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รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 
วนัองัคารที ่26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:30 น. 

ณ หอ้งประชมุ  บรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี แยก 5  
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เมื่อวนัองัคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:30 น. ผ่านการ
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลบัพลา        
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการบรษิทัฯ จ านวน 7 คน จากกรรมการทัง้คณะ 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.33 
และผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผ่านสือ่ออนไลน์ 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. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ     
4. นายพงศกร  เทีย่งธรรม  กรรมการ  
5. พลต ารวจเอก จารุวฒัน์ ไวศยะ กรรมการ 

 
 

กรรมการทีล่าประชุม   
1. นายโยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น   กรรมการอสิระ 
2. นายฟิลปิป์ ฮวิโก ้กุชชี ่  กรรมการ   
3. นางเคอรร์ี ่- แอน ชพิพ ์  กรรมการ 
 
 

ผูบ้รหิารทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ (CFO) 

ผูบ้รหิารทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ 
1. คุณรกิารโ์ดวโรดม สจุรติกุล  รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร (Corporate Strategy) 
2. คุณเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้่วยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     
3. คุณนิธนิาถ จนัทสรุสั  ผูอ้ านวยการบญัช ีท าหน้าทีค่วบคุมดแูลการท าบญัช ี(สมุหบ์ญัช)ี 
4. คุณสราภสั เทีย่งธรรม  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หาดทพิย ์ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส  

จ ากดั  
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5. นายเอกชยั ภกัดเีมฆานนท ์  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หาดทพิยด์เีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 

ฝ่ายกฎหมาย และเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน ทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
คุณอดุลย ์โฆษกจิจาเลศิ  นกักฎหมาย 
 

อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์                                           
คุณชนาธปิ วทิยากลู 
 

เริม่การประชุมเวลา 14:30 น. คุณธนารตัน์ เจรญิรฐั รบัหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

คุณธนารตัน์ เจรญิรฐั ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 22 
ราย ถอืหุน้รวมกนั 15,243,903 หุน้ และโดยผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 39 ราย ถอืหุน้รวมกนั 123,592,528 หุน้ ดงันัน้ จงึมผีูถ้อืหุน้
มาประชุมด้วยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉันทะรวมจ านวน 61 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 138,836,431 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 69.0864 
(บรษิัทฯ มผีู้ถือหุ้น จ านวน 8,431 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 200,960,500 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ    
ขอ้ 45. (ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 45. ก าหนดให้ในการประชุมผูถ้ือหุน้ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถ้าม)ี   
มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม) 
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
มกีตกิา วธิกีารลงคะแนน การนบัคะแนน และวธิกีารถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ดงันี้  
1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมจะต้องยนืยนัตวัตนเพื่อขอรบัชื่อผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน (Username และ 

Password) ตามวธิกีารทีบ่รษิทัฯ ก าหนดซึง่ไดแ้จง้รายละเอยีดไปพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และท าการ
ลงทะเบยีน โดยกดปุ่ ม “ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม” ซึ่งในขัน้ตอนนี้จะถอืว่าผูถ้ือหุน้ท าการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้จะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

2. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อทีป่ระชุม เมื่อมกีารนับคะแนน
เสยีงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

3. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทุกรายมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง โดยในกรณีผูถ้อืหุน้รายใดมสี่วนได้
เสยีในเรื่องใดเป็นพเิศษ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน จะตอ้ง
ลงคะแนนเสยีงในระบบ Inventech Connect  

4. ในการนับคะแนนเสยีง บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็น คะแนนเสยีงที ่
“เหน็ดว้ย” 

5. ผู้ถือหุ้นทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์อง    
ผูถ้อืหุน้แลว้นัน้ บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นการลงทะเบยีนเพื่อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้ 

6. พธิกีรจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดใน
วาระนัน้ ๆ 
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7. โดยมตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
- วาระที ่1 วาระที ่3 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
- วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงมต ิ

ผูด้ าเนินรายการน าเสนอคลปิวดิโีออธบิายวธิกีารถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
และแจง้ว่าบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการตดัภาพและเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีถ่ามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ไม่สุภาพ หรอืหมิน่
ประมาทผูอ้ื่น หรอืละเมดิกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่น หรอืเป็นการรบกวนการประชุม หรอืก่อใหเ้กดิ
ความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech 
Connect เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรกัษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นท าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตอบค าถาม หรอืน าค าถามของท่านไปตอบตอนทา้ยประชุม หรอืน าไปตอบไวห้น้าเว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ ทัง้นี้ กรณีผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรอืปัญหาอื่นใดเกีย่วกบัการประชุมครัง้นี้ ท่านสามารถตดิต่อ 
Inventech Call Center ทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-931-9132 

 

ผู้ด าเนินรายการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562” โดยมวีตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล 
เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย โดยอา้งองิถงึ “กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และพระราชบญัญตักิารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง” บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งจดัท าทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และ
จ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวม รวมทัง้บนัทึกเสียง หรือทัง้ภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา  และข้อมูล          
ชื่อผูใ้ชง้าน (Username), (Password) วนั เวลาของการเขา้ร่วมประชุมและเลกิประชุม, ขอ้มูล IP Address ของผูร้่วมประชุม
เพื่อใชเ้ปิดเผยและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่จะมกีารจดัส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การประมวลผล การออกเสยีงลงมต ิและการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประชุมผู้ถือหุ้นดงักล่าว โดยมขีอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะ นัน้ บรษิัทฯ ขอเรยีนให้ทราบว่า 
บรษิัทฯ จะเกบ็รกัษาและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยค านึงถงึการคุ้มครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและ
ขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นส าคญั 
 

นอกจากนี้ หาดทิพย์มุ่งมัน่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรอืน
กระจก โดยเขา้ร่วมโครงการ Care The Bear ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 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 เปิดประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมฯ การประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 4 วาระ จงึเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามล าดบัวาระการประชุม ดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
 

 ประธานฯ ได้น าเสนอส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งได้จดัให้มีขึ้นเมื่อวนัองัคารที่ 26 
เมษายน 2565 โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 ใหท้ี่
ประชุมพจิารณา โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้องตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีดที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว 
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 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามในระบบออนไลน์และไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดถามค าถาม      
ในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  
  
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัองัคารที ่26 
เมษายน 2565 ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 138,869,932 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 2 - 

รวม 138,869,934 - 

 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวน 33,503 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น       
มาประชุมจ านวน 66 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้138,869,934 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 69.1031 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัแผนการลงทุนและแผนการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ   
 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุมฯ กล่าวเชญิ พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แจง้ต่อ   
ทีป่ระชุมทราบถงึรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัแผนการลงทุนและแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  มรีายละเอยีดดงันี้ 

