รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
องค์ประชุม
ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผถู้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง จานวน 5 ราย รวมจานวนหุน้ 630,944,020 หุน้ และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจานวน 64 ราย รวมจานวนหุ้น 1,255,559,182 หุ้น รวมจานวน 69 คน นับจานวนหุ้น ได้
1,886,503,202 หุน้ หรือเท่ากับร้อยละ 64.3141 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จานวน 2,933,261,050 หุน้ ของบริษัท เฮลท์
เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจานวนผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 25 ราย และมีจานวนหุน้ รวมกันเกินกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายทัง้ หมด เป็ นอันครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

3. นายเฉลิมพงษ์

มหาวาณิชย์วงศ์

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายพนม

รัตนะรัต

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสามารถ

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

กรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายสิทธิชยั

เกษรสมบัติ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ

7. นายธิบดี

มังคะลี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. ดร.กาพล

บุรยิ เมธากุล

กรรมการ

9. นางศุภากร

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

กรรมการ และประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัทมีกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละร้อย
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ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายสิทธิโชค

ภิรชั อมรพันธ์

ประธานสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

2. นายพงศกร

พงศ์สถาพร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย 1

3. น.ส.วราพร

ภู่สิทธิศกั ดิ์

ผูต้ รวจสอบภายใน

4. น.ส.สุกญ
ั ญา

แก้วสะอาด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. นางอัมรัตน์

ลีลากิจไพศาล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

6. น.ส.ไพรัลยา

วงศ์สกุลเพชร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย 2

ทีป่ รึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ทีป่ รึกษาทางการเงิน จาก บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ได้แก่
1. นายพิพฒ
ั น์

กิตติอคั รเสถียร

2. นายบดินทร์

ฤทธิบญ
ุ ไชย

3. น.ส.รริศา

คล่องประกิจ

ทีป่ รึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ได้แก่
1. นายคงกช

ยงสวัสดิกลุ

ทนายความหุน้ ส่วน

2. น.ส.สุภทั รา

คีรนิ ทร์สกุนา

ทนายความอาวุโส

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุม
ผูส้ อบบัญชี จาก สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดย นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ได้ส่ง ตัวแทน คือ นายวิฑรู ย์ วงศ์แหลมสิงห์
เข้าร่วมประชุมแทนและตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จากัด
เริ่มการประชุม
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายธิบดี มังคะลี
กรรมการและกรรมการบริหาร ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนิ นการประชุ ม”) ผูด้ าเนินการประชุมกล่าว
ต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 และได้ชีแ้ จงให้
ทราบถึงข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทว่า ขณะนีบ้ ริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 2,933,261,052 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 2,933,261,050 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ
1 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 จะเป็ นบุคคลผูท้ ่ีมีช่ือปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่ มีสิทธิ เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วันที่
1 ตุลาคม 2564
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ก่อนดาเนินการประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ชีแ้ จงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผูท้ ่ีมาประชุมด้วยตนเองและของผูร้ บั
มอบฉันทะรวมอยู่ในรายการเอกสารที่ตอ้ งแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท ในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน ตามที่ปรากฎตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 11 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
1.

วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนของผูท้ ่มี าประชุมด้วยตนเอง และของผูร้ บั มอบฉันทะ

1.1

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ทั้งนี ้ ในการดาเนินการ
ประชุมในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้
จะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดเข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้ งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ มสาหรับ
การออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ )
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปมุ่ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผูถ้ ือ
หุ้น สามารถแก้ไขคะแนนเสี ยงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ดรับลงคะแนน * หากท าการเลื อ ก "ยกเลิ ก ออกเสียง
ลงคะแนนล่าสุด" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่ านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนน

1.2

กรณีผูร้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายรายให้กดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ

1.3

ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ

1.4

ผูถ้ ือหุน้ มีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็ นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิ ดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
และเมื่อมีการปิ ดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนัน้ ให้ท่ปี ระชุมทราบต่อไป

1.5

ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้ บริษัทได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้
บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

1.6

การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผุถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ คือ
1)

วาระที่ 1, 8 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสีย งข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

2)

วาระที่ 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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3)

วาระที่ 5.2 ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้
จานวนรวมกันตั้งแต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน
การเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 ของการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ น
เงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมตั ิอีก และจะถือ
ว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระอื่นที่ได้รบั อนุมตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิก
2.

การซักถามในห้องประชุม

2.1

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม

2.2

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทาการถามคาถามได้โดยการกด
ปุ่ ม “การส่งคาถาม/Question”เลือกวาระ ที่ตอ้ งการถามแล้วทาการพิมพ์ถามคาถามลงไป แล้วทาการกดที่
สัญลักษณ์ส่งคาถาม หรือสอบถามคาถามด้วยเสียง โดยการกดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทาการถาม
คาถามด้วยเสียง เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทาการกดปุ่ ม
“ส่งคาถาม /SendQuestion”

2.3

ในกรณีท่มี ีคาถามที่เกี่ยวข้องในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
คาถามตามความเหมาะสม

สาหรับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting) ผ่านลิง้ ค์ app หรือ สแกน QR Code มีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 12
หลัง จากจบการชี ้แ จง ประธานฯ กล่ า วต้อ นรับ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม และด าเนิ น การประชุม ตามระเบี ย บวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน
2564
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 27 เมษายน 2564 และได้ส่ ง ส าเนารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วให้แ ก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ”) และกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง ที่ส่ง มาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ในการนี ้ คณะกรรมการเห็ น ว่ ารายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2564 เมื่ อ วัน อังคารที่
27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้อง
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ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวัน
อังคารที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิท
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ นจ านวน 2 บาท จากทุ น จดทะเบียน
จานวน 2,933,261,052 บาท เป็ น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญทีเ่ หลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุ มั ติ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลดทุ น
จดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นทีย่ ังไม่ได้จาหน่ายออก
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564
เมื่ อ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
2,933,261,052 บาท เป็ น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผู้ถื อ หุ้น เดิม ของบริษัท ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ระหว่ า งวัน ที่ 15 – 19 กุม ภาพันธ์
2564 ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออก ทุนจดทะเบียนของ
บริษั ท จะลดลงทั้ง หมดจ านวน 2 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 2,933,261,052 บาท เป็ น
2,933,261,050 บาท แต่จะมีหนุ้ ทัง้ หมดเป็ นจานวน 2,933,261,050 หุน้
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นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 2,933,261,050 บาท (สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น

