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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
วนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. 

ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี แยก 5 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310   

 
 

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เมือ่วนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. 
ผา่นการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชมุใหญ่ บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี แยก 5 แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310  โดยมกีรรมการบรษิทัฯ จ านวน 6 คน จากกรรมการทัง้คณะ 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและผา่นสือ่ออนไลน์ ดงันี้: 

 

1. กรรมการทีร่ว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
3. นายประกติ  ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. กรรมการทีร่ว่มประชมุผา่นสือ่ออนไลน์ 
1. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

คา่ตอบแทน 
2.    นางปรยิา จรีะพนัธุ์   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3.    นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์  กรรมการ 
 

3. กรรมการทีไ่มไ่ดร้ว่มประชมุ   
1. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน                                                                
2. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

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

4. ผูบ้รหิารทีร่ว่มประชมุดว้ยตนเอง 
Mr. Amrit Kumar Shrestha  Chief Financial Officer (CFO) 

5. ผูบ้รหิารทีร่ว่มประชมุผา่นสือ่ออนไลน์ 
1.   คณุโจเซ่ เฮนรเิก ้ซทิูเน่  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
2. คณุสราภสั เทีย่งธรรม  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หาดทพิย์ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส  

จ ากดั (HTFB) 

3. คณุรกิารโ์ดวโรดม สจุรติกลุ  รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตัิการ (Corporate Strategy) 
4. คณุพงศกร เทีย่งธรรม  ทีป่รกึษาของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. คณุเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้ว่ยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     
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6. คณุนิธนิาถ จนัทสรุสั  ผูอ้ านวยการบญัช ีท าหน้าที่ควบคมุดแูลการท าบญัช ี(สมหุ์บญัช)ี                   
 

6. คณะผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ทีร่ว่มประชมุผา่นสือ่ออนไลน์ 
1. คณุกฤตกิา ก๋งเกดิ   ผูส้อบบญัช ี  
2. คณุธนิต โอสถาเลศิ   ผูส้อบบญัช ี  
3. คณุภาวนิี  นิสสยัสขุ  ผูจ้ดัการตรวจสอบ 
4. คณุดวงฤทยั ดา่นสวสัดิว์งศ ์  ผูจ้ดัการตรวจสอบ   

 

7. ฝ่ายกฏหมาย และเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน ทีร่ว่มประชมุดว้ยตนเอง 
คณุอดลุย์ โฆษกจิจาเลศิ  นกักฎหมาย 
 

8. อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ทีร่ว่มประชมุผา่นสือ่ออนไลน์                                           
คณุธรีนุช พรหมโชต ิ

 
เริม่การประชุมเวลา 14:30 น. นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒันนัท์ รบัหน้าที่เป็นผูด้ าเนินรายการ การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)  
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 คณะกรรมการบรษิทัจึงมคีวามห่วงใยในสุขภาพและความ
ปลอดภยัของผูถ้ือหุ้น ผูร้บัมอบฉันทะ และทมีงานทุกท่าน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีติอนุมตัิ
การเปลี่ยนรูปแบบการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 จากเดมิเป็นการประชุมแบบเชญิผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง เป็นการจดัประชมุผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัและเวลาเดมิ โดยบรษิทัไดป้ระกาศแจง้ให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่าน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2564 รวมถงึส่งจดหมายถงึผูถ้อืหุ้นผา่นทางไปรษณีย์ และแจง้ผ่าน
เวบ็ไซต์บรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) คอื 
วนัศกุรท์ี ่26 มนีาคม 2564 

 

นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒันันท์ ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ามผีูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ เข้าร่วมประชุมดว้ย
ตนเองจ านวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกนั 16,443,577 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.1825 และโดยผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 127 ราย ถือหุ้น
รวมกนั 86,112,118 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.8503 ดงันัน้ จงึมผีูถ้ือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉนัทะรวมจ านวน 149 
ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 102,555,695 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 51.0328 (บรษิทัฯ มผีูถ้ือหุ้น จ านวน 8,228 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 
200,960,500 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45. (ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45. ก าหนดใหใ้นการประชุม
ผูถ้ือหุ้นต้องมผีูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์
ประชมุ) 

 

หมายเหตุ :  ภายหลงัเปิดการประชุม มผีูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทยอยเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้เป็น 154 ราย ถือหุน้รวมกนั
ทัง้สิ้น 102,643,295 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.0764 โดยแบง่ออกเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกนั 
16,531,177 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 8.2261 และโดยผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 127 ราย ถอืหุน้รวมกนั 86,112,118 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
42.8503 

 

ผู้ด าเนินรายการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง  “ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562” โดยมวีตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย โดยอา้งอิงถงึ “กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัจ ากดั มหาชน กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และพระราชบญัญตักิารประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศที่เกีย่วขอ้ง” บรษิทัมหีน้าทีต่้องจดัท าทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และ
จ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวม รวมทัง้บนัทึกเสียง  หรือทัง้ภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา และข้อมูล         
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ชือ่ผูใ้ชง้าน (Username), (Password) วนั เวลาของการเขา้ร่วมประชมุและเลิกประชุม, ขอ้มูล IP Address ของผูร้่วมประชุม
เพื่อใชเ้ปิดเผยและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุ้น และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 
2564 ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งจะมกีารจดัส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การประมวลผล การออกเสยีงลงมต ิและการใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุ้นดงักล่าว โดยมขีอ้มลูส่วนบคุคลของผูถ้อืหุ้น และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ นัน้ บรษิทัขอเรยีนให้
ทราบว่า บรษิทัจะเกบ็รกัษาและเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวตามที่กฎหมายก าหนด โดยค านึงถึงการคุม้ครองสทิธคิวามเป็นสว่นตวั
และขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นส าคญั 
 

นอกจากนี้หาดทพิย์มุง่ม ัน่ในการรว่มเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้น ช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
โดยเขา้ร่วมโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ การจัดการประชุมออนไลน์ในครัง้นี้  
ขอความร่วมมอืและขอเชญิชวนท่านคณะกรรมการ ท่านผูบ้รหิาร ท่านผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และทุกท่านที่เกีย่วขอ้งรว่มเป็น
สว่นหนึ่งโดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ และตอบค าถามสัน้ ๆ เพื่อน าขอ้มูลไปค านวณและประมวลผลใหทุ้กท่านได้
ทราบในชว่งทา้ยของการประชมุฯ วา่ในการจดังานครัง้นี้เราสามารถชว่ยลดปรมิาณ Carbon Footprint ไดใ้นปรมิาณเท่าใด 
 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
1. บรษิทัไดใ้ชบ้รกิาร บรษิทั ควดิแลบ จ ากดั ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ ใหเ้ป็น

ผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  
2. ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์นี้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถรบัชมการถ่ายทอดสด

ตลอดการประชุม รวมทัง้ผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบรษิทัไดเ้ปิดวดิโีอสาธิตวธิีการใชร้ะบบออนไลน์ เพื่อการออก
เสยีงลงคะแนนและการถามค าถามของผูถ้ือหุ้นในตอนต้นของการประชุม หากท่านใดมขีอ้ขดัขอ้งทางดา้นเทคนิค   
ในการใช้ระบบ สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080 008 7616 หรือ อีเมล: 
info@quidlab.com ไดต้ลอดเวลาระหวา่งการประชมุ 

3. การออกเสยีงลงคะแนนใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสยีง ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะมจี านวนเสยีงตามจ านวนหุน้ทีท่่านถือ
อยู่หรอืรบัมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ 

4. ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงในระบบโดยการคลกิเลอืกเมนูเพื่อลงคะแนนเสยีง ในทุกวาระทีม่กีารเปิดใหล้งคะแนน
ได ้ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุ้นที่ไม่ไดล้งคะแนนเสยีงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนน
เสยีงเหน็ดว้ยในวาระนัน้ 

5. ในการนับคะแนนเสยีง บรษิทัจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสยีง
ของผูถ้ือหุ้นทีม่อบฉันทะ โดยจะน าคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุ้นที ่“ไม่เหน็ดว้ย” “งดออกเสยีง” หรอื “บตัรเสยี” หกัออก
จากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 

6. บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามเกีย่วกบัวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ให้บรษิทัล่วงหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ์ 
และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามในประเดน็ที่เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสมโดยขอความกรุณาพิมพ์ค าถามเข้ามาที่เมนูถามค าถาม โดยบรษิทัจะน าค าถามของท่านไปตอบในวาระ      
ทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละวาระ 

7. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีในวาระที ่5 เรือ่งพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้ ประธานฯ จะขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

8. ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้วา่ “เหน็ดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” 
ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บรษิทัจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ แต่ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบ
ฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนมาในหนังสอืมอบฉันทะ ขอให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระเหมอืนกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

mailto:info@quidlab.com


4 
 

9. ส าหรบักรณีทีถ่ือวา่เป็นบตัรเสยีซึ่งจะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ คอื การลงคะแนนในใบมอบฉนัทะ ที่มกีาร
ท าเครือ่งหมายมากกว่าหนึ่งชอ่ง หรอืกรณีที่มกีารขดีฆา่ในชอ่งลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆา่ หรอืกรณี
ทีม่กีารแยกการลงคะแนนเสยีง ยกเวน้กรณีการลงคะแนนเสยีงผา่นคสัโตเดยีน 

10. ประธานฯ จะท าการแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบในวาระถดัไปหรอืเมื่อเจา้หน้าที่นบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ย 
โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุล่าสดุในวาระนัน้ ๆ และการแสดงผลการนบัคะแนนจะแสดงผล
เป็นจุดทศนิยมสีต่ าแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแลว้ถือว่าผลการออกเสยีงลงมตใินวาระ
นัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

11. โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

 วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมต่อ้งลงมติ 

 วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
12. วธิีการเขา้สูร่ะบบ เพื่อการออกเสยีงลงคะแนน และการถามค าถามของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ ตามวดิโีอสาธิต 

ทีไ่ดเ้ปิดในชว่งแรก ดงันี้ 

 คลกิลงิคใ์น Email ทีท่่านไดร้บั หรอืพมิพ์ทีอ่ยู่เวบ็ไซต์ในบราวเซอรห์น้า Web ทีใ่ชง้านเขา้รว่มในงานประชมุผา่น
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พรอ้มกบัรายละเอียดการประชมุจะปรากฏขึ้น กรอกชื่อผูใ้ช ้รหสัผา่น จากนัน้คลกิล็อกอนิ เมื่อ
การล็อกอินส าเรจ็ระบบจะน าท่านเขา้สู่การถ่ายทอดสด โดยท่านจะเห็นสิง่ที่บรษิทัถ่ายทอดสด เช่น ภาพของ
คณะกรรมการ จอ Presentation บรรยากาศการประชมุ  