พลตรี พชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอน าเสนอวิดิทศัน์เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ     
ก่อนจะรายงานแผนการลงทุนและแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หลงัจากวิดิทศัน์จบลง พลตรี พชัร รตัตกุล กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิดิทศัน์ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รบัชม ได้แสดงถึงความพยายามของพวกเรา        
ในการต่อสู้กบัสถานการณ์ที่ผ่านมาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และมี Disruption (การเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม       
ทางธุรกจิอย่างรุนแรงและรวดเรว็) มากมาย พวกเรามองเหตุการณ์และจะท าอย่างไรใหเ้ขม้แขง็ขึน้  

 
ความคืบหน้าในการลงทุนหลกั (Key Investment Update): ผมขออนุญาตอพัเดทการลงทุน ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็นใน      

วดิทิศัน์เกีย่วกบัการขยายการผลติของเราทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี มกีารลงทุนทัง้สิน้ 1,200 ลา้นบาทในเครื่องจกัรผลติ PET อาคาร
โรงงานเพื่อการผลิตและสิง่อ านวยความสะดวกอื่น ๆ โรงงานที่ได้กล่าวถึงนี้จะมีพื้นที่ที่สามารถใส่เครื่องจกัรทัง้หมด 3 เครื่อง         
ในอนาคต ซึง่ตามแผนหลกั (Master Plan) ของเรา โรงงานทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านีจะมเีครื่องจกัรทัง้หมด 6 เครื่องหรอื 6 ไลน์การผลติ 
เมื่อการด าเนินการงานเสรจ็แลว้ในประมาณต้นปีหน้า (ปี 2566) เราจะมเีครื่องจกัรผลติทัง้หมด 4 เครื่อง เราจะใชพ้ลงังานสะอาดมาก
ขึน้ในการผลติสนิค้าของเรา โดยจะใช้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์(Sola Panel)  ทัง้บนหลงัคา บนดนิและพืน้น ้า ซึง่สามารถเพิม่พลงังาน
สะอาดทีใ่ชอ้ยู่ปัจจุบนัได ้70% สว่นเครื่องจกัรเครื่องใหม่นัน้จะซือ้จากบรษิทั Krones ซึง่เป็นบรษิทัทีผ่ลติเครื่องจกัรในอุตสาหกรรมนี้
ทีด่ทีีสุ่ดจากประเทศเยอรมนันี มเีทคโนโลยสีมยัใหม่สุดในการประหยดัพลงังาน ซึง่ก าลงัการผลติสนิค้าประเภทขวด PET จะเพิม่
ก าลงัการผลิตจาก 45 ล้านลงั/ปี เป็น 78 ล้านลงั/ปี ซึ่งจะท าให้ก าลงัการผลิตของบรษิัทหาดทพิย์ทัง้หมดเพิ่มจาก 58 ล้านลงั/ปี     
เป็น 91 ลา้นลงั/ปี ทัง้หมดนี้คาดว่าจะน าสนิคา้จากการผลตินี้ออกสูต่ลาดไดใ้นไตรมาส 1 ปีหน้า (ปี 2566)  

ภาพแสดงแผนอาคารโรงงานการผลติใหม่ซึ่งมพีื้นที ่12,070 ตารางเมตร พื้นที่นี้สามารถบรรจุไลน์การผลติ 3 ไลน์ 
โดยในขัน้ตน้ในไตรมาส 1 ปีหน้า (ปี 2566) จะมเีพิม่มาอกี 1 ไลน์ กค็อืไลน์การผลติ PET ทีม่กี าลงัการผลติ 1,000 ขวดต่อนาท ี
และจะสามารถใช้งานเครื่องจกัรการผลิตใหม่นี้ได้ก่อน Peak Season (ฤดูการท่องเที่ยว) ในปีหน้า (ปี 2566) ซึ่งคือก่อน
สงกรานต์ และภาพล่าสุดจากการก่อสร้างซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 แสดงให้เห็นว่ามีการก่อสร้างแล้วมีการ           
ลงเสาเขม็แลว้ทุกอย่างยงัเป็นไปตามแผนแมท้ีภ่าคใตม้ฝีนตกหนกักต็าม   
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ความรเิริม่ดา้นห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ (Other Supply Chain Initiatives) : ผมขอน าเสนอความรเิริม่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกบั
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เราจะลงทุนในเรื่อง injection mold (การฉีดขึน้รปูพลาสตกิ) ตวัใหม่ injection mold คอืตวัทีจ่ะ
ผลติ preform ที่จะมาท าขวดพลาสติก ซึ่งเป็น light weight (น ้าหนักเบา) ซึ่งหมายถึงขวดรูปร่างเหมอืนเดมิแต่ใชพ้ลาสติก
น้อยลง ซึ่งมีประโยชน์สองด้านคือ หนึ่งคือลดต้นทุกการผลิต สองคือเป็นที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
(packaging) ขนาดใหญ่ซึง่กค็อื 1.5 ลติรและ 2 ลติร เครื่องจกัรใหม่ทีเ่ราซือ้มาดว้ยราคาสงูจะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ดว้ยการบรรจุ
ในอุณหภูมทิี่สูงขึน้ ท าประหยดัพลงังานได้ ลดการใช้ compressor และการใช้ warmer ลดการใช้พลงังานจากเครื่องจกัรลง 
และมปีระหยดัมากขึน้ เปลีย่นจากการใช ้Resistance heat มาเป็น Induction heat และมปีระหยดัมากขึน้ และนอกเหนือจาก
นัน้มกีารพยายามเปลีย่นหลอดไฟทัง้หมดเป็น LED ซึง่จะช่วยในอกีทางหนึ่ง นอกจากนัน้เป็นเรื่องของการใชพ้ลงังานสะอาด    
ไม่ว่าจะเป็นการใช ้LPG และ NPG ซึง่จะช่วยในการประหยดัและเรื่องของสิง่แวดลอ้ม ในเรื่องของน ้าเคยเรยีนท่านไปแลว้ว่า 
เรามโีปรแกรมเรื่องน ้ามากมายและเราสามารถไปอยู่ระดบั water neutrality (การใชน้ ้าเป็นศูนย)์ มา 6-7 ปีแลว้ หมายความว่า
เราใชน้ ้าเท่าไหร่จากแหล่งน ้าตามธรรมชาต ิเรากจ็ะปล่อยน ้ากลบัคอื สู่ธรรมชาตใินจ านวนทีเ่ท่ากนั ซึง่เราท าไดห้ลายปีแล้ว    
สิง่ทีเ่ราพยายามท าต่อไปกค็อืเป็นบรษิัททีม่ ีcarbon neutral ( ความเป็นกลางทางคารบ์อน) ซึง่ผมกค็งไม่ขอพูดรายละเอยีด
ตรงนี้เพราะเป็นเรื่องค่อนขา้งละเอยีด เรามกีารประหยดัน ้าเป็นการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากขึน้และยงัมโีปรแกรมอื่น ๆ อกี
มากมาย เช่น การใชพ้ลงังานไฟฟ้า รถโฟรค์ลฟิทข์องเราซึง่ใชด้เีซลอยู่ เรากใ็ชไ้ฟฟ้าใหม้ากขึน้ การใชร้ถขนส่งระยะไกลทีใ่ช ้
NGV ถงึแมจ้ะมอีุปสรรคหลายอย่างในการเตมิแก๊สหรอือื่น ๆ กต็าม แต่ท าใหด้กีบัสิง่แวดลอ้ม และปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอื 
CO2 ออกไปต่อสิง่แวดล้อมน้อยหรือไม่มเีลย แล้วกก็ารใช้รถขนส่งไฟฟ้า 100% ซึ่งตอนนี้ก าลงัศกึษาอยู่ว่าจะถึงจุดคุ้มทุน
เมื่อไหร่  

จะมกีารลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี สิง่เหล่านี้เป็นการลงทุนล่วงหน้าก่อน Demand (ความต้องการ) จะเกดิขึน้ 
ไม่ใช่ว่าความต้องการเกดิแล้ว แต่เราไม่มคีวามพร้อม เราจึงต้องเตรยีมตวัตลอด มีการลงทุนในเรื่องรถขนส่ง รถขาย และ
ยานพาหนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มกีารลงทุนเรื่องของอุปกรณ์ส าหรบัท าความเย็นเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้กด หรือ          
ตู ้vending (เครื่องจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั)ิ ต่าง ๆ ทีเ่รามทีัว่ 14 จงัหวดัภาคใต ้และตอ้งมกีารลงทุนในเรื่องของขวด ลงั เพราะ
เรายังมีธุรกิจแบบคืนขวดอยู่ จึงต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการลงทุนในเรื่องของ IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งมี
ความส าคัญ ท่านจะเห็นจากในวิดิทัศน์ว่าเราได้ใช้ IT มาช่วยอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น image recognition (การจดจ า
รูปภาพ) ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความต้องการของร้านค้าและสามารถให้บริการอย่ างรวดเร็วและทันเวลา และสุดท้ายคือ        
การลงทุนในสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาท ิคลงัสนิคา้และส านักงาน เราจ าเป็นทีต่อ้งลงทุนการตลาดซึง่เรามองระยะยาว 10-20 ปี 
การสร้างส่วนแบ่งตลาด, preference (ความชื่นชอบ) และ Brand royalty (ความภกัดใีนแบรนด์) ทัง้ส าหรบั Coca-Cola และ
บรษิทัหาดทพิย ์ดงัทีท่่านเหน็ว่าส่วนแบ่งตลาดยงัเป็นทีห่นึ่งในภาคใต ้เราจ าเป็นต้องมกีารลงทุนอย่างทีท่่านเหน็ไม่ว่าจะเป็น
การสรา้ง visibility (การมองเหน็สนิคา้ไดช้ดั) และ avaibility (การมจี าหน่าย) ของสนิคา้เราในตลาดในทุกๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะ
เป้นตลาดทัว่ไปหรือตลาด Modern trade สิ่งเหล่านี้ต้องใช้การลงทุนและการวางแผนที่มีความอ่อนตัวและสอดคล้องกบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปทีปั่จจุบนัคนอยู่บา้นและซือ้สนิคา้มากขึน้ทุกวนั 

Business Update ผลงานทีผ่่านมาใน 5 เดอืนแรกของปี 2565 ส าหรบัตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์(Non-Alcoholic 
Ready to Drink : NARTD) ในภาคใต ้ตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์มอีตัราการเตบิโตในรอ้ยละ 3.6 ซึง่เมื่อเทยีบกบัปี 2564 
ในช่วงเวลาเดยีวมอีตัราการเติบโตถดถอยในร้อยละ -8.5 จะเหน็ได้ว่าการฟ้ืนตวัได้เริม่ขึน้แล้ว และส าหรบัทัว่ประเทศไทย   
ตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์(Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) มขีนาดเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 2.1 เมื่อเทยีบกบั  
ปี 2564 มอีตัราการเตบิโตถดถอยอยู่ทีร่อ้ยละ -7.5 เราสามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่าภาคอื่นของไทย อาจจะเป็นเพราะว่าตลาดของ
เรามคีวามสมัพนัธก์บัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ทัง้นักท่องเทีย่วทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่วต่างชาตกิลบัมา น ้าอดัลมมอีตัราเตบิโต
ร้อยละ 3.0  ผลิตภัณฑ์น ้าดื่มบรรจุขวดมีอตัราเติบโตร้อยละ 12.8 และน ้าผลไม้มีอตัราเติบโตร้อยละ 7.7 ซึ่งเมื่อเทียบกบั         
ปี 2564 ทีม่กีารหดตวัอย่างรุนแรง สว่นแบ่งตลาดของหาดทพิยใ์นตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์(Non-Alcoholic Ready to Drink 
: NARTD) เท่ากบัรอ้ยละ 26.1 ส่วนแบ่งตลาดของหาดทพิยใ์นตลาดน ้าอดัลมสามารถรกัษาระดบัรอ้ยละ 81.1 และยงัสามารถ
เพิม่ส่วนแบ่งตลาดของน ้าดื่มมาอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ภาพรวมส่วนแบ่งตลาดของหาดทพิย์ เรายงัสามารถรกัษาระดบัของผู้น า         



 

6 
 

ในตัวเลขที่สูงได้อยู่ แต่ทัง้นี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจเรายงัคงมุ่งหน้าต่อไป เพื่อท าให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนแบ่งตลาดและ       
เรื่องความรกัของลกูคา้ทีม่ใีหอ้งคก์ร  

การฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่ว: เดอืนพฤษภาคม 2565 มนีักท่องเทีย่วต่างชาตมิาภาคใต้ทัง้หมด 295,000 คน เมื่อเทยีบ
กบันกัท่องเทีย่วมาประเทศไทยทัง้หมด 995,000 คน เท่ากบัว่านกัท่องเทีย่วทีม่าประเทศไทยมาภาคใตป้ระมาณเกอืบหนึ่งสว่นสาม 
อุสาหกรรมการท่องเทีย่วมคีวามส าคญัอย่างมากกบัหาดทพิย ์ไม่ใช่แค่จ านวนนักท่องเทีย่ว แต่รวมถึงธุรกจิ SME ต่าง ๆ ที่
เกีย่วพนัเกีย่วเน่ืองใน Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) ของอุสาหกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการฟ้ืนตวัขึน้มา  