: 2,933,261,050 หุน้

(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1.00 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 2,933,261,050 หุน้

(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(-)”

โดยแบ่งออกเป็ น

ผู้ด าเนิ น การประชุม จึ ง เสนอให้ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ นจ านวน 2 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 2,933,261,052 บาท
เป็ น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายออก รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริห าร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูม้ ีอานาจใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน 2 บาท จากทุน
จดทะเบียนจานวน 2,933,261,052 บาท เป็ น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
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ของบริ ษั ท โดยการตั ด หุ้ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้จ าหน่ า ยออก รวมถึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบี ย น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจดทะเบี ย นเ สร็ จ สมบู ร ณ์ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เ สนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ น
เงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้ อนุมัติอีก และจะ
ถือว่าวาระทีเ่ กี่ยวเนื่องกับวาระอื่นทีไ่ ด้ รับอนุมัติไปแล้ วเป็ นอันยกเลิก
ทั้ง นี้ หากวาระที่ 3 ถึ ง วาระที่ 9 ไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ง ที่ 2/2564 จะไม่ มี ก าร
พิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป เนื่องจากบริษัทจะไม่ได้ มาซึ่งธุรกิจของ MMD ทาให้ บริษัทยังไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้
เงินที่บริษัทจะได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัททีจ่ ัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วาระที่ 10 ไม่ได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 กรณีดังกล่าวไม่ทาให้ วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ซึ่งได้ รับอนุมัติไปแล้ วเป็ นอัน
เสียไป
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท มอร์ เมดดิ คั ล จ ากั ด จาก บริ ษั ท มอร์
รี เ ทิ ร์ น จ ากั ด (มหาชน) รวมถึ ง การเข้ า ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ข้ อ ตกลงและสั ญ ญา
อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทยอยลงทุนก่อสร้ างโรงเรือนและลงทุนใน
อุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด ภายหลังจากที่บริษัท
ได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
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ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”) จานวน
249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ MMD) จากบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้
ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD (“ธุรกรรม
การซือ้ หุ้นสามัญของ MMD”) และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูก
กัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD นี ้ MMD มีทุน
จดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
และมีทุนชาระแล้ว 25,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 MMD ได้ดาเนินการลดทุนจด
ทะเบียนเป็ น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่ อเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ( Fair Value) ของบริ ษั ท กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ MMD
ที่สดั ส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 371.53 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมลู ค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่
จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมตั ิให้เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ อ อกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท จ านวนไม่ เ กิ น
1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น
มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคา
ตลาดของหุน้ ของบริษัท) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการ
ช าระด้ว ยเงิ น สด ซึ่ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 36.07 ของจ านวนหุ้น ที่ อ อกและช าระแล้ว ทั้ง หมดของบริ ษั ท
(คานวณจากจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD)
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็ นการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัท จะมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้
ซึ่งเป็ นราคาที่อา้ งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงจากมูลค่ าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทเป็ น
ราคาที่ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั ทาให้
คาดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบันค่อนข้างยาก จึ งทาให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ น
หลัก โดยราคาที่ทงั้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับ
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สถานะปั จจุบันของบริษัท โดยบริษัทกาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10
ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใน ราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้ น ของบริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์ข องประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้ นี ้ “ราคาตลาด”
หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เ สนอวาระต่ อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คานวณย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE (“ธุรกรรมการจัดสรร
หุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD”)
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ตามรายละเอียดของ
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดาเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือน
และลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
ทั้งนี ้ ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า ระบบนา้ ประปา ถนน
พืน้ ที่ เป็ นต้น เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงเรือนสาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการ
ก่อสร้างโรงเรือนจะเสร็จสิน้ ภายในปี 2564 และจะสามารถรับรูร้ ายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565
โดยมี ร ายละเอี ย ดของการลงทุน ตามที่ ร ะบุใ นข้อ 3.1 ของ สารสนเทศของบริษั ท เฮลท์ เอ็ ม ไพร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูก
กัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้
สามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด(บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2)
อนึ่ง การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวถือเป็ นรายการซือ้ และรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) ดังนัน้ บริษัทจะต้องขออนุมตั ิการเข้า
ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และจะต้องได้รบั อนุมัติจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับ
ปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD
ดัง กล่ า วเข้าข่ ายเป็ น รายการได้มาซึ่งทรัพ ย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
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ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าว
ด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชี ของ
บริษัทสอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ
373.35 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูง
กว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัด ท ารายงานและเปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ ย วกั บ การเข้า ท ารายการของบริ ษั ท ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(2)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น
ตามที่ ก าหนดในประกาศรายการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์โ ดยจัด ส่ ง รายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผูถ้ ือหุ้ นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และ
การลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่า
การลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท

(3)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD และเพื่ออนุมัติทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง
และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD
โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ และต้องได้รบั อนุมัติจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อ
ตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม
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สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ
การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้า ง
โรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลัง
จากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท
เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลใน
วงจ ากัด และเพื่ อ รองรับ การใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษั ท รุ่น ที่ 2
(HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3) ที่ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
สาหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทาธุ รกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งทีส่ ่ง
มาด้วย 5)
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้น
สามัญของ MMD นั้น จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง
บริษั ท และ MORE (“สั ญ ญาซื้อ ขายหุ้ น ”) รวมถึ ง ข้อ ตกลงและสัญ ญาอื่ น ๆ และเอกสารอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD การลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุน
ในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
(Whitewash) รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ณ วันทาการซือ้ ขายหุน้ สามัญของ MMD ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูก
ทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD และ MMD จะไม่มีภาระ
ผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทาการค้าปกติ

