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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
วนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. 

ณ หอ้งประชมุรเีจนซี ่3-4 โรงแรม ไฮแอท รเีจนซี ่กรุงเทพฯ สขุมุวทิ  
เลขที ่1 ซอย สขุมุวทิ 13 ถนน สขุมุวทิ  กรงุเทพมหานคร 10110  

 
 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อวนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. 
ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมรีเจนซี่ 3-4 โรงแรม ไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวทิ เลขที่ 1 ซอย สุขุมวทิ 13 ถนน สุขุมวทิ  
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมกีรรมการบรษิทัฯ จ านวน 7 คน จากกรรมการทัง้คณะ 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.33 ผูบ้รหิาร และผูส้อบ
บญัช ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผ่านสื่อออนไลน์ ดงันี้: 

 

กรรมการทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. พลเอก จรลั  กุลละวณิชย ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกุล  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
3. นายประกติ  ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน 
 

กรรมการทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ 
1. นางปรยิา จรีะพนัธุ ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์  กรรมการ  
3. นางเคอรร์ี ่- แอน ชพิพ ์  กรรมการ 
 
 

กรรมการทีล่าประชุม   
1. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                                                                
2. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน 
3. นายโยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น   กรรมการอสิระ 
4. นายฟิลปิป์ ฮวิโก ้กุชชี ่  กรรมการ   
5. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ     
 
 

ผูบ้รหิารทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO) 

ผูบ้รหิารทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ 
1. คุณโจเซ่ เฮนรเิก ้ซทิเูน่  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
2. คุณรกิารโ์ดวโรดม สจุรติกุล  รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร (Corporate Strategy) 
3. คุณพงศกร เทีย่งธรรม  ทีป่รกึษาของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. คุณเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้่วยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     



2 
 

5. คุณนิธนิาถ จนัทสรุสั  ผูอ้ านวยการบญัช ีท าหน้าทีค่วบคุมดแูลการท าบญัช ี(สมุหบ์ญัช)ี 
6. คุณสราภสั เทีย่งธรรม  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หาดทพิย ์ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส  

จ ากดั (HTFB) 

 

คณะผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ 
1. คุณกฤตกิา ก๋งเกดิ   ผูส้อบบญัช ี  
2. คุณฉตัรชนก นุตวงษ์  ผูส้อบบญัช ี  

 

ฝ่ายกฏหมาย และเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน ทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
คุณอดุลย ์โฆษกจิจาเลศิ  นกักฎหมาย 
 

อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์                                           
คุณนิธพิรรณ์ วทิยากลู 
 

เริม่การประชุมเวลา 14:30 น. คุณธนารตัน์ เจรญิรฐั รบัหน้าทีเ่ป็นผู้ด าเนินรายการ การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) บรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 คณะกรรมการบรษิทัฯจงึมคีวามห่วงใยในสุขภาพและความ
ปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และทมีงานทุกท่าน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดม้มีตอินุมตัิ
รปูแบบการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

 

คุณธนารตัน์ เจรญิรฐั ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 25 
ราย ถอืหุน้รวมกนั 16,801,814 หุน้ และโดยผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 159 ราย ถอืหุน้รวมกนั 130,295,192 หุน้ ดงันัน้ จงึมผีูถ้อืหุน้
มาประชุมดว้ยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉันทะรวมจ านวน 184 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 147,097,006 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.1969 
(บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ จ านวน 8,052 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 200,960,500 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
45. (ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45. ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถอืหุน้ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ (ถ้าม)ี มา
ประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม) 

 
 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ล่วงหน้าในระหว่าง
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564  ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
มกีตกิา วธิกีารลงคะแนน การนบัคะแนน และวธิกีารถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ดงันี้  

 
1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมจะต้องยนืยนัตวัตนเพื่อขอรบัชื่อผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน (Username และ Password) 
ตามวิธีการที่บริษัทฯก าหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยรปูแบบการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และท าการลงทะเบยีน โดยกดปุ่ ม "ลงทะเบยีนเขา้
ร่วมประชุม” ซึง่ในขัน้ตอนนี้จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ท าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้จะถูก
นบัเป็นองคป์ระชุม 
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2. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนการลงมต ิและจะแจง้ผลคะแนนต่อทีป่ระชุม เมื่อมกีารนับคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้
ตามล าดบั 
3. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทุกรายมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง โดยในกรณีผูถ้อืหุน้รายใดมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด
เป็นพเิศษ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสยีงในระบบ 
Inventech Connect โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอืแทบ็เลต็ สามารถเขา้สูร่ะบบลงคะแนนได้
ตามลงิคท์ีแ่จง้ในช่องทาง Chat ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์สามารถกดปุ่ ม Continue ดา้นขวา ใน
ฟังก์ชัน่ Multimedia Viewer จากนัน้น า Email และ Password ที่ได้รบัจาก Email อนุมตัิของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยนั
ตวัตนผ่านการขอรหสั OTP ในการเขา้สูร่ะบบการลงคะแนน และกดปุ่ ม ลงทะเบยีน จากนัน้เลอืกวาระทีท่่านตอ้งการลงคะแนน
เสยีง ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ดว้ย (สเีขยีว) 2. ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) 3. งด
ออกเสยีง (สสีม้) 4. ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนล่าสุด (สฟ้ีา) หากท าการเลอืก "ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนล่าสุด" หรอืไม่ออก
เสยีงลงคะแนน บรษิทัฯจะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ๆและการออกเสยีงลงคะแนนสามารถท าการ เปลีย่นแปลงได ้จนกว่า
จะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน โดยบรษิทัฯใหเ้วลาในการลงคะแนนเสยีง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาท ี
4. ในการนับคะแนนเสยีง บรษิทัฯจะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็น คะแนนเสยีงที ่“เหน็ดว้ย” 
5. กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้หลายราย ใหก้ดเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม “สลบับญัช”ี เพื่อเขา้
ใชง้านในบญัชขีองผูถ้อืหุน้รายอื่น ๆ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมตใินแต่ละวาระก่อนจะปิด
ใหล้งมต ิในวาระนัน้ๆ กรณีที่ผูถ้อืหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรอื log-out จากระบบ ก่อนทีจ่ะปิดการลงมตใินวาระใดๆ คะแนน
เสยีงของผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนบัเป็น องคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสยีงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็
ตาม การออกจากการประชุม หรอื log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสทิธขิองผู้ถอืหุ้น หรอืผูร้บัมอบฉันทะในการ
กลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสยีงในวาระต่อไปในระบบ 
6. วธิกีารถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ก่อนลงมตแิต่ละวาระประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 

1. กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลอืกเมนูการถามค าถาม จากนัน้เลอืกวาระทีต่้องการ
ถามค าถาม และท าการพมิพข์อ้ซกัถาม หรอื ความคดิเหน็ของท่าน แลว้กดส่งค าถาม โดยบรษิทัฯจะตอบค าถามใน
หอ้งประชุมในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าถามนัน้ๆ อย่างไรกด็ ีหากมจี านวนค าถามทีถู่กส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม 
2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect 
กรุณาเลอืกวาระทีต่้องการถามค าถาม จากนัน้กดปุ่ ม จองควิสอบถามผ่านภาพและเสยีง ขอใหท้่านท าการเปิดกลอ้ง
และไมโครโฟนไว ้เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามค าถาม ขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะก่อนถามค าถามทุกครัง้ เพื่อบรษิทัฯสามารถน ามาบนัทกึลงในรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น  
ทัง้นี้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการตดัภาพและเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีถ่ามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ไมส่ภุาพ หรอืหมิน่
ประมาทผู้อื่น หรอืละเมดิกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่น หรอืเป็นการรบกวนการประชุม หรอื
ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอื่น 

7. ในกรณีมผีู้ถือหุน้ต้องการถามค าถามด้วยภาพและเสยีงในระบบ Inventech Connect เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรกัษา
ระยะเวลาการประชุม รบกวนใหผู้ถ้อืหุน้ท าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการตอบค าถาม หรอืน า
ค าถามของท่านไปตอบตอนทา้ยประชุม หรอืน าไปตอบไวห้น้าเวป็ไซดข์องบรษิทัฯ 
8. ผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้แลว้
นัน้ บรษิทัฯไดน้ าคะแนน “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ บนัทกึรวมไวใ้นการ
ลงทะเบยีนเพื่อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้ 
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9. กรณีผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรอืระบบการลงคะแนน กรุณาศกึษาและปฏบิตัติาม ค าแนะน าทีไ่ดแ้จง้ไป
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม หรอืตดิต่อ Inventech Call Center ทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-931-9134 
10. หากเกดิกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุม ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมล ์เพื่อกลบัเขา้สูก่ารประชุมผ่านระบบส ารองต่อไป 
11. พธิกีรจะจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผู้เขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระ
นัน้ๆ 
12. โดยมตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงมต ิ
วาระที่ 6 ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของถือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 

