาล บรษิทัฯได้เตรยีมการรบัมอืมากว่า 2 ปีโดยการปรบัสตูร
ของสนิคา้บางตวัเพื่อให้ใชน้ ้าตาลน้อยลง และอตัราภาษสี าหรบัสนิค้าทีบ่รษิทัฯ ปรบัสตูรกจ็ะน้อยลงไปดว้ย 
 

ถามขอ้ที ่3 : สาเหตุทีข่ ึน้ค่า Service Fee 
ค าตอบ : Service Fee กเ็หมอืนกบัค่า ธรรมเนียม Franchise ทีจ่ะตอ้งใหก้บับรษิทั โคคา-โคล่า ซึง่เป็นคู่คา้ ซึ่งผลประโยชน์ที่
ทางคู่คา้จะไดร้บัมาจาก Service Fee และ หวัน ้าเชื้อทีข่ายให้ทางบรษิทัฯ ดงันัน้เมื่อบรษิทัฯ มีรายได้เพิม่ข ึน้จากการปรบัขึน้
ราคาขาย จงีแบ่งใหก้บั Stakeholder ทีเ่ก ีย่วขอ้ง นัน่คอื บรษิทั Partner ของเรา นัน่คอืธรรมเนียมปฏบิัตปิกตทิัว่โลก ซึ่งเป็น
การยุตธิรรม 
 

ถามขอ้ที ่4 : ก าลงัการผลติในปัจจุบนัเป็นอย่างไร 
ค าตอบ : Utilization Rate อยูท่ี ่66% 
 

ถามขอ้ที ่5 : ราคาน ้าตาลทีล่ดลงช่วยเรือ่งก าไรของบรษิทัอย่างไร  
ค าตอบ : ปี 2562 บรษิัทฯ ต้นทุนน ้าตาลลดลง ซึ่งมาจากการปรบัสูตรการใชน้ ้ าตาลและราคาทีป่รับตัวลง ท าให้อัตราก าไร
ขัน้ตน้ดขี ึน้และส่งผลตอ่ก าไรทีด่ขี ึน้ 
 

ผู้ถอืหุ้นไม่ทราบชือ่ ทีม่าประชุมด้วยตนเอง :  สอบถาม 2 ข้อ โดย พลตรี พชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ตอบตามล าดบั ดงันี้ 
 

ถามขอ้ที ่1 : ผลกระทบของค่าแรง 
ค าตอบ : ไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญัทีจ่ะต้องเรยีนผูถ้อืหุน้ทราบ บรษิทัไม่มแีรงงานต่างชาต ิไม่ไดห้มายความว่าเราไม่
ตอ้งการรบัแรงงานต่างชาต ิแต่ว่ายงัไมม่คีวามจ าเป็น แมจ้ะมปัีญหาการขาดแคลนแรงงานในจงัหวดัสงขลากต็าม 
 

ถามขอ้ที ่2 :  จะมงีบลงทนุ หรอืงบลงทนุเพือ่พฒันาผลติภณัฑใ์หม่หรอืไม่ 
ค าตอบ : ธุรกจิเรามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี อาท ิรถและเครื่องจกัร โดยเมือ่ปลายปี 2561 บรษิัทฯ ลงทุน
ในเครื่องฉีดเม็ดพลาสตกิ ซึ่งช่วยลดตน้ทุนค่าวัตถุดบิลง จากการผลติ Preform เองแทนการซื้อจาก Supplier ซึง่เราต้องคิด
ล่วงหน้าก่อนความตอ้งการในตลาดจะเกดิข ึน้ อย่างไรกด็ ีเกดิเหตุการณ์ COVID-19 มกีารชะลอการลงทุนเพื่อรอดสูถานการณ์ 
สรา้งความมัน่ใจ และดแูลกระแสเงนิสด 
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 ส าหรบัสนิค้าใหม่ ถอืโอกาสแนะน าสนิค้าใหม่แก่เจ้าของบรษิัททุกท่าน นัน้คอืน ้าแร่ ยีห่อ้ บอน อควา (Bon Aqua) 
เป็นยีห่อ้นานาชาต ิเป็นสนิคา้ของ Coca-Cola ซึง่ท ามาไม่กีเ่ดอืนนี้ มเีฉพาะในภาคใต ้ขอใหเ้จา้ของบรษิทักรุณาประชาสมัพนัธ์
ให้ด้วย เป็นน ้าแร่ทีม่าจากแหล่งแร่ธรรมชาติทีสุ่ราษฎร์ธานี เรามคีวามภูมิใจมาก เป็นน ้าแร่ตวัแรกในระบบ Coca-Cola ใน
ประเทศไทย 
นายปณชยั ก่อสวสัดิว์รกุล ผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง : ลูกค้าทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของ Total Sale หรือ 
ยอดขายจากเมอืงท่องเทีย่วคดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์
ค าตอบ : พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้กล่าววา่ประมาณ 15-20% แต่อย่างทีเ่รยีนให้ทราบเป็น
ผลกระทบลูกโซ่จากธุรกจิทีเ่ก ีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ปิด 100% มา 3 เดอืน และตอนนี้ 
เริม่เปิดแลว้ แต่โรงแรมเลก็ๆยงัไม่มทีนุมากพอจะเปิดได ้ไม่สามารถด าเนินธุรกจิทีม่ตี้นทุนคงทีไ่ด ้จงึจะเหน็แค่โรงแรมใหญ่ทีม่ ี
สายป่านยาวเริม่เปิด หลายๆ เจ้าของธุรกจิหวงัว่าจะได้อานิสงสจ์ากการท่องเทีย่วในประเทศ หลงัจากการกกัการเดนิทางมา
นาน แต่บางจงัหวดักไ็ม่ไดร้บัผลประโยชน์ เชน่ เกาะสมุย เพราะการเดนิทางล าบาก มคี่าใชจ่้ายสงูในการเดนิทาง ไม่เหมอืน ชลบุร ี
พทัยา หวัหนิ หรอื เขาใหญ่ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2562 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2562 
และตามทีพ่ลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดส้รุปเสนอ  
 

 วาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 ประธานฯ ไดเ้สนอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่งบการเงนิดงักล่าว
ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีจากบรษิัท เคพเีอ็มจ ีสอบบญัช ีจ ากดั และได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานในปี 2562 ตามตารางทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม
หน้า 2 สรปุไดด้งันี้   
 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 
รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

สนิทรพัยร์วม 4,906.98 4,684.97 
หนี้สนิรวม 1,992.26 2,027.06 
รายไดจ้ากการขาย 6,775.50 6,767.85 
รายไดร้วม 6,792.29 7,089.17 
ก าไรส าหรบัปี1/  440.70 485.83 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)      2.21 2.44 

