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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ของ 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

• ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
• ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ ของ บริษัท เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อ
หุน้ท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งผูส้อบบญัชี
ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
3. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายธนากร วฒันวจิารณ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
5. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล  กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 (หมายเหตุ สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของกรรมการทั้งหมด) 

กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายสตัวแพทยส์มชาย เลาห์วรีะพานิช  กรรมการ 

 

ผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร   ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน และเลขานุการบริษทั 
2. นายสาธิต จิรกลุสมโชค  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบติัการ  

3. นายชาญเดช ป้ันตระกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 
มาเขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 27 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 1 ราย และรับมอบฉนัทะ 26 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งส้ินจ านวน 
327,044,418 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 67.17 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงขั้นตอน วธีิการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ใน
แต่ละวาระดงัน้ี 

- จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษทั

ตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงไดมี้มติอนุมติัให้มีการจดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยไดม้อบหมายใหบ้ริษทั โคโนวานซ์ 

จ ากัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบท่ีมีมาตรฐานสอดคล้องตาม “พระราชก าหนดว่าด้วย การประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2564” และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ในการประชุม E-AGM จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม การออกเสียงในแต่ละ

วาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์

ของผูม้อบฉันทะให้ถูกตอ้ง กรณีท่ีผูถื้อหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียง

ลงคะแนนไวล่้วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัไดท้ าการบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุ้นก าหนดไว้

ล่วงหนา้แลว้ 

- ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่(หน่ึงหุ้น หน่ึงเสียง) และจะตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian )  

- ผูถื้อหุ้นเฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดกดปุ่ม “ไม่

เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดก้ดปุ่ม “ไม่เห็นดว้ย” และ 

“งดออกเสียง” บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีมติเห็นดว้ยกบัวาระท่ีน าเสนอ 

- เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม เม่ือบริษทั ปิดระบบการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะไม่สามารถ

กลบัไปแกไ้ขผลการลงคะแนนได ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมในระบบภายหลงัวาระท่ี

ประชุมพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระท่ียงั

ไม่ได้เร่ิมพิจารณา ทั้ งน้ี จ านวนผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบเพ่ิมข้ึนระหว่างการประชุม หรือออกจาก

ระบบก่อนการประชุมเสร็จส้ิน 

- หากผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความเห็น  กรุณาแสดงความจ านงโดยให้

กดปุ่มยกมือเท่านั้น โดยล าดบัค าถาม เจา้หนา้ท่ีระบบจะพิจารณาจากล าดบัเวลาการกดปุ่มยกมือ และขอให้ท่าน

โปรดแจง้ช่ือ และนามสกลุเพื่อเป็นขอ้มูลใหบ้ริษทั ทั้งน้ีขอใหท่้านสอบถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ หาก

เป็นค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ขอให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะถามค าถามภายหลงัการปิดการประชุม

ตามระเบียบวาระต่างๆท่ีก าหนดไว ้เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปโดยราบร่ืน 
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- ล าดบัของค าถาม เจา้หนา้ท่ีระบบจะพิจารณาจากล าดบัเวลาการกดปุ่มยกมือ หากผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะกด

ปุ่มยกมือก่อนท่ีประธานฯจะเปิดโอกาสให้สอบถาม หรือแสดงความเห็น ค าสั่ง กดปุ่ดยกมือ จะถูกยกเลิกโดย

ระบบ 

ดงันั้น ประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2564 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2564  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 219,687,390 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 
2564 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