ยอดขายในครึ่งปีแรกของปี 2565 ฟ้ืนตัวจากปีก่อนหน้าสบืเนื่องจาก (1)การท่องเที่ยวกลับมา (2)การผ่อนปรน
มาตราการ Covid 19 จากรฐับาล (3)ความมุ่งมัน่และการด าเนินงานต่อเนื่องในการปฏบิตักิารทางการตลาด(Market Execution) 
เข้าไปบริหารงานในร้านค้า เพิ่มยอดขาย และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท าอย่างไรให้ร้านค้าขายสินค้าของเราให้ดีขึ้น            
ซึ่งมรีายละเอยีดมากมาย ต้องด าเนินต่อไป (4)การให้การช่วยเหลอืลูกค้าในช่วงวกิฤติทีผ่่านเกอืบสามปี จะเป็นได้ว่าลูกคา้     
ลม้หายในเชงิธุรกจิ ผมขอยกตวัอย่างรา้นสะดวกซือ้ทีไ่ม่ขอเอ่ยชื่อ ตัง้แต่ช่วงโควดิ19 มกีารปิดรา้นไปรอ้ยกว่าสาขา จนปัจจุบนั
ยงัไม่กลบัมา ถ้าท่านดูในตลาดทัว่ไป ร้านของช า รา้นอาหาร และรา้นก๋วยเตีย๋วปิดกจิการกนัมากมาย เราจะท าอย่างไรทีจ่ะให้
ความช่วยเหลอืกบัลูกคา้เหล่านัน้ได ้ใหเ้ขาพอหายใจได ้ไม่ใช่ว่าไปเร่งรดัหรอืไปเพิม่ความกดดนักบัเขา เพราะเราเชื่อว่าธุรกจิ
เหล่านี้ยงัไปได ้ถ้าเราช่วยเหลอืเขาเลก็ ๆ น้อย ๆ เช่น การยดืระยะเวลาหนี้ ท าอย่างไรทีจ่ะดูแลเขาเป็นคู่คา้และเราเป็นคู่คดิ
โดยตามศกัยภาพทีเ่รามแีละท าได ้นี่เป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหล้กูคา้ฟ้ืนตวัและกลบัมาขายของ ๆ เราได ้(5)การบรหิารการเตบิโต
ของรายได้ (Revenue Growth Management Implementation) ผมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ เป็นการที่เราแบ่ง segment 
ภาคใต้ของเราในการทีเ่ราจะขายของ ๆ เรา แบรนดไ์หน บรรจุภณัฑแ์ละขนาดแบบไหน ดว้ยราคาทีเ่ท่าไหร่ ไม่ใช่ขนาดเดยีว
ขายทุกที ่ทัง้นี้ เพื่อจุดประสงคเ์พิม่รายไดใ้หส้งูทีสุ่ดใหไ้ดร้ายไดท้ีเ่หมาะสมและมากทีส่ดุเท่าทีท่ าได้ 

ผลของต้นทุนทีส่งูขึน้และเงนิเฟ้อ (Headwinds from higher COGs and Inflation): (1)อตัราเงนิเฟ้อ (2)การขึน้ราคา
ของวตัถุดบิทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน ้ามนั พลาสตกิ กระป๋องอลูมเินียม น ้ามนัขึน้มา 40% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ  
ปีก่อน บรรจุภัณฑ์ราคาเพิ่มมากว่า 50% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นต้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัยงัมี      
แน้วโน้มทีว่ตัถุดบิจะเพิม่ต่อไป (3)ภาษสีรรพสามติหรอืภาษนี ้าตาลเฟส 3 (ไตรมาส 4 ปี 2565) เราร่วมกบัสมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทยกบักรมสรรพสามิตมาตลอด แต่ยงัไม่ได้รบัการตัดสนิว่าจะยืดระยะเวลาของการบงัคบัใช้กฎหมายหรือไม่   
อย่างไรกด็ ีถ้าไม่มกีารยดืเวลา เราจะไดร้บัผลกระทบอย่างแน่นอน (4)การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิครวัเรอืน (Increase Household 
Debts) เพิม่ขึน้มา สง่ผลกระทบโดยตรงต่อเรา เพราะสนิคา้ของบรษิทั หาดทพิย ์จดัอยู่ในสนิคา้ฟุ่มเฟือย ดงันัน้ เมื่อประชาชน
มเีงนิใช้สอยลดลง การตดัสนิใจชือ้สนิค้าของเราอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า หรอืไม่มคีวามจ าเป็น เป็นเรื่องที่ต้องระวงั (5)ความ     
ไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโควิด 19 (Uncertainty of Covid 19 pandemic) ยังไม่รู้ว่าโรคระบาดนี้จะจบลงอย่างไร     
เป็นเรื่องทีเ่ราจะปรบัตวัต่อไป และตอ้งหาหนทางกนัต่อไปทีจ่ะท าใหส้นิคา้ของเราไปถงึมอืผูบ้รโิภค ไปถงึลกูคา้ของเราครบถ้วน
ตรงเวลา 

ความคบืหน้าของ บรษิทั หาดทพิย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั: ปัจจุบนับรษิทัก าลงัก่อสรา้งบา้นจดัสรรทีจ่งัหวดัสงขลา        
ชื่อโครงการ Haven อยู่ห่างจากบรษิทัหาดทพิยไ์ปประมาณ 3 กโิลเมตร ห่างจากหา้งสรรพสนิคา้ Central Festival ประมาณ 5 
กโิลเมตร และอยู่ห่างจากสนามบนิหาดใหญ่ 15 นาท ีโครงการ Haven มทีัง้หมด 65 หลงั และจะเปิดขายในครึ่งปีหลงัของ       
ปี 2565 และคาดการณ์ว่าปีนี้จะขายไดอ้ย่างน้อยสุด 10 หลงั ซึง่การก่อสรา้งบา้นตวัอย่างและออฟฟิศส านักงานขายคบืหน้าไป 
85% ส าหรบับ้านที่ส่งมอบให้ผู้ซื้อการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 75% เป็นครัง้แรกที่เราใช้ศกัยภาพที่เรามอียู่ในพื้นที่และใช้    
Land bank (ที่ดนิที่มอียู่) น าสนิทรพัย์ที่ไม่ได้สร้างรายได้ น ามาสร้างรายได้ จากที่ท่านได้เห็นว่าอุตสาหกรรมของเราไดพ้บ
อุปสรรคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนั ภาษี โรคระบาดหรอืภยัพบิตัิอื่น ๆ ที่ภาคใต้มกัจะเจอ ถ้ามองไป 10-20 ปี
ขา้งหน้า เราต้องการมแีหล่งรายไดใ้หม่ ๆ เราต้องกระจายความเสีย่งและนี่เป็นการด าเนินตามแผน Diversification (กระจาย
ความเสีย่ง) เรากค็ดิว่า เรามโีอกาสทีจ่ะมอบสนิคา้ทีค่นในพืน้ทีอ่ยากจะไดแ้ต่ไม่มมีาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการออกแบบหรอื
การรกัษาความปลอดภยั และขอน าเสนอวดิทิศัน์ของโครงการ Haven นี้ครบั 