 

1/ ก ำไรส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่
 

โดยมรีายละเอียดตามทีป่รากฏในงบการเงินในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code บนแบบแจ้งการ
ประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ได้ซกัถาม ซึง่มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี้ 
 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง : เรยีกรอ้งขอให้ใช้ไมโครโฟนและถามไดต้ามปกต ิเพราะมคี าถามที่
เขยีนส่งไปนัน้ยงัไม่ตอบ โดยไดร้บัทราบขอ้มูลจากเจ้าหน้าทีว่่าจะขอตอบในประเดน็ส าคญัหลกั ๆ บางประเดน็ส่วนค าถามที่
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เหลอืทัง้หมดจะน าไปตอบใหทุ้กขอ้สงสยัในรายงานการประชมุ เนื่องจากตดิในเรือ่งของเวลาทีจ่ ากดัและอยู่ในช่วงสถานการณ์
โควดิ ซึง่ผมคดิวา่มนัไม่สมควร ควรจะตอบขอ้ซกัถามเลยในเวลานี้ 
 
ค าตอบ : พลตร ีพชัร  รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กล่าวว่า ยนิดีตอบให้หมดทุกค าถามแต่ตอ้งดูส่วนรวม 
เพราะมคี าถามเยอะมากและถา้มนัส่งผลกระทบต่อเวลาของผูถ้อืหุ้นรายอื่น ทางเราจะด าเนินการใหม้อีกีหอ้งเพื่อใหท้างทมีงาน
อธบิายรายละเอียดให้แก่คุณศกัดิช์ยั ส่วนการจดัประชุมตามกฎเกณฑท์ี ่ก.ล.ต. ก าหนดมานัน้ ถ้าหากคุณศักดิช์ยัเหน็ว่าไม่
เหมาะสมสามารถท าหนังสอืแจง้รอ้งเรยีนในนามผูถ้อืหุน้ของหาดทพิยไ์ด ้ทางเราจะมกีารรบัฟัง แต่อยา่งไรกด็กีฎระเบยีบต่างๆ 
ที ่ก.ล.ต. ออกมากเ็พือ่ดูแลคนส่วนรวม บางอย่างอาจจะไมถู่กใจและสะดวก แน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์ดขี ึน้ แต่เพือ่ความไม่
ประมาท แมจ้ะมคีวามไม่สะดวกเลก็น้อย ถา้ท่านหวิ เจ้าหน้าทีส่ามารถจดัใหท่้านไดเ้ลย แต่ทีเ่ราท าตามกฎนัน้เป็นการป้องกนั
ไวด้กีว่าแกไ้ข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เช ือ้โควดิยงัควบคุมไม่ไดต้ราบใดทีย่งัไม่มวีคัซนีรกัษาโรค 
 

นายอนุ ว่องวรกจิ ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง :  สอบถาม 6 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร ตอบตามล าดบั ดงันี้ 
 

ถามขอ้ที ่1 : มาตรฐานการบญัช ีTFRS 9 และ TFRS 16 ส่งผลตอ่งบการเงนิอยา่งไร 
ค าตอบ : TFRS 9 ไม่มผีลกระทบ มกีารเพิม่ข ึน้ของการตัง้ส ารอง ประมาณ 5 แสนบาท เพราะลกูคา้ส่วนใหญ่ช าระเงนิเป็น เงนิ
สด ยกเวน้ใน Modern Trade Channel ส าหรบั Traditional Trade แลว้ ช าระเป็นเงนิสด ลกูคา้รายใหญ่ในกลุ่ม Modern Trade 
เช่น Makro, Tesco Lotus ก็ไม่มีผลกระทบด้านการช าระหนี้  TFRS 16 สัญญาเช่า  ไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญ 
เพราะสญัญาสว่นใหญ่ เป็นสญัญาเชา่ทางการเงนิซึง่ท าสญัญาก่อนปี 2563 
 

ถามขอ้ที ่2 : แนวโน้มการส ารองเงนิพนกังานในปี 2563 
ค าตอบ : ยงัเป็นไปตามปกตติามอายุงาน ทยอยตัง้เพิม่จนกว่าพนกังานเกษยีณ 
 

ถามขอ้ที ่3 : การจดัการเงนิลงทนุชัว่คราวเป็นอย่างไร  
ค าตอบ : เป็นการบรหิารเงนิสด เมือ่มเีงนิหมุนเวยีนเหลอืระยะเวลาสัน้ ๆ เรากจ็ะบรหิารใหไ้ด้ผลตอบแทน 
 

ถามขอ้ที ่4 : บรษิทัมผีลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไม ่   
ค าตอบ : มเีพยีงเลก็น้อย เช่น การซือ้อะไหล่เครือ่งจกัรจากต่างประเทศ 
 

ถามขอ้ที ่5 : การใหผ้ลตอบแทนโดยการใช้หุน้เป็นเกณฑ ์คอื ESOP ใช่หรอืไม ่ 
ค าตอบ : ใช่ เป็นการสรา้งแรงกระตุน้ให้พนักงานและผูบ้รหิารใหเ้ป็นเจา้ของบรษิทัทีแ่ทจ้รงิ 
 

ถามขอ้ที ่6 : สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากอะไร  
ค าตอบ : เกดิจากบรษิทัมเีงนิไดภ้าษนีิตบุิคคลทีต่อ้งขอคนื จะเพิม่ข ึน้ประมาณ 2.96 ลา้นบาท 
 

คุณศักดิช์ ัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง :  สอบถาม 8 ข้อ โดย พลตร ีพชัร รัตตกุล กรรมการ / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และ นางสาวนธินิาถ จนัทสรุสั ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี ร่วมกนัตอบตามล าดบั ดงันี้ 
 