ส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 1,826.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
530.59 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 40.95 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากยอดขายในกลุ่มธุรกิจ
สินคา้ของใชใ้นบา้นเรือนและกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมมีอตัราการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายไดจ้าก
การขายในประเทศเติบโตจากช่องทางจ าหน่ายธุรกิจคา้ปลีกดั้งเดิม เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัไดเ้พ่ิมตวัแทนจ าหน่ายสินคา้
มากข้ึน เพ่ือใหส้ามารถกระจายสินคา้ไดค้รอบคลุมร้านคา้ทัว่ประเทศมากข้ึน อีกทั้ง ยงัมีการท ารายการส่งเสริมการขายดว้ย
การท าโปรโมชัน่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้ยอดขายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศ  อีกทั้ง บริษทัมีรายไดจ้ากการ
ขายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจถัว่ ภายใตต้ราสินคา้ “มารูโจ”้ ท่ีมีการปรับระบบการกระจายสินคา้ใน
ช่องทางจ าหน่ายธุรกิจคา้ปลีกดั้งเดิมและการออกสินคา้ใหม่ “มารูโจ ้รสสไปซ่ีแซลมอน” ส าหรับธุรกิจนม ภายใตต้ราสินคา้ 
“ฮอกไกโด” ไดมี้การน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่ายในหา้ง Villa Market , Foodland , Gourmet Market เพ่ือเพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่าย
สินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน และในปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน จากท่ีบริษทัไดมี้การ
ขยายธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองด่ืม โดยไดผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต”์ ในทุกช่องทาง
จดัจ าหน่ายทัว่ประเทศ       
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บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนขายอยูท่ี่ร้อยละ 59.12 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงลดลงจากอตัราส่วนตน้ทุนขายของปี 
2563 ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 59.68 ของรายไดจ้ากการขายรวม เน่ืองจากบริษทัมุ่งเน้นการขายสินคา้ในกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรสูงและ
บริหารจดัการตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกบัปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท าให้ค่าใชจ่้ายการ
ผลิตต่อหน่วยลดลงจึงสามารถชดเชยราคาตน้ทุนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีการปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก
ซ่ึงปรับตวัสูงข้ึน ในส่วนของรายไดอ่ื้น เท่ากบั 5.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 0.85 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
0.32 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็นก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑแ์ละเศษวสัดุ และก าไร
จากการขายทรัพยสิ์นท่ีเลิกใชง้านแลว้ ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย เท่ากบั 379.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
113.25 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 42.51 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากบริษทัไดมี้การโฆษณา
สินคา้ผ่านส่ือต่างๆ มากข้ึนทั้งในกลุ่มเคมีเคหะภณัฑ์และในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งจดักิจกรรม
ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือช่วยกระตุน้ยอดขายและช่วยสนับสนุนการขายให้กบับริษทัอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี 2564 อาทิ ในกลุ่มเคมีเคหะภณัฑ ์มีแคมเปญการโปรโมทสินคา้ “ทีโพล ์เพียว” จากหนงัโฆษณาเร่ืองร้ายต่อคราบ
แต่รักผิวคุณและแคมเปญการโปรโมทสินคา้ “เชนไดร้ท์” จากหนงัโฆษณาเร่ืองเชนไดร้ท์ ชนะขาดฉลาดสู้ โดยใชโ้ฆษณา
และพรีเซ็นเตอร์เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินคา้และการปรับโฉมสินคา้ ส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
บริษทัไดโ้ฆษณาถัว่ “มารูโจ”้ และนม “ฮอกไกโด” ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และจากท่ีบริษทัไดมี้การขยายธุรกิจในกลุ่ม
เคร่ืองด่ืม บริษทัไดโ้ปรโมทเคร่ืองด่ืมสมุนไพร “ซุปเปอร์ไฟต”์ ผ่านหนงัโฆษณาเร่ืองพลิกชีวิตสู้ทุกไฟต ์เพ่ือสร้างการรับรู้
ในตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคและเพ่ือช่วยสนับสุนทางดา้นการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร เท่ากบั 159.23 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 7.21 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 4.53 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมพนกังาน
ขาย เพ่ือให้ครอบคลุมร้านคา้ให้มากข้ึน และจากจ านวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ท าให้ก าไรสุทธิรวมของบริษทั ในปี 2564 เท่ากบั 151.57 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 
0.45 บาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 114.54 

ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 1,217.82 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 85.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.59 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีสินทรัพย์
หมุนเวียน เท่ากบั 839.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 94.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.68 มีสาเหตุมาจากลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 21.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.66 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจาก
กิจกรรมการด าเนินงานจากท่ีบริษทัมีการเติบโตของยอดขายในกลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจสินคา้ของใชใ้นบา้นเรือนและกลุ่ม
ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม รวมทั้งไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือมี
จ านวน 243.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 8.72 เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบน าเขา้จาก
ต่างประเทศมีการปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึน อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท่ี
ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่ง บริษทัจึงสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือกกัตุนไว ้ เพ่ือป้องกนัวตัถุดิบขาดสต็อก ในส่วนสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนลดลง 8.58 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.22 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ลดลงเน่ืองจากนโยบายการควบคุมค่าใชจ่้ายและการลงทุนในช่วงท่ีภาวะ
เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน 
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ในส่วนของหน้ีสินรวม เท่ากบั 503.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 37.50 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 8.04 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 โดยมีหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 450.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 39.10 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึนจากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและ
จากการขยายธุรกิจ รวมทั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และบริษทัมีหน้ีสินไม่หมุนเวียน เท่ากบั 53.63 ลา้นบาท ลดลง 1.60 
ลา้นบาท เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ลดลงเช่นกนั และในส่วนของส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 713.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 48.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
7.27 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เป็นผลมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยกมา 651.29 ลา้นบาท บวกกบั
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 147.90 ลา้นบาท รวมทั้ง มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
จ านวน 8.19 ลา้นบาท และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จ านวน 7.12 ลา้นบาท หักจ่ายเงินปันผล 2 รอบจ านวน 
121.02 ลา้นบาท คงเหลือส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 693.49 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของ
รายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 219,687,390 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไร  และจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ต่อท่ีประชุม 
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ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานวา่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงั
หักภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายไดก่้อนและรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิ 146.20 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.39 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.87 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจ านวนเงิน 40.34 ลา้นบาท ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่าย
เพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.265 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 86.67 ลา้นบาท ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 219,687,390 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2564 ตามท่ีเสนอ 

วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กรรมการ
ซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งออกจากห้องประชุม
จนกวา่ท่ีการพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  

บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นส่งรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงท่ีระหวา่งวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 14 มกราคม 2565 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือ
เขา้มายงับริษทั 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

(2)  นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(3)  นายสตัวแพทยส์มชาย เลาห์วรีะพานิช กรรมการบริษทั   



7 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมด ท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ขา้เป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็น
ควรเสนอให้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นายชนินทร์ เยน็สุดใจและนายแพทย์
ณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และเสนอใหเ้ลือกตั้ง
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ เป็นกรรมการ แทนนายสัตวแพทยส์มชาย เลาห์วีระพานิช โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตาม
ขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งนายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และนายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการ
บริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 2 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และเสนอใหเ้ลือกตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ เป็นกรรมการ แทนนายสตัวแพทยส์มชาย เลาห์วีระ
พานิช 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถาม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

(1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  219,609,090 (99.96%) 200 (0%) 78,100 (0.04%) 
(2) นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 219,609,290 (99.96%) 0 (0%) 78,100 (0.04%) 
(3) นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 219,609,290 (99.96%) 0 (0%) 78,100 (0.04%) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ งนายชนินทร์ เยน็สุดใจ และนายแพทยณ์รงค์ฤทธ์ิ ตั้งคารวคุณ ท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และเสนอให้เลือกตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ เป็น
กรรมการ แทนนายสตัวแพทยส์มชาย เลาห์วรีะพานิช 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2565 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาให้
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ โดยไดมี้การศึกษาเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  หลงัจากท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้ าการศึกษาผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการแลว้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 

คณะกรรมการบริษัท 15,000 15,000 20,000 20,000 ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

- - 20,000 20,000 ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ประจ าปี 2564 ใหจ่้ายในอตัราไม่เกิน 4,884,000 บาท ซ่ึง
มากกวา่ในปี 2563 เน่ืองจากงดจ่ายโบนัส โดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ี ประธานกรรมการจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนสักรรมการในปี 2564 คิด
เป็นร้อยละ 3.85 ของเงินปันผลจ่าย ให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงมากกวา่ ในปี 2563 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้   
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 219,687,390 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินโบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทั น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ตั้ งแต่ปี 2559 
โดยท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัย่อย หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ซ่ึงผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
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คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 ดงัรายนามดงัน้ี 

(1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  
(จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั : 3 ปี (ปี 2559 - 2561)) หรือ 

 (2) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 
(จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั : ไม่มี) หรือ 

 (3) นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 
(จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั : 3 ปี (ปี 2562 - 2564)) 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท เท่ากบัปี 2564 ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านักงานดังกล่าว ทั้ งน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย 
ประจ าปี 2565 ดว้ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 
2565 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 219,687,390 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้งนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน
จ านวน 1,360,000 บาท    

วาระที ่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้ และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้คิดเห็น 