ผู้ด าเนินรายการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562” โดยมวีตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล 
เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย โดยอ้างอิงถึง “กฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ มหาชน จ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และพระราชบญัญตักิารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ” บรษิทัฯมหีน้าทีต่อ้งจดัท าทะเบยีน   
ผูถ้อืหุน้ และจ าเป็นจะต้องเกบ็รวบรวม รวมทัง้บนัทกึเสยีง หรอืทัง้ภาพและเสยีงของผูร้่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา  และ
ขอ้มูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username), (Password) วนั เวลาของการเขา้ร่วมประชุมและเลกิประชุม, ขอ้มูล IP Address ของผูร้่วม
ประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุน้ และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ซึง่จะมกีารจดัส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การประมวลผล การออกเสยีงลงมต ิและ
การใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าว โดยมขีอ้มลูสว่นบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ นัน้ บรษิทัฯ
ขอเรยีนใหท้ราบว่า บรษิทัฯจะเกบ็รกัษาและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยค านึงถงึการคุม้ครองสทิธคิวาม
เป็นสว่นตวัและขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นส าคญั 
 

นอกจากนี้หาดทพิยม์ุ่งมัน่ในการร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้น ช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
โดยเข้าร่วมโครงการ Care The Bear ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ การจดัการประชุมออนไลน์ในครัง้นี้  
ขอความร่วมมอืและขอเชญิชวนท่านคณะกรรมการ ท่านผูบ้รหิาร ท่านผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และทุกท่านทีเ่กีย่วขอ้งร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งโดยการสแกน QR Code ตามทีป่รากฏ และตอบค าถามสัน้ ๆ เพื่อน าขอ้มูลไปค านวณและประมวลผลใหทุ้กท่านได้
ทราบในช่วงทา้ยของการประชุมฯ ว่าในการจดังานครัง้นี้เราสามารถช่วยลดปรมิาณ Carbon Footprint ไดใ้นปรมิาณเท่าใด 

 
 

 หลงัจากนัน้ ผูด้ าเนินรายการ กราบเรยีนเชญิ พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ ท าหน้าที่
ประธานทีป่ระชุมฯ เปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมฯ การประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 8 วาระ จงึเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามล าดบัวาระการประชุม ดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
 

 ประธานฯ ได้น าเสนอส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวนัจนัทร์ที่ 26 
เมษายน 2564 โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 ใหท้ี่
ประชุมพจิารณา โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้องตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีดที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว 
  



5 
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ส่งค าถามในระบบออนไลน์และไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามใน
วาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  

  
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 26 
เมษายน 2565 ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 
 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 147,335,104 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 1,002 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ จ านวน 5 ราย คดิเป็นเป็นจ านวน 239,101 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้มา
ประชุมจ านวน 189 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้147,336,107 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.3160 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม กล่าวเชญิ พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แจง้ต่อ   
ทีป่ระชุมทราบถงึผลการด าเนินงานปี 2564 ทีผ่่านมา และ คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO)แจง้ถงึ
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานดา้นการเงนิ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมา 

ดงัทีไ่ดท้ราบว่ากนัดอียู่ว่าประเทศไทยยงัไม่ผ่านพน้ปัญหาอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัจาก
สงกรานต์ปีทีแ่ลว้เกดิการแพร่ระบาดมากขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิของเรา เนื่องจากลูกคา้และผูบ้รโิภคไดร้บัผลกระทบทาง
เศรษฐกจิอย่างรุนแรง สิง่ส าคญัลกูคา้ของเราหลายรายนอกจากทีจ่ะปิดกจิการไปแลว้ บางรายไดปิ้ดกจิการถาวร เนื่องจากขาดเงนิทุน
ที่จะเปิดกิจการ ดงันัน้เราได้เสยีลูกค้าไปจ านวนมาก การบริโภคของเราได้ลดน้อยลงเนื่องจากสนิค้าของเราไม่ใช่สิง่จ าเป็นใน
ชวีติประจ าวนัเป็นสิง่ของฟุ่มเฟือย เงนิในกระเป๋าผูบ้รโิภคน้อยลง ผูบ้รโิภคจ าเป็นต้องจดัล าดบัความเร่งด่วนในการใชเ้งนิของตวัเอง
ใหม้ากทีสุ่ด กเ็ลยส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายไดข้องบรษิทัฯเป็นอย่างมาก อย่างไรกด็ผีมและฝ่ายบรหิารยงัมคีวามศรทัธาใน
ความมุ่งมัน่ในความไม่ทอ้ถอยของคนไทยทีจ่ะต่อสูต่้ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอะไรกต็าม ผมเชื่อว่าประเทศของเราเศรษฐกจิจะต้องอยู่
ไดต่้อไป หากพวกเรานัน้ยงัคงไวด้ว้ยศรทัธาต่อตวัเอง ต่อครอบครวั ต่อประเทศชาต ิต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ต่อศาสนาทีพ่วกเรา
เคารพนับถอืและศรทัธาในสิง่ทีถู่กต้องทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรมทีพ่วกเราท าอยู่ทุกวนั เมื่อพวกเรามสีิง่เหล่านี้แลว้ ไม่ว่าปัญหาจะ
เป็นอะไรก็ตาม ผมคิดว่าเราจะผ่านมนัไปได้ และเราจะสามารถกลบัมาสร้างผลประกอบการธุรกิจของเราได้ดีกว่าเดิมหลังจาก
สถานการณ์ผ่านพน้ไปแลว้ ก่อนทีผ่มจะลงรายละเอยีดภาพรวมของปีทีแ่ลว้ ผมขอใหท้่านชม VTR สัน้ๆ เพื่อใหก้ารเปิดงานนี้มสีสีรร 

วิดีโอที่จบลงไปนัน้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ที่เราจะปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานของเราต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ พนักงาน suppliers หรอืผูท้ีอ่ยู่ชุมชนทีเ่ราท างานอยู่ และพยายามใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของพวกเขา โดยเฉพาะคนทีด่อ้ยโอกาส  

ภาพรวมธุกจิของบรษิทัฯ ผมของใชเ้วลาสัน้ๆส าหรบันักลงทุนใหม่ทีไ่ม่คุน้เคยกบัธุรกจิของเรา ธุรกจิหลกั(core business) 
ของเราคอืผลติ จ าหน่ายและกระจายสนิคา้ของบรษิทั โคคา โคล่า สหรฐัอเมรกิาซึง่เรามสีนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดห์ลกั(core brands) ไดแ้ก่ 
โคคา โคล่า แฟนต้า สไปรท์ และแบรนดอ์ื่นๆทีอ่ยู่ในกลุ่มของน ้าอดัลม ไดแ้ก่ชเวปสซ์ึง่เป็นมกิเซอรแ์ละเอแอนดด์บับลวิเป็นต้น ใน
สว่นสนิคา้ทีไ่ม่เป็นน ้าอดัลม มนี ้าผลไมไ้ดแ้ก่  มนิิทเมดซึง่มสีแปลชและพลัฟี เรามชีาชื่อฟิวส ์น ้าดื่มหาดทพิย ์และน ้าแร่ซึง่เป็นน ้าแร่
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แบรนดเ์ดยีวในประเทศไทยซึง่เป็นของบรษิทัโคคา โคล่า ชื่อบอนอควาซึง่จ าหน่ายอยู่ในเฉพาะภาคใต ้ปัจจุบนัผลติภณัฑท์ัง้หมดของ
บรษิัทม ี9 แบรนด์ 163 SKU ม ี34 pack sizes ด าเนินธุรกจิใน 14 จงัหวดัภาคใต้ตัง้แต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธวิาส ซึ่งมปีระชากร
ประมาณ 10 ล้านคน พื้นที่ในการกระจายสนิค้าประมาณ 70,000 ตารางกิโลเมตร มีศูนย์กระจายสนิค้าหรือสาขา 19 แห่งใน 14 
จงัหวดันี้ เครื่องจกัรทีผ่ลติสนิคา้มทีัง้สิน้ 14 ไลน์ กระจายอยู่ใน 2 โรงงานทีห่าดใหญ่และสุราษฏรธ์านี มเีครื่องผลติเมลด็พลาสตกิที่
ท าเป็นพรฟีอรม์ทีน่ ามาเป่าเป็นขวดพลาสตกิ 3 เครื่อง มลีูกคา้ทีแ่อคทฟีอยู่ในระบบและขายดว้ยรถขาย อยู่ประมาณ 56,00 ราย เรา
มตีู้เยน็ซึง่เชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการขายทัง้หมด 10,000 ตู้ และก าลงัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่จะไดเ้หน็เพิม่อย่างมากใน 2-3 ปี
ขา้งหน้า เครื่อง vending machine (เครื่องขายอตัโนมตั)ิ ทีเ่ราเชื่อว่าในเมอืงทีม่คีวามแออดัเร่งรบี เครื่องขายอตัโนมตัสิามารถมาตอบ
โจทยผ์ูบ้รโิภคได ้ยกตวัอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่ นทีม่เีครื่องขายอตัโนมตัจิ านวนมาก เรามรีถขายอยู่ประมาณ 200 คนั มรีถ18-22ล้อ
ประมาณ 50 คนัและยงัมรีถทีเ่ป็น outsource ประมาณ 200 คนัต่อวนั 

ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯมคีวามจ าเป็นทีจ่ะ diversify (การลงทุนรูปแบบต่างๆ) เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื หารายไดใ้หม่ๆ โดย
การใชศ้กัยภาพและความสมัพนัธท์ีด่ทีีม่ต่ีอชุมชนชาวใต้ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชน และใชท้รพัยส์นิทีเ่รามอียู่ทีไ่ม่ไดส้รา้ง
รายไดน้ ามาก่อใหเ้กดิรายได ้เราจงึไดข้ยายธุรกจิออกไป 3 บรษิทัย่อย บรษิทัแรกคอืบรษิทักระจายสนิค้า ชื่อว่า บรษิทั หาดทพิย์ 
คอมเมอร์เชยีล จ ากดั ท าการกระจายสนิค้าอุปโภคบรโิภคทัว่ไป (FMCG) มผีู้จ าหน่ายใชบ้รกิาร 13 ราย 40%ของรายได้มากจาก
ผลติภณัฑแ์ม่และเดก็ บรษิทัทีส่องด าเนินธุรกจิดา้นอาหาร แต่เริม่ธุรกจินี้พรอ้มกบัสถานการณ์โควดิ 19 เริม่ มทีัง้หมด 3 แบรนด ์แบ
รนดแ์รกเป็นเบเกอรี ่ชื่อมสิมาม่อน ม ี3 รา้นคา้ในกรุงเทพฯ แบรนดท์ีส่องชื่อทาโรโตะเป็นของหวาน ม ี2 รา้นคา้ในกรุงเทพฯ แบรนด์
สุดทา้ยเป็นการ่วมทุนกบับรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ ท ารา้นอาหาร เขยีง
ในภาคใต้และในกรุงเทพฯ รา้นอาหารเขยีงขายขา้วกระเพราทีป่รุงสด รสชาดเขม้ขน้ ราคาย่อมเยา มรีา้นทีส่ะดวกสบาย ทัง้นี้ธุรกจิ
อาหารนี้ไดช้ะลอการขยายออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดขีึน้ เมื่อพรอ้มการขยายจะเป็นไปอย่างรวดเรว็ และมแีบรนดข์องเรา
เองซึง่เป็นครวักลาง (Cloud Kitchen) ประกอบอาหารใต้ ฯลฯ เป็นโครงการทดลองทีห่าดใหญ่และมผีลประกอบการทีด่ ีบรษิทัย่อย
สุดท้ายเป็นบริษัทพัฒนาหมู่บ้านจดัสรรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุค new normal และ next normal เน่ืองจากคนมีความ
ตอ้งการท างานทีบ่า้น ซึง่เป็นโครงการทีห่าดใหญ่ โดยใชท้รพัยส์นิทีม่อียู่แลว้เป็นทรพัยส์นิทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้โดยคาดว่าโครงการ
จะแล้วเสรจ็ใน 1-2 ปีและจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปี 2565 โครงการมจี านวน 65 ยูนิต ซึ่งทัง้สามบรษิัทนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะ
สามารถเสรมิรายไดแ้ก่ธุรกจิหลกัของเราใหด้ยีิง่ๆขึน้ได ้ 

ผลรางวลัและการไดร้บัการยอมรบั บรษิทัไดร้บั 4 ดาว ระดบัดมีาก ในเรื่องของ Corporate Governance (บรรษทัภิบาล) 
และบรษิทัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นหุน้ยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment Index) ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซึง่มเีป้าหมายจะเขา้ไป
อยู่ในดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส ์The Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นอกจากนัน้บรษิทัยงัอยู่ใน ESG100 (บรษิทัทีม่กีาร
ด าเนินงานโดดเด่นดา้น ESG) เป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั อกีทัง้บรษิทัฯยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) เมื่อ
ตน้ปี 2565 เรื่องความเสมอภาคโดยเฉพาะอย่างยิง่การใหเ้กยีรตแิละโอกาสสุภาพสตรใีนความกา้วหน้าในการท างาน บรษิทัมองความ
เสมอภาคโดยไม่ยดึตดิกบัเพศสภาพ ศาสนาและความเชื่อ โดยมองทีผ่ลงาน จรยิธรรมและคุณธรรม นอกจากนัน้บรษิทัไดร้บัรางวลั
สทิธมินุษยชนในปี 2564 จากท่านนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา) 

สนิคา้ใหม่ สว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑใ์นกลุ่มไม่มนี ้าตาล เนื่องจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น ไม่ว่าจะเป็นแฟนตา้ไม่มนี ้าตาล 
โคคา โคล่าไม่มีน ้าตาลสูตรใหม่ที่มรีสชาดเหมอืนโคคา-โคล่าที่มนี ้าตาล โค้กเชอรี่ไม่มนี ้าตาล นอกจากนัน้ยงัมีแฟนต้าและโค้ก 
Starshine ส าหรบัใหค้นยุคใหม่เปรยีบเหมอืนโคก้จากอวกาศ 

ตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์(Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในภาคใตใ้นปี 2564 มลูค่าตลาดเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์(Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในภาคใต้ไดล้ดลง 10.6% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ในขณะทีต่ลาดเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ทัง้ประเทศไทยลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากโควิด-19 และการที่ภาคใต้พึ่งพา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วอย่างมาก ธุรกจิหลายแห่งไดพ้งัทลายลง เช่น ธุรกจิรถทวัร ์โรงแรม ฯลฯ ตลาดน ้าอดัลมในภาคใต้ลดลงร้อยละ 
9.7 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ตลาดน ้าดื่มลดลงรอ้ยละ 9.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า และตลาดน ้าผลไมล้ดลงรอ้ยละ 17.1 เมื่อเทยีบกบั
ปีก่อนหน้า แต่ทัง้นี้อตัราในการลดลงน้อยลงกว่าปี 2563 สบืเนื่องจากการที่ผู้บริโภคปรบัตัว และบริษัทหาดทิพย์เองได้มีการ
ปรบัเปลีย่นการด าเนินธุรกจิดว้ยวธิหีลายอย่าง เช่น การใช้Telesales (การขายผ่านโทรศพัย)์ เปลีย่นการกระจายสนิคา้ใหร้วดเรว็ขึน้ 
ใชส้ื่อโซเชีย่ลมเีดยี การน าระบบ Salesforce Automationและระบบการจดัการคลงัสนิคา้เขา้มาใช ้ท าใหบ้รกิารลูกคา้ไดด้ขีึน้และเรว็
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ขึน้ตรงตามความต้องการของลูกคา้มากขึน้ ท าใหผ้ลประกอบการมอีตัราการลดลงดขีึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนเลก็น้อย หาดทพิยม์มีลูค่า
ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอลใ์นภาคใต้อยู่ทีร่อ้ยละ 26.1 ซึง่เกดิจากการบรหิารประเภทสนิคา้ต่างๆ การปฏกิารในตลาด 
(market execution)เพื่อบรกิารลกูคา้ และเกดิจากการเพิม่ของสว่นแบ่งทางการตลาดของน ้าดื่มน ้าทพิย์เพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่อ้ยละ 6.8 