ถามขอ้ที ่1 : บรษิทัมกีารปลดพนักงานหรอืเกษยีณกอ่นไหม ท าไมจงึมขีาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของประโยชน์ของพนกังาน
ในหน้า 107 ของรายงานประจ าปี 2562 
ค าตอบ : ไมม่กีารปลดพนักงาน มกีารเกษียณอาย ุกรณี Relocate สายการผลติไปทีพุ่นพนิ มพีนักงานบางส่วนประสงคท์ีจ่ะไม่
ยา้ยไปทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธานีและรบัเงนิก่อนเกษยีณอายุ โดยคุณนิธินาถ จนัทสุรสั ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชที าหน้าทีส่มุหบ์ัญช ี
อธบิายเพิม่เตมิว่า เกดิจากขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ เช่น การปรบัอตัราคดิลด (Discount Rate) และการปรบัปรุงขอ้สมมตฐิาน
ในอดตี (สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบฯ ขอ้ 4) 
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ถามขอ้ที ่2 : รายงานประจ าปี 2562 หน้า 104 เงนิมดัจ าขวดลงัท าไมยอดบนัทกึไม่เปลีย่นแปลงจากปีทีผ่่านมา 
ค าตอบ : นางสาวนิธินาถ จันทสุรสั ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี อธบิายว่าเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันภาวะตลาดขวดแก้ว
ค่อนขา้งจะคงที ่ไม่มกีารขยบัตวัเพิม่ขึ้นจงึมอีัตราใกล้เคยีงเดิมไม่มกีารเตบิโตจงึท าให้มยีอดแตกต่างจากที่ทีผ่่านมาเพยีง
เลก็น้อย 
 

ถามข้อที ่3 : รายงานประจ าปี 2562 หน้า 103 เงนิลงทุนชัว่คราวเป็นเงนิลงทุนในกองทุนอะไรและกองนี้มกีารถอืหุน้ในการ 
บนิไทยหรอืไม ่ผ่านมาครึง่ปีมมีลูค่าลดลงหรอืไม่ 
ค าตอบ : นางสาวนิธินาถ จนัทสุรสั ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ีกล่าวว่าเป็นเงนิลงทุนในกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ ปกตจิะลงทุน 
ในตราสารการเงนิระยะสัน้ 10-15 วนั ไม่มกีารถอืยาว ถา้มเีงนิสดหมุนเวยีนเหลอื 
 

ถามขอ้ที ่4 : มขีอ้ระวงัเรือ่งการซือ้หุน้ระยะสัน้จะมคีวามเสีย่ง 10 วนั ในปีทีแ่ลว้ ยงัเหลอือยู่หรอืไม ่  
ค าตอบ : นางสาวนิธินาถ จนัทสุรัส ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี กล่าวว่าในส่วนของหาดทพิย ์ณ สิ้นไตรมาส 2 เรามีเงินลงทุน
ชัว่คราวอยู่ประมาณ 8 แสนบาท ซึ่งเงนิลงทุนก่อนนัน้ไดม้ีการขายท าก าไร และเพื่อน าเงินสดมาใช้หมุนเวียนในบรษิทั และ  
พลตร ีพชัร รตัตกุล อธิบายเพิม่เตมิว่าเป็นการบริหารเง ินระยะสัน้ ถา้ผู้ถอืหุน้มคีวามกงัวล ทางฝ่ายบรหิารสามารถอธิบาย
เพิม่เตมิหลงัจากจบการประชุม 
 

ถามขอ้ที ่5 : อสงัหาฯ เพือ่การลงทุน บนัทกึในราคาทุนหรอืไม่ และท าไมไม่มบีวกลบนโยบายถอืไวข้ายหรอื ไว้ท าธุรกจิ      ใน
อนาคต  
ค าตอบ : เป็นทีด่นิทีไ่ม่ใชใ้นการด าเนินงานซึง่ เป็นทีด่นิว่างเปล่า ไม่มกีารท าการประเมนิราคาเพิม่ พลตร ีพชัร รตัตกลุ แจง้ว่า
ทกุอยา่งเป็นไปได ้อยูก่บัสถานการณ์ ถา้ตอนนี้ยงัไม่สรา้งรายได ้ถา้มโีอกาสกน่็าจะพฒันาไดใ้นหลาย ๆ จงัหวดั 
 

ถามขอ้ที ่6 : รายงานประจ าปี 2562 หน้า 104 เจ้าหนี้อื่น เพิม่ขึน้จากสาเหตุอะไร เช่น ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการขาย หรอื โบนัส 
และท าไมถงึเพิม่มากขึน้มาก   
ค าตอบ : นางสาวนธิินาถ จนัทุรสั ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ีกล่าวว่า ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการขาย ส่วนใหญ่ เป็นรายการส่งเสรมิการ
ขายให้ลกูค้า Modern Trade ซึง่เป็นไปตามยอดขายของบริษทั ถ้ายอดขายมปีริมาณมากและอตัราเรยีกเกบ็ของลูกค้าล่าช้า 
เรากจ็ะมคีา่ใชจ่้ายส่งเสรมิการขายเพิม่มากขึน้ โบนัสค้างจ่าย มกีารปรบัเพิม่อตัราเพือ่เป็นแรงจงูใจส าหรบัพนักงาน ซึ่งตัง้ค้าง
จ่ายสิ้นปี 2562 เพื่อจ่ายในเดอืนมกราคม ปี 2563 ซึ่งเป็นหลกัการตัง้ค้างจ่ายตามรอบการด าเนินงาน แต่บนัทกึในงบก าไร
ขาดทุนแลว้ และ พลตร ีพชัร รตัตกุล ชี้แจ้งว่า โบนัส ข ึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่อง และแผนการลงทุน ซึ่งถอืว่าไม่
มาก เพราะเมื่อเทียบกบัรายไดบ้รษิทัฯ เกอืบ 7,000 ล้านบาท ทัง้หมดมาจากหยาดเหงือ่ของพนักงานทัง้หมด เพราะฉะนัน้ 
Stakeholder ไม่ได้มแีค่ ผู้ถอืหุน้ มพีนักงาน มคีู่ค้า ตอ้งการให้ทุกคนได้ผลประโยชน์นี้ ค าว่ามากต้องดูเปรยีบเทยีบ ดูความ
เหมาะสม การจ่ายโบนัสขึน้อยู่กบัสภาพคล่องของบรษิทั สถานะทางการเงนิ และผลงานของปีนัน้ และค านึงถงึแผนการลงทุน
อยา่งต่อเนื่อง 
 

ถามขอ้ที ่7 : ในงบเดีย่ว รายไดเ้งนิปันผล 305 ลา้นบาท มาจากอะไร ท าไมจ่ายจ านวนมาก  
ค าตอบ : นางสาวนธิินาถ จนัทุรสั ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี อธบิายว่าเงนิปันผลจากบรษิทัยอ่ยของหาดทพิย์ คอื บรษิทั เซ้าเทริ์น 
รอ็คส์ จ ากดั ท าหน้าทีผ่ลติบรรจุภัณฑ์นัน้ คอื Pre-form ทีบ่รษิทัตอ้งแยกบรษิทัย่อย เพราะไดส้ิทธิ BOI ท าให้ลดหย่อนภาษี
เป็นระยะเวลา 8 ปี  ภาชนะทัง้หมดใช้ในการผลติของบรษิ ทฯ ผลก าไรทัง้หมดจ่ายมาใหบ้รษิัทแม่เกอืบทัง้หมดถ้าเปรยีบเทยีบ
กบัปีทีผ่่านมา เงนิปันผลเพิม่ขึน้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัเงนิหมุนเวยีน แผนการลงทนุ ในเคร ือ่งฉีด Pre-form ทีจ่ าเป็นต้องด ารงเงนิสดไว้
ทีบ่รษิทัย่อยก่อน เมือ่แผนการลงทุนผ่านไป ท าใหม้เีงนิสดคงเหลอืทีจ่ะจ่ายบรษิทัแม่ได ้
 