 ในการใชง้านฟังกช์ ัน่ของระบบ กรณุาคลกิทีเ่มนูบนแถบดา้นซา้ยมอื จะปรากฏปุ่ มต่าง ๆ ดงันี้ 
ปุ่ มที ่1 เมนูโหวตใชส้ าหรบัการลงคะแนนเสยีงในวาระต่าง ๆ เมือ่ท่านคลกิปุ่ มนี้แถบแสดงวาระการประชุม

จะปรากฏขึน้ทัง้หมด 
ปุ่ มที ่2  เมนูรายงานผล ใชส้ าหรบัดอูงคป์ระชมุและผลการนบัคะแนนเสยีง 
ปุ่ มที ่3  เมนูดาวน์โหลดเอกสาร เชน่ รายงานประจ าปี 2563 
ปุ่ มที ่4  สง่ค าถามแบบขอ้ความใชส้ าหรบัพมิพ์ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

ในการด าเนินการประชุมฯ บริษทัจะด าเนินการประชุมเรยีงตามระเบยีบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสอืเชิญ
ประชุมซึง่ไดจ้ดัส่งให้แกผู่ถ้ือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถอืหุ้นท่านใดประสงคจ์ะสอบถามในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุ้นสามารถพิมพ์
ค าถามเขา้มาที่เมนูถามค าถามได้ตัง้แต่เริม่ต้นการประชุม และบรษิัทจะน าไปรวบรวมกบัค าถามที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อตอบ     
ในวาระที่เกีย่วขอ้ง หากมีค าถามใดที่ยงัไม่ไดร้บัการตอบในวาระการประชุม ทางบริษทัฯ ขออนุญาตน าไปสรุปและตอบใน
รายงานการประชุมต่อไป ทัง้นี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางและมาตราการต่าง ๆ อย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19  

 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้จ้งผ่านชอ่งทาง
อเิล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย www.setlink.or.th ถงึการน าหลกัเกณฑ์และวธิกีารเสนอวาระการประชุม 
และการเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.haadthip.com 
ระหว่างวนัที ่30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งเมือ่ครบก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มผีูถ้ือหุ้นเสนอ
วาระการประชมุ และไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
 

 หลงัจากนัน้ นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒันันท์ ผูด้ าเนินรายการ กราบเรยีนเชญิ พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ กรรมการ
อสิระ/ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุฯ เปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

http://www.setlink.or.th/
http://www.haadthip.com/
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ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมฯ การประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 8 วาระ จึงเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามล าดบัวาระการประชมุ ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
 

 ประธานฯ ไดน้ าเสนอส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวนัพุธที่ 22 กรกฎาคม 
2563 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ที่ประชุมพิจารณาโดย
คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึไวถู้กตอ้งตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
  

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า  
 

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ 
 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที่ 22 
กรกฎาคม 2563 ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 102,573,095 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
รวม 102,573,095 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 3 ราย คดิเป็นเป็นจ านวน 17,400 หุน้ รวมผูถ้ือหุ้นมา
ประชมุจ านวน 152 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้102,573,095 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.0414 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
 

พลเอก จรลั กลุละวณิชย์ ประธานทีป่ระชมุ กล่าวเชญิ พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แจ้งต่อ   
ทีป่ระชมุทราบถึงผลการด าเนินงานปี 2563 ทีผ่่านมา และ Mr. Amrit Kumar Shrestha Chief Financial Officer (CFO) แจง้ถึง
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานดา้นการเงนิ มรีายละเอยีดดงันี้ 

พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบถงึผลการด าเนินงานปี 2563 ทีผ่่านมา    
ในปี 2563 เป็นเหตุการณ์คร ัง้แรก ซึ่งตัง้แต่ผมท างานมา 17 ปี ทีเ่ราประสบกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่มี
ผลกระทบกบัคนทัง้โลกมาจนถงึปัจจุบนั เราเริม่เหน็ผลกระทบตัง้แต่ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 จ านวนนกัท่องเทีย่วเริม่ถดถอย
ลงในภาคใตโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่นกัท่องเทีย่วจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบอย่างเตม็ทีใ่นเดอืนมนีาคม 
เมือ่มกีารลอ็กดาวน์เริม่ตัง้แต่วนัที่ 26 มนีาคม 2563 หลงัจากนัน้ลูกคา้และผูบ้รโิภคไดร้บัผลกระทบจากการทีค่นไม่ไดอ้อกจากบา้น
ไปจบัจ่ายใชส้อย มกีารปิดกจิการทัง้แบบชัว่คราวและแบบถาวรเพิม่ความรนุแรงเรือ่ยมา ท าให้ภาพรวมของภาคใตใ้นปี  2563 มลูค่า
ตลาดเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ลดลง 12.50% เมือ่เทียบกบัสถานการณ์ทัง้ประเทศแล้ว
ภาคใต้จะหนักกวา่ภาคอื่น ๆ เนื่องจากเรามพีื้นที่ท่องเทีย่วเป็นจ านวนมากจึงไดร้บัผลกระทบมาก ถ้าดูเฉพาะเครื่องดื่มน ้าอดัลม
มลูคา่ตลาดลดลง 6% ทีห่นักกวา่นัน้กจ็ะเป็นน ้าดืม่น ้าทิพย์ทีล่ดลง 15% และน ้าผลไมล้ดลง 18% จะมกีแ็ต่ Cereal drink เตบิโตอยู่ 
เพยีง category เดยีว นอกนัน้ทุกประเภททีเ่ป็นเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์ : NARTD ลดลงทุกประเภท 

ส าหรบัหาดทิพย์นัน้ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เรายังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ไดถ้ึง 1.5% อยู่ที ่25.90% พูดง่าย ๆ วา่สนิคา้ทัง้หมดที่หาดทิพย์ขายมสี่วนแบ่งตลาด 25.90% ในภาคใต้ ถ้านบัรวม  
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ทุกประเภททัง้หมด แต่ถ้านับเฉพาะน ้าอดัลม เรามสี่วนแบ่งตลาด 83% เป็นผูน้ าตลาดน ้าอดัลมในภาคใต้ และมปีระเดน็เล็ก ๆ        
ทีน่่ายนิดคีอืเราสามารถเพิม่สว่นแบง่ตลาดของน ้าดืม่น ้าทพิย์เพิม่ขึน้ 1% จาก 4% ในปี 2562 เพิม่ขึน้เป็น 5% ในปี 2563 

ดา้นการตลาด (Market Result) 

 ตวัเลขขายที่เป็นลงัเราท าได ้59.5 ล้านลงั (55.4 ล้านลงั เราขายสนิคา้ของเราในภาคใต้ และ 4.1 ล้านลัง 
เป็นยอดขายทีเ่ราผลติใหก้บัไทยน ้าทพิย์ทางภาคเหนือ) ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 7  

 ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ส าหรบัน ้าอัดลม อยู่ที่ 83% และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ
เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ (NARTD) ถึง 1.5% ไปอยู่ที่ 25.9% และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของน ้าดื่ม 1% จาก 
4% เป็น 5% 

ดา้นปฏบิตักิาร (Operational Excellence) 

 อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (Production Utilization Rate) อยู่ที ่65% ชีใ้หเ้หน็วา่ขณะนี้เรายงัมกี าลงัการผลติอย่าง

เพยีงพอทีจ่ะรองรบัการเจรญิเตบิโตของตลาดไดใ้นอนาคตอนัใกล ้

 อตัราการใชร้ถขาย (Sale Truck Utilization) จากเดมิในปี 2562 อยู่ที ่70% เพิม่ขึน้ 9% อยู่ที ่79%  
 จ านวนรา้นคา้ (Total Outlets) เราสามารถสรา้งลูกคา้ใหม ่เพิม่ขึน้จากเดมิ 6% โดยปัจจุบนัเรามลีูกคา้กวา่ 

46,000 ราย  
ผลการด าเนินงาน (Net Results)  

 รายได ้(Sales Revenue) ลดลง 5% จากปี 2562 มาอยู่ที่ 6,425 ล้านบาท (อตัราก าไรข ัน้ต้นเพิ่มขึ้น 3.5% 
จาก 38.3% ในปี 2562 ขึน้มาเป็น 41.8%) 

 ก าไรสทุธ ิ(Net Profit) เพิม่ขึน้ 28% จากปี 2562 มาอยู่ที ่565 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นก าไรต่อหุน้ที ่2.82 บาท  
 อตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) เพิม่ขึน้ 2.3% จาก 6.5% เป็น 8.8%  

 

ผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19 ท าให้ธุรกจิการท่องเที่ยวเกอืบจะล่มสลาย ความรุนแรงนัน้ส่งผลแบบเป็นลูกโซ่กบั
ลูกคา้ของหาดทิพย์ ซึ่งประกอบธุรกจิหลายประเภทแต่เกีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราเองกเ็หมอืนกบัองค์กรอื่นๆ       
ทีต่อ้งมคีวามอ่อนตวั (Agility) สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ วอ่งไว ใหท้นัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นรายวนั ทัง้นี้เพื่อจะ
ไดส้รา้งโอกาสใหม ่ๆ ใหเ้กดิขึน้ เพื่อทดแทนรายไดท้ีข่าดหายไป 

 

Mr. Amrit Kumar Shrestha, Chief Financial Officer (CFO) แจง้รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัยอดขายทีล่ดลง 7% นัน้ 
เป็นผลมาจากยอดขายภายในภาคใต้ (Domestic sale volume) ลดลง 5% และในส่วนของ (Made-to-order sale volume) 
ลดลงไป 31%  

 

Profit and Loss Statement (งบก าไรขาดทุน) 

 รายได ้(Revenue) ลดลง 5% จากเดมิ 6,776 ลา้นบาท เป็น 6,425 ลา้นบาท 
 ก าไรข ัน้ต้น (Gross Profit) ปรบัตวัเพิ่มขึ้น 4% ถึงแมว้่าบรษิทัฯ มยีอดขายที่ลดลง เนื่องจาก 3 ปัจจยัหลกั คอื 