(3)

สานัก งาน ก.ล.ต. อนุมัติ ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่ MORE ซึ่ง เป็ น บุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลัก ทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)

(4)

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นของ MORE มี ม ติ อ นุมัติการขายหุ้น
สามัญของ MMD ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการ
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จัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ มีขอ้ ตกลงกระทาการที่สาคัญว่า MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งกันกับธุรกิจของ MMD
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการทยอย
ลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่
บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD แล้ว โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้าน
บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั
มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ น
ในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมี
มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผนธุรกิจ บริษัทเริ่มมีดาเนินการปรับแผนธุรกิจ
โดยคานึงถึงสิ่งที่เป็ นกระแสและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในปั จจุบันและอนาคต เพราะการที่ธุรกิจจะ
ประสบความสาเร็จได้นนั้ บริษัทจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ในปั จจุบนั ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่
บริษัทจะเข้าไปลงทุนนัน้ ประกอบด้วย
1.การปลูกกัญชาและกัญชง
2. การผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาสารสกัดที่ได้มาจากธุรกิจการเพาะปลูก
3.การบริการทางการแพทย์แผนไทย
4.ธุรกิจเวลเนสและสปา
กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและได้มีการเริ่มดาเนินการไปแล้วซึ่ง
ตอนนีอ้ ยู่ระหว่างการปรับแผนธุรกิจ ณ ตอนนี ้ โครงการหลักที่อยู่ภายใต้การประกอบการของ MMD
ประกอบด้วย
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1.โครงการ HEMP SPACE ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีพืน้ ที่โดยประมาณ 50 ไร่ ทัง้ นี ้ ได้มีผมู้ ีความรู ้
ทางด้านสถาบันด้านการศึกษาและผูม้ ีความเชี่ยวชาญได้ทาการลงพืน้ ที่เพื่อศึกษาและสารวจโครงการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าโครงการนีเ้ ป็ นโครงการที่เหมาะสมต่อการลงทุน
2.โครงการไร่สวุ รรณ ซึ่งเป็ นโครงการที่ MMD ได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. โครงการ Kanabis Club ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนที่MMDร่วมมือกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี ้ บริษัทได้รบั การอนุมตั ินาเข้าเมล็ดพันธุก์ ญ
ั ชงเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัท Herbal Technology Co., Ltd เป็ นบริษัทที่ MMD ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ตอนนีท้ าง
โครงการได้มีการทาบันทึกความเข้าใจกับกรมการแพทย์แผนไทย และกาลังมีการพัฒนาในส่วนอื่นๆ
อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงกับเป้าหมายที่บริษัทอยากที่จะทาให้สาเร็จ รวมทัง้ โครงการนีไ้ ด้มีการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าปลีกเครือข่ายทั่วประเทศ
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ สอบถามสรุปสาระสาคัญดังนี ้
1. นายปิ ยะพงศ์ ปราสาททอง ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชีแ้ จงว่าธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD จะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทดีขนึ ้ หรือไม่
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ชี ้แ จงว่ า การเข้า ลงทุ น ใน MMD นั้น บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ว่ า จะช่ ว ยท าให้ผ ล
ประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ จากการรับรูผ้ ลกาไรผ่าน MMD ในฐานะบริษัทย่อยของ
บริษัท
2. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอให้
บริษัทชีแ้ จงเกี่ ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD
เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังไม่เริ่มธุรกิจ
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงว่า บริษัทได้เปิ ดเผยข้อคานึงและความเสี่ยงในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 66 และ 67 ทั้งนีบ้ ริษัทมีความเชื่อมั่นใน MMD
เพราะตัง้ แต่แรกเริ่มคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็ นผูเ้ ริ่มต้น โครงการของMMD หลังจากนัน้
นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา ได้ชีแ้ จงต่อว่า ณ ปั จจุบนั MMD ได้มีการดาเนินการแล้วในส่วนของการ
ออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีผลงานและแผนการดาเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งมีโครงการภายใน
อาทิเช่น ร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพ ที่ MMD ได้รับคาอนุญาต
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานแล้ว นอกจากนี ้ ในส่วนของการปลูกและการอนุมตั ิในการ
ปลูกกัญชงและกัญชา ณ ปั จจุบัน ยังไม่มีบริษัทใดที่สามารถปลู ก เก็บเกี่ ยว และสามารถนา
ผลผลิตจากการปลูกมาทาการค้าขายและประเมินค่าได้อย่างชัดเจน เพราะในปี นีถ้ ือว่าเป็ นปี แรก
ที่มีการออกกฎหมายมารองรับและอนุมตั ิการประกอบธุรกิจด้านกัญชงและกัญชา เนื่องจากที่ผ่าน
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มานั้นมีเพียงแค่การทาวิจัยของสถาบันการศึกษา การที่บริษัทเข้าไปลงทุนในตอนนีถ้ ือว่าเป็ น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะ MMD มีทุกอย่างที่พร้อมต่อการให้บริษัทเข้าไปทาการลงทุนและเริ่ม
การดาเนินการ รวมถึงตอนนีไ้ ด้มีสถาบันการศึกษาและผูช้ านาญการที่ได้ทาการทดลองปลูกและ
เริ่มเห็นผลในทางที่ดีและคาดว่าจะประสบความสาเร็จ จากเหตุผลที่กล่าวมา บริษั ทเชื่อมั่นว่า
ความเสี่ยงในการลงทุนนั้นมีไม่มากและมั่นใจว่าจะได้รบั ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิ จอย่าง
แน่นอน ทัง้ นี ้ ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าไปตรวจสอบการดาเนินการ
ของ MMD ซึ่งพบว่า การดาเนินงานต่างๆเป็ นไปตามแผนการดาเนินการ
3. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอให้
บริษัทชีแ้ จงว่า บริษัทมีแนวทางคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ สาหรับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้
(Control Dilution) จากการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD อย่างไร
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงว่า เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั จากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากกว่าผลกระทบ