คุณอมัริท คุมาร์ เซรสธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัวนันี้ผมขอพูดถึง
แนวทางและเป้าหมายของปี 2565 ผมจะขอพดูถงึแนวทางธุรกจิหลกัธรุกจิอื่น ๆ รวมถงึบรษิทัย่อยดว้ยครบั ในส่วนธรุกจิหลกั
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เรามทีัง้หมด 4 หลกั หลกัแรกคอืการเพิม่ก าไรเราจะท าดว้ยการใชค้วามคดิรเิริม่ต่าง ๆ  เพื่อบรหิารรายไดใ้หเ้ตบิโต มสีามประการ  
ที่เราจะเพิม่รายได้ได้ (1) เราจะมกีารท า Package ที่หลากหลายให้ผู้บรโิภค (2) การลดราคาและโปรโมชัน่ด้านราคาให้แก่
ลูกคา้ (3) การเพิม่ราคาและการปรบัราคา จะมกีารปรบัราคาสนิคา้เพิม่ขึน้ ซึง่จะเริม่ในเดอืนสงิหาคม 2565 ซึง่จะช่วยผลกัดนั
ผลประกอบการในครึ่งปีหลังปี 2565 และแน่นอนว่าแผนการเพิ่มราคาจะส่งผลอย่างเต็มที่ต่อผลประกอบการในปี 2566      
สว่นทีส่องคอืการจดัจ าหน่ายทีม่คีวามรวดเรว็ ปรบัเปลีย่นใหร้วดเรว็เท่าทนักบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไป เพราะว่าในช่วงโควดิ 
19 มีการเพิ่มสดัส่วนการขายในส่วนอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งตอนนี้มาตรการโควดิ 19 ต่าง ๆ ได้ลดลงและสถานการณ์โควดิ 19 
ปรับตัวดีขึ้น ยอดขายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 Supermarket และ Hypermarket เพิ่มขึ้น เราจึงอยากมุ่งไปที่ช่องทางนัน้       
ส่วนที่สามคอืผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ซึ่งเรากอ็ยากผลกัดนัสนิคา้ทีเ่ป็นเครื่องดื่มทีไ่ม่มนี ้าตาลหรอืมนี ้าตาลน้อย ผลติภณัฑ์มพีวก
รสชาตใิหม่ ๆ หรอืโคก้ ซโีร่ ซึง่เป็นนวตักรรมของเรา สว่นทีส่ีค่อืการสรา้งอุปสงคต่์าง ๆ 

ส่วนด้านธุรกจิอื่น ๆ ของบรษิัท หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิแรกคอื ธุรกจิการค้า (Commercial) ธุรกจิที่สองคือ    
อาหารและเครื่องดื่ม ผ่านทางการจดัตัง้รา้นอาหารโดยร่วมเป็นหุน้ส่วนกบั Zen Group และธุรกจิทีส่ามคอื ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
ซึ่งพลตรี พชัร รตัตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงซึ่งจะมกีารเปิดตัวโครงการใหม่ที่อ าเภอหาดใหญ่    
จงัหวดัสงขลา 

ส าหรบัเป้าการเตบิโตรายไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2565 คาดว่าจะเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 6.0-8.0 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า        
(ปี 2564) เราได้เหน็ความต้องการของสนิค้าของเราเพิม่มากขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2565 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี ทางด้าน
รายได้จากธุรกจิใหม่ (บรษิัทย่อย) นัน้ เราคาดว่าจะสามารถมรีายได้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.0-4.0 ของรายได้ของกลุ่มทัง้หมด 
อย่างที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ต้นทุนการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ท าการบรรเทาผลกระทบด้วยการบริหารค่าใช้จ่าย     
อย่างมปีระสทิธภิาพ  ความทา้ทายหลกัของบรษิทัฯ ในปี 2565 กค็อืภาษีน ้าตาลซึง่คาดว่าจะส่งผลในไตรมาส 4 ปี 2565 และ
ความกดดนัจากตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ จงึจะบรรเทาดว้ยการบรหิารรายไดใ้หเ้ตบิโตและเพิม่ผลติภณัฑใ์หม้ากขึน้ ซึง่ทัง้หมดนี้คอื
สถานการณ์ของปี 2565 เราจะท าการปรบัราคาในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลต่อผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น      
อย่างเตม็ทีใ่นปี 2566  

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ 

 
คุณภาคภูมิ สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม:แนวโน้มภาษนี ้าตาลทีจ่ะใชอ้ตัราใหม่ในวนัที ่1 ตุลาคม 2565 นี้จะมกีารเลื่อนหรอืไม่ครบั เน่ืองจากเขา้ใจว่ามกีารเจรจา
ให้พจิารณาเลื่อนออกไป และส าหรบัอตัราภาษีในเฟสสุดทา้ยตามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนด สามารถยกเลกิ ไม่ท าตามนัน้ได้
หรอืไม่ หรอือย่างไรกแ็ลว้แต่ตอ้งมกีารขึน้อตัราตามทีป่ระกาศไว้ 
ค าตอบ: ถา้ถามว่าจะเลื่อนไดไ้หมในไตรมาส 4 ปีนี้ (ปี 2565 ) เรายงัไม่ไดร้บัค าตอบจากกรมสรรพสามติ ผมกค็าดเดาไม่ไดว้่า      
กรมสรรพสามิตจะตัดสนิใจอย่างไร เข้าใจในจุดของเขาด้วยว่าเขาต้องการที่จะหารายได้ให้รฐัมากขึ้น  แต่อย่างไรอย่างดี       
เมื่อพจิารณาอย่างรอบคอบแล้ว ถ้าอุตสาหกรรมนี้อยู่ไม่ได้ รฐักจ็ะได้รายได้น้อยลง ถ้าเขาเขา้ใจในจุดนี้ เขากจ็ะให้ เวลาเรา
หายใจมากขึน้ ต้องรอดูต่อไป ส่วนในจุดทีท่่านถามว่าจะยกเลกิไปเลยไหม ผมคดิว่าคงเป็นไปไม่ได ้ผมคดิว่าภาษจีะมหีนกัขึน้ 
รวมถงึจะไปในดา้นของภาษีบรรจุภณัฑด์ว้ย (Packaging tax) เรากไ็ม่ไดห้วัน่กลวัในเรื่องนี้ เพราะคดิว่าเรามคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ถ้าผูบ้รหิารประเทศชาตคิดิว่า เราสมควรต้องเสยีภาษีในเรื่องของบรรจุภณัฑ ์เรากย็นิดอีย่างยิง่ แต่กรรมวธิใีนการ
ด าเนินงานมหีลายวธิเีพื่อใหม้ัน่ใจว่าภาษทีีร่ฐัเกบ็ไป เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างถูกตอ้ง อนันี้เป็นเรื่องทีเ่ราตอ้งคุยต่อไปในรฐับาล  
 