1) การยา้ยฐานการผลติสว่นใหญ่จากหาดใหญ่มาอยู่ที ่อ. พุนพนิ จ. สรุาษฎรธ์านี  2) การปรบัสตูรสนิคา้น ้าอดัลม
ใหใ้ชน้ ้าตาลลดลง ท าใหต้น้ทุนต ่าลง  3) การขึน้ราคาขายในปี 2562 สง่ผลต่อเนื่องในปี 2563  

 นอกจากนี้ คา่ใชจ้่ายในการกระจายสนิคา้ลดลง 10% สง่ผลให้ก าไรสุทธิ (Net Profit) เพิ่มขึน้ 28% จากปีก่อน 
และอตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) เพิม่ขึน้ 2.3% จาก 6.5% เป็น 8.8% 

Highlights - Profit & Loss 

 รายได ้(Sales Revenue) ลดลง 5% จากปี 2562 มาอยู่ที ่6,425 ลา้นบาท 
 อตัราก าไรข ัน้ตน้ (GP Margin) เพิม่ขึน้ 3.5% จาก 38.3% ในปี 2562 มาเป็น 41.8% 
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 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A Expenses) ถา้เทยีบเป็นสดัสว่นต่อรายไดแ้ลว้เพิม่ขึน้จาก 31.1% ในปี 
2562 เป็น 32% 

 ก าไรสทุธ ิ(Net Profit) เพิม่ขึน้ 28% และอตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) เพิม่ขึน้ 2.3% จาก 6.5% เป็น 8.8% 
Highlights - Balance Sheet (งบแสดงฐานะการเงนิ) 

 งบแสดงฐานะทางการเงนิแสดงสนิทรพัย์รวม เพิ่มขึ้นเป็น 5,326 ลา้นบาท (แยกเป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีน 1,172 
ลา้นบาท และสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีน 4,154 ลา้นบาท) โดยสนิทรพัย์ทัง้หมดเพิม่ขึน้ 9% ส่วนใหญ่มาจากการ
ประเมนิมลูคา่ทีด่นิเพิม่ขึน้  

 ดา้นกระแสเงนิสด (Cash Flows) บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัสทุธจิากการด าเนินงาน 1,023 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
298 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ มกีารใชเ้งนิลงทุนในกจิกรรมการลงทุนจ านวน 269 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 56 
ลา้นบาท และมเีงนิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 622 ลา้นบาท เพื่อจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยาว หนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าการเงินพร้อมทัง้ดอกเบี้ยจ่ายและบริษัทฯ ยงัมกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหุ้นทัง้จากผลการ
ด าเนินงานปี 2562 และเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัปี 2563 โดยบรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 261 ลา้นบาท 

Highlights - Key Ratios 

 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (Return on Assets : ROA) เพิม่ขึน้จาก 10.4% ในปี 2562 เป็น 12.7% 
ในปี 2563 

 อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิลงทุน (Return on Invested Capital : ROIC) เพิม่ขึน้จาก 11.1% ในปี 2562 เป็น 
13.2% ในปี 2563 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) เพิม่ขึน้จาก 15.7% ในปี 2562 เป็น 20.2% ในปี 2563 
 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio : D/E) แสดงใหเ้หน็โครงสรา้งทางการเงนิทีด่ขี ึน้ จาก

ปี 2562 ที่เท่ากบั 0.68 เท่า ลดลงเหลอื 0.54 เท่า ในปี 2563 และอตัราหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ (Interest-Bearing Debt to Equity : IBD/E) ลดลงเชน่เดยีวกนั จาก 0.22 เท่า เป็น 0.13 เท่า  

 ระยะเวลาขายสนิคา้โดยเฉลี่ยเท่ากบั 30 วนั เพิ่มขึ้นจากปีกอ่นที่เท่ากบั 26 วนั และ Cash Cycle จาก 38.0 วนั 
เป็น 42.6 วนั ในปี 2563 และเราไดต้ัง้เป้าไวว้า่จะท าตวัเลขใหด้ขี ึน้ในปี 2564 

 อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปรบัตวัดขีึ้น จาก 21 เท่า เป็น 39 
เท่า ในปี 2563 

 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 โดยแบ่งเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล 0.78 บาท/หุ้น 
และเงนิปันผลงวดสดุทา้ย 1.12 บาท/หุน้ รวมเป็น 1.90 บาท/หุน้ ซึง่เพิม่ขึน้ 8% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
 

 พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานทีป่ระชุม กล่าวสรุปถึงนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั ในปี 2563 ที่ผ่านมา 
บรษิทัฯ ให้ความส าคญักบัการต่อต้านทุจรติคอรปัชนัและการให้หรอืรบัสนิบน โดยคณะกรรมการได้มมีติอนุมตัิให้บรษิทัฯ     
เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย และ
ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัง้แต่ปี 2556 
ต่อมาไดด้ าเนินการตามกระบวนการให้การรบัรอง (Certificate Process) ของโครงการโดยบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองครัง้แรก
เมื่อปี 2558 และไดร้บัการต่ออายุการรบัรองสมยัแรกเมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2561 ซึ่งจะครบก าหนดการรบัรองในไตรมาส 4 
ของปีนี้  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและน าส่งแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้ ตามรูปแบบที่ IOD (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย) ก าหนด และไดน้ าส่งให้ IOD เพื่อพิจารณาต่ออายุการรบัรองสมยัที่สองเรยีบร้อยแล้ว ซึ่งจะประกาศผลในวนัที่ 30 
มถิุนายน 2564 ทีจ่ะถงึนี้   
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า  
 

ทีป่ระชมุผูถ้ือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงานปี 2563 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอียดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2563 
และตามที่พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ Mr. Amrit Kumar Shrestha Chief Financial Officer 
(CFO)ไดส้รปุเสนอ  

 

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบและ 
ลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ ซึ่งแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในปี 2563 ที่ผา่นมา ตามตารางทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชมุหน้า 2 โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ               หน่วย : ล้านบาท 
รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั 

สนิทรพัย์รวม 5,326.11 5,095.44 
หนี้สนิรวม 1,872.14 1,825.17 
รายไดจ้ากการขาย 6,425.42 6,387.32 
รายไดร้วม 6,444.09 6,709.77 

ก าไรส าหรบัปี1/ 564.94 642.73 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 2.82 3.20 
  1/ ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม 
  

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2563 ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ทีป่รากฏ
บนแบบแจง้การประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า ดงันี้ 
 

นายภาคภูมิ สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 3 ข้อ (ส่งค าถามล่วงหน้า) โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบตามล าดบั ดงัน้ี 
 

ค าถามขอ้ที่ 1 : บรษิทัฯ ตัง้ใจจะให้สดัสว่นของผลติภณัฑ์แบบมนี ้าตาล (สูตรเดมิ) สูตรหวานน้อย และสูตรไม่มนี ้าตาล เป็น
สดัส่วนรอ้ยละเท่าไหร่ในปี 2564 และในปี 2566 พอจะให้ภาพสดัส่วนของ สูตรเดมิ : สตูรหวานน้อย : สูตรไม่มนี ้าตาล ในปี 
2563 ไดด้ว้ยหรอืไม?่ 
ค าตอบ : ส าหรบัสนิคา้สูตรเดมิ (Original Taste) อยู่ที่โคคา-โคลา เป็นหลกั โดยคดิเป็น 15% ของสนิคา้โคคา-โคลาทัง้หมด 
โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่จะสรา้งความตอ้งการในสนิคา้สูตรน ้าตาลน้อยและสูตรไมม่นี ้าตาลใหเ้ตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็ เพื่อ
ตอบสนองภาษีน ้าตาลที่ค านวณโดยใชป้รมิาณน ้าตาลเป็นเกณฑต์ามประกาศกรมสรรพสามติ อย่างไรกด็สีนิคา้สูตรออรจิินัล   
กย็งัคงมอียู่เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรบัผูบ้รโิภค โดยเฉพาะแฟนพนัธุ์แท ้ 
 

ค าถามขอ้ที ่2 : ในการปรบัขึน้ราคาสนิคา้ในแต่ละคร ัง้บรษิทัต้องหารอืแนวทางกบัไทยน ้าทพิย์ และโคคา-โคลา (ประเทศไทย) 
ดว้ยหรอืไม่ เพื่อให้ระดบัราคาทัง้ประเทศใกล้เคยีงและมกีารปรบัไปในแนวทางเดยีวกนั เนื่องจากทราบว่าไทยน ้าทพิย์  มกีาร
ปรบัราคาขายของน ้าอดัลมขวดแกว้ ในวนัที ่1 มนีาคม ที่ผา่นมา แต่หาดทพิย์ไมไ่ดป้รบัขึ้นทราบดวี่าบรษิทัไดท้ าการปรบัปรุง
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สตูรในการลดการใชน้ ้าตาลและบรหิารต้นทุนเพื่อให้ภาระจากการปรบัขึ้นของภาษีน ้าตาลตกไปยงัผูบ้รโิภคน้อยทีสุ่ด แต่ในปี 
2564 นี้และในปี 2566 จะมกีารปรบัขึน้ภาษนี ้าตาลครัง้ส าคญั บรษิทัมแีนวคดิอย่างไรเกีย่วกบัการขึน้ราคาสนิคา้ในกรณีทีก่าร
ปรบัสตูรและลดตน้ทุนอาจไมเ่พยีงพอในการพยุงก าไร 
ค าตอบ : ส าหรบัการขึ้นราคาขายนัน้เราเป็นกลุ่มธุรกจิโคคา-โคลา ที่ประกอบด้วย 3 บรษิทัใหญ่ในประเทศไทย คอื บรษิัท  
ไทยน ้าทพิย์ จ ากดั, บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ ากดั โดยจะมกีารปรกึษาหารอื
กนัตลอดเวลาถึงแมว้่าแฟรนไชส์จะอยู่ที่ภาคใต้ แต่ลูกคา้ของเราหลายแห่งศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นลูกคา้ที่ปฏบิตัิการ   
อยู่ทัว่ประเทศ ดงันัน้การท างานร่วมกนัจึงเป็นสิง่ส าคญั ทัง้นี้ ถึงแมว้่าราคาสนิคา้โดยเฉลี่ยของเราในปัจจุบนั เมื่อเทียบกบั
หลาย ๆ ประเทศยงัดวู่าราคาต ่าอยู่กต็าม แต่ส าหรบัประชาชนคนไทยซึ่งมคีา่ครองชพีทีค่อ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัประเทศต่าง ๆ 
ในภูมภิาค ประกอบกบัปัญหาหนี้สนิในครวัเรอืน เศรษฐกิจที่ฝืดเคอืง เชื่อว่าการปรบัราคาเพื่อผลกัความรบัผดิชอบไปให้
ผูบ้รโิภคนัน้เป็นสิง่ที่เราไมค่วรท า หรอืถ้าท าควรจะเป็นอนัดบัท้าย ๆ เพราะเมื่อขึ้นราคาแล้วย่อมกระทบกบัปรมิาณยอดขาย 
มนัตอ้งอยู่ในราคาทีเ่หมาะสมเพื่อใหก้ลไกของตลาดนัน้ท างานไดใ้นสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย ดงันัน้ สรปุวา่ การปรบัขึ้น
ราคาขายมคีวามเป็นไปได ้แต่เป็นทางเลือกท้าย ๆ เนื่องจากเราอาจตอ้งตดัสนิใจท า หากไมส่ามารถปรบัตวัดว้ยวธิีการอื่นเพื่อ
รองรบัการปรบัขึ้นภาษีได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัไม่มแีผนปรบัขึ้นราคาในช่วงนี้ ส าหรบัการปรบัขึ้นราคาสนิคา้ประเภท 
ขวดแกว้ของไทยน ้าทพิย์นัน้ ผมไมท่ราบ และสดัสว่นสนิคา้ประเภทขวดแกว้ของเรานัน้มสีดัส่วนทีน่้อยกว่าของไทยน ้าทพิย์ 
 