ข้า งต้น เนื่ อ งจากการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ MMD จะเพิ่ ม รายได้ให้กับ บริษั ท ในอนาคตที่ จ ะมีผล
ประกอบการที่จะโตขึน้
4. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอให้
บริษัทชีแ้ จงว่าภายหลังที่ MORE เข้ามาถือหุน้ ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จะมี
การส่งกรรมการเข้ามาบริหารหรือไม่ และจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ MORE เป็ น
การซือ้ ขายหุน้ ในบริษัท MMD แบบซือ้ ขายเด็ดขาด โดย MORE ไม่มีเจตนาที่จะเข้ามาควบคุมหรือ
บริหารกิจการของ MMD อีกต่อไปภายหลังจากการทาธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ ดังกล่าวข้างต้น แม้ว่า
ธุรกรรมจะเป็ นการออกเป็ นหุน้ ใหม่ให้แก่ MORE เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการซือ้ ขายหุน้ MMD
สัญญาจึงได้กาหนดว่า MORE จะไม่ส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาในบริษัท สาหรับการเข้า
ธุรกรรมในครัง้ นี ้
อย่างไรก็ตาม ข้อกาหนดเรื่องการไม่ส่งกรรมการและผูบ้ ริหารเข้าในบริษัทนัน้ เป็ นข้อตกลงเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับหุน้ ของบริษัทซึ่ง MORE จะได้รบั ไปจากการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นีเ้ ท่านัน้ และ
หากในภายหลัง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ในบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญ MORE อาจใช้สิทธิดงั กล่าวในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งของบริษัทได้ โดยข้อตกลงสาหรับ
การเข้า ท าธุ ร กรรมในครั้งนี ้มิ ได้มี ผลบัง คับ เป็ น การจ ากัดสิ ท ธิ ใ นอนาคตของ MORE ในกรณี
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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5. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอให้
บริษัทชีแ้ จงว่า ภายหลังจากบริษัทเข้าทาธุรกรรมซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แล้วนัน้ บริษัทจะมีการ
ลงทุนในการก่อสร้างโรงเรือน คิดเป็ นเงินลงทุนประมาน 134 ล้านบาท เงินลงทุนครัง้ นีจ้ ะถือว่า
เป็ นภาระของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีความพร้อมเพียงใดเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุน
สะสมอยู่
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ชีแ้ จงว่า บริษัทยังคงมีเงินทุน เหลือในปริมาณพอสมควร จึงคิดว่า
จานวนเงินลงทุนมูลค่า 134 ล้านบาทนัน้ ไม่ได้เป็ นภาระต่อบริษัทและการลงทุนในครัง้ นีเ้ ป็ นการ
ทยอยลงทุน ซึ่ งหมายความว่าบริษัทอาจไม่มีเหตุท่ีจะต้องใช้เงินลงทุนจานวนนีท้ ั้งหมด และ
ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดในส่วนผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ผูถ้ ือหุน้
นายธิบดี มังคะลี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเกิดการรวมมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ลดมูลค่าที่ตราไว้
ของหุน้ และล้างผลขาดทุนสะสม บริษัทจะมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประมาณ 300 ล้านบาทก่อนออก
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทาให้บริษัทมีศกั ยาภาพในการหาเงินกูไ้ ด้
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE และการลงทุน
ก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรื อ คณะกรรมการบริหาร หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริห าร หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร เป็ น ผู้ มี อ านาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนใน
อุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชาซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการ
เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ และการลงทุนก่อสร้าง
โรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134
ล้านบาท การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าว
ตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการซือ้ หุ้นสามัญ ของ MMD จาก MORE และการลงทุน
ก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรื อ คณะกรรมการบริหาร หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริห าร หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร เป็ น ผู้มี อ านาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนใน
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ปลู ก กั ญ ชงและกั ญ ชาซึ่ ง มี มู ล ค่ า การลงทุ น รวมประมาณ 134 ล้ า นบาท
ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ และการลงทุน
ก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วน
ได้เสีย
ทั้ ง นี ้ จากรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 ซึ่ ง เป็ นวั น ก าหนดรายชื่ อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) ไม่มีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มัติการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทจานวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจด
ทะเบี ย นเดิม จานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุ นจดทะเบีย นจ านวน 6,882,785,325 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนจ านวน 3,949,524,275 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ต ราไว้หุ้ นละ 1 บาท
เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ HEMP-W2 เพื่ อ จั ด สรรให้แ ก่ ผู้ ถื อหุ้น เดิ มของบริ ษัทตามสัดส่วน
(Right Offering) และพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม แจ้ ง ให้ ท่ี ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทรา บว่ า ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบ ริ ษั ท
ครั้ง ที่ 8/2564 เมื่ อ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 3,949,524,275 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 6,882,785,325 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 3,949,524,275 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท มูลค่าหุน้
ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ (2) รองรับ
การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท รุ่ น ที่ 2 (HEMP-W2)
(“ใบส าคัญ แสดงสิทธิ HEMP-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights
Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท
ครั้ง ที่ 8/2564 เมื่ อ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 6,882,785,325 บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้า
บาท)
แบ่งออกเป็ น