คณุชีรชิต เลิศชยัพฒันกลุ ผูถื้อหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ ทัง้หมด 2 ค าถาม และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 : อยากทราบว่าในอดตีทีผ่่านมา ทางบรษิทัฯ ได้ผ่านช่วงเวลาทีเ่งนิเฟ้อสูงและต้นทุนสูงมาอย่างไร และมกีารน า
บทเรยีนในอดตีมาใชใ้นภาวะปัจจุบนัอย่างไรครบั 
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ค าตอบ: ใช่ครบั เราเคยผ่านรอ้นผ่านหนาวมานานมาก แต่อย่างทีเ่รยีนใหท้่านทราบ 8% inflation rate (อตัราเงนิเฟ้อ) เราไม่
เห็นกันนานมาก ไม่ทราบครัง้สุดท้ายเมื่อไหร่ แน่นอนที่สุดบทเรียนต่าง  ๆ ในอดีต ย่อมมีผลต่อการด าเนินงานของเรา           
ในปัจจุบนั ย่อมมผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ ในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการผลติเป็นสิง่ส าคญั ทีเ่ราต้องท าใน   
ทุก ๆ วนั ทีท่มีของหาดทพิยเ์ขา้มาท างาน เรื่องหนึ่งทีผ่มเรยีนไปแลว้ คอืเรื่อง Light Weighting คอื ท าอย่างไรใหบ้รรจุภณัฑ์
ของเรานัน้ ใชท้รพัยากรใหน้้อยลง หนึ่งลดต้นทุน สองลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ขัน้ต่อไปใชพ้ลงังานใหม้ปีระสทธภิาพมาก
ขึน้ เหตุผลเดยีวกนั Efficiency Program (โครงการสรา้งประสทิธผิล) ต่างๆ เป็นสิง่ทีต่้องท าอย่างต่อเนื่องและต้องมคีวามคดิ
ริเริ่มใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาร่วม เพื่อรกัษาให้เรามีผลก าไรได้ ส่วนประการอื่น ๆ นัน้ แน่นอนที่สุดเราต้องมี     
ความอ่อนตัวปรบัเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากบัโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผมเน้นเรื่องคน เรื่องบุคลากรของหาดทิพย์ในทุก
ระดบัชัน้ไม่ว่าจะผม หรอืคุณป้าในวดิิทศัน์ทีป่ลูกต้นไมใ้หเ้รามสีิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ ทุก ๆ คนของหาดทพิยต์้องพฒันาตวัเองให้
ก้าวให้ทนัยุคปัจจุบนัทีเ่ราไม่เคยเหน็การเปลี่ยนแปลงทีเ่รว็ขนาดนี้ ดงันัน้ agility หรอืความพร้อมทีจ่ะเปลี่ยน ไม่ใช่กลวัการ
เปลีย่นแปลง เพื่อใหเ้ราไปหนึ่งกา้วขา้งหน้าของการเปลีย่นแปลง 
 
ค าถามที ่2: ทางทมีผูบ้รหิารมกีลยุทธอ์ย่างไรบา้งในการน า big data เกีย่วกบัลกูคา้มาใชเ้พื่อการออกสนิคา้ใหม่ ๆ และไดเ้หน็        
ผลตอบรบัอย่างไรบา้งเมื่อเทยีบกบัในอดตี 
ค าตอบ: ในเรื่องของการประมวลขอ้มูลต่างๆ เราต้องท าในกรอบของ PDPA เราต้องระมดัระวงัมากในการรกัษาขอ้มูลของ     
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด เทคโนโลยต่ีาง ๆ ในดา้นของ information ในวดิทิศัน์ท่านจะเหน็ไดว้่าเราใช้ไปแมก้ระทัง้อุปกรณ์    
ที่อาศยัของ image recognition (การจดจ ารูปภาพ) หรอื IR ที่จะท าให้พนักงานขายของเรามเีวลาในร้านค้ามากขึน้ เวลาที่เหลอื  
เอาไปใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์ เราไม่ได้ขายของอย่างเดยีว การซื้อการขายใครๆ กข็ายได้ แต่ถ้าเขาซื้อกบัคนที่เขารกั     
คนทีเ่ขาไวใ้จกบัคนทีไ่ม่ไดม้าโกหกหลอกลวง เขาจะคบกบัเราอกีนาน การใช ้ IR ท าใหพ้นักงานขายทีเ่ขาไปในรา้นแต่ละวนั     
มเีวลามากขึน้ จะใชเ้วลาทีเ่หลอืในการจดัแช่สนิคา้ โชวส์นิคา้ และการพดูคุยเสนอสนิคา้ใหม่ๆ นวตกรรมใหม่ ๆ ดงันัน้ ในเรื่อง 
information system (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่เราน ามาใช้ หรือ Big data ที่ท่านถามมา เราน ามาประมวลในกรอบ 
PDPA ขอยนืยนัว่า เราไดร้บัประโยชน์จากตรงนี้มาก โดยเฉพาะในเรื่อง online channel (ช่องทางออนไลน์) ทีต่อนนี้เราเริม่เขา้
ไปมกีารด าเนินการแลว้ ท่านจะเหน็ว่าสนิคา้ของเราอยู่ในทุกช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น food aggregator (ผูป้ระกอบการ     
ทีท่ าหน้าทีร่วบรวมร้านอาหารประเภทต่าง ๆ) ยีห่อ้ไหนกต็าม ในช่องทางของ real player ต่าง ๆ เรามสีนิคา้ของเราขายอยู่แล้ว 
ช่องทางทีไ่ดฝ่้ายการตลาดน ามาวเิคราะหก์ารตอบรบัหรอืความนิยมชมชอบสนิคา้ในแต่ละกลุ่มสนิคา้มอีย่างไรจากผูบ้รโิภคและ
ลกูคา้ 
 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัแผนการลงทุนและแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามทีพ่ลตร ี
พชัร รตัตกุล กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ  (CFO) ไดส้รุป
เสนอ  
 
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จ านวน 2 ท่าน 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ได้
พิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 2 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ               
มีประสบการณ์การท างานที่เป็นที่ยอมรบั มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบตัิ
เหมาะสม เชื่อว่าสามารถปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถใหข้อ้คดิและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและ
บรษิทั ทัง้นี้ ขอ้มูลเบือ้งต้นของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม 
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 
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อนึ่ง กรรมการเข้าใหม่ทัง้ 2 ท่านมีคุณสมบตัิเหมาะสมไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่         
ไม่เคยรบัโทษจ าคุก ในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท าโดยทจุรติ และไม่ไดป้ระกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ 
ในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ส าหรบันาย สวนิท ์ชาตสิวุรรณ มคีุณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ สามารถใหค้วามเหน็

ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมตามมาตรา 89/3       
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ประกอบประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 8/2553  

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี ได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบตัิของกรรมการ       
ทัง้ 2  คน ทีไ่ดผ้่านกระบวนการสรรหาและกลัน่กรองคุณสมบตัจิากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ จงึมมีติ
เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิพิม่
จ านวนกรรมการบรษิทั และแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่จ านวน 2 คน จากจ านวนคณะกรรมการบรษิทั เดมิ 12 คนเป็น 14 คน 
โดย นายสวนิท ์ชาตสิวุรรณ เป็น กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ และนายปกรณ์ สขุมุ เป็น กรรมการ 

 
ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณยรรยง เมธาพาณิชย ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนกล่าวเพิม่เตมิ     

ในวาระนี้ คุณยรรยง เมธาพาณิชย์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะตวัแทนของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน      
ขอกล่าวถงึคุณสมบตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอทัง้สองท่าน  

 
ท่านแรก คุณสวนิท์ ชาติสุวรรณ ได้รบัการเสนอให้แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดงัที่ขอ้มูล

เบื้องต้นของคุณสวินท์ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 คุณสวินท์          
จบการศกึษามาทางดา้นบญัชแีละการเงนิจาก Loughborough University ประเทศองักฤษ และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโท
จาก London School of Economics ประเทศองักฤษดา้นเศรษฐศาสตร ์ท่านมปีระสบการณ์ดา้นการเงนิจากบรษิทัทางการเงนิ
ระดบันานาชาตทิีเ่ป็นทีย่อมรบั อาทเิช่น เคยด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั CLSA ประเทศไทย และกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัท Natwest Group ประเทศไทย อีกทัง้ท่านยังเป็นผู้ก่อตัง้และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Paragon Partners         
ในประเทศไทยและฮ่องกง ซึ่งมลีูกค้าในระดบันานาชาติทัง้ไทยและต่างชาติ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เลง็เหน็ว่าท่านมคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัหาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) และ
จะสามารถใหค้ าแนะน าเป็นประโยชน์ได้อย่างดเียีย่มทัง้ทางด้านการเงนิและการบญัชแีละทางด้านการด าเนินธุรกจิในระดบั
นานาชาต ิเพื่อพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของบรษิทัฯ 

ท่านที่สอง คุณปกรณ์ สุขุม ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดงัที่ขอ้มูลเบื้องต้นของคุณปกรณ์ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุน้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 คุณปกรณ์จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมด้าน 
Biochemistry จาก University of London ประเทศองักฤษ และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทจากสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ
ศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาขาวชิาการเงนิและธุรกจิระหว่างประเทศ ท่านมปีระสบการณ์การบรหิารงานองค์กร
ขนาดใหญ่หลายองคก์ร ทัง้นี้ ต าแหน่งงานบรหิารล่าสุดของท่านคอืประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อกีทัง้ท่านยงัเป็นผูก้่อตัง้ บรษิทั คาสเซลิ พารท์
เนอร ์จ ากดั ซึง่ใหค้ าปรกึษาดา้นธุรกจิในหลากหลายธุรกจิแก่ลูกคา้จ านวนมาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เลง็เหน็ว่าท่านมคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการของบรษิทัหาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) จะสามารถใหค้ าแนะน าและมุมมอง
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การด าเนินธุรกจิทีห่ลากหลายทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถน าไปใชโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์ทีม่ี
การแขง่ขนัและการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ี

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์ 

 
คุณภาคภูมิ สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม:  สอบถามถงึความจ าเป็นและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการทีม่กีรรมการเพิม่เขา้มา 2 ท่าน 
ค าตอบ:  ผมขอตอบค าถามนี้ในฐานะที่เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและเป็นกรรมการบรษิทั ผมถอืว่าบรษิทัหาดทพิยโ์ชคดี
มากที่ได้มีโอกาสที่ได้เชิญสุภาพบุรุษทัง้สองท่านมาเป็นกรรมการของบริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ทัง้สองท่านมี
ประสบการณ์ท างานที่ยาวนานในแต่ละดา้นที่จะเป็นประโยชน์ในธุรกจิของเรา คุณปกรณ์ สุขุม ท่านเป็นนักอุตสาหกรรมทีม่ี
ประสบการณ์ในบรษิทัใหญ่ ๆ มากมาย ล่าสุดท่านเป็นประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งเป็นบรษิัทชัน้น าของเมอืงไทย ด้านคุณสวนิท์ background มปีระสบการณ์ด้านการเงนิมาอย่างโชคโชน ท่านเคยบรหิาร
บริษัทนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น กรรมการผู้จดัการ (Country Managing Director) บริษัท Natwest Group, ประเทศไทยและ
ปัจจุบันท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Paragon Partners, ประเทศไทย และ Hong Kong SAR ซึ่งเป็นบริษัท         
ที่ปรกึษาทางการเงนิ ผมคดิว่าบรษิัท หาดทพิย์ จะได้รบัประโยชน์อย่างยิง่จากประสบการณ์ของท่านทัง้สองนี้ ทัง้ทางด้าน
อุตสาหกรรมทีคุ่ณปกรณ์จะน ามาให้กบัเรา และคุณสวนิทท์ีจ่ะช่วยแนะน าในระดบั Board of Directors (คณะกรรมการบรษิทั) 
ในเรื่องทางด้านการเงนิการลงทุนต่าง ๆ นอกเหนือจากประสบการณ์ทัง้สองท่านนี้แล้ว ท่านยงัมภีาวะผูน้ า ซึ่งผมคดิว่าเป็น    
สิง่ส าคญัทีเ่ราจะมผีูน้ าทีเ่ขม้แขง็ มวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล ม ีconnection ทีด่ ีทีจ่ะมาช่วยให ้Board of Directors (คณะกรรมการบรษิทั) 
มปีระสทิธภิาพ เราไม่ต้องการ passive board เราต้องการคนทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามคดิ มคีวามกลา้ ทีจ่ะแนะน าผูบ้รหิารได้
ว่า Direction (ทศิทาง) ของบรษิทัฯ ควรเป็นอย่างไร สภาพแวดล้อมในธุรกจิของเราขา้งนอกเป็นอย่างไร เราจะต้องปรบัตวั
อย่างไร ให้รกัษาความเป็นหนึ่งได้ ทัง้สองท่านจะช่วยเราได้อย่างมาก ผมมีความมัน่ใจเช่นนัน้และมีความยนิดีอย่างยิง่ที่
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอทัง้สองท่านน้ีเขา้มาในทีป่ระชุม  
 