ส าหรบัตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอลใ์นเดอืนมกราคาถงึเดอืนกุมภาพนัธปี์ 2565 นี้ ทัว่ประเทศลดลงเพยีงรอ้ยละ 0.1เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน ในขณะทีต่ลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ในภาคใต้ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่สถานการณ์น่าจะดขีึ้น
เรื่อยๆ บรษิทัมสี่วนแบ่งตลาดเมื่อเทยีบกบัปีก่อนในภาคใตอ้ยู่ที่รอ้ยละ 25.9 และส่วนแบ่งตลาดน ้าอดัลมอยู่ที่รอ้ยละ 81.5 เราไดร้บั
ความกรุณาจากผูบ้รโิภคชาวใตแ้ละนกัท่องเทีย่วทัว่โลก เราหวงัว่าจะรกัษาความเป็นผูน้ าเครื่องดื่มน ้าอดัลมไวไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2564 บรษิัทฯ มยีอดขาย 61.9 ล้านลงั มาจากลูกค้าของบรษิทัฯ 57.9 ล้านลงัและขายให้บรษิทั
ไทยน ้าทพิย์ 4.0 ล้านลงั ส่วนแบ่งการตลาดน ้าอดัลมในภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 81.5 และส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ใน
ภาคใตอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 26.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สว่นแบ่งการตลาดของน ้าดื่มน ้าทพิยอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 6.8 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5.4 ในปี 2563 
น ้าดื่มมกี าไรน้อยแต่เป็นเรื่องของการปรมิาณการขาย ตลาดน ้าดื่มมกีารแข่งขนัสงู การเตบิโตค่อนขา้งยากแต่ผมมัน่ใจว่าการเตบิโต
ของน ้าทพิย์จะต้องมมีากกว่านี้ในอนาคต ด้านการกระจายสนิค้า ถึงแม้ว่าจะมสีถนานการณ์โควิด 19 และลูกค้าหลายแห่งได้ปิด
กจิการลง แต่เรายงัสามารถขยายไปยงัรา้นคา้ใหม่และลูกคา้ใหม่ได้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 ดา้นกลุ่มลูกคา้แบบดัง้เดมิ (tradition trade) มี
ยอดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เนื่องจากการปฏบิตักิารในตลาดทีป่ฏบิตังิานอยู่ภายใตค้วามเขม้งวดเพื่อรกัษาความปลอดภยัจากโควดิ19
และความพร้อมในการปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงของนิสยัคนไทยจากโควดิ19 ท าอย่างไรใหโ้อกาสบรโิภคมากขึน้ และเพิม่
ประสทิธภิาพเครื่องจกัร (utilization rate) ไดร้อ้ยละ 2 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 67 รายไดจ้ากการขายมจี านวนทัง้หมด 6,518 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 1.4 อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง 1.4 ppts. จากรอ้ยละ 41.8 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 40.3 ซึง่ไม่ลดลงมากกว่าทัง้ทีต่น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกระป๋องและเมลด็พลาสตกิทีร่าคาสงูขึน้จากผลกระทบของการรบระหว่างรสัเซยีกบัยูเครน ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 
เท่ากบั 533 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.6 ก าไรต่อหุน้อยู่ที ่2.66 บาทต่อหุน้ ลดลงรอ้ยละ 6 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า อตัราก าไรสุทธิ
ลดลง 0.6ppts. จากรอ้ยละ 8.8 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 8.2 

 
คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO) แจง้รายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้ 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิของปี 2564 ยอดขายเติบโตร้อยละ 4 ซึ่งแบ่งเป็นยอดขายในภาคใต้เติบโตร้อยละ 5 และ

ยอดขายทีผ่ลติใหบ้รษิทัไทยน ้าทพิย ์ZMade0to-Order Sales) ลดลงรอ้ยละ 2 รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ต ่ากว่าอตัราการ
เพิม่ของยอดขาย สาเหตุหลกัมาจากการขายทีข่ายผลติภณัฑแ์พค็ใหญ่เพื่อบรโิภคทีบ่า้น (home consumption) เพิม่ขึน้ ก าไรขัน้ต้น
ลดลงรอ้ยละ 2 เนื่องจากวตัถุดบิบางรายการสงูขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) ลดลงร้อยละ 2 เพราะจากการลดลง
ของค่าใช่จ่ายพนักงานและบรหิาร  ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) มจี านวน 
948 ลา้นบาทซึง่แทบไม่แตกต่างจากปีก่อนหน้า ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ลดลงอย่างมนียัส าคญัเพราะการช าระเงนิกูร้ะยะยาวใหก้บัธนาคาร 
ค่าใช้จ่ายภาษีเพิม่ร้อยละ 42 เกดิจากมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษีลดน้อยลง ก าไรสุทธมิจี านวน 533 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 
2563 

รายได้จากการขายมจี านวน 6,518 ล้านบาทเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.4 จากปี 2563 อตัราก าไรขัน้ต้นซึ่งเหน็ในช่วง 4-5 ปีมกีาร
ปรบัตวัดขีึน้มาก ถงึแมใ้นปี 2564 จะลดลงเลก็น้อย ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร(SG&A)เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายอยู่ที่ 
ร้อยละ 30.8 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 อตัราก าไรสุทธอิยู่ที่ร้อยละ8.2 และในช่วง 4-5ปีที่ผ่านมาปรบัตวัขึน้แม้ในปี 2564 
ลดลงเลก็น้อย 

งบก าไรขาดทุนและกระแสเงนิสด ทรพัยส์นิและหนี้สนิในปี 2564 ไม่แตกต่างกบัปี 2563 อย่างมนีัยส าคญั สนิทรพัย์รวม
เพิม่ขึน้ 2% สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของยานหนะ หนี้สนิรวมลดลง 3% จากการช าระหนี้สนิระยะยาวใหธ้นาคาร สว่นของผูถ้อืหุ้น
เพิม่เป็นผลมาจากก าไรทีไ่ดร้บั กระแสเงนิสดรกัษาปรมิาณทีด่เีมื่อสิน้ปี 2564 กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมจี านวน 755 ลา้น
บาท กระแสเงนิสดจากการลงทุนมจี านวน 276 ลา้นบาท กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิมจี านวน 523 ลา้นบาทสาเหตุหลกัมา
จากการจ่ายเงนิปันผล ดา้นค่าใชจ้่ายในการลงทุน(CAPEX) มกีารลงทุนในโครงสรา้งโรงงานและไลน์ผลติสนิคา้เพิม่เตมิ  

อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย(์ROA)เท่ากบั 11.9% อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น(ROE)เท่ากบั 15.1% ซึ่งภาพรวมของ 4-5 ปีล่าสุดอยู่ในแนวโน้มที่ดขี ึน้เรื่อยๆ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 
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เท่ากบั 0.5 เท่า อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น(IBD/E)เท่ากบั 0.12 เท่า ซึง่ภาพรวมของ 4-5 ปีล่าสุดอยู่ใน
แนวโน้มทีด่ขี ึน้เรื่อยๆ 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่าไม่ว่าบรษิทัจะเผชญิอุปสรรคอย่างไรกต็าม นโยบาย
ของบรษิทัคอืด ารงไวใ้นมนุษยธรรม สทิธมินุษยชน ความเสมอภาค ความเท่าเทยีมและความสจุรติซื่อตรง รกัษาไวซ้ึง่คุณธรรม
และจรยิธรรม  

พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม กล่าวสรุปถงึนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัของหาดทพิยใ์นปี 2564
ว่า หาดทพิยใ์หค้วามส าคญักบัการต่อตา้นทุจรติคอรปัชนัและการใหห้รอืรบัสนิบน และด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมการท างานของพนักงานทุกคน ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหห้าดทพิยเ์ขา้ร่วมลงนามในการแสดง
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against 
Corruption: CAC) ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองครัง้แรกเมื่อปี 2558 อายุการรบัรองคราวละ 3 ปี และในปี 2564 ทีผ่่าน
มานี้ หาดทพิยไ์ดร้บัการต่ออายุ (Re-Certified) การรบัรองความเป็นสมาชกิ CAC เป็นครัง้ที ่2 นอกจากนี้แลว้ หาดทพิยย์งัคง
นโยบาย “งดรบัของขวญั (No gift Policy)” ในทุกเทศกาล โดยมุ่งหวงัใหบุ้คลากรทุกระดบัปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 
โดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ตอบแทน โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่พบประเดน็การกระท าผดิดา้นทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืการท าผดิ
ดา้นจรยิธรรมหลงัจากนัน้  
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ 
 
คณุนิวฒัน์ พรชยัวรกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ 4 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ คณุอมัริท คมุาร ์เซรสธา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน(CFO) กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 : ปี 2022 นี้เราตัง้เป้าหมาย GPM (อตัราก าไรขัน้ตน้) ไวท้ีเ่ท่าไหร่ครบั 
ค าตอบ : ตามแผนธุรกจิทีว่างไวต้ัง้เป้าทีจ่ะรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ทีเ่ท่าเดมิและหากไดม้ากกว่าเดมิกจ็ะเป็นการด ี
 