ถามขอ้ที ่8 : รายไดเ้งนิปันผลของบรษิทัลกู 305 ลา้นบาท เทยีบกบัก าไรบรษิทัแม่ที ่441 ล้านบาท ถา้เอารายไดเ้งนิปันผลออก
จรงิ ๆ แลว้บรษิทัเหลอืก าไรเพยีง 100 ลา้นบาท ซึง่ต ่ากว่าปีทีผ่่านมา และในปีถดัไปก าไรจะไมม่ากขนาดนี้ไหม  
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ค าตอบ : นางสาวนิธินาถ จนัทุรสั ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี อธบิายว่าผู้ถือหุ้นรายนี้เขา้ใจผดิ บรษิัท เซ้าเทริ์น รอ็คส์ จ ากัด      
ถอืเป็นส่วนงานหนึ่งของ หาดทพิย ์เพราะฉะนัน้ ควรพจิารณาจากงบการเงนิรวม เงนิปันผลจะไม่มใีนบรรทดัรายได ้เพราะเรา
มองว่าภาชนะทีอ่อกมาจากบริษทั เซ้าเทริ์น รอ็คส ์จ ากดั คอื ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จงึไม่ควรจะมองว่ามกีารจ่ายหรอื   
ไมจ่่ายปันผลเพราะปกตแิลว้พจิารณาการจ่ายปันผลจากผลประกอบการรวม ไมไ่ดพ้จิารณาจากงบการเงนิเดีย่ว 
 

นายกติติยศ อาภาเกยีรติวงศ์ ผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง : การจดังานเกาะสวาท - หาดทพิย์ ทีเ่ซ็นทรัลเวลิด์ ประสบ
ความส าเรจ็อยา่งไรบ้าง มสีรุปสถติอิย่างไรบ้าง มโีอกาสจะจดัพรอ้มปรบัปรุงอย่างไรบา้ง 
ค าตอบ : พลตร ีพชัร  รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กล่าวว่า การสร้างความรับรู้เก ีย่วกบับริษัท ให้กบัผู้ที่
เกีย่วขอ้งรวมทัง้นกัลงทุน ส่วนหนึ่งมาจากกจิกรรมทีบ่รษิัทจะด าเนินการจดัทีก่รุงเทพฯ เพราะตอ้งการให้คนไทยรูจ้กัหาดทพิย์ 
ไม่เฉพาะแค่คนใต ้เพราะลกูคา้ของเราคอืคนไทยทัง้หมดไม่ใช่เฉพาะคนใต ้รวมทัง้ชาวตา่งชาตดิ้วย นักลงทนุเรามาจากทัว่โลก 
ดงันัน้การจดังานทีก่รุงเทพฯ จงึมแีต่ขอ้ดทีีจ่ะมกีารร ับรู้ในหุ้นของเรามากขึน้ เพือ่ใหท้า้ยทีสุ่ดส่งผลสะทอ้นมาทีร่าคาหุน้ นัน่คอื
ความมุง่หมาย 
 

 เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

 

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 105,853,841 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
      
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ 
 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุถงึนโยบายการจ่ายเงนิปันผลว่า บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 
50 - 80 ของก าไรสุทธทิีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทกุประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ไดก้ าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสุทธิ
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 นี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้รับทราบถงึการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ รวมในอัตราหุ้นละ 1.76 บาท รวมเป็นเงิน 352.33 ล้านบาท หรือคดิเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 79.95 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม แบ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลงวดครึง่ปีแรกของปี 2562 ในอตัรา
หุน้ละ 0.78 บาท เป็นเงนิ 155.39 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2562 เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีห่นึ่ง และการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่องจากก าไรของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.98 บาท เป็นเงนิ 196.94 
ลา้นบาท เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่องนี้ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผู้ถอืหุน้
จากการเลือ่นการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ทีเ่ดมิก าหนดไว้ในวนัพฤหสับดทีี ่23 เมษายน 2563 ออกไปไม่มกี าหนด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะไม่เสนอทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้
พจิารณาจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2562 อกี 
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เปรยีบเทยีบอัตราการจา่ยเงนิปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 กบัปีทีผ่า่นมาไดด้งันี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล       ปี 2562       ปี 2561 
ก าไรส าหรบัปีตามงบก าไรรวม1/  (ลา้นบาท)        440.70        249.07 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)       200.96       199,22 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)           2.21           1.25 
เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้)           1.76 

ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    ครัง้ทีห่นึ่ง 0.78 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    ครัง้ทีส่อง 0.98 บาท/หุน้ 

          0.80 
ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    0.38 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลงวดสุดทา้ย 
    0.42 บาท/หุน้ 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)       352.33       159.37 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%)        79.95        63.99 

1/ ก าไรส าหรบัปีส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ได้ซกัถาม ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามดงันี้ 
 

นายอนุ ว่องวรกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมด้วยตนเอง : เงนิปันผลมสี่วนทีไ่มส่ำมำรถขอเครดติเงนิปันผลคนืจำก BOI หรอืไม ่
ค าตอบ : นำยประกติ ประทปีะเสน กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อธบิำยวำ่ สทิธปิระโยชน์ BOI ไมใ่ชข่อง
หำดทพิย์ แต่เป็นของบรษิทัลูก เพรำะฉะนัน้จะกลบัมำทีห่าดทพิย์ในรูปเงนิปันผล 
 

นายศกัดิช์ยั สกุลศร ีมนตรี ผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมด้วยตนเอง :  สอบถำม 2 ขอ้ โดย พลตรี พัชร รตัตกุล กรรมกำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และนำยยรรยง เมธำพำณิชย์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน รว่มตอบตำมล ำดบั ดงันี้ 
 