คณุพนูศรี การเจริญกลุวงศ ์ผูถ้ือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม:  สอบถามถึงความจ าเป็นในการเพิม่จ านวนกรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งเดิมก็มีจ านวนมากถึง 12 ท่านอยู่แล้ว อีกทัง้         
คุณสวนิท ์ชาตสิวุรรณ ทีเ่สนอเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบยงัไม่เคยผ่านการอบรมของ IOD แต่อย่างใด 
ค าตอบ:  ค าว่ามากต้องดูว่าคดิจากอะไรทมีฟุตบอลม ี11 คน ทมีรกับีม้ ี15 กรรมการของบรษิทัฯ ขนาดนี้ในธุรกจินี้ทีม่จี านวน
กรรมการมากกว่าบรษิทัหาดทพิย์ กม็หีลายชื่อ แต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อ ท่านสามารถไปดูไดใ้นบญัชรีายชื่อของตลาดหลกัทรพัย ์
มากหรอืน้อยคงพูดยาก สิง่ส าคญัคอืเรามทีรพัยากรมนุษยท์ี่มปีระสบการณ์ มวีสิยัทศัน์ มคีวามเป็นผู้น าที่จะสามารถก ากบั
กจิการ ใหค้ าแนะน าแก่ผูบ้รหิารไดห้รอืไม่ จ านวน 12 คนเดมิ เพิม่มาเป็น 14 ตอนนี้โรคฝีดาษลงิม ีพรุ่งนี้ผมอาจจะเป็นฝีดาษ
ลิงแล้วตายไป ได้ท่านใหม่อาจจะเหลือ 13 งัน้ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่จุดส าคญัจะ 12 หรือ 14 สิง่ที่ส าคญัคือได้คนที่มวียัวุฒ ิ
คุณวุฒิ ส าคญักว่านัน้คือมีจริยธรรมหรือคุณธรรมที่ดีงามหรือไม่ ที่จะมาช่วยแนะน าให้แนวทางฝ่ายบริหารอย่างถูกต้อง       
ไม่ใช่เป็น rubber stamp (ตรายาง) ใหฝ่้ายบรหิาร ตอ้งสามารถทีจ่ะแยง้ โตแ้ยง้ เอาไม่เรยีวหวดฝ่ายบรหิารได ้ผมตอ้งการทีจ่ะ 
Accountable หมายถงึตอบรบักบัคณะกรรมการบรษิทัทีม่คีุณภาพ และผมมัน่ใจว่าทัง้สองท่านน้ีจะมาช่วยเราไดด้ยีิง่ ขอรบัปาก
ครบั 

 
เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดถามค าถามในวาระนี้เพิม่เตมิแลว้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  
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ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากแต่งตัง้กรรมการ 2 คน เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้: 
 

1. นายสวินท ์ชาติสุวรรณ : ไดร้บัการเสนอใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 65,583,990 98.3926 
ไมเ่ห็นด้วย 1,071,384 1.6073 
งดออกเสยีง 72,215,560 - 
รวม 138,870,934 - 

  

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ จ านวน 1 ราย คดิเป็นจ านวน 1,000 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้มาประชมุ
จ านวน 67 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้138,870,934 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.1036 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ 
 
2. นายปกรณ์ สุขมุ:  ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 137,732,323 99.2105 
ไมเ่ห็นด้วย 1,095,984 0.7894 
งดออกเสยีง 42,627 - 
รวม 138,870,934 - 

   

 

วาระท่ี 4 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)       
 

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ได้อย่างเต็มที่
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์  
 
คุณภาคภูมิ สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม : เกีย่วกบัเป้าหมายใหบ้รษิทัฯ เขา้ไปอยู่ในกลุ่ม DJSI รบกวนถามว่าเป้าหมาย DJSI World หรอื DJSI Emerging ครบั 
ตามความตัง้ใจของผูบ้รหิารคดิว่าน่าจะน าบรษิทัฯ เขา้ไปในดชันี DJSI ไดป้ระมาณเมื่อไหร่ครบั 
ค าตอบ:  ผลเคยได้เรยีนใหท้ราบแล้วว่าการเขา้ไปอยู่ในกลุ่ม DJSI เป็นเป้าหมายทีเ่ราจะเดนิใหถ้ึง แต่ว่าเราจะเขา้ไปอยู่ใน 
DJSI World หรอื DJSI Emerging เป็นอกีเรื่อง ยากทัง้สองอนั ถ้าเราจะเขา้ไปอยู่ใน DJSI World จะต้องเป็น top 10% ของ
ประมาณ 2,500 บรษิัททัว่โลกและ DJSI Emerging ต้องเป็น top 10% ของ 800 เราต้องผ่านอุปสรรค ขัน้แรกเราต้องเขา้ไป  
อยู่ใน population นัน้ก่อน ประการที่สองคอืเขา้ไปอยู่ใน top 10% แต่ไม่ได้หมายความว่า การด าเนินงานของเราจะหยุดอยู่
เพยีงเท่านี้ ถา้เราไม่ไดเ้ขา้ไปอยู่ใน index นี้ เรากย็งัท าทุกดา้นทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นไปตามแนวนโยบายของ UN Global 
Development ทัง้ 10 ประการ เป็นการเดนิทางทีเ่ราจะไปใหถ้งึซึง่เราคาดว่าไม่เกนิ 10 ปีนบัจากน้ี คาดโดยเผื่อไว ้เราพยายาม
ท าทุกอย่างใหไ้ปใหถ้งึ สิง่ส าคญักต็ามคอืด าเนินงานดา้น ESG ใหด้ขีึน้ แมว้่าไม่ไดอ้ยู่ใน index นัน้กต็าม 
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พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุมฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ 
ทุกท่านทีส่ละเวลามาเขา้ร่วมประชุม ขอใหทุ้กท่านปลอดโรค ปลอดภยั และขอใหบ้รษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) ของทุกท่าน
ไดเ้จรญิกา้วหน้าสบืไป ขออนุญาตปิดการประชุม ขอบพระคุณครบั  

 
ผูด้ าเนินรายการ สรุปโครงการ Care The Bear ในการจดัการประชุมฯ ครัง้นี้สามารถลดปรมิาณคารบ์อนฟุตพริ้นท์ 

หรอืลดโลกรอ้นได ้1,110 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (kgCO2e) เทยีบเท่าการดูดซบัปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ของตน้ไม ้123 ตน้  

 

 
ปิดประชุม เวลา 17:30 น. 
 
 
 
 

      พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ 
กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 
    ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม                              
     

       
 

                             นางสาวมารสิา สงัวรนิตย ์

                                                           เลขานุการบรษิทั   
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 136 