ค าถามที ่2 : Tax Rate ของเราเพิม่จากปีก่อนๆค่อนขา้งมาก จากนี้ไป Effective Tax Rate ของเราจะอยู่ทีป่ระมาณกี%่ ครบั 
ค าตอบ : อตัราภาษีเริม่มาหลายปีและเป็นเฟสๆ เราจะไดผ้ลประทบอย่างเตม็ที่ในไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งทัง้สามปีที่เอาภาษี
น ้าตาลมาคดิรวมกบัภาษสีรรพสามติ จะท าใหเ้ราเสยีภาษเีพิม่ขึน้มากกว่าจ านวน 300 ลา้นบาท บรษิทัฯยงัมสีทิธ ิBOI ทีถ่งึแม้
จะทยอยหมดอายุลง และปัจจุบนั BOI ไม่ส่งเสรมิเครื่องจกัรทีผ่ลติทีเ่กีย่วขอ้งพลาสตกิแลว้ แต่เรายงัมสีทิธเิดมิอยู่ส าหรบัสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ไดแ้ก่ นราธวิาส ยะลาและปัตตานี อยู่ที ่3%ของอตัราภาษีหลงัจากที ่BOI หมดลงแลว้ และเรามแีผน
บรรเทาดา้นภาษี(tax mitigation plan)ทีจ่ะรองรบั ความเหน็ส่วนตวัไม่เหน็ดว้ยกบัภาษี แต่ในฐานะทีเ่ป็นคนไทยก็ยนิดปีฏบิตัิ
ตามทีก่ าหนดไว ้
 
ค าถามที ่3 : โรงงานใหม่ทีเ่ราสรา้ง เมื่อเริม่ผลติแลว้ โรงงานเดมิจะใชก้ าลงัการผลติลดลงไหมครบั 
ค าตอบ : เรามแีผนทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เราเหน็ว่าไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะมีโรงงานสองโรงงานในสถานการณ์นี้แล้ว 
เราจะเน้นการลงทุนทีโ่รงงานทีสุ่ราษฏรธ์านี และในอนาคตโรงงานทีห่าดใหญ่จะปิดลงเพื่อท าเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้ขนาดใหญ่
ส าหรบัภาคใตต้อนล่างเพื่อขจดัสิง่ซ ๊าซอ้นเพื่อใหต้้นทุนการผลติต ่าลง ปีนี้เรามแีผนทีจ่ะขยายโรงงานทีส่รุาษฏรธ์านีเพื่อทีจ่ะใส่
เครื่องจกัรไดอ้ย่างน้อย 3 เครื่อง ซึง่สัง่มาแลว้หนึ่งเครื่องจะเขา้มาในปลายปีนี้ เป็นเครื่องจกัร PET การลงทุนทัง้หมดดงัที ่CFO 
ไดอ้ธบิายแลว้มจี านวน 1,200 ลา้นบาทเพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคต 
 
ค าถามที ่4 : ภาษนี ้าตาลใหม่ จะเป็นสดัสว่นกี ่% ของรายไดค้รบั 
ค าตอบ : อย่างทีบ่างท่านอาจจะทราบอยู่แลว้จะมอีกีสองเฟส เฟลสามและเฟสสี ่เฟสสามจะเริม่ตุลาคมปีนี้และเฟสสีจ่ะเริม่เดอืน
ตุลาคม 2567 เฟสสามจะมผีลกระทบต่อรายไดป้ระมาณ 1% 
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คุณณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พชัร รตัตกุล กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม : ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมาบรษิัทกส็ามารถท า Operating Margin(อตัราก าไรจากการด าเนินงาน) ได้สูงขึน้มาเรื่อยๆ  
จากไม่ถงึ 5% มาเป็น 10% ในสองปีทีผ่่านมา แต่ปัจจุบนัพจิารณาจากตน้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้และความเสีย่งอื่นๆ มคีวามเป็นไป
ได้มากน้อยเพยีงใดที่ Operating Margin(อตัราก าไรจากการด าเนินงาน)ของบรษิทัจะกลบัไปต ่ากว่า 5% เหมอืนช่วงก่อนปี 
2558   
ค าตอบ : ความเป็นไปไดม้อียู่แล้ว ต้นทุนขึน้และถ้าเราขึน้ราคาไม่ได้Marginกล็ดลง แต่ในขณะทีเ่รายงัไม่ขึน้ราคาสนิคา้  เรา
พยายามท าแผนปรบัปรุงประสทิธผิล(Effeciency Improvement Program)ในทุกๆดา้นเพื่อลดค่าใชจ้่าย ในการบรหิารธุรกจินัน้
การลดต้นทุนนัน้เป็นเรื่องง่ายแต่คุ้มหรอืไม่ทีจ่ะท า สิง่ที่เราท าคอืให้เรามผีลผลติ(Productivity)มากขึน้คอืท า ให้คนของหาด
ทิพย์ท างานได้หลากหลาย(multitasking)มากขึน้ ให้บริการช่องทางการขายต่างๆที่ปัจจุบนัเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมถึง
ช่องทางออนไลน์ ลดต้นทุนการผลติเช่นการใชพ้ลาสติกที่เบาลง ด าเนินการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมาขึน้ สิง่เหล่านี้เราท าได้ 
เพื่อรกัษาmargin สุดทา้ยเป็นเรื่องของอุปสงค/์อุปทาน (Demand/Supply) ถ้าต้นทุนวตัถุดบิเพิม่มากขึน้ ราคาสนิคา้กต็อ้งเพิม่
มากขึน้เป็นเรื่องธรรมชาต ิแต่ปัจจุบนัยงัไม่ขึน้ราคาเพราะเราเหน็ใจพีน้่องประชาชนซึง่ขณะนี้ประสบทุกขอ์ย่างหนักในเรื่อง
รายได ้แต่อยากจะเรยีนท่านผูถ้อืหุน้ว่าถ้าต้นทุนขึน้และเราอยู่ไม่ได ้กต็้องจ าขึน้ราคา ซึง่ยอดขายอาจจะลดน้อยลง เป็นเรื่อง
ธรรมชาต ิ
 
คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม : เครื่องดื่มโคก้ทีข่ายในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้มเีครื่องหมายฮาลาลหรอืไม่ครบั 
ค าตอบ: ทุกผลติภณัฑข์องเรามเีครื่องหมายฮาลาล และกระบวนในการผลติไดร้บัการตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อใหโ้รงงานไดร้บั
ประกนัในเรื่องของเครื่องหมายฮาลาล 

 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงานปี 2564 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2564 
และตามทีพ่ลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ
(CFO) ไดส้รุปเสนอ  

 

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านการตรวจสอบและลง
นามรบัรองโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในปี 2564 ทีผ่่านมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน      
                                                                                             หน่วย : ลา้นบาท 
รายละเอยีด บรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทั 
สนิทรพัยร์วม 5,427.93 5,206.50 
หนี้สนิรวม 1,814.03 1,744.93 
รายไดจ้ากการขาย 6,517.95 6,358.18 
รายไดร้วม 6,544.55 6,580.17 
ก าไรส าหรบัปี1/ 533.32 568.67 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 2.66 2.83 
1/ ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม 

 
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2564 ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ทีป่รากฏ

บนแบบแจง้การประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่9 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์และไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระ
นี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 
 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 147,308,604 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 27,502 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 
 

 ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมถงึนโยบายบรษิทัทีม่นีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 - 80  ของ
ก าไรสุทธทิีเ่หลอื หลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสุทธติามงบ
ก าไรรวมของบรษิทั แต่อย่างไรกต็ามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธแิสดงไวใ้นงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 533.32 ลา้นบาท 
หรอื 2.66 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึพจิารณาเหน็สมควรจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 1.79 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
ทัง้สิน้ประมาณ 359.72 ลา้นบาทคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67.4 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.83 บาท เป็นเงนิ 166.80 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่ 
23กนัยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 อีกในอตัราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นเงิน 192.92 ล้านบาท โดยการ
จ่ายเงนิปันผลตามอตัราดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิ  ปันผลของบรษิทั และมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล
ในปีทีผ่่านมาดงัตารางดา้นล่างนี้ 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรส าหรับปีตามงบก าไรรวม 
(ลา้นบาท) 

533.32 568.67 

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.96 200.96 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)    2.66    2.82 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)                 1.79 

ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    0.83 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลงวดสุดทา้ย  
    0.96 บาท/หุน้ 

                 1.90 
ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    0.78 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลงวดสุดทา้ย 
    1.12 บาท/หุน้ 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้  
(ลา้นบาท) 

 359.72  381.82 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (%)    67.40    67.59 
 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัรา
หุน้ละ 1.79 บาท ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.83 บาท 
เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2564คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 ทีจ่ะขออนุมตัจิ่ายอกีในอตัราหุน้ละ 0.96 บาท 

 
ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัพฤหสับดทีี ่5 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใิน

การรบัเงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพุธที ่25 พฤษภาคม 2565  
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์และไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระ
นี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
 

 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 147,336,104 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 2 - 
บตัรเสยี 0 - 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 21 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี้ มกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน 
ดงันี้ 
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1. นางยุพเรศ เทีย่งธรรม                    กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นาย โยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น           กรรมการอสิระ 
3. นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
4. นาง เคอรร์ี ่- แอน ชพิพ ์ กรรมการ 