ค าถามขอ้ที่ 3 : ลองหาขอ้มูลดจูาก internet ทราบวา่ราคาขายโดยเฉลี่ยของโคก้ในประเทศไทยอยู่ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ยทัว่โลกมาก โดย
คา่เฉลีย่ทัว่โลกอยู่ทีป่ระมาณ 0.96 USD/ 0.5 liter (ขอ้มลูจาก GlobalProductPrices.com, March 2021) สว่นราคาขายเฉลีย่ของไทย
อยู่ทีป่ระมาณ 0.58 USD/ 0.5 liter ผูบ้รหิารคดิวา่ราคาขายในปัจจุบนัของไทยเหมาะสมแลว้หรอืไม ่หรอืยงัมโีอกาสทีร่าคาอาจจะขยบั
ขึน้ในอนาคตเพื่อเขา้ใกลค้า่เฉลีย่กวา่นี้? 
ค าตอบ : ราคาขายขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิในแต่ละประเทศ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั และปัจจยัอื่นๆ ทัง้นี้ถอื
เป็นโอกาสในการเตบิโตไดใ้นอนาคต  
 
นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถ้ือหุ้น : ส่งค าถามล่วงหน้า 5 ข้อ โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบตามล าดบั ดงัน้ี 
 

ค าถามขอ้ที่ 1 : ขอทราบผลการด าเนินงานของ 2 บรษิทัย่อยใหม่ คอื บรษิทั หาดทิพย์ คอมเมอรเ์ชยีล จ ากดั (HTCom) และ
บรษิทั หาดทพิย์ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส จ ากดั (HTFB) วา่มผีลการด าเนินงานอย่างไร และปัญหาโควดิในขณะนี้มผีลกระทบกบั
บรษิทัฯ รนุแรงขนาดไหน? 
ค าตอบ : ทัง้สองบรษิทัไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโควดิ-19 ซึง่ตามทีเ่ราวางแผนไวน้ัน้เราจะด าเนินการอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป และ
เรยีนรูใ้นธุรกจิใหม่ทีเ่ราจะเขา้ไปท าอย่างรอบคอบ ดงันัน้แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโควดิ-19 ซึง่ไม่ไดท้ าใหผ้ดิจากแผน    
ทีว่างไวม้ากนัก บรษิทัฯ คาดการณ์รายไดจ้ากบรษิทัย่อยคดิเป็นสดัส่วนประมาณไม่เกนิ 5 เปอร์เซ็นต์ ในชว่งแรกและมคีวามหวงั
และความมุง่ม ัน่ในแผนงานวา่ในระยะเวลา 3 - 4 ปีขา้งหน้า จะมสีว่นชว่ยเพิม่รายไดข้องบรษิทัย่อยน่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต์
ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่ม 

 บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั (HTCom) ประกอบธุรกิจกระจายสินค้าประเภท FMCG : Fast Moving 
Consumer Goods ซึง่เป็นธุรกจิที่มุง่เน้น volume และ margin คอ่นขา้งต ่า ดงันัน้ การท างานอย่างมปีระสทิธภิาพจึง
มคีวามส าคญัมากที่จะท าให้เรายงัคง margin ตามแผนที่วางไว ้ซึ่งปัจจุบนัอาจจะชา้กว่าที่เราคาดหวงัไว ้ธุรกจินี้ มี
ผลติภณัฑก์วา่ 500 SKUs อาท ิ 

1) ผลติภณัฑอ์าหารและขนมขบเคีย้ว (Food & Snack) เชน่ ทาโร, โนรติะ, กรนีนทั 

2) ผลติภณัฑข์องใชส้ว่นตวั (Personal Care) เชน่ Johnson & Johnson, Listerine, Carefree 

3) ผลติภณัฑแ์มแ่ละเดก็ (Mom & Baby) เชน่ Johnson’s baby  

4) ผลติภณัฑส์ าหรบัดแูลและท าความสะอาดบา้น (Home Care) เชน่ Cleancare 
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5) ผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพ (Health & Medicine) เชน่ ไทลนิอล  
 

 บรษิทั หาดทพิย์ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส จ ากดั (HTFB) เป็นบรษิทัประกอบธุรกจิดา้นอาหาร โดยหนึ่งในนัน้ เราได้
ร่วมทุนกบั บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : ZEN น าข้าวกะเพราแบรนด์ “เขียง” มาเปิดในภาคใต้            
ซึง่ด าเนินการภายใต้บรษิทั กนิดอียู่ด ี(2020) จ ากดั โดยการขยายสาขาไดช้ะลอจากที่วางแผนไว ้เนื่องจากสถานการณ์   
โควดิ-19 ส่วนรา้นที่เปิดไปแล้วนัน้กส็ามารถด ารงอยู่ได ้นอกจากนัน้เรายงัมแีบรนด์ “Taroto” ซึ่งเป็นขนมหวานไต้หวนั
ส าหรบัคนรกัสุขภาพ และ “Miss Mamon” ซึ่งเป็นโฮมเมดเบเกอรี่ที่เปิดในกรุงเทพฯ โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ของเรา          
ทีต่อ้งการขยายการท าธุรกจิไปในภมูภิาคอื่น โดยเฉพาะในพื้นทีท่ีม่ชีอ่งทางการขายและก าลงัซื้อ 
 

ค าถามขอ้ที ่2 และ 3 : ภาพรวมของบรษิทัฯ มกีารเตบิโตต่อเนื่อง อยากสอบถามวา่บรษิทัฯ จะรกัษาอตัราการเตบิโตต่อเนื่องมา 2 ปี 
ใหไ้มส่ะดดุดว้ยกลยุทธ์ทางการคา้อย่างไร? ปัญหาโควดิสง่ผลกระทบกบัยอดขายในภาคใตป้ระมาณกีเ่ปอรเ์ซน็ต์? 
ค าตอบ : สิง่นี้เป็นวสิยัทัศน์ “Vision” และจุดมุ่งหมาย “Purpose” ของเราอยู่แล้วที่จะพัฒนาอย่างยัง่ยืน การจะท าเช่นนัน้ได้มี
องคป์ระกอบต่าง ๆ และปัจจยัต่าง ๆ มากมาย ไมเ่พยีงแต่การสรา้งความตอ้งการในตลาด จากผลงานทางดา้นการตลาด เป็นผูผ้ลติที่
มมีาตรฐานการผลิตระดบัสากล เพื่อสรา้งความัน่ใจใหก้บัสนิคา้และผูบ้รโิภคสนิคา้ การปฏบิตัิการทางการตลาดทีจ่ะเพิ่มรายไดใ้ห้
บรษิทั รวมทัง้ความสมัพนัธ์ทีเ่รามตี่อชมุชน ที่จะสรา้งความนิยมใหเ้กดิ Brand Loyalty ทีม่ตี่อหาดทพิย์ ให้มคีวามรูส้กึทีด่มีใิชใ่ห้มี
ความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่จะเข้ามากอบโกยเงินเพียงอย่างเดยีว แต่เป็นองค์กรที่ต้องการมีส่วนสร้างความแตกต่างและการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ีด่อ้ยโอกาส หลายสิง่หลายอย่างจะสะสมรวมกนัท าใหเ้ราสามารถสรา้งการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนได ้(Sustainable growth) รวมถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ผมเชือ่ว่าทมีงานบา้นนอกของหาดทพิย์จะสามารถสรา้งการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปไดห้ากเรายงัมุ่งม ัน่และยึดมัน่ในอุดมการณ์เหล่านี้  ซึ่งสามารถดูไดจ้ากอตัราการเติบโตโดยเฉลี่ยของ
ยอดขายในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมาจนถงึปัจจุบนัอยู่ที ่10 เปอร์เซน็ต์ขึน้ ซึง่เป็นสิง่ยนืยนัและแสดงให้เหน็ถงึการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และ
หวงัวา่หากเรายงัมคีวามมุง่ม ัน่ดงักล่าวเรากจ็ะสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไปได ้
 

ค าถามขอ้ที ่4 : หนี้สนิรวมเราท าไมถงึไมค่อ่ยลดลง อยากทราบมหีนี้ทีม่ภีาระจ่ายดอกเบีย้จ านวนเท่าไหร่? 
ค าตอบ : หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ ลดลงในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา โดยลดลงจาก 838 ลา้นบาท ในปี 2561  เหลอื 631 
ลา้นบาท ในปี 2562 และ 441 ล้านบาท ในปี 2563 รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบการเงนิ 12 ส าหรบัดอกเบีย้จ่ายปี 2563 
เท่ากบั 16.7 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ทีเ่ท่ากบั 24.3 ลา้นบาท  
 
ค าถามขอ้ที ่5 : โคก้ ผสม กญัชง มคีวามคดิทีจ่ะผลติหรอืไม ่ถา้มโีอกาส? 
ค าตอบ : ยงัไมอ่ยู่ในแผนตอนนี้  
 
นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธ์ิ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 4 ข้อ โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 