ประธานฯ กล่าวต่อวา่ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีตอ้งเผชิญกนั
ทัว่โลก ท าให้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ กระบวนการต่างๆเพ่ือสอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงัเช่นการจดัการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัในวนัน้ี และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นผลใหก้ารคาดการณ์ต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นไปไดย้าก หลายบริษทัตอ้งปิดกิจการไป ก าลงัซ้ือของ
ผูบ้ริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงท ายอดขายและก าไรให้เติบโตได ้ในภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ผมในนามของ
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คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกล่าวเพ่ิมเติมถึงแนวทางท่ีจะบริหารต่อไป 
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจะน าพาความเติบโตใหก้บับริษทั ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีจะตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้
ของต่างประเทศ ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน และอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนัผวน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าววา่ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 
2564 บริษทัมีการปรับกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปยงัธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใตบ้ริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ 
จ ากดั ซ่ึงสินคา้ต่างๆมีออกสู่ตลาดและมีอตัราการเติบโตท่ีดี พร้อมทั้งมีการกระจายสินคา้ในประเทศให้ครอบคลุมร้านคา้
มากข้ึน รวมถึงการกระจายสินคา้ไปในต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามในปี 2565 จะมุ่งเนน้การกระจายสินคา้ในต่างประเทศให้
มากข้ึน เน่ืองจากเห็นวา่ในหลายประเทศมีทิศทางการเติบโตมากกวา่ในประเทศ เช่น เวียดนาม หรือตะวนัออกกลาง เพื่อ
สอดรับกบัเป้าหมายรายไดใ้นอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ของบริษทัท่ีมากกวา่ 10,000 ลา้นบาท จึงอยากให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในกลยทุธ์ท่ี
ฝ่ายบริหารจะด าเนินการต่อไป 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ซ่ึงเป็นกรรมการ และผูถื้อหุ้นใหญ่ ท่ีให้ค  าช้ีแนะโดยน าเอา
ประสบการณ์ต่างๆของท่านจากการบริหารบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ีประสบความส าเร็จ มา
แนะน าใหก้บับริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั จนท าใหมี้ยอดขายท่ีเติบโตข้ึน นอกจากน้ี ไดข้อใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร น าเสนอสินคา้ในกลุ่มบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั กบัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัยิง่ข้ึน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าววา่ สินคา้ภายใตบ้ริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จ ากดั ไดแ้ก่ นมฮอกไกโด 
ถัว่อบกรอบมารูโจ ้และ เคร่ืองด่ืมสมุนไพรซุปเปอร์ไฟต ์ในส่วนผลิตภณัฑน์มฮอกไกโดซ่ึงเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ท่ีออกสู่
ตลาดมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแลว้ และมีวางจ าหน่ายในร้านคา้จงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลจ านวน 20 สาขาเท่านั้น โดยใน
ปี 2564 บริษทัไดก้ระจายผลิตภณัฑด์งักล่าวเขา้สู่หา้งฟู้ดแลนด ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต, หา้งวลิล่า มาร์เก็ต, หา้งท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต และห้างกูร์เมต ์มาร์เก็ต ฯลฯ บริษทัมีแผนท่ีจะน าผลิตภณัฑน์ ้ าส้ม และนมถัว่เหลือง ภายใตต้ราสินคา้ฮอกไกโด เขา้สู่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะสามารถรับรู้ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ฮอกไกโดไดห้ลากหลายมาก
ข้ึน ส าหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมสมุนไพร “ซุปเปอร์ไฟต”์ เป็นตราสินคา้ท่ีออกใหม่ บริษทัเร่ิมมีการผลิตและจดัจ าหน่ายเม่ือ
เดือน เมษายน 2564 โดยมีโตโน่ ภาคิน เป็นพรีเซนเตอร์ เพ่ือช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้ในตราสินคา้มากข้ึน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดั
จ าหน่ายเขา้ร้านสะดวกซ้ือชั้นน าทัว่ประเทศ ร้านคา้ และห้างทอ้งถ่ินในต่างจงัหวดั ทั้งน้ี ในปี 2565 บริษทัมีแผนท่ีจะออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต”์ เพ่ิมอีกดว้ย 

ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กล่าวเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 

คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กล่าววา่ ผมในฐานะกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ ขอใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในทีมบริหาร และทีมงาน
วจิยัและพฒันา ท่ีจะน าตราสินคา้ “ฮอกไกโด” และ “ซุปเปอร์ไฟต”์ ใหมี้ความเติบโตเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมากข้ึน โดยในการออกผลิตภณัฑไ์ดใ้ห้นโยบายในเร่ืองของคุณภาพเป็นส าคญั นอกจากน้ี การท่ีจะน าพาธุรกิจ
ใหมี้ความมัน่คงและยัง่ยืนดงัเช่นบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดน้ั้น จะตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์ผลตอบแทนท่ีไดม้าก็น ากลบัมาช่วยเหลือสงัคมโดยเนน้การช่วยเหลือดา้นการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาจะสามารถ
แกปั้ญหาจากความยากจน และยงัเป็นการต่อยอดในการพฒันาธุรกิจใหมี้ความมัน่คงและเติบโตข้ึน 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ คุณประจกัษ์ ตั้งคารวคุณ ท่ีได้ให้ความเช่ือมัน่ในการบริหาร ซ่ึงท าให้ทุกท่านไดท้ราบ
วสิยัทศัน์ มุมมองต่างๆ และการตระหนกัถึงการออกผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ การด าเนินธุรกิจความซ่ือสัตย ์และการช่วยเหลือ
สงัคมดว้ยใจจริง อยา่งไรก็ตาม ขอใหผู้ถื้อหุน้สนบัสนุนสินคา้ของบริษทัต่อไป และบดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร ขอขอบคุณผูถื้อ
หุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในวนัน้ี จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ณ บดัน้ี 
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ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

  

 

ลงนาม……………………………………เลขานุการบริษทั 

            (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 