 
ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ไดล่้วงหน้า 

ระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ   

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี) ไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และมี

ความเหน็ว่ากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทัง้ 4 คน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีุณสมบตัเิหมาะสม ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
อย่างมปีระสทิธภิาพ ใหข้อ้คดิและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบรษิทัเป็นอย่างดตีลอดมา ส าหรบั นาย โยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ 
ยนัเซ่น ซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่งมากกว่า 3 วาระตดิต่อกนั แต่กรรมการอสิระท่านดงักล่าวขา้งต้น เป็นผูม้ี
ประสบการณ์ในธุรกจิหลกัของบรษิัท และตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์    ที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จงึได้เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาเสนอชื่อ
กรรมการทัง้ 4 คน ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ขอ้มูลเบือ้งต้นของกรรมการที่
พน้จากต าแหน่งตามวาระ และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที่ 4  

อนึ่ง กรรมการทัง้ 4 คนดงักล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกฐานทุจรติต่อหน้าที่ ไม่เคยรบัโทษจ าคุก ใน
ความผดิเกี่ยวกบัทรพัย์ทีไ่ด้กระท าโดยทุจรติ และไม่ได้ประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้ือหุน้ในนิตบิุคคลอื่นทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 

คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบถงึคุณสมบตัขิองกรรมการทัง้ 4 
คน ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่กรองคุณสมบตัิจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงมมีติ
เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการที่ถึงก าหนดต้องออกตามวาระได้แก่ นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นาย โยฮนั วลิเลี่ยม มาร์ติน ยนัเซ่น  นายด ารงรกัษ 
อภบิาลสวสัดิ ์และ นาง เคอรร์ี ่- แอน ชพิพ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดย นาย โยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนั
เซ่น จะเป็นกรรมการอสิระดว้ย 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์และไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระ

นี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ  

 

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้: 
 

1. นางยุพเรศ เท่ียงธรรม :  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 146,314,135 99.3220 
ไม่เหน็ดว้ย 998,688 0.6779 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 23,284 - 
บตัรเสยี 0 - 
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2. นาย โยฮนั วิลเล่ียม มารติ์น ยนัเซ่น :  กรรมการอิสระ 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 146,315,319 99.3220 
ไม่เหน็ดว้ย 998,788 0.6779 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 22,000 - 
บตัรเสยี - - 

 
 

3.   นายด ารงรกัษ อภิบาลสวสัด์ิ : กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 146,315,419 99.3220 
ไม่เหน็ดว้ย 998,688 0.6779 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 22,000 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

                4.    นาง เคอรร่ี์ - แอน ชิพพ ์ : กรรมการ 

มติท่ีประชุม จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 146,315,419 99.3220 
ไม่เหน็ดว้ย 998,688 0.6779 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 22,000 - 
บตัรเสยี 0 - 

   

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั 
ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ  หรอืใหม้ี
ผลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของ
บริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บับรษิทั จงึเสนอคณะกรรมการใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอตัราเดยีวกบัปี 2564 ดงันี้ 
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1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

รายละเอยีด ต าแหน่ง 

ปี 2565 ปี 2564 

ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

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

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

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

กรรมการ 181,500 5,000 181,500 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประธาน 40,000 5,000 40,000 5,000 

กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ประธาน 40,000 5,000 40,000 5,000 

กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

ประธาน 40,000 5,000 40,000 5,000 

กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 

 
2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงนิ  : ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability Insurance หรอื 

D&O) 
 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอ

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งต้น ซึง่
เป็นอตัราเดยีวกบัค่าตอบแทนปี 2564  

 
พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า เนื่องจากในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้

กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนไม่เหน็ดว้ยในจ านวนประมาณรอ้ยละ 0.7 จงึอยาก
เรยีนเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ถือหุน้ กรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผู้มคีุณสมบตัิ มคีวามรู้ ความตัง้ใจ และความสามารถที่ช่วยธุรกจิของ
บรษิทัด าเนินไปไดอ้ย่างด ีเพราะหากขาดท่านหนี่งท่านใดไปแล้ว บรษิทัคงไม่สามารถต่อสูก้บัสถานการณ์โควดิ19อย่างนี้ได ้ท่านแรก
คุณยุพเรศ เทีย่งธรรมซึง่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ในเวลานี้บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัเรื่องคนเป็น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะเมื่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไป หากไม่มคีุณยุพเรศจดัหาคนรุ่นใหม่เขา้มาท างาน เราคงไม่สามารถด ารงอยู่ไดใ้น
ภาวะปัจจุบนั ท่านทีส่องคณุโยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น ท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ
เครื่องดื่มมาทัว่โลกและยงัเคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเครื่องดื่มในประเทศจนี ท่านสามารถช่วย
ธุรกจิของเราเป็นอย่างมาก ท่านทีส่ามคุณด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์ท่านอยู่กบับรษิทัมา 30 - 40 ปี และเคยด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่าย
การตลาดและฝ่ายขาย ลูกคา้ชาวใต้รูจ้กัคุณด ารงรกัษเป็นอย่างด ีและประสบการณ์ของท่านช่วยบรษิทัเป็นอย่างมาก ท่านสุดทา้ยคุณ
เคอรร์ี ่- แอน ชพิพ ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิทีช่่วยใหแ้นะน าแก่กรรมการบรษิทัได้อย่างดเียีย่ม กรรมการทุกท่านใหค้ าปรกึษาแก่
บรษิทัอย่างตรงไปตรงมา มจีรยิธรรมในการท างาน บรษิทัโชคดทีีม่กีรรมการทุกทา่น ในอนาคตอาจจะมกีรรมการมาแทน แต่ในช่วงเวลานี้
ขอใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทุกท่านท างานอย่างเตม็ทีเ่พื่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (stakeholders) ทุกท่าน 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์และไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระ
นี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  

   
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 147,335,104 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 3 0.0000 
งดออกเสยีง 1,000 0.0006 
รวม 147,336,107 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 
     

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั (KPMG) เป็นส านกังาน  สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เน่ืองจากมี
ชื่อเสยีง มศีกัยภาพ มาตรฐานการท างานทีด่ ีมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมกีระบวนการหรอืเครื่องมอื
เครื่องใชใ้นการตรวจสอบบญัชทีีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิ รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชื่อในงบการเงนิ
ของบรษิทั 

1. นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634 
                                                          (เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั ช่วงปี 2564)  หรอื 
2. นายธนิต โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 
                                                          (เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั ช่วงปี 2561 - 2563)  หรอื 
3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 
                                                         (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) 
 
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชชีุดเดยีวกบับรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรอืมสีว่น  ได้

เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 
และเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจ าปีและการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็น
เงนิจ านวน 1,690,000.00 บาท  เพิม่ขึน้จากปี 2564 จ านวน 40,000.00 บาท หรอื เพิม่ขึน้ 2.42% ตามรายละเอยีดทีแ่สดงใน
ตาราง 
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ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2564 เพิม่ขึน้ % 
1. ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)     
- ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 1,360,000.00 1,320,000.00   
- ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตร

มาส (รวม 3 ไตรมาส) 
330,000.00 330,000.00   

          รวมค่าสอบบญัช ี 1,690,000.00 1,650,000.00 40,000.00 2.42 
2. ค่าบรกิารอื่นๆ (None-audit fee) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - - 

 

คณะกรรมการได้พจิารณาและมมีติเหน็ชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ไดแ้ก่ นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 10634 หรอื นายธนิต โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5155 หรอื นางสาวมารษิา ธราธร
บรรพกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2565 และอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจ าปีและการ
สอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิจ านวน 1,690,000.00 บาท  โดยไม่มคี่าบรกิารอื่น 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์และไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระ

นี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ได้พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ได้แก่ 
นางสาวกฤติกา ก๋งเกิด ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 10634 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ 
นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2565 และอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส (3 ไตรมาส) รวมเป็นเงนิจ านวน 
1,690,000.00 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนเกา้หมื่นบาทถว้น) โดยไม่มคี่าบรกิารอื่นดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 

 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 147,312,919 99.9842 
ไม่เหน็ดว้ย 23,187 0.0157 
รวม 147,336,107 - 
งดออกเสยีง 1 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)       
 

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ได้อย่างเต็มที่
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์  
 