ถำมขอ้ที ่1 : ควรแจง้เรือ่งเงนิส ำรองวำ่มกีำรส ำรอง 5% และ 10% ครบแลว้ 
ค ำตอบ : นำยยรรยง เมธำพำณิชย์ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน : กล่ำว
วำ่ เรำทรำบกนัโดยทัว่ไปอยู่แล้ววำ่เรำจะต้องกนัส ำรองตำมกฎหมำยจำกก ำไรจนครบ 10% ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งหำดทพิย์ 
ไดส้ ำรองตำมกฎหมำยครบ 10% ของทุนจดทะเบยีนมำนำนแล้ว และทีบ่รษิทัฯ ไมไ่ดม้กีำรระบวุำ่ไดจ้ดัสรรเงนิก ำไรเป็นส ำรอง
ตำมกฎหมำยครบแลว้ เขำ้ใจวำ่กฎหมำยไมไ่ดก้ ำหนดไว ้อยู่ในวสิยัทีบ่รษิทัฯ จะไมต่อ้งระบไุด ้ 
 

ถำมขอ้ที่ 2 : กฎหมำยไมไ่ดก้ ำหนดไว ้แต่ถำ้ผูถ้อืหุน้อื่นไมไ่ดม้ำรบัฟัง เคำ้กไ็มรู่เ้ร ือ่ง ดงันัน้จงึควรจะระบุไวด้ว้ยวำ่ไดต้ัง้ส ำรอง
ตำมกฎหมำยครบ 10% ของทุนจดทะเบยีนแลว้  
ค ำตอบ : พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร กล่ำววำ่ รำยละเอยีดทัง้หมดอยู่ในเอกสำรเชญิประชมุสำมญั
ประจ ำปีผูถ้อืหุน้แลว้ โดยในเอกสำรระบวุำ่กำรจ่ำยปันผลหลงัจำกที่ส ำรองตำมกฎหมำยทุกอย่ำงครบแล้ว ทัง้นี้เพื่อเคำรพเวลำ
ของผูถ้ือหุน้ท่ำนอื่น ถ้ำต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม ทำงบรษิทัฯ จะจดัเตรยีมเจำ้หน้ำที่ให้ค ำอธิบำยหลงัจำกประชมุผูถ้อืหุ้น
เสรจ็เรยีบรอ้ย ทัง้นี้ รำยละเอยีดทีท่่ำนแจง้วำ่เรำไมไ่ดช้ีแ้จงทุกอย่ำงอยู่ในหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ทัง้หมด 
 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ ตามทีพ่ลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธาน 
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดส้รุปเสนอ  
 

 วาระนี้ เป็นวาระเพือ่รบัทราบ ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 21. ก าหนดใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามต้องพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ซึง่กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
2563 มจี านวน 4 คน ดงันี้ 

1. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
3. นางปรยิา  จรีะพนัธุ ์  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ 

  

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า ระหว่างวนัที ่18 
ตุลาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และมคีวามเหน็ว่ากรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระทัง้ 4 คน
ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ มคีุณสมบัตเิหมาะสม ปฏบิัตหิน้าทีก่รรมการอย่างมปีระสทิธิภาพ ให้ขอ้คดิและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบรษิัทฯ เป็นอย่างดตีลอดมา และส าหรบันางสาวสมรลกัษณ์ มหาสมติ ิซึง่เป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัิ
เป็นกรรมการอิสระและได้ด ารงต าแหน่งมากกว่า 3 วาระตดิต่อกนั เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกจิหลกั
ของบรษิัทฯ และตลอดระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสยี งดออกเสียง) จึงได้เสนอให้คณะกรรมการ
พจิารณาเสนอชือ่กรรมการทัง้ 4 คน ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ขอ้มลู
เบื้องต้นของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระ
หนึ่งเป็นรายบุคคลไดจ้ดัส่งใหผู้้ถอืหุ้นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 หน้า 28-35 

 

เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ ประธานฯ 
ขอให้ทีป่ระชุมออกเสยีงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และขอเกบ็บัตรลงคะแนนทัง้ทีล่งคะแนนเหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย และ 
งดออกเสยีง 

 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้มมีตดิ้วยเสยีงขา้งมากเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึง่เป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้: 
 

1. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมิติ 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 102,231,997 3,623,200 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 96.5772 3.4228 0.0000 0.0000 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

2. Mr. Philipp Hugo Gutsche 
 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 105,167,797 687,400 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.3506 0.6494 0.0000 0.0000 

              ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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3. นางปริยา  จีระพนัธุ ์
 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 105,167,797 687,400 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.3506 0.6494 0.0000 0.0000 

              ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

4. หม่อมหลวงธิษนั  ศรีธวชั 
 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 105,167,797 687,400 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.3506 0.6494 0.0000 0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

              ทัง้นี้ คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์      กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำร 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ   กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร /  

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
3. นำยประกติ  ประทปีะเสน   กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงยุพเรศ  เทีย่งธรรม   กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
5. นำยยรรยง  เมธำพำณิชย์    กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ 

     พจิำรณำคำ่ตอบแทน 
6. นำงสำวสมรลกัษณ์  มหำสมติ ิ  กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ 

     พจิำรณำคำ่ตอบแทน 
7. Mr. Martin Jansen   กรรมกำรอสิระ 
8. Mr. Philipp Hugo Gutsche   กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
9. นำงปรยิำ  จรีะพนัธุ์   กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน /  

     กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
10. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั   กรรมกำร 

11. นำยด ำรงรกัษ  อภบิำลสวสัดิ ์      กรรมกำร / กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
12. Mrs. Kerry - Ann Shipp   กรรมกำร 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บริษัทฯ ตามทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาและลงมตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนทีแ่น่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรอื
ใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้
  

คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีไ่ดพ้จิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิัทฯ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงได้กบับรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการ 
ทีม่ ีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าอัตราค่าตอบแทน
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คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันเป็นอัตราทีเ่หมาะสม จงึเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา
อนุมตัค่ิาตอบแทนปี 2563 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในอตัราเดยีวกบัคา่ตอบแทนปี 2562 ดงันี้ 

 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ปี 2563 ปี 2562 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

คณะกรรมกำรบรษิทั ประธำน 253,000.00 10,000.00 253,000.00 10,000.00 
กรรมกำร 181,500.00 10,000.00 181,500.00 10,000.00 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน 253,000.00 5,000.00 253,000.00 5,000.00 
กรรมกำร 181,500.00 5,000.00 181,500.00 5,000.00 

คณะกรรมกำรสรรหำ ประธำน 16,500.00 3,000.00 16,500.00 3,000.00 
และพจิำรณำคำ่ตอบแทน กรรมกำร 11,000.00 3,000.00 11,000.00 3,000.00 

  

2. ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน : บริษัทฯ มีกำรท ำประกนัภยัควำมรบัผิดของกรรมกำรจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(Directors & Officers Liability Insurance : D&O)  