ค าถามขอ้ที่ 1 : ยอดขายของบรษิทั มสี่วน made-to-order ที่ผลิตใหพ้นัธมติร อยากทราบเหตุผลว่า ท าไมพนัธมติรถึงจ้างบรษิทั
ผลติสนิคา้ให ้?  ยอดขายสว่นนี้ จะมใีนปี 2020 ปีเดยีว หรอืจะมเีขา้มาเรือ่ยๆ ในอนาคต 
ค าตอบ : เนื่องจากเราเป็นพีน่้องกนั อยู่ในกลุ่มโคคา-โคลา พึง่พาอาศยักนัซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกต ิถา้เราขาดของกจ็ะซื้อจากไทยน ้าทพิย์
และไทยน ้าทพิย์ขาดของกจ็ะซื้อจากเราจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสถานการณ์ซึง่ไมเ่หมอืนกนัในแต่ละปี บางปีทีก่ าลงัการผลติของ
ไทยน ้าทิพย์เต็มก็จะพึ่งเรามากหน่อย ส่วนบางปีไทยน ้าทิพย์ ลงทุนซื้อเครื่องจกัรใหม่กอ็าจไม่ต้องการเลย เช่นเดยีวกนัถ้าเรา
สามารถชว่ยเหลอืกนัไดก้จ็ะท าใหท้ัง้ 2 บรษิทัไดร้บัผลประโยชน์รว่มกนั 
 

ค าถามขอ้ที ่2 : บรษิทัมกีลยุทธ์ในการสรา้งการเตบิโตและ gain market share ของน ้าดืม่ Namthip อย่างไรบา้ง อยากทราบเป้าหมาย
ปีนี้ของน ้าดืม่ Namthip 
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ค าตอบ : กลยุทธ์ของบรษิทัฯ คอื ความมัน่ใจในตวัสนิคา้ ทัง้ในดา้นความสะอาดและความสะดวกสบายในการบรโิภค รองลงมาเป็น
เรือ่งของการกระจายสนิคา้ใหส้ามารถหาซื้อไดใ้นชอ่งทางต่าง ๆ ผมเชือ่วา่น ้าดืม่จะมโีอกาสเติบโตไดอ้กีมาก เมื่อดูแนวโน้มในชว่ง
กวา่ 10 ปีทีผ่า่นมา ซึง่จะเหน็ไดว้า่น ้าดืม่เตบิโตเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าเกอืบทุกปี ถงึแมว้า่อตัราการเตบิโตของตลาดน ้าดืม่ในปีทีผ่า่นมา
จะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 มากกว่ากลุ่มเครื่องดืม่ประเภทอื่น เนื่องจากคนหนักลบัไปดืม่น ้าถงั น ้าประปา หรอืน ้า
แจกฟรตีามรา้นคา้ ในขณะนี้เรามนี ้าดืม่น ้าทพิย์ทัง้หมด 3 ขนาด โดยน ้าดืม่ขนาดเลก็ 350 ml. และผลติภณัฑน์ ้าแร ่บอน อควา (Bon 
Aqua) ซึง่เป็นน ้าแรท่ีผ่ลติจากแหล่งน ้าแรธ่รรมชาตทิีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์านี ขณะนี้ผลิตโดยหาดทพิย์เท่านัน้ ทัง้นี้ตอ้งขอความเมตตา
จากท่านเจา้ของบรษิทัฯ ชว่ยกนัโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหด้ืม่น ้าทพิย์ และน ้าแร ่บอน อควา มากขึน้ 
 

ค าถามขอ้ที ่3 : ผลตอบรบัของลูกคา้ทีม่ตี่อธุรกจิใหมอ่ย่าง HaadThip Commercial และ HaadThip Food and Beverage เป็นอย่างไร
บา้ง? ตัง้เป้าหมายรายไดส้ าหรบัปีนี้อย่างไร? อตัราก าไรของธุรกจิใหมเ่ป็นอย่างไรเมือ่เทยีบกบัธุรกจิหลกั? 
ค าตอบ : ไดก้รุ๊ปรวมและสรปุตอบเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

ค าถามขอ้ที ่4 : ชว่งการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ่ทางบรษิทัดแูลพนกังาน พนัธมติรรา้นคา้ และชมุชนอย่างไรบา้ง? 
ค าตอบ : ตัง้แต่ต้นปี 2562 ที่เกดิสถานการณ์โควดิ-19 อนัดบัแรกเราเริม่จากการดแูลพนกังานของเรากอ่น เพื่อจะให้คนของเรามี   
ขดีความสามารถไปช่วยเหลือผูอ้ื่นได้ เราปฏบิตัิตามแผนงานโดยเริม่จากการดูแลพนักงานและครอบครวัให้เกดิความมัน่ใจและ        
มมีาตรการในการรกัษาความปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของโรคนี้ดทีีสุ่ดเท่าที่บรษิทัฯ จะสนบัสนุนได ้ทัง้มาตรการต่าง ๆ การ
เดนิทาง Work From Home ตลอดจนจดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใหแ้กพ่นกังาน เชน่ หน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ ถุงยงัชพี และอื่น ๆ 

ขา่วด ีณ ปัจจุบนัพนักงานบรษิทัฯ และครอบครวัยงัไม่มผีูต้ิดเชื้อโควดิ-19 แมแ้ต่รายเดยีว ซึ่งเราเองมคีวามเครยีด
เนื่องจากคนของเราต้องออกไปปฏบิตัิงานในตลาด ทุก ๆ วนั ใน 14 จงัหวดัภาคใต้ ทัง้ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายกระจายสนิคา้ 
ซึง่พนักงานทุกคนตอ้งระมดัระวงัและป้องกนัตนเองเป็นสิง่ที่ส าคญัมาก ส าหรบัลูกคา้ที่มบีุญคณุต่อเรา เราพยายามอย่างมาก  
ทีจ่ะชว่ยเหลอืทัง้อุปกรณ์การป้องกนัตวั การผอ่นช าระหนี้ หรอืมาตรการอื่น ๆ เพื่อชว่ยเหลอืและประคบัประคองใหอ้ยู่กนัไปได้           
เราตระหนักดีว่าทุกวนันี้ที่เราอยู่ไดส้่วนส าคญัส่วนหนึ่งมาจากการอุปการะของลูกคา้หาดทิพย์ โควดิ -19 ถือเป็นเหตุการณ์      
ทีน่อกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งสรา้งความล าบากให้แกพ่ี่น้องและชุมชน ทีผ่่านมาไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาต ิเช่น อุทกภยั 
วาตภยั เราออกไปชว่ยเหลือกนัเป็นประจ าอยู่แล้ว และในครัง้นี้หาดทพิย์กพ็ยายามที่จะออกไปช่วยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้นใหม้าก
ที่สุดเท่าที่จะท าได ้เราไดน้ าถุงยงัชีพไปมอบให้ลูกคา้เป็นระยะ นี่เป็นสิง่ที่ท ามาในระยะเวลาปีกว่าและยงัคงท าต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ธุรกจิอาชพีนักดนตร ีเนื่องจากพื้นที่ที่เราดูแลอยู่มสีถานบนัเทิง  นักดนตรตีกงานเป็นจ านวนมาก  น่า
สงสารมาก สิง่ทีเ่ราพอท าไดก้ค็อื การจา้งใหม้าบรรเลงและขบัรอ้งเพลงใหก้บัพนักงานตามสาขาและโรงงาน ในช่วงรบัประทาน
อาหารกลางวนั อย่างน้อยใหม้รีายไดบ้า้ง สิง่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราพยายามคดิอาจไมใ่ช่เงนิจ านวนมากแต่ก็เป็นการชว่ยเพื่อน
มนุษย์ของเราใหพ้ออยู่รอดได ้

 
นายประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ผูถ้ือหุ้น : สอบถาม 2 ข้อ โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 

ค าถามขอ้ที ่1 : เป้าหมายปรมิาณขายปี 2021 
ค าตอบ : เติบโตประมาณ 3-6% จากปีก่อน (เฉพาะขายในพื้นที่หาดทิพย์ ไม่รวมยอดรบัจ้างผลิต) ทัง้นี้เป้าหมายอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความรนุแรงและผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
 

ค าถามขอ้ที ่2 : ส าหรบัธุรกจิใหม ่“รา้นเขยีง”  และ “Logistics” ผลการด าเนินงานยงัเป็นลบเกดิจากอะไร และทางบรษิทัฯ คาดวา่จะ
ลดการขาดทุนหรอืท าใหเ้ป็นบวกไดใ้นปี 2564 นี้ไดห้รอืไม ่
ค าตอบ : สถานการณ์โควดิมผีลกระทบท าใหแ้ผนล่าชา้กวา่ทีต่ ัง้ไว ้และเป็นชว่งปีแรกๆ ของการด าเนินธุรกจิทีต่อ้งมกีารปรบัตวั 
ทัง้นี้ ในปี 2021 สถานการณ์ COVID19 ยงัเป็นปัจจยัหลกัที่จะสง่ผลใหเ้กดิความไม่แน่นอนต่อบรษิทัลูก บรษิทัพยายามจะลด
ความเสีย่งโดยพิจารณาการขยายการลงทุนและใชจ้่ายอย่างระมดัระวงั โดยจะทยอยเขา้ลงทุนและพยายามลดจ านวนเงนิลงทุน
จากเดมิทีว่างแผนไว ้



12 
 

นายรุ่งโรจน์ ศิวาชญั ผูถ้ือหุ้น : สอบถาม โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
 

ค าถาม : What is the estimated % Net profit growth in 2021, 2022, 2023? : เปอรเ์ซน็ต์ประมาณการของการเตบิโตของก าไร
สทุธใินปี 2564, 2565 และ 2566? 
ค าตอบ : บรษิทัมุง่ม ัน่ทีจ่ะท าใหผ้ลการด าเนินงานปรบัตวัดขีึน้ รวมถงึอตัราก าไรสทุธดิว้ย 
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ือหุ้น : (ส่งค าถามล่วงหน้า) โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบดงัน้ี 
 

ค าถาม: ท าไมไมบ่รกิารอาหารและเครือ่งดืม่เป็นเพราะเหตุใด? หรอืวา่เป็นค าส ัง่ของ ก.ล.ต. เชน่เดยีวกบังดแจกของช าร่วยแบบนี้ใช่
หรอืไม?่ 
ค าตอบ : เนื่องจากการแพรร่ะบาด ของ COVID-19 จงึไมม่กีารบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้  