: 6,882,785,325 หุน้

(หกพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้า
หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1.00 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 6,882,785,325 หุน้

(หกพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้า
หุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

-”

โดยแบ่งออกเป็ น
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ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท จานวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,933,261,050
บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจ านวน 6,882,785,325 บาท และพิ จ ารณาอนุมัติ แ ก้ไขเพิ่ มเติม หนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และเห็ น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารมอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริษัทจานวน 3,949,524,275
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325
บาท และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั
มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่ง
ของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอีย ดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 3,949,524,275 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จานวน 1,655,262,500 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อ
จั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right Offering) จ านวน
2,294,261,775 หุ้น

วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม แจ้ง ให้ท่ี ป ระชุม ทราบว่ า ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 8/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
จาก MORE ของบริษัทตามวาระที่ 3 ข้างต้นนัน้ ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564
จึงได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า
รวม 200,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement:
PP) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD โดย MORE จะนาหุน้ สามัญของ
MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่
จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) มาชาระเป็ นค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชาระด้วย
เงินสด
อนึ่ ง เนื่ อ งจากบริษัทมีข าดทุน สะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564
บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท
โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
ทั้งนี ้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE
ดัง กล่ าว เป็ น การเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจงให้แ ก่บุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอ
ขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของ
หุน้ ของบริษัท) โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษทั ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ
0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทเป็ นราคาที่ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริง
ของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั ทาให้คาดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้าง
ยาก จึงทาให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาที่ ทั้งสองฝ่ ายตกลงกันเป็ น
ราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปั จจุบันของบริษัท โดยบริษัท
กาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ตามประกาศ
ทจ. 72/2558 และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู้ ือ
19

หุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว
นอกจากนี ้ แม้บริษัทจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รบั อนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่ กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย
ทัง้ นี ้ ราคาตลาดสาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MORE คานวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE เป็ นบุคคลในวงจากัด คื อ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.68 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี ้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้ ของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่หา้ มมิให้ MORE ขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทาการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน MORE จึงจะสามารถทยอยขาย
หุน้ ที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ ขายทัง้ หมดจะสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม
2565 (ขึ น้ อยู่กับ ความสมบูรณ์ของเงื่ อนไขบังคับก่ อนตามสัญ ญาซือ้ ขายหุ้น ) และภายหลังจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทน
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
นอกจากนี ้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กาหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิ
คัล จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ บริษัท มอร์
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เมดดิคลั จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์
รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษัท รุ่น ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่ ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F 53-4) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4) ที่ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 1,655,262,500 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลใน
วงจากัด ได้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) และเห็นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ
ออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดาเนินการดังนี ้
(1)

การกาหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และวิธีการชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน (โดยอาจ
พิจารณากาหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้ เป็ นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้ง
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ ยวข้องต่อตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ

(2)

การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคาขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และ
ส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและ
หลัก ฐานดังกล่ าวต่อ กระทรวงพาณิ ชย์ สานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ หน่ ว ยงาน
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และการน าหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดของบริษัท
สาเร็จลุล่วงไปได้

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิด เห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ อ นุ มัติ ก ารออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
3,949,524,275 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) จานวน 1,655,262,500 หุน้ และพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท
หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการ
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บริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน โดยไม่ นั บ ส่ ว นของ
ผู้ถือ หุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี ้ จากรายชื่อ ผู้ถือ หุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็ นวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) ไม่มีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ นอกจากนี ้ ต้องไม่มีผูถ้ ือหุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นใน
ราคาดังกล่าว

วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทาง
การเงิ น ในการขยายธุ ร กิ จ ในอนาคตและส ารองเป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในกิ จ การ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
177,849,750 หุน้ (จานวนหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็ นจานวนไม่เกิน 2,294,261,775 หุน้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น ใน
อัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคานวณจาก
จานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อ
ชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ
-0.00- บาท
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ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ การกาหนดสิทธิในการได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ
บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชย
ขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วตามวาระที่ 7 และ ตามวาระที่ 9 จะส่งผลให้จานวนทุนจดทะเบี ยน และ
จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่
(บาท) ตราไว้

หลังการเปลี่ยนแปลง หลังการลดทุน
มูลค่าที่
โดยการลดมูลค่า
(บาท) ตราไว้
ทีต่ ราไว้ (บาท)

ทุนจดทะเบียน

6,882,785,325

6,882,785,325

533,549,250

มูลค่าที่ตราไว้

1

12.90

1

จานวนหุน้ จดทะเบียน

6,882,785,325

533,549,250

533,549,250

จ านวนหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม

2,294,261,775

177,849,750

177,849,750

ทุนที่ออกเพื่อรองรับการ
ใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2
ทั้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่ม ทุน (F53-4) (สิ่ ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 4)
สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 8) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่
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จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ
รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอ
ขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้
กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1)

จัดเตรียมข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งกาหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็ นต้น

(2)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วงทุกประการ

(5)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมี
อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย นเพื่ อ ให้ก าร
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(6)

กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 2,294,261,775
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่
จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ
24

รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอ
ขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้
กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
ผู้ด าเนิ น การประชุม แจ้งให้ท่ี ป ระชุม ทราบว่า ตามที่ ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 8/2564
เมื่ อ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั้ง ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,949,524,275
บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
3,949,524,275 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement) สาหรับใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE
จานวน 1,655,262,500 หุน้ และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) จานวนไม่เกิน 2,294,261,775 หุน้ ตามที่
ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้นนัน้ จะทาให้ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัดได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็ นผลทาให้ MORE ข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่รอ้ ยละ 25 และมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัท ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดย
อาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดยอาศัย
มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงั กล่าวมิ
ให้นับ รวมการออกเสี ย งของบุ ค คลตามมาตรา 258 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน
(concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี ้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือ
หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (Whitewash) ของ MORE รวมถึงทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้
ความเห็นตามที่กาหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวเห็นว่าการขอ
ผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื อ้ หลักทรัพ ย์ทั้ง หมดของบริษัท โดยอาศัย มติ ท่ีป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ของบริษัท
(Whitewash) ของ MORE มีความเหมาสมและเป็ นประโยชน์กบั บริษัท โดยรายละเอี ยดความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดยอาศัย
มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
นอกจากนี ้ MORE ได้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศ Whitewash ให้แก่สานักงาน
ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมัติให้
ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 7) ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และสานักงาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัดเสร็จสิน้ MORE จะถือหุน้ ในบริษัท จานวน 1,655,262,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของ
บริษัท ดังนี ้ MORE จะสามารถถือหุน้ ของบริษัท และ/หรือ ได้รบั การจัดสรรหุน้ ของบริษัทเพิ่มเติมใน
อนาคตอีกไม่เกินร้อยละ13.93 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท จึงจะไม่มีหน้าที่ท่ี
ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ
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ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี ้ MORE
จะถือหุน้ ในบริษัท จานวน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07
ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท ดังนี ้ MORE จะได้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตั ิการขอผ่อน
ผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท (Whitewash) ของ MORE และพิจารณาอนุมตั ิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบ
อานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิ ดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิ จ การโดยอาศั ย มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น (Whitewash) และพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสี ย ง
ลงคะแนนของผู้ถือ หุ้นที่เ ป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ข อผ่อ นผันหรือ บุคคลที่กระท าการ
ร่วมกัน (concert party) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อ
ผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
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ทัง้ นี ้ จากรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ หุน้ ที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผัน
หรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน
(concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวที่มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่า
หุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุ มัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้ของบริษัท
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่
10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ น
มูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ (บาท)