  

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ได้ซกัถาม  
 

นำยอนุ วอ่งวรกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุดว้ยตนเอง :  ปีนี้กรรมกำรจะมโีบนสัพเิศษหรอืไม ่
ค ำตอบ : พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร กล่ำวขอบคุณที่มคีวำมกรณุำ ปีทีแ่ลว้เป็นปีแรกทีก่รรมกำร
ไดโ้บนัส ส ำหรบัปีนี้จะขอพจิำรณำหลำยอย่ำง เนื่องจำกบรษิทัฯ อยำกจะม ีConservative ไมอ่ยำกจะตดัสนิใจเรว็เกนิไปแมว้่ำ
สภำพของบรษิทัฯ ใน 6 เดอืนแรกดกีวำ่ทีเ่รำคดิ แต่ทัง้นี้ยงัเหลอือกี 6 เดอืน ตอ้งขอเวลำตดัสนิใจในครึง่ปีหลงั 
 

 เนื่องจำกไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดสอบถำมเพิม่เตมิในวำระนี้ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้มมีตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 105,855,197 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
 

 ประธำนฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58. ก ำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัประจ ำปีผูถ้ือหุน้แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่สอบบญัชทีุกปี 
 

 คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำและมมีติเห็นชอบตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอที่ประชุม 
ผูถ้ือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิให้ บรษิทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย ผูส้อบบญัช ีจ ำกดั (KPMG) เป็นส ำนกังำนสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เนื่องจำกมชีื่อเสยีง มมีำตรฐำนกำรท ำงำนทีด่ ีมปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญ
ในกำรสอบบญัช ีมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกจิ รวมทัง้ปฏบิตัิหน้ำทีเ่ป็นอย่ำงดตีลอดมำ โดยไดก้ ำหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง
ตำมรำยชือ่ต่อไปนี้เป็นผูท้ ำกำรตรวจสอบ แสดงควำมเหน็ และลงลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
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1. นายธนติ โอสถาเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155  หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็นปีที ่2)  
 

2. นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4195  หรอื 
(ไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 
 

3. นางสาวบงกช อ ่าเสงีย่ม   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3648 
(เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัช่วงปี 2552 -2556) 
 

ผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชชีดุเดยีวกบับรษิัทย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรอืมสี่วนได้เสยี
กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 

และเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีส าหร ับปีบัญชสี ิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
เป็นเงนิจ านวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถว้น) เพิม่ข ึน้จากค่าสอบบัญชปีี 2562 จ านวน 100,000 บาท หรอื
เพิม่ขึน้ 6.67% โดยไม่มค่ีาบรกิารอื่น ดงันี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : บำท 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิมขึน้ % 
1. คำ่สอบบญัช ี(Audit Fee) 
    -  คำ่สอบบญัชปีระจ ำปี 
    -  คำ่สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส  
       รวมคำ่สอบบญัช ี

 
1,270,000.00  

330,000.00 
1,600,000.00 

 
1,200,000.00 

300,000.00 
1,500,000.00  

 
 
 

100,000.00 

 
 
 

6.67 
2. คำ่บรกิำรอื่น ๆ (Non - Audit Fee) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - - 

    

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ได้ซกัถาม  
 

นำยอนุ วอ่งวรกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมดว้ยตนเอง : เหตุผลในกำรขึน้คำ่สอบบญัชคีอือะไร และขอฝำกผูต้รวจสอบบญัชวีำ่   ใน
ภำวะขณะนี้ทุกบรษิทัมปัีญหำปีหน้ำอย่ำขึน้คำ่ตรวจสอบบญัชมีำก 
ค ำตอบ : นำยประกติ ประทปีะเสน กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อธบิำยวำ่ เหตุผลคอืมงีำนเพิ่มมำกขึน้จำก
ปีทีผ่ำ่นมำ ซึง่ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้่อรองแลว้ 
 

 เนื่องจำกไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดสอบถำมเพิม่เตมิในวำระนี้ ประธำนฯ จงึขอใหท้ ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้พจิารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายธนิต โอสถาเลศิ ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที่ 5155  
หรอื นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย์ ผูส้อบบญัช ีรบัอนุญาตเลขที ่4195 หรอื นางสาวบงกช อ ่าเสง ีย่ม ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่
3648 แหง่บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย ผูส้อบบญัช ีจ ำกดั (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 และอนุมตัค่ิาสอบบญัชปีระจ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส (3 ไตรมาส) รวมเป็นเงนิจ านวน 
1,600,000.00 บาท (หนึง่ลา้นหกแสนบาทถว้น) โดยไม่มค่ีาบรกิารอื่นดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทด์งันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 105,855,197 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 ในวำระนี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรซกัถำม และเสนอขอ้คดิเห็นไดอ้ย่ำง
เตม็ที ่ซึง่ผูถ้อืหุน้สอบถำม ดงันี้ 
 

นำยสถติคุณ  ค ำเลิศลกัษณ์ ผูถ้ือหุ้นที่มำประชุมดว้ยตนเอง : สอบถำม 3 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตอบตำมล ำดบั ดงันี้ 
 

ถำมข้อที่ 1 : Sale Revenue ในไตรมำส 1 เติบโตติดลบ 6% แต่ผูบ้รหิำรแจ้งว่ำรำยได้ YTD ลดลงเพียง 3-4% ใช่หรือไม่ 
ค ำตอบ : ใชค่รบั 
 

ถำมขอ้ที ่2 : กำรท ำ Joint Venture กบัรำ้น เขยีงนัน้ เป็นกำรซื้อแฟรนไชส ์หรอื บรษิทัเป็นเจำ้ของยีห่อ้เขยีง 
ค ำตอบ : เป็นกำรลงทุนร่วม หรอืที่เรยีกว่ำ Joint Venture กบับรษิทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นเจำ้ของ
ยีห่้อเขยีง ไม่ใช่แค่ซื้อแฟรนไชส์ แต่ว่ำจ ำนวนรำ้นทีก่ ำหนดจะไดร้บัสทิธิ ์Master Franchise ในภำคใต้ พรอ้มกนันัน้เรำยงัมี
ควำมสำมำรถในกำรใชแ้บรนดอ์ื่นในกลุ่มเซน็ไดใ้นอนำคต 
 