 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ  
 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 102,643,295 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
รวม 102,643,295 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 2 ราย คดิเป็นเป็นจ านวน 70,200 หุน้ รวมผูถ้ือหุ้นมา
ประชมุจ านวน 154 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้102,643,295 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.0764 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 
 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุถงึนโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 - 80  ของก าไรสทุธทิีเ่หลอื หลงัจาก
หกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทั แต่อย่างไร
กต็ามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
 ผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธแิสดงไวใ้นงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 564.94 ลา้นบาท 
หรอื 2.82 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบรษิัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเกา้สิบ
สตางค)์ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ประมาณ 381.82 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67.59 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม 
ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.78 บาท (เจด็สบิแปด
สตางค์) เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 อีกในอตัราหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสบิสอง
สตางค)์ โดยการจ่ายเงนิปันผลตามอตัราดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบการ
จ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรส าหรบัปีตามงบก าไรรวม (ลา้นบาท) 564.94 440.72 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.96 200.96 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท)    2.82    2.21 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)                  1.90 

ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหวา่งกาล 
    0.78 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 
    1.12 บาท/หุน้ 

                 1.76 
ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหวา่งกาล 
    คร ัง้ทีห่นึ่ง 0.78 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลระหวา่งกาล 
    คร ัง้ทีส่อง 0.98 บาท/หุน้ 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)  381.82   352.33 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (%)    67.59     80.08 

 
ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ว ันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 

เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่20 พฤษภาคม 2564 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า   
 

นายภาคภูมิ สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม (ส่งค าถามล่วงหน้า) โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
 

ค าถาม : เหตุผลในการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลประกอบการในปี 2563 ที่ประมาณ 67% ของอตัราก าไรสุทธิ ซึ่งหากพจิารณาถึง
สถานะทางการเงนิของบรษิทั การจ่ายในอตัรา 80% โดยประมาณเช่นในปี 2562 กน่็าจะอยู่ในวสิยัที่ท าได ้จงึรบกวนเรยีนถามว่า
บรษิทัมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงนิลงทุนในอนาคต (ภายในปี 2564 หรอืปี 2565) หรอืบรษิทัเห็นช่องทางในการลงทุนอื่นใดที่ให้
ผลตอบแทนทีด่หีรอืไม?่ เพราะหากวา่เป็นการเกบ็ไวเ้พื่อเป็นก าไรสะสม โดยสว่นตวัคดิวา่การจ่ายเงนิปันผลออกมาเพื่อใหผู้ถ้อืหุ้น
น าไปลงทุนเองอาจเหมาะสมเชน่กนั เป็นไปไดห้รอืไมห่ากจะพิจารณาจ่ายเงนิปันผลพเิศษใหร้วมแลว้ใกล้เคยีงอตัรา 80% ของก าไร
สทุธ ิ
ค าตอบ : การจ่ายเงนิปันผลนัน้แน่นอนขึ้นอยู่กบัผลประกอบการในแต่ละปีและแนวโน้มของธุรกจิในอนาคตดว้ย เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 สง่ผลกระทบโดยตรงต่อบรษิทัฯ และทุก ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้รโิภคและลูกคา้ของเราที่มี
ขดีความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยน้อยลง รายไดท้ี่ต ่าลง ท าให้ความต้องการสนิคา้ของเราลดลงตามไปดว้ย  เพื่อเป็นการ
ระมดัระวงัและไม่อยู่บนความประมาท เราจึงพิจารณาแล้วว่าการจ่าย เงินปันผลจ านวนดงักล่าวนัน้มีความเหมาะสมกบั         
ผลประกอบการที่เราสามารถสรา้งไดใ้นปีทีแ่ล้ว นอกจากนัน้ทุกท่านทราบกนัดวีา่ธุรกจิเครื่องดื่มน ้าอดัลมจะต้องมกีารลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ทัง้เครือ่งจกัร รถบรรทุก ทรพัยากรมนุษย์ อื่น ๆ ซึง่จะตอ้งมกีารวางแผนและเตรยีมการในดา้นการเงนิในดา้นนี้
ไวเ้ชน่กนั 

 

เนื่องจากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายเงนิ    
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ตามรายละเอยีดทีแ่จง้ในเบือ้งตน้แลว้ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 
 
 



14 
 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 101,999,195 99.3725 
ไมเ่หน็ดว้ย 644,100 0.6275 
รวม 102,643,295 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 21 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร ัง้       
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก  
โดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีคร ัง้นี้ มกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 คน ดงันี้ 

1. พลเอก จรลั กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 
2. นายประกติ ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาคา่ตอบแทน 
4. พลตร ีพชัร รตัตกลุ  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 

ทัง้นี้ บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ        
ไดล้่วงหน้า ระหวา่งวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ   
 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนไดเ้สยี)    
ไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และมคีวามเหน็วา่กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระทัง้ 4 คน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ 
มคีุณสมบตัิเหมาะสม ปฏบิตัิหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ขอ้คิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท 
เป็นอย่างดตีลอดมา ส าหรบั พลเอก จรลั กลุละวณิชย์ นายประกติ ประทปีะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ ซึง่มคีณุสมบตัเิป็น
กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกนั แต่กรรมการอิสระทัง้ 3 คนดงักล่าวขา้งต้น เป็นผูม้ ีประสบการณ์      
ในธุรกจิหลกัของบรษิทั และตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จงึไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเสนอชื่อกรรมการทัง้ 4 
คน ให้ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ขอ้มูลเบื้องต้นของกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลไดจ้ดัสง่ให้  
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 หน้า 30-37 
 

อนึ่ง กรรมการทัง้ 4 คนดงักล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรบัโทษจ าคุก       
ในความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ที่ไดก้ระท าโดยทุจรติ และไม่ไดป้ระกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้ือหุ้นในนิตบิุคคลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า  
 

เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ ประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และสามารถลงคะแนน “เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 
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ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้มมีติดว้ยเสยีงขา้งมากเลอืกตัง้กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งเป็นรายบคุคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้: 
 

1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย ์:  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 102,094,495 99.4655 
ไมเ่หน็ดว้ย 548,600 0.5345 
รวม 102,643,295 100.0000 
งดออกเสยีง 200 - 
บตัรเสยี 0 - 

  

2. นายประกิต  ประทีปะเสน :  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 101,993,295 99.4650 
ไมเ่หน็ดว้ย 548,600 0.5350 
รวม 102,643,295 100.0000 
งดออกเสยีง 101,400 - 
บตัรเสยี - - 

  

3.    นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์:  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา                              
คา่ตอบแทน 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 102,294,695 99.4655 
ไมเ่หน็ดว้ย 548,600 0.5345 
รวม 102,643,295 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

                4.     พลตรี พชัร รตัตกลุ:  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 102,107,795 99.4783 
ไมเ่หน็ดว้ย 535,500 0.5217 
รวม 102,643,295 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

   
 

              ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์      กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
3. นายประกติ  ประทปีะเสน   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม   กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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5. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
     พจิารณาคา่ตอบแทน 

6. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
     พจิารณาคา่ตอบแทน 

7. Mr. Martin Jansen   กรรมการอสิระ 
8. Mr. Philipp Hugo Gutsche   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
9. นางปรยิา  จรีะพนัธุ์   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

     คา่ตอบแทน /  
10. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั   กรรมการ 
11. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์      กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
12. Mrs. Kerry - Ann Shipp   กรรมการ 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 28 ก าหนดให้กรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั 
ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืให้มผีลตลอดไปจนกว่า    
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ               
ผลประกอบการของบรษิทั และหน้าที่ความรบัผดิชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคยีงไดก้บับรษิทั         
จดทะเบยีนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพไวก้บับรษิทัเสนอคณะกรรมการให้
เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนปี 2564 ของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย ดงันี้ 

 

1. คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

 

รายละเอียด ต าแหน่ง 

ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/คร ัง้) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/คร ัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 253,000 20,000 253,000 10,000 

กรรมการ 181,500 20,000 181,500 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 253,000 5,000 253,000 5,000 

กรรมการ 181,500 5,000 181,500 5,000 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 40,000 5,000 16,500 3,000 

และพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 20,000 5,000 11,000 3,000 

1/ คณะกรรมการก ากบั ประธาน 40,000 5,000 - - 

ดแูลกจิการทีด่ ี กรรมการ 20,000 5,000 - - 
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1/ คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 40,000 5,000 - - 

ความเสีย่งและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื กรรมการ 20,000 5,000 - - 

     หมายเหตุ:  1/ บรษิทัฯ มแีผนงานทีจ่ะแต่งตัง้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2564 
 

1.2 โบนสัเป็นกรณีพเิศษ  : เป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 3,000,000 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2563 
 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน   : ประกนัภัยความรบัผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability 
Insurance หรอื D&O) 
  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า   
 

เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ   
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ดงันี้ 

 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 102,641,495 99.9982 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 1,800 0.0018 
รวม 102,643,295 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
     

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
  

ประธานฯ ไดเ้ชญิ คณุประกติ ประทปีะเสน กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีด
ในวาระนี้ ดงันี้  

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 58 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี   
ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นส านกังานสอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากมชีื่อเสยีง มศีกัยภาพ มมีาตรฐานการท างานที่ด ี     
มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมกีระบวนการหรอืเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการตรวจสอบบญัชทีี่มปีระสทิธิภาพ      
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิ รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชือ่ต่อไปนี้
เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 

1. นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634 
(ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั)  หรอื 

2. นายธนิต โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 
(เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ชว่งปี 2561 - 2563)  หรอื 

3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 
 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีุกคนดงักล่าวขา้งต้นมคีุณสมบตัิทีจ่ะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นต่องบการเงนิของ
บรษิทัฯ และไมม่คีวามสมัพนัธ์ หรอืผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชทีุกท่านดงักล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได ้ให้ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั เคพเีอม็จี ภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบบญัช ีและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 
1,650,000.00 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 50,000.00 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.13 ดงันี้   

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ % 
1. คา่สอบบญัช ี(Audit Fee)     

- คา่สอบบญัชปีระจ าปี 1,320,000.00 1,270,000.00   
- คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส  

          (รวม 3 ไตรมาส) 
330,000.00 330,000.00   

          รวมคา่สอบบญัช ี 1,650,000.00 1,600,000.00 50,000.00 3.13 
2. คา่บรกิารอื่นๆ (Non-audit fee) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - - 