คุณภาคภมิู สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 3 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 : ธุรกจิโลจสิตกิส ์ยงัอยู่ในแผนทีจ่ะด าเนินการต่อหรอืไม่ และหากยงัอยู่แผนจะเริม่ด าเนินการเมื่อไหร่โดยประมาณ 
รบกวนเล่าถงึขอบเขตและแนวคดิของธุรกจินี้ทีห่าดทพิยพ์จิารณาอยู่ 
ค าตอบ: ธุรกจิโลจสิตกิสย์งัไม่ไดแ้ยกออกไป เหมื่อนเป็นธุรกจิเงา (shadow Business) ในหาดทพิยอ์ยู่ เนื่องจากว่าเราคดิว่า
เราไม่พรอ้มทีจ่ะแยกออกเป็นบรษิทัย่อย แต่เรามคีวามมัน่ใจว่านอกจากการขนส่งและกระจายสนิค้าแลว้ เรายงัมทีรพัยส์นิที่



17 
 

เพยีงพอทีจ่ะกระจายสนิคา้ประเภทอื่นๆเพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัธุรกจิหลกั ดงันัน้ผมมคีวามเชื่อว่า ในอนาคตเราจะแยกธุรกจินี้
ออกไปเป็นบรษิัทโลจสิติกส์ ซึ่งผมหมายถึงทัง้ B2B (การขายระหว่างธุรกจิกบัธุรกจิ) และ B2C (การขายระหว่างธุรกจิต่อ
ผูบ้รโิภค) เรามองไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงัมองไปทีภู่มภิาคเอเชยีตะวนัออกฉียงใตด้ว้ย ซึง่อาจจะใชเ้วลานานและอาจ
มพีารต์เนอรเ์ขา้มาร่วมธุรกจิดว้ย โลจสิตกิสเ์ป็นสิง่ทีเ่ราคาดหวงัว่าสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บักลุ่มในอนาคต 
 
ค าถามที ่2 : ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์โครงการแรกทีห่าดใหญ่ในเฟสแรกมกีีห่ลงัและเมื่อครบทุกเฟสแลว้มทีัง้หมดกีห่ลงั และเมื่อ
ครบทุกเฟสแลว้มทีัง้หมด มลูค่าประมาณเมื่อรวมเฟสแรกและทุกเฟสเอยู่ทีท่่าไหร่ 
ค าตอบ : เฟสแรกเราจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปีนี้ซึง่จะมไีม่ถงึ 10 หลงั เมื่อจบโครงการทัง้หมดสองปีครึง่จะมทีัง้หมด 65 หลงั 
มลูค่ารวมทัง้หมด 300 กว่าลา้นบาท เราไม่ไดค้าดหวงัก าไรสงู แต่เราตอ้งการสรา้งชื่อเสยีงและสรา้งลกัษณะเฉพาะ (signature) 
ความเชื่อมัน่ และสรา้งขอ้เสนอหรอืสนิคา้ทีค่นใตย้งัไม่เคยไดร้บัจากเจา้อื่นๆ ในราคาทีเ่หมาะสม 
 
ค าถามที ่3 : ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม บรษิทัมแีนวคดิและขอบเขตในการท าธุรกจินี้อย่างไร เช่นมแีนวคดิจะท าอาหารแช่แขง็
หรืออาหารพร้อมรบัประทานแบบที่เหน็ตามร้านสะดวกซื้อหรือไม่ครบั อาจต้องลงทุนเพิ่มบ้างแต่สามารถคุมคุณภาพและ
กระจายสนิคา้ไดด้กีว่าการตัง้รา้นคา้แบบปัจจุบนั 
ค าตอบ : กลยุทธข์องเราไม่ไปทีก่ารผลติอาหารแช่แขง็อย่างแน่นอน เราต้องการเป็นบรษิทัทีม่รีา้นอาหารทีม่แีบรนด ์ไม่ว่าจะ
เป็นแบรนดท์ีส่รา้งดว้ยเราเองหรอืแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก ซึง่เราก าลงัคน้หาอยู่ โดยเรามุ่งทีก่รุงเทพฯก่อนเพราะเราเชื่อวา่
ลูกค้าหรอืก าลงัซื้อมอียู่ในเมอืงหลวง เมื่อเราเขม้แขง็พอแล้ว เราจะขยายตวัไปเมอืงอื่นๆ อย่างที่เรยีนไปขัน้ต้นแล้ว เราเริม่
ธุรกจินี้เมื่อโควดิ 19 เริม่พอด ีท่านทัง้หลายคงทราบดวี่าธุรกจินี้ไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรกต็าม ผมเชื่อว่าในเรื่องของ
อาหารการกนิต้องกลบัมาอย่างแน่นอน ถ้าหากเป็นแบรนด์ที่ด ีอร่อยและได้รบัความนิยม จะเติบโตอย่างรวดเรว็และสร้าง
รายไดแ้ก่บรษิทั 
 
คุณ นิวฒัน์ พรชัยวรกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี  
ค าถาม : ช่วงสงกรานตค์นไทยท่องเทีย่วกนัคกึคกัมาก HTC เราเริม่เหน็แสงสว่างปลายอุโมงคห์รอืยงัครบั เรายงัเป้าหมายการ
เตบิโตของรายไดไ้วท้ี ่5-7% หรอืไม่ อย่างไรครบั 
ค าตอบ : ดว้ยเหตุการณ์ทีท่่านทัง้หลายเหน็ สงกรานตปี์นี้ไม่เหน็การแพร่กระจายเหมอืนปีทีแ่ลว้ เน่ืองจากว่าโอไมคอนไม่ค่อย
มีอาการ ผมเชื่อว่าการฟ้ืนตัวน่าจะดีขึ้นจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามา คนไทยได้มีการ
ท่องเทีย่วมากขึน้ในประเทศไทย มกีารบรโิภคสนิคา้มากขึน้  อย่างไรกด็ผีมคดิว่าเราไม่สามารถสรา้งmarginไดต้ามทีเ่คยคดิไว้
ไดม้ากถงึ 5-6% แต่กย็งัคงเชื่อมัน่ว่า จากการเดนิตลาด การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ ดว้ยการบรกิารทีไ่ม่ลดหย่อนลง 
และดว้ยความมุ่งมัน่ดา้นการตลาดและการขาย เราน่าจะรกัษาmarginไดเ้ท่ากบัปีทีแ่ลว้ 
 
คุณ ชีรชิต เลิศชัยพฒันกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น 5 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 : เรามกีลยุทธอ์ย่างไรบา้งในการเขา้ไปถงึlong term target(เป้าหมายระยะยาว) ของ 30% market share(สว่นแบ่ง
การตลาด) ในธุรกจิNARTD และมองว่าอะไรจะเป็นdriver (ตวัผลกัดนั) 
ค าตอบ : ในสว่นน ้าอดัลมสว่นแบ่งการตลาดเราไม่เคยต ่ากว่า 80% และสามจงัหวดัภาคใตส้ว่นแบ่งการตลาดเกนิ 95% สว่นกล
ยุทธข์องน ้าไม่อดัลม กลยุทธท์ีส่มเหตุสมผลทีส่ดุคอืขยายประเภทผลติภณัฑท์ีเ่ราไม่เคยม ีและเป็นประเภททีเ่ตบิโตรวดเรว็และ
มกี าไรด ีเช่น น ้าเต้าหู ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากนม เครื่องดื่มใหพ้ลงังานและชา/กาแฟ ซึง่บรษิทัโคคา-โคล่ามทีุกอย่าง มผีลติภณัฑ์
ประมาณ 500 ชนิดที่บรษิัทสามารถเลอืกได้และน ามาปรบัสูตรให้เข้ากบัรสนิยมของคนไทย ซึ่งบริษัทท าการวจิยัผู้บริโภค
ร่วมกบับรษิทั โคคา-โคล่า ประเทศไทย และเมื่อถงึเวลาพรอ้ม ไดเ้หน็ตวัเลขจากการวเิคราะหก์ารลงทุนทีม่ ัน่ใจได ้เรากจ็ะต้อง
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น านวตกรรมเหล่านี้มาเพิม่ขึน้มากขึน้และขยายผลติภณัฑอ์อกไป เพื่อให้ส่วนแบ่งการตลาดถึง 30% ซึ่งปัจจุบนัมสี่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ที ่26% 
 