ถำมขอ้ที ่3 : เครือ่งดืม่ชเวปส ์พลสั ซ ีครึง่ปีแรก มอีตัรำเตบิโตอย่ำงไร และเป้ำหมำยกำรเตบิโตในปี 2563 คอืเท่ำไหร ่
ค ำตอบ : เครื่องดื่มชเวปส์ พลสั ซี ยอดขำยไม่ไดร้บักำรตอบรบัเท่ำที่ควรจำกผูบ้รโิภค แต่อย่ำงไรกต็ำมในอนำคตตอ้งเรยีน          
ผูถ้อืหุ้นใหท้รำบว่ำบรษิทัฯ จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมนีวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อมำตอบสนองควำมตอ้งกำรของเครือ่งดืม่เพื่อสขุภำพใหม้ำก
ขึน้ในอนำคต และจะเหน็อะไรตำมมำอกีในปีนี้และปีหน้ำ 
 

นายอนุ ว่องวรกจิ ผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง : ผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำท ำได้ดมีำกส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปีนี้   
แมย้อดขำยตกลงมำหน่อยแต่สำมำรถท ำไดด้กีวำ่ที่คำด ปีนี้ลดเป้ำลงมำกเ็ขำ้ใจ กอ็ยำกจะฟังจำกผูบ้รหิำรวำ่ แมเ้ศรษฐกจิไม่ดี
เรำกพ็ยำยำมสู ้คดิวำ่เป้ำตอนนี้มทีศิทำงเป็นชน่ไร 
ค ำตอบ : พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร กล่ำวว่ำ เป้ำขำยกค็ำดว่ำยอดขำยจะลดลงประมำณ 6% 
รำยไดล้ดลงประมำณ 2-3% ดงันัน้ในภำพรวมเรำยงัมคีวำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร อำจจะไมด่เีท่ำปีทีผ่ำ่นมำแต่กย็งัไมแ่น่ ตอ้ง
ดวูำ่เศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัเรว็แคไ่หน ตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ทีร่ฐับำลเตรยีมไวก้ระตุน้เศรษฐกจิในประเทศจะมผีลอย่ำงไร และควำม
มุง่ม ัน่ของคนทีจ่ะต่อสูเ้พื่อชวีติ ครอบครวั และเศรษฐกจิของตนเองมนัจะเป็นแรงผลกัขนำดไหน แต่ผมยงัมองในแงด่วี่ำทัว่โลก 
จะตอ้งกลบัมำที่จุดสมดลุย์ จุดทีเ่หมำะสมในเรว็วนั ตวัเรำอยู่เฉย ๆ ไม่ไดอ้ย่ำงที่ผูถ้อืหุ้นทรำบ เรำพยำยำมทีจ่ะตอ้งปรบัตวัให้
เขำ้กบัสถำนกำรณ์และวธิีท ำงำนใหม่ ๆ ทีจ่ะท ำให้สนิคำ้เรำเขำ้ไปถงึมอืผูบ้รโิภค และเป็นที่เรยีกหำของผูบ้รโิภคได ้รวมทัง้
เรื่องของกำรขยำยธุรกจิไปด ำเนินกำรธุรกจิอื่น ๆ โดยกำรใชศ้กัยภำพทีม่อียู่แลว้ให้เกดิประโยชน์มำกขึ้น กรำบขอบพระคุณ 
ทุกท่ำนทีม่ำและไมม่ำในวนันี้ ทีใ่หก้ ำลงัใจ สนบัสนุน แนะน ำส ำหรบับรษิทั แกฝ่่ำยบรหิำร มำดว้ยดโีดยตลอด 
 

การตอบค าถามของผูถ้ือหุ้นท่ีส่งมาล่วงหน้า และค าถามท่ียงัไม่ตอบในห้องประชุม 
 

นำยกติตยิศ อำภำเกยีรตวิงศ ์ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมดว้ยตนเอง และส่งค ำถำมมำล่วงหน้ำ : สอบถำมค ำถำม โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตอบตำมล ำดบั ดงันี้ 
 

ถำมขอ้ที ่1 : จะมกีำรเพิม่ทุนออก Warrant ตอบแทนผูถ้อืหุน้หรอืพนกังำนบรษิทัหรอืไม่ 
ค ำตอบ : ในระยะนี้บรษิทัฯ ยงัไมม่แีผน 
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ถำมขอ้ที ่2 : บรษิทัควรจะมกีำรเพิม่ขอ้บงัคบัเรือ่ง E Meeting 
ค ำตอบ :  เนื่องจำกขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไมไ่ดก้ ำหนดหรอืห้ำมวธิีกำรประชุมผำ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไวเ้ป็นกำรเฉพำะ ดงันัน้
หำกบรษิทัฯ ประสงค์จะจดัประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กส็ำมำรถด ำเนินกำรได้ แต่อย่ำงไรกด็ ีขอรบัขอ้เสนอแนะของท่ำน     
ผูถ้อืหุน้ไวพ้จิำรณำ   
 

ถำมขอ้ที่ 3 : กำรท ำ Promotion ของโคก้และไทยน ้ำทพิย์ บรษิทัมสีว่นร่วมอย่ำงไรนอกเหนือจำกกำรผลติ ต้องออกค่ำใชจ้่ำย
เป็นรำงวลัสนบัสนุนหรอืไม ่
ค ำตอบ : ใชก้ลยุทธ์ทำงกำรตลำดรว่มกนั   
ถำมขอ้ที ่4 : รำ้นอำหำรม ีOnline ดว้ยหรอืไม ่และจะขยำยไปในกลุ่ม CLMV หรอืไม ่
ค ำตอบ :  มกีำรร่วมมอืกบั Food Aggregators และขณะนี้ก ำลงัด ำเนินกำรพฒันำชอ่งทำง Online ณ ตอนนี้แผนกำรลงทุนเปิด
สำขำยงัอยู่ในภำคใตเ้ท่ำนัน้  
 

ถำมขอ้ที ่5 : กำรยำ้ย Line กำรผลติมกีำรลดพนกังำนและเพิม่พนกังำนทีใ่หมอ่ย่ำงไร 
ค ำตอบ :  มพีนกังำนประสงคท์ีจ่ะ Early Retirement เนื่องจำกไมส่ำมำรถยำ้ยไปท ำงำนที ่อ.พุนพนิ จ.สรุำษฎรธ์ำนีได ้ 
 

ถำมขอ้ที ่6 : ปีทผีำ่นมำมอีุบตัเิหตุในโรงงำนหรอืไม ่% กำรเปลีย่นแปลง 
ค ำตอบ : อุบตัิเหตุในโรงงำนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำก 9 รำยใน ปี 2561 เหลือเพียง 4 รำยในปี 2562  และเป็นกำรบำดเจ็บ
เพยีงเลก็น้อย เชน่ คตัเตอรบ์ำดนิ้ว สะดดุหกลม้ เป็นตน้ 
 