 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า  
 

เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมติ 
 

ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นไดพ้ิจารณาแล้วมมีติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
นางสาวกฤติกา ก๋งเกดิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 10634 หรอื นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ 
นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564 และอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส (3 ไตรมาส) รวมเป็นเงนิจ านวน 
1,650,000.00 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนหา้หมืน่บาทถว้น) โดยไมม่คีา่บรกิารอื่นดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ดงันี้ 

 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 102,642,295 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
รวม 102,643,295 100.0000 
งดออกเสยีง 1,000 - 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)       

 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเห็นไดอ้ย่างเต็มที่
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ และการสง่ค าถามล่วงหน้า  
 
นายรุ่งโรจน์ ศิวาชญั ผู้ถือหุ้น : ค ากล่าวช่ืนชม และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าว
ตอบ ดงัน้ี 
ค ากล่าวชื่นชม : ขอชื่นชมคณะกรรมการบรษิทั และคณะผูบ้รหิาร บริษทั หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) ที่ด าเนินธุรกจิในปีที่  
ผา่นมาไดเ้ป็นอย่างด ีในสถานการณ์ที่ท้าทายยิง่ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเอาใจใส่ดแูลพนักงานของบรษิทั และชมุชนรอบขา้งอย่าง
เหมาะสม ขอแสดงความชืน่ชม และเป็นก าลงัใจใหทุ้กท่าน 
การกล่าวตอบ : ในนามตวัแทนของบรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุ คุณรุง่โรจน์ ศวิาชญั และผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
ทีไ่ดม้คีวามเมตตากบับรษิทัฯ ของเรามาโดยตลอด ทัง้ในเรื่องของการลงทุน การให้ก าลงัใจ ซึ่งก าลงัใจถือเป็นสิง่ส าคญัมาก
ในชว่งวกิฤตการณ์นี้ และในนามตวัแทนของผูบ้รหิาร ขออวยพรให้ทุกท่านมกี าลงัใจที่จะต่อสู ้ท าอะไรอย่างมสีต ิดแูลคนรอบ
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ขา้งไดอ้ย่างสมบรูณ์ และผมเชื่อวา่ถ้าเราท าดทีี่สดุแล้วเราจะสามารถกา้วผ่านปัญหาได ้แน่นอนที่สดุคงไม่สวยหรู อาจต้องมี
ความเสยีใจ เกดิความเสยีหาย หนีไมพ่น้ความเป็นธรรมชาตขิองโลก 
 

พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ขออนุญาตท่านประธานฯ กล่าวดงันี้ โดยสงัเกตเห็นระยะ 
2 - 3 ครัง้หลงัทีผ่่านมานี้มกีารแสดง “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นเรือ่งปกตทิี่เรายอมรบัความคดิเหน็ของท่านผูถ้ือหุ้นอยู่แล้วไม่วา่ท่านจะถือหุ้นมาก
หรือน้อย ทุกเสียงถือได้ว่ามีความส าคญัเท่ากนั สิ่งที่ผมก าลังจะกล่าวต่อไปนี้  เนื่องจากมีผู้ดูแลและรบัฝากหลักทรพัย์ 
(Custodian) หลายแห่งที่อาจจะท างานตาม Check List ไม่ทราบว่าใช้ Check List ไหนที่มขี ้อก าหนดต่าง ๆ ในการน าไป
ประกอบ การตัดสินใจเพื่อลงคะแนนเสียง ตัวอย่างเช่นการ “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ในเรื่องกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ในการพูดคร ัง้นี้ขอเอาตวัเองออก   
ผมยอมรบัในความคดิเห็นของผูด้แูลและรบัฝากหลกัทรพัย์เหล่านัน้ ในกรณีของผมอย่างเตม็ที่ น้อมรบัดว้ยความยินด ีแต่ผม
ขอกล่าวในฐานะที่เป็นหวัหน้าฝ่ายบรหิารว่า คณะกรรมการของบรษิทัฯ นัน้ผมถือว่ามบีญุคุณต่อฝ่ายบรหิารอย่างใหญ่หลวง  
ในการที่ในหลาย ๆ ทศวรรษทีผ่า่นมาไมว่่าท่านจะเป็นผูใ้ดกต็าม ประกอบดว้ยท่านใดกต็ามในคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดใ้ห้
แนวทางในการบรหิารต่อฝ่ายบรหิาร ก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของพวกเรามาเป็นอย่างใกล้ชดิต่อเนื่อง รวมถึงการตกัเตือน 
การใหก้ าลงัใจฝ่ายบรหิารใหท้ างานเพื่อผูถ้อืหุน้ไดม้าโดยตลอด ผมจงึมคีวามรูส้กึเสยีใจทีม่ ีผูดู้แลและรบัฝากหลกัทรพัย์บางราย
ซึง่ผมทราบว่าเป็นรายไหนบา้ง ผมคดิว่าเราสามารถพูดคยุกนัได ้ไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยโดยไม่ทราบเหตุผล
ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อใครทัง้สิ้น ผมเคยมีหนังสือไปถึงผู้ดูแลและรบัฝากหลักทรพัย์ เหล่านี้ เพื่อเชื้อเชิญให้มานัง่พูดคุย         
เมื่อพูดคุยกนัแล้วเหตุผลด ีผมพรอ้มที่จะน้อมรบัและแกไ้ข ปฏบิตัิตนใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าที่ดขีองผูถ้อืหุน้ แต่ไม่ไดร้บัการ
ตอบรบั เพิกเฉย ไม่มกีารตอบรบัใด ๆ ทัง้สิ้น ซึง่นอกจากจะเสยีมารยาททางสงัคมแล้วยงัไมส่รา้งประโยชน์ให้เกดิขึน้กบัสิง่ที่   
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder) พยายามท ากนัอยู่ทัง้หมด ผมขอสง่ขอ้ความไปสู่ผูม้อี านาจในการตดัสนิใจ จึงขออนุญาต
ถ่ายทอดขอ้ความเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้  
 

“I'd like to put on record that trust is mutual. There are two parties involved here, the shareholders and the 
management. If one party does not trust the other, then it becomes impossible for the other to do the same. 
 

It so happens that a number of custodians, namely, Standard Chartered Bank, HSBC, and Citibank have indicated 
that they have no confidence in the whole board of directors of HTC and opposed their reappointment. 
 

I would just like to say that they are more than welcome to express their opinions in the matter but we also have ours 
as well. I would like to send a strong message to the heads of these organizations that we also do not wish 
to have them to have even a single share in our company for that we are a proud organization and our people, the 
Board of Directors included and deserve more respect than what they are prepared to give. 
 

Therefore, I, as the head of the management, am saying to them through their representatives today that if you do not 
trust us, we do not trust them either. If they do not have the confidence in our Board of Directors in 
their advisory role to the company that has given their insignificant fund continuing and increasing returns, then please 
get out. Otherwise, shut up. For they shall never outvote us who are so blessed to have the backing of 
the general shareholders. 
They are welcome to have an open dialogue with us so that we would at least have a chance to explain the situation.” 
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นายธีรภทัร นิคมานนท์ ผูถ้ือหุ้น : สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 2 ข้อ โดย Mr. Amrit Kumar Shrestha, Chief 
Financial Officer (CFO) ตอบค าถาม ดงัน้ี 
 

ค าถามขอ้ที่ 1 : เห็นใจบรษิทัที่ไดร้บัผลกระทบจากการท่องเที่ยว อย่างไรกแ็ล้วแต่ในปี 2562 ก่อนโควดิระบาดมกีารเติบโต 
ถงึ 17% จาก 5,722 ล้านบาท เป็น 6,790 ล้านบาท หลงัจากที่ไม่ไดเ้ติบโตมานาน หลงัจากทีโ่ควดิระบาด ยอดขายจึงลดลง 
7% มาอยู่ที ่6,444 ลา้นบาท แต่กย็งัสงูกวา่ปี 2561 ค าถามคอื action ในปี 2562 ท าใหย้อดขายเตบิโตมากเป็นการเตบิโตเพยีง 
ครัง้เดยีว (จากการขึน้ราคา และยา้ย location) หรอื เป็นการเตบิโตแบบต่อเนื่อง และน่าจะกลบัมาเตบิโตอย่างต่อเนื่องหลงัจาก
สถานการณ์กลบัมาปกตอิกีคร ัง้ 
ค าตอบ : อย่างที่ทุกท่านไดเ้ห็นผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็และแขง็แกรง่ตลอด 2 - 3 ปีทีผ่า่นมา เรามสีว่น
แบ่งตลาดที่สูงและสร้างผลก าไรในช่วง 5 ปีติดต่อกนั ซึ่งเรากจ็ะท างานกนัอย่างเขม้ข้นเพื่อน ารายไดเ้ข้าบริษทัฯ และจะ
ระมดัระวงัในส่วนของทีเ่ป็นคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ซึ่งเรากม็คีวามมัน่ใจวา่จะขบัเคลื่อนรายไดใ้ห้สงูขึ้นและสามารถที่จะท าอตัราการ
เตบิโตต่าง ๆ ใหด้ขี ึน้ ซึ่งมอียู่ 2 สว่นที่เราจะสามารถขบัเคลื่อนได ้ใน 2 สว่นนี้จะส่งผลให้เรามคีวามมัน่ใจว่าเราจะสามารถท า
ใหบ้รษิทัฯ มกีารเตบิโตในการด าเนินงานอย่างด ี
 

ขอ้คดิเหน็ : เหน็ดว้ยกบัการบนัทกึมากเลย ขอกด Like ใหค้ ากล่าวปิดการประชมุ องอาจ หา้วหาญ และไดใ้จกด Like จากใจ 
ค าตอบ : ในนามตวัแทนของบรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุ 

 
นายภาคภมิู สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 3 ข้อ (ส่งค าถามออนไลน์) โดย Mr. Amrit Shrestha Chief Financial 
Officer (CFO) ตอบตามล าดบั ดงัน้ี 
 

ค าถามข้อที่ 1 : ในปี 2564 นี้แนวโน้มยอดขาย made-to-order ให้ไทยน ้ าทิพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2562 และ 2563 
หรอืไม?่ 
ค าตอบ : พลตร ีพชัร รตัตกุล ไดก้ล่าวไปบางส่วนแล้ว แนวโน้มยอดขาย made-to-order ขึ้นอยู่กบัการรอ้งขอของพนัธมติร
พวกเรา ในปี 2563 จะเห็นไดว้่าในรายการของ made-to-order ตวัเลขนัน้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ของโควดิ-19 และทาง
บรษิทั ไทยน ้าทิพย์ จ ากดั มีขีดความสามารถในการผลิตอย่างเพียงพอ ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตล่วงหน้าได้ 
วตัถุประสงค์หลกัของเราคอืการขบัเคลื่อนยอดขายของทางบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตขึน้ และรว่มมอืกนักบับรษิทั ไทยน ้าทิพย์ จ ากดั 
ในการทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนในสว่นทีเ่ป็น made-to-order 
 