ค าถามที่ 2 : เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตของการบริโภคเครื่องดื่มอดัลมอย่างไรบ้างในระยะกลางถึงยาวที่ท าให้เรา
พจิารณาขยายcapacity(ก าลงั)การผลติของเรา ท่ามกลางกระแสรกัสุขภาพและpenetrationทีส่งูมากอยู่แลว้ของธุรกจิน ้าอดัลม
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใตแ้ละในเมื่อutilization(การใชง้าน)ของโรงงานเรายงัอยทูี6่7% เราประมาณการ Project IRR 
(อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ) เท่าไหร่ส าหรบัโครงการขยายโรงงานของเรา 
ค าตอบ : ผมเชื่อว่าน ้าอดัลมยงัมโีอกาศเตบิโตอย่างสงูไปอกีนาน ในเรื่องของกระแสสขุภาพ น ้าตาลเป็นอาหารทีส่รา้งพลงังาน 
ขึ้นอยู่ที่การบริโภคและการออกก าลงักาย น ้าตาลอยู่ในทุกอาหาร การเติบโตของน ้า อดัลมไม่ได้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
สว่นผสมในน ้าอดัลมทัง้หมดมาจากธรรมชาตไิม่มสีารเคม ีและน ้าตาลอยู่ทีค่วามสมดุลของการบรโิภค เราพยายามปรบัตวั เช่น
มผีลติภณัฑข์วดขนาด 300 มลิลลิติรซึง่มเีฉพาะภาคใตแ้ละมกีระป๋องขนาด 180 มลิลลิติร การเตบิโตของน ้าอดัลมยงัมอีกีเยอะ 
และเชื่อว่าการเตบิโตของน ้าอดัลมของโลกกย็งัเป็นต่อไปเหมอืนทีม่มีา 137 ปี สาเหตุที ่Utilization ม6ี7% ไม่ไดห้มายความว่า
เครื่องจักรอยู่เฉยๆ แต่เป็นเพราะSKU เยอะ ต้องเปลี่ยนการผลิต เช่นเปลี่ยนขนาดขวด หรือเปลี่ยนแบรนด์ ท าให้ล้าง
เครื่องจกัร ส่วนการลงทุนเป็นการลงทุนล่วงหน้าก่อนที่ความต้องการมา ไม่ใช่ความต้องการมาแต่ไม่มสีนิค้า เราดูว่า 3-5ปี
ขา้งหน้าความตอ้งการอยู่ทีไ่หน เราจงึท าการลงทุนทีส่รุาษฏรธ์านี 
 
ค าถามที ่3 : แนวทางและกลยุทธใ์นการขยายธุรกจิเครื่องดื่มnon carbonatedของเราเป็นอย่างไรบา้งครบั ทางทมีบรหิารมอง
ว่าธุรกิจnon carbonated สามารถเพิ่ม revenue contributionในระยะยาวเป็นdouble digitได้หรือเปล่าจากsingle digit 
contributionณ ตอนนี้ 
ค าตอบ : ผมเชื่อว่าเครื่องทีไ่ม่อดัลมมบีทบาททีส่ าคญั วนัน้ีท่านเขา้ไปรา้นสะดวกซือ้มมีากมาย ผูบ้รโิภคเลอืกหาสนิคา้ทีต่วัเอง
ชอบ โคคา-โคล่ามสีนิตา้ไม่อดัลมมากมาย เรากพ็ยายามหานวตักรรมใหม่มาขายในเมอืงไทย แต่ขึน้อยู่กบัผลวจิยัทีเ่ราท า ใน
อนาคตจะมสีนิคา้มากขึน้เรื่อยๆ 
 
ค าถามที่ 4 : ด้วยขอ้มูลลูกค้าที่ทางHTCมใีนมอื และด้วยพฒันาการของสื่ออนไลน์ ทางทมีผู้บรหิารมองว่าจะช่วยท าให้ลด
สดัส่วนad spend (ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา) ต่อรายได้หรอืเปล่าในระยะยาวโดยการoptimise ad spending (ท าค่าใช่จายใน
การโฆษณาใหม้ปีระสทิธภิาพหรอืเหมาะสม) 
ค าตอบ : ได้แน่นอน 10ปีจากนี้เราอาจเห็นทีวีในพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบนัคนดูทุกอย่างจากมือถือ การที่เราท าโฆษณาทางสื่อ
โซเชีย่ลมเีดยี (social media) หรอืทางช่องทางอื่น ท าใหล้ดค่าใช่จ่ายจากสื่อหลกัและท าให้เขา้ถงึผูบ้รโิภคโดยตรงดว้ย สงัคม
เปลี่ยนเรว็และเราต้องเรว็กว่าการเปลี่ยนแปลง เราจะลดค่าใชจ้่ายด้านสื่อโฆษณาอย่างมากและเพิม่ประสทิธภิ าพไดใ้นเวลา
เดยีวกนั 
 
ค าถามที ่5 : อยากใหท้างผู้บรหิารแชรเ์รื่องความทา้ทายในการขยายธุรกจิอาหารและกระจายสนิคา้ของเราในปีทีผ่่านมาและ
แนวทางในการขยายธุุรกจิในระยะกลางและยาว เรามองว่าธุรกจิใหม่ของเราตอ้งใชเ้วลานานแค่ไหนถงึจงึจุดคุม้ทุน 
ค าตอบ : ความทา้ทายคอืการไม่มลีกูคา้ คนไม่มเีงนิ อยู่บา้นทานขา้วและออกจากบา้นน้อย ในระยะสัน้คอืเพิม่ประสทิธภิาพ ลด
ค่าใชจ้่ายและหาทางดา้นการตลาดใหค้นเขา้รา้นเรามากขึน้ ระยะกลางต้องหาแบรนดเ์รอืธง (flagship brand) แบรนดท์ีส่รา้ง
แรงจูงใจใหค้นบรโิภค อาจจะหาแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรบัจากต่างประเทศซึ่งบรษิทัเราก าลงัพจิารณาอยู่ เพื่อสร้างกระแสเงนิ
ใหก้บับรษิทั 
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คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามและแสดงความคิดเหน็ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม : มกีารขนสง่สนิคา้ทางรถไฟหรอืไม่ 
ค าตอบ : บรษิัทเคยทดลองมาแล้วเมื่อ 10ปีที่แล้วทัง้เรอืทัง้รถไฟ แต่ความพร้อมยงัไม่ม ีหลายบรษิัทได้ทดลองและประสบ
ความส าเรจ็ที่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กย็งัอยู่ในแผนของเรา ตราบใดทีร่ฐัมคีวามพรอ้ม โครงสรา้งพืน้ฐาน(infrastructure)มคีวาม
พรอ้มและค่าใชจ้่ายต ่าลง เราจะไปทางนัน้ แต่ในปัจจุบนันี้เรายงัสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายจากขนส่งโดยรถของเราเองและรถ
ของบุคคลภายนอก(outsource) 
 
 

 ผูด้ าเนินรายการกล่าวแจง้ว่า เน่ืองดว้ยระยะเวลาจงึขอใหค้ าถามทีเ่หลอือกี 4 ค าถามไปตอบบนเวปไซคข์องบรษิทั  
 

พลเอก จรลั  กุลละวณิชย ์กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ 
ผูม้อบฉนัทะทีส่นบัสนุนบรษิทัมาตลอด เรามปีระชมุใหญ่ปีละครัง้ ท่านไดร้บัทราบกระแสกระโลกและกระแสโรคซึง่เราเผชญิอยู่ 
บรษิทัยนืยนัว่าเราจะฟันฝ่าไป เราจะยนืหยดัว่า เราจะซื่อสตัย์ ซือ่ตรงต่อลกูคา้ ผูบ้รโิภค ท่านผูถ้อืหุน้ทีส่นบัสนุนเราอยู่ เรามี
นโยบายช่วยเหลอืผูด้อ้ย ผูเ้ดอืดรอ้น ผมเคยเหน็หาดทพิยน์ าเรอืเลก็ไปช่วยในกรณีทีเ่กดิเหตุรา้ยต่างๆ เหตุการณ์เครื่องบนิตก 
เรอืหาดทพิยเ์ป็นล าแรกทีไ่ปชว่ยเหลอื เหตุการณ์น ้าทว่มเรอืหาดทพิยก์ไ็ปช่วยเหลอื เรายดึมัน่คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมภบิาล
และมนุษยธรรม อกีเรื่องทีอ่ยากจะกราบเรยีนกค็อื เรามคีวามศรทัธาในผูถ้อืหุน้ ลกูคา้และผูบ้รโิภค ขอขอบพระคุณทีท่่าน
ไวว้างใจเรา เราจะท าใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะใหท้่านสบายใจ ขอขอบพระคณุทุกท่านทีก่รุณามาร่วมการประชุมและไดส้นบัสนุนบรษิทัใน
การขา้งหน้า  และขอปิดการประชุม ขอบพระคุณครบั 

 
ผู้ด าเนินรายการ สรุปโครงการ Care The Bear ในการจดัการประชุมฯ ครัง้นี้สามารถลดปรมิาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 

หรือลดโลกร้อนได้  1,060 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า  (kgCO2e) เทียบเท่าการดูดซับปริมาณก๊ าซ
คารบ์อนไดออกไซดข์องตน้ไม1้18 ตน้  

 

 
ปิดประชุม เวลา 17:30 น. 
 
 
 
 

      พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ 
กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 
    ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม                              
     

       
 

                             นางสาวมารสิา สงัวรนิตย ์

                                                                  เลขานุการบรษิทั   
 
 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 136 