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท)

ทุนจดทะเบียน*

6,882,785,325

6,882,785,325

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

4,588,523,550

4,588,523,550

1.00

12.90

จานวนหุน้ จดทะเบียน*

6,882,785,325

533,549,250

จานวนหุน้ ชาระแล้ว

4,588,523,550

355,699,500

มูลค่าที่ตราไว้

หมายเหตุ *

จานวนทุนจดทะเบียนและจานวนหุน้ จดทะเบียนภายหลัง (1) การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั
ไม่ ไ ด้จ าหน่ า ยจ านวน 2 หุ้น ตามที่ ป รากฏในวาระที่ 2 และ (2) การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจ านวน
3,949,524,275 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุน้ เพื่อ (1) จัดสรร
ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) และ (2) รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดง
สิทธิHEMP-W2 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 และภายหลังการจัดสรรหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด

ทั้งนี ้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นหุน้ ละ
12.90 บาท จะส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ บางรายมีเศษหุน้ เดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็ นหุน้ ใหม่ซ่ึง
เศษหุน้ เดิมในจานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิง้ ไป โดยในการคานวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ ตราไว้
และการปั ดเศษหุน้ เดิมนัน้ บริษัทจะมอบหมายให้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูด้ าเนินการ ทัง้ นี ้ เพื่อ
รักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บางรายที่ได้รบั ผลกระทบสิทธิจากการปั ดเศษหุน้ เดิมดังกล่าว บริษัทยินดีชดเชย
ค่าเศษหุน้ เดิมที่ถูกปั ดทิง้ ในราคาต่อหุน้ เท่ากับราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 โดยผูถ้ ือหุน้
แต่ละรายที่ได้รบั ผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ ได้ท่สี านักงานของบริษัท เลขที่ 19
ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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ภายใน 1 เดื อ นนับแต่วัน ที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ต ราไว้ของบริษัท มีผล หากผู้ถื อหุ้นที่ ได้รับ
ผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ รายนัน้ สละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริษั ท ข้า งต้น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 6,882,785,325 บาท (หกพั น แปดร้อ ยแปดสิ บ สองล้า น
เจ็ ด แสนแปดหมื่ น ห้า พัน สามร้อ ย
ยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 533,549,250 หุน้
(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 12.90 บาท
(สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 533,549,250 หุน้
(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
: -ไม่มี-”
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ ย นแปลงมูลค่ าหุ้นที่ ต ราไว้จากเดิ มมูลค่ าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ น มูลค่ า หุ้น ละ 12.90 บาท และ
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวม Par และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอานาจจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจ ในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ
ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ สอบถามสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายปิ ยะพงศ์ ปราสาททอง ขอให้บริษัทชีแ้ จงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ดังกล่าวส่งผลให้จานวนหุน้
ลดลงหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการชดเชยให้ผถู้ ือหุน้ อย่างไร
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ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ดังกล่าวจะส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ บางรายมีเศษหุน้
เดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็ นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิง้ ไป
โดยในการค านวณเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ แ ละการปั ด เศษหุ้น เดิ ม นั้น บริ ษั ท จะ
มอบหมายให้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูด้ าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บาง
รายที่ได้รบั ผลกระทบสิทธิจากการปั ดเศษหุน้ เดิมดังกล่าว บริษัทจะชดเชยค่าเศษหุน้ เดิมที่ถูกปั ดทิง้ ใน
ราคาต่อหุน้ เท่ากับราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วัน
ทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่ได้รบั
ผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ ได้ท่ีสานักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่
วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ต ราไว้ของบริษัทมีผลตามที่บริษัทได้ชีแ้ จงไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หน้า 20 ผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับเงินชดเชยได้ในราคา 69 สตางค์ต่อหุน้
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1.00
บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท และพิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบี ย น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจดทะเบี ย นเสร็ จ สมบู ร ณ์ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เ สนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการโอนเงินทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 23,724,561.84 บาท (โดยบริษัทไม่มีทนุ สารองอื่น)
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จานวน (1,490,429,326.32) บาท ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอนาคตได้เมื่อบริษัทมีกาไรสุทธิ
และกระแสเงินสดเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ก่อนการโอนทุนสารองตาม
องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุน้
กฎหมายเพื่อชดเชยขาดทุน
(หน่วย:บาท)
สะสม (บาท)
ทุนจดทะเบียน*
2,933,261,052
ทุนชาระแล้ว
2,933,261,050
ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้
(1,311,377,796.88)
เงินทุนสารองตามกฎหมาย
23,724,561.84
ขาดทุนสะสม
(1,490,429,326.32)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
155,178,488.64
หมายเหตุ *

หลังการโอนทุนสารอง
ตามกฎหมายเพือ่ ชดเชย
ขาดทุนสะสม (บาท)
2,933,261,052
2,933,261,050
(1,311,377,796.88)
(1,466,704,764.48)
155,178,488.64

จานวนทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 3,949,524,275 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุน้ เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการโอนเงินทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502
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ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้ร ับ การอนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจานวน 6,882,785,325 บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วจานวน 4,588,523,550บาท เป็ น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและ
ผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้ของบริษัท
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่
10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
6,882,785,325 บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 4,588,523,550
บาท เป็ น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า ที่ ต ราไว้ข องหุ้น จากเดิ ม มูล ค่ า หุ้น ละ
12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมี
จานวนหุน้ จดทะเบียนคงเดิมเท่ากับ 533,549,250 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียน
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)

ก่อนการปรับ

เปลี่ยนแปลง

หลังการปรับ

533,549,250
12.90
6,882,785,325

(11.90)
(6,349,236,075)

533,549,250
1.00
533,549,250

355,699,500
12.90
4,588,523,550

(11.90)
(4,232,824,050)

355,699,500
1.00
355,699,500

ทั้ ง นี ้ มี อ งค์ป ระกอบส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ภายหลั ง การเสนอขายหุ้ น แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน
1,655,262,500 หุน้ มูลค่า 200,000,000 บาท และหลังการโอนเงินทุนสารองตามกฎหมาย เพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามรายละเอียดดังนี ้
องค์ประกอบส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (หน่วย:บาท)

ก่อนการลดทุน

เปลี่ยนแปลง

หลังการลดทุน

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

4,588,523,550.00

(4,232,824,050.00)

355,699,500.00

ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้ *

(2,766,640,296.88)

2,766,640,296.88

-

ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

(1,466,704,764.48)
355,178,488.64

1,466,183,753.12
-

(521,011.36)
355,178,488.64
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หมายเหตุ* ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้ จานวน (2,766,640,296.88) บาท ประกอบด้วย
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
(1,311,377,796.88)
ส่วนต่ามูลค่าหุน้ จากการเสนอขายหุน้ แบบเฉพาะเจาะจง
จานวน1,655,262,500 หุน้ มูลค่า 200,000,000 บาท
(1,455,262,500.00)
รวม
(2,766,640,296.88)

บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้นแล้วจึงจดทะเบียนลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท
เป็ น 1.00 บาท (การลด Par) เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมตามรายละเอียดในวาระนี ้ เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมีมลู ค่าที่ตราไว้ (Par) ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทั้งนี ้ ภายหลังการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะส่ง
หนังสือแจ้งการลดทุนให้กบั เจ้าหนีต้ ่าง ๆ และจะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็ น
ลาดับถัดไป
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 533,549,250
บาท

(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

: 533,549,250 หุน้

(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 533,549,250 หุน้

(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบหุน้ หุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(-)”

โดยแบ่งออกเป็ น

นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325
บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุน จดทะเบี ยนช าระแล้วจ านวน 4,588,523,550 บาท เป็ น
355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุ้ นละ 12.90 บาท เป็ น
1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
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ของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริห าร หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่กี รมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ มี อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามค าสั่ ง ของ
นายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ สอบถามสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายปิ ยะพงศ์ ปราสาททอง ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชีแ้ จงว่าการลดทุนจดทะเบียน
ครัง้ นีเ้ ป็ นการดาเนินการเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 หรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงว่า เป็ นการดาเนินการเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 6,349,236,075
บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325 บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วจานวน 4,588,523,550บาท เป็ น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุน
สะสมของบริษั ท และพิ จ ารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่ ม เติ มหนัง สื อ บริคณห์สนธิ ข องบริษัท ข้อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ ข องบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เ สนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวนไม่เกิน 177,849,750 หุ้น
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่ นทาง
การเงิ น ในการขยายธุ ร กิ จ ในอนาคตและส ารองเป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในกิ จ การ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จานวนไม่
เกิน 177,849,750 หน่วย (คานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการ
รวมหุน้ ตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท
และมีราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เท่ากับ 15.00 บาทต่อหุน้
บริษัทกาหนดราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
(Rights Offering) ในราคา 15.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งอ้างอิงจากแผนการลงทุนที่บริษัทมีความตัง้ ใจนาเงิน
ลงทุนประมาณ 2,668 ล้านบาทไปใช้ในการดาเนินธุรกิจกัญชง กัญชารวมถึงธุรกิจด้านการส่งเสริม
สุขภาพ (Healthcare & Wellness) แบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 ของสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จะซือ้ หุ้น สามัญ ของบริษัท รุ่น ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 3) ซึ่ง
แผนการลงทุนจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และเงินที่บริษัทได้รบั จากการใช้สิทธิ HEMP-W2 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว รวมถึงบริ ษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาใช้
สิทธิท่ี 15.00 บาทต่อหุน้ มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั

จานวนหุน้ ชาระ
แล้ว (หุน้ )
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
ราคาตลาดจาก
การคานวณ
(บาทต่อหุน้ )

ก่อนเสนอขาย
Private
Placement
ตามข้อ 3.1 (1)
2,933,261,050

หลังเสนอขาย
Private
Placement
ตามข้อ 3.1 (1)
4,588,523,550

หลังรวมพาร์ หลังลดพาร์เป็ น
เป็ น
1 บาทต่อหุ้น
12.90 บาทต่อ
หุ้น
355,699,500
355,699,500

1.00

1.00

12.90

1.00

0.68

0.48

6.19

6.19

หมายเหตุ : * พิจารณาจากข้อมูลการคานวณในข้อ 3.1 (1) ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์
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รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)

จากตารางข้า งต้น ภายหลั ง การเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ใ ห้บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private
Placement) ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จะทาให้ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่
ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จะเท่ากับ 0.48 บาท ตามข้อมูลการคานวณในข้อ
3.1 (1) ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 3)
ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ
12.90 บาท จะทาให้จานวนหุน้ ชาระแล้วของบริษัทลดลง 12.90 เท่า ซึ่งส่งผลให้ราคาตลาดหลังรวม
พาร์ เพิ่มขึน้ 12.90 เท่า เป็ น 6.19 บาท (แม้ว่าต่อมาจะมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่า
หุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท แต่จานวนหุน้ ชาระแล้วคงเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด)
จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัทที่เกิดจากการเสนอ
ขายหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากการรวมพาร์เป็ น 12.90 บาทต่อหุน้ การลดพาร์เป็ น 1.00 บาทต่อหุน้ ประกอบกับผลการดาเนินงาน
ภายหลังการซือ้ MMD ซึ่งคาดว่าจะทาให้บริษัทมีรายได้ในปี 2565 – 2567 ประมาณ 218-220 ล้าน
บาทต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการของบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 2 เท่าของรายได้รวมจานวน
109 ล้า นบาทในปี 2563 จึ ง มี ค วามเห็ นว่ าราคาใช้สิท ธิ ท่ี 15.00 บาทต่ อ หุ้น มี ค วามเป็ น ไปได้และ
เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคานวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทั้ง
จานวน ทัง้ นี ้ การกาหนดสิทธิในการได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียน
เปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริ ษั ท ตามวาระที่ 8 และการลดทุ น เพื่ อ ชดเชยขาดทุน สะสม
เรียบร้อยแล้วตามวาระที่ 10 ข้างต้น จะส่งผลให้จานวนทุนจดทะเบียนและจานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้ จดทะเบียน
จ านวนหุ้น สามัญ เพิ่ ม
ทุ น ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
HEMP-W2

ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทีต่ ราไว้ (บาท)
6,882,785,325
1
6,882,785,325
2,294,261,775

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท)
6,882,785,325
12.90
533,549,250
177,849,750

หลังการลดทุน
โดยการลดมูลค่า
ทีต่ ราไว้ (บาท)
533,549,250
1
533,549,250
177,849,750

ทัง้ นี ้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะถูกยกเลิก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุน้ ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หากบริษัทไม่สามารถดาเนินการธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้เสร็จสิน้ หรือ
จานวนหุน้ ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ
อนึ่ ง เมื่ อ มี ก ารใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ของใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 เป็ น เงิ น สูงสุดเป็ น จานวน
ประมาณ 2,668 ล้านบาท (โดยแผนการใช้เงินจานวนนี ้ ขึน้ อยู่กบั จานวนเงินที่บริษัทจะได้รบั ในอนาคต
ซึ่ง เมื่ อ มี ค วามแน่ น อนของเงิ น ที่ บ ริษั ท จะได้รับ บริษั ท จะด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ก ารได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์ ก่อนดาเนินการต่อไป นอกจากนี ้ หากสภาวการณ์และจานวนเงินที่บริษัทได้รบั เปลี่ยนแปลง
ไป บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดาเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
ต่อไป) ทั้งนี ้ รายละเอียดเบือ้ งต้นของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สรุปสาระสาคัญดังนี ้

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

1. การปลูก กัญ ชง, เพื่ อ ส าหรั บ การขยายธุ ร กิ จ การปลู ก กั ญ ชง, กั ญ ชา,
กั ญ ช า , ก ระ ท่ อ ม กระท่อม และสมุนไพรอื่น ๆ (ซี่งเป็ นวงเงินเพิ่มเติมจาก
และสมุนไพรอื่น ๆ มูลค่ า การลงทุน รวมประมาณ 134 ล้า นบาท) ซึ่ง บริษัท
คาดว่าจะเริ่มดาเนินการในปี 2565 โดยบริษัทวางแผนที่จะ
ดาเนินการภายใต้บริษัทย่อย เพื่อรองรับเรื่องของการปลูก
ทัง้ แบบ Indoor และ Outdoor ภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ
บันทึกข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ
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เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
400

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของ
รัฐทัง้ ในปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต รวมถึง
- Hemp Seed Oil การปลูกกัญชงแบบ Out Door เพื่อเก็บ
เมล็ดมาสกัดเอานา้ มัน และสกัดเอาโปรตีนจากกากของ
เมล็ด โดยบริษัทได้วางแผนจะดาเนินการร่วมกับสหกรณ์
การเกษตร และ/หรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เพื่ อ จัด ท าบัน ทึ ก
ข้อ ตกลงเพื่ อ สนับ สนุ น และเป็ น ประโยชน์ใ นการยื่ น ขอ
อนุญาตปลูกกัญชงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ทัง้ ที่ดาเนินการแล้วและที่ยงั อยู่ระหว่างดาเนินการ
- Hempseed โดยบริษัทได้วางแผนจะดาเนินการนาเข้า
การจาหน่าย และการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดกัญชง
เพื่อแจกจ่ายและปลูก โดยดาเนินการภายใต้กฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทงั้ ที่ดาเนินการแล้วและที่ยงั อยู่
ระหว่างดาเนินการ
2. การพั ฒ นาและ เพื่อสาหรับการวิเคราะห์และวิจยั , การสกัดและพัฒนาสาร
ขยายผลิตภัณฑ์
สกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จะเริ่มดาเนินการในปี
2565 เช่นเดียวกัน โดยในงบประมาณนี้ จะเป็ น
-

งบประมาณสาหรับโรงสกัด อยู่ท่ีประมาณ 100 ล้าน
บาท

-

งบประมาณส าหรั บ ห้ อ งแลปและงานวิ จั ย อยู่ ท่ี
ประมาณ 100 ล้านบาท

-

งบประมาณสาหรับการพัฒนาและขยายผลิต ภัณฑ์
อยู่ท่ีประมาณ 500 ล้านบาท โดยจะแบ่งผลิตภัณฑ์
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา, กลุ่มอาหารเสริม และ
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มอาหารและเครื่องดืม่
จะแบ่ ง ออกเป็ น 4 หมวดย่ อ ย ได้แ ก่ สาหรับ บุค คล
ทั่วไป, ผูป้ ่ วย, ผูส้ งู อายุ และเด็ก โดยบริษัทวางแผนที่
จะด าเนิ น การภายใต้บ ริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บัน ทึ ก
ข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ
(