ค าถามขอ้ที ่2 : ตอนนี้ผลติภณัฑท์ีร่บัจา้งผลติมขีนาด Pack-size ใดบา้ง? 
ค าตอบ : ผลิตภณัฑ์ที่เป็น made-to-order มหีลายขนาดขึ้นอยู่กบัการรอ้งขอจากพันธมติรว่าต้องการขนาดใด พลตร ีพชัร     
รตัตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ ถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพฯ หรอืในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ของเขตพื้นที่    
จดัจ าหน่ายของบรษิทัฯ ใน 7-ELEVEN จะเหน็โคก้ขนาดเลก็ 295 ml. นัน่คอืโคก้ของหาดทพิย์ซึง่ทางไทยน ้าทพิย์ซื้อจากเราไป
วางจ าหน่ายใน 7-ELEVEN ส่วนในเขตของเราจะมีขนาด 300 ml. ด้วย ในส่วนน ้ าดื่มน ้ าทิพย์ ขนาด 350 ml. เราก็ช่วย
พนัธมติรของเราโดยการทีเ่ราผลติ และใหไ้ทยน ้าทพิย์น าไปขายในพื้นทีทุ่กจงัหวดันอกจากภาคใต้ 
 

ค าถามขอ้ที ่3 : ผลติภณัฑใ์หมท่ีจ่ะวางขายในไตรมาส 2 นี้เป็นสนิคา้ในปัจจุบนัแต่เป็น Pack-size ใหม ่หรอืเป็นผลติภณัฑใ์หม่
ทีย่งัไมเ่คยวางขายมากอ่นเลยในประเทศ? 
ค าตอบ : ในเรื่อง Pipeline ของนวตักรรมยงัตอ้งชะลอไวก้อ่นเนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 ไมเ่อื้ออ านวยต่อการเปิดตวัสนิคา้
ใหม ่ถ้าจะมใีหเ้หน็ในปีนี้น่าจะเป็นสนิคา้ที่มแีบรนดอ์ยู่แล้วแต่เราอาจจะเปลีย่นในเรื่องของสตูรเป็นประเภทน ้าตาลน้อยลง หรอื 
ไมม่นี ้าตาล สว่นหนึ่งทีจ่ะสรา้งการเตบิโตทีย่ ัง่ยืนคอืการสรา้งการเติบโตใหแ้กส่นิคา้ประเภทที่ไมม่นี ้าตาล สนิคา้ประเภท ไลท์ 
(Light), ซโีร ่(Zero) ใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ ๆ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ราสามารถรบัรองกบัอตัราภาษนี ้าตาลทีเ่พิม่ขึน้ 
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 ส าหรบัในภาพรวมประเดน็ค าถามสว่นใหญ่จะถามเกีย่วกบัการสรา้งการเตบิโตที่ย ัง่ยืนไดห้รอืไม่ แน่นอนที่สดุเหตุผล
ทีเ่ราท าให้เกดิความหลากหลาย เพื่อต้องการหาแหล่งรายไดใ้หม ่ๆ เขา้มาให้กบัหาดทิพย์ อย่างไรกต็ามธุรกจิหลกั คอื การ
ผลิตและจ าหน่ายสนิค้าภายใต้แบรนด์ของโคคา-โคลา ซึ่งเราจะไม่ยอมเสียโฟกสัในเรื่องนี้ เป็นอนัขาด บรษิัทย่อยนัน้มทีีม
บรหิารแยกเป็นเอกเทศจากหาดทิพย์ มขีดีความสามารถในการด าเนินงานเป็นเอกเทศ และมขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งต่าง ๆ เช่น 
การแชร์ทรพัยากรกบัหาดทิพย์ ความสมัพนัธ์กบัชุมชนและลูกคา้ เรื่องของขอ้มูล (Data) และอื่น ๆ อีกมาก แต่จุดมุ่งหมาย
หลกัของเรายงัคงเป็นการสรา้งธุรกจิหลกัให้เจรญิเตบิโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง จะท าไดอ้ย่างไรนัน้ท่านสามารถพิจารณาจากการ
บรโิภคสนิคา้ของเราทัง้ 10 แบรนด์ มากกวา่ 100 SKUs โอกาสในการเตบิโตนัน้มมีากน้อยแคไ่หน ณ วนันี้อตัราการบรโิภค  
ในภาคใต้อยู่ทีป่ระมาณ 120 - 140 หน่วย/ คน / ปี ซึ่งค่อนขา้งต ่าเมือ่เทียบกบัมาตรฐานทัว่โลก เรามองวา่โอกาสในการสรา้ง
การเตบิโตในการบรโิภคนัน้ยงัมอีีกมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคใตซ้ึ่งเป็นพื้นทีท่ี่มคีนมาจากทัว่โลกและมแีหล่ง
ท่องเที่ยวจ านวนมาก เราเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์โควดิ-19 คลี่คลายแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟ้ืนตวัไดเ้รากจ็ะกลบัมา
สรา้งความหนุนเนื่องในการเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องต่อไป  
 ดงันัน้ โฟกสัของเรา คอื ต้องมวีนิัยในการบรหิารจดัการ การปฏบิตัิการในตลาดซึ่งมหีลายสิง่ทีต่้องท า สิง่เหล่านี้เรา
เชือ่ว่าจะสรา้งยอดขายให้เตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง เรามวีธิกีารท างานที่ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่องนบัเป็น 10 ปี 
และในปัจจุบนัไดน้ าเทคโนโลยตี่าง ๆ เขา้สนบัสนุนเพิ่มขึน้ ไม่วา่จะเป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการขาย (Sales 
Force Automation) เช่น การใช ้แทบ็เล็ต รบัออร์เดอรล์ูกคา้ เป็นต้น โดยสรุปคอืโฟกสัของเรายงัอยู่ทีธุ่รกจิหลกั ส าหรบัธุรกจิ
หลกัโฟกสัอยู่ที ่Market Execution อยู่ที่วนิัยในการใชเ้งนิ การควบคมุคา่ใชจ้่าย และทา้ยที่สดุคอืการสรา้งความต้องการสนิคา้
ใหเ้กดิขึน้ ซึง่จะเกดิขึน้ไดต้้องมกีารตลาดทีด่ ีเขา้ถงึจติใจของผูบ้รโิภค ท าใหเ้กดิ Brand Loyalty ความรกัในหาดทพิย์ ความรกั
ในแบรนดข์องโคคา-โคลา ผมยงัมคีวามมัน่ใจวา่เราจะสรา้งการเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ือหุ้น : (ส่งค าถามล่วงหน้า 2 ข้อ) โดย พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ตอบตามล าดบั ดงัน้ี 
 

ค าถามข้อที่ 1 : ขอให้บรษิัทฯ จดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมาจากต่างจังหวดั ขอให้จดัประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโอกาสต่อไป เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้แบบไมต่อ้งเดนิทางมาทีก่รงุเทพฯ 
ค าตอบ : บรษิทัฯ จะรบัไวพ้จิารณา 

ค าถามขอ้ที ่2 : ขอใหบ้รษิทัฯ จดัพมิพ์หนงัสอืทีร่ะลึกงานพระราชทานเพลงิศพ คณุไพโรจน์ รตัตกลุ อดตี CEO แจกใหผู้ถ้ือหุน้ทุก
คนเป็นทีร่ะลกึอกีครึง่หนึ่ง เพราะผูถ้อืหุน้บางคนยงัไมไ่ดจ้งึขอใหบ้รษิทัฯ จดัพมิพ์อกีคร ัง้ 
ค าตอบ : บรษิทัฯ จะรบัไวพ้จิารณา 
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเรือ่งอื่นเพิม่เตมิ  
 

นางสาวณฐัมณฑ ์พูลพพิฒันนัท์ ผูด้ าเนินรายการ สรปุโครงการ Care The Bear ในการจดัการประชมุฯ คร ัง้นี้สามารถ
ลดปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ หรอืลดโลกรอ้นได ้1,412.61 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซด ์เทยีบเท่า (kgCO2e) เทยีบเท่าการปลูก
ตน้ไมใ้หญ่ 157 ตน้ (เพื่อดดูซบัปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทีเ่กดิขึน้) 

 

พลเอก จรลั  กุลละวณิชย์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุฯ เป็นตวัแทนในนามของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ กล่าวในนามบรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) มคีวามห่วงใยในสถานการณ์
โควดิ-19 ขอใหทุ้กท่านรกัษาตนใหด้ ีปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ ของทางราชการโดยเครง่ครดั สวมหน้ากาก ลา้งมอืบอ่ยๆ เวน้
ระยะห่าง เพียงเท่านี้กจ็ะช่วยไดม้ากและควรฉีดวคัซนี สิง่เหล่านี้ไม่มใีครช่วยท่านไดน้อกจากตวัท่านเอง ถ้ามขีอ้สงสยัให้ขอ
ค าปรกึษาจากแพทย์เพื่อไมใ่หเ้ราเป็นตวัแพร่เชือ้ไปสูค่รอบครวั ลูกหลานและผูอ้ื่น ขอให้ทุกท่านปลอดจากโรครา้ยนี้ มสีุขภาพ
แขง็แรง ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ไดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชมุฯ โดยผ่านสื่อออนไลน์ หรอื
จดัสง่เอกสารมาล่วงหน้า ขอบพระคุณที่สนบัสนุนบรษิทัฯ มาโดยตลอด สิง่ที่เราต้องการมากคอืก าลงัใจจากท่านเพื่อชว่ยอุ้มชู
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ให้บรษิทัฯ ด ารงอยู่ตลอดไป ขอให้กลัยาณจิตไดบ้งัเกดิเป็นกลัยาณคุณที่ก่อให้เกดิทัง้สิรแิละมงคลมาสู่ท่านและครอบครวั 
สขุทัง้กายสบายทัง้ใจ การงานต่าง ๆ ทีเ่ราท าจะประสบความส าเรจ็เหมอืนอย่างที่บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ ขอให้เดนิทาง
กลบัโดยสวสัดภิาพ พบกนัใหมใ่นปีหน้า 
 
ปิดประชมุ เวลา 17:20 น. 
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