นำยกฤชสร จำรุพศนิ ผูถ้ือหุ้นที่มำประชุมดว้ยตนเอง และส่งค ำถำมมำล่วงหน้ำ : สอบถำม 4 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกุล 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตอบตำมล ำดบั ดงันี้ 
 

ถำมขอ้ที่ 1 : ปัจจยัที่มผีลกระทบกบัผลประกอบกำรปี 2563 เช่นกำรท่องเทีย่ว เกษตรกรรม (ยำงพำรำ ปำล์ม) กำรประมงว่ำ
จะสง่ผลกระทบต่อยอดขำยเพยีงใดใน 14 จงัหวดัภำคใต ้
ค ำตอบ : ปัจจัยที่มีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษัทฯ คือมำตรกำรล็อกดำวน์ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 
โดยเฉพำะกำรลดลงของนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ กำรปิดของรำ้นอำหำร ผบั บำร์ หรอืในกลุ่ม HORECA 
เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนื่องจำกนโยบำย ท ำงำนจำกบ้ำน Work From Home 
นอกจำกนัน้กำรลดลงของควำมเชื่อม ัน่ของผูบ้รโิภค เนื่องจำกภำวะเศรษฐกจิทัว่โลกชะลอตวั ท ำให้บริษทัต้องปรบัประมำณ
กำรณ์ยอดขำยลงประมำณ -6% จำกปีทีผ่ำ่นมำ (ถำ้รำยได ้-2%) 
 

ถำมข้อที่ 2 : พื้นที่ 14 จังหวดัภำคใต้มีสินค้ำกลุ่มใดที่หำดทิพย์จะต้องแบ่งกบั บริษัท ไทยน ้ ำทิพย์ หรือ มีกำรแบ่งส่วน
กำรตลำดระหวำ่งกนั 
ค ำตอบ : ไดร้บัแฟรนไชส์ที่ก ำหนดขอบเขตไวต้ำมสญัญำ ดงันัน้จึงไม่ต้องแบ่งส่วนกำรตลำดสนิคำ้ระหว่ำงกนั โดยบรษิทัฯ 
ไดร้บัพื้นที ่14 จดัหวดัภำคใต ้เริม่จำกจงัหวดั ชมุพรลงไป ขณะที ่บรษิทั ไทยน ้ำทพิย์ จ ำกดั ดแูลพื้นทีท่ีเ่หลอืของประเทศไทย 
 

ถำมขอ้ที ่3 : โอกำสในกำรขยำยตลำดของหำดทพิย์ใน 14 จงัหวดัภำคใต ้และกำรสง่ออก 
ค ำตอบ : กำรปรบัชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยตำมพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยทีเ่ป็น Omni Channels พรอ้มกบัมสีนิคำ้
ดำ้นสขุภำพใหม้ำกขึน้เป็นโอกำสในกำรขยำยตลำดใหม่ๆ 
 

ถำมขอ้ที ่4 : ควำมเสีย่งของหำดทพิย์ในกำรถูกยกเลกิสญัญำ ในระยะยำวมำกกวำ่ 5 ปีจำก Coca-Cola 
ค ำตอบ : บรษิัทฯ ไดร้บักำรต่อสญัญำไปอีก 5 ปีในต้นปี 2563 เรำเป็นคู่สญัญำกบั บริษทั โคคำ-โคลำ มำกกว่ำ 50 ปีแล้ว    
กำรต่ออำยุสญัญำท ำทุก 5 ปี เป็นเรือ่งปกต ิ
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นำยตุล ไวฑูรเกยีรต ิผูถ้ือหุน้ที่ไมไ่ดม้ำประชมุ แต่สง่ค ำถำมมำล่วงหน้ำ : สอบถำม 2 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมกำร / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตอบตำมล ำดบั ดงันี้ 
 

ถำมขอ้ที ่1 : ในอนำคตหำดทพิย์จะมผีลติภณัฑอ์ื่นๆ นอกจำกเครือ่งดืม่หรอืไม ่
ค ำตอบ : บรษิทัเริม่ด ำเนินกำรกระจำยควำมเสีย่งที่รำยไดก้ระจุกในกลุ่มเครื่องดื่ม โดยเริม่ด ำเนินธุรกจิ Distribution ในกลุ่ม
อำหำรขบเคีย้วและ กลุ่ม FMCG ในปีทีผ่ำ่นมำ ทัง้นี้สดัสว่นกลุ่มธุรกจินี้กบัรำยไดข้องบรษิทัฯ ยงัน้อยมำก (อยู่ทีป่ระมำณ 1%) 
 

ถำมขอ้ที ่2 : จะรบัมอืกำรท่องเทีย่วในภำคใตท้ีล่ดลงอย่ำงไร 
ค ำตอบ : บรษิทัฯไดป้รบักลยุทธ์ให้ทนักบัควำมตอ้งกำรทีเ่ปลี่ยนไปของผูบ้รโิภคไดป้ระเทศใหไ้ดม้ำกทีส่ดุดว้ยกำรเน้นกำรขำย
บรรจุภณัฑ์เพื่อกำรบรโิภคในบำ้นมำกขึ้น พรอ้มกบัมโีปรโมชัน่กบัช่องทำงกำรจ ำหน่ำย Online, Food Delivery และ กำรน ำ
กลบัไปบรโิภคทีบ่ำ้นมำกขึน้ 
 

เมื่อไมม่ผีูถ้ือหุน้ท่ำนใดสอบถำมเรื่องอื่นใดอีก พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ท ำหน้ำที่
ประธำนที่ประชุม เป็นตวัแทนในนำมของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ กล่ำวขอบคุณผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบ
ฉนัทะทุกท่ำนที่ไดเ้สยีสละเวลำมำร่วมประชุม ออกควำมคดิเหน็ ให้ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ และขออ ำนำจคณุพระศรรีตันตรยัและ
สิง่ศกัดส์ทิธิท์ ัง้หลำยทีพ่วกเรำเคำรพนบัถอื เดชะพระบำรมขีองพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัและพระบรมรำชจกัรวีงศ์ ไดโ้ปรด
ดลบนัดำลพระรำชทำนพรใหท้่ำนผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนตลอดจนครอบครวัมแีต่ควำมสขุ มสีขุภำพรำ่งกำยทีแ่ขง็แรง มจีติใจทีเ่ขม้แขง็
พรอ้มทีจ่ะต่อสูก้บัอุปสรรคต่ำง ๆ ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ต่อไปอย่ำงเขม้แขง็และอย่ำงมคีวำมสขุ อย่ำงพอเพยีง 
 
ปิดประชมุ เวลำ 12:37:59 น. 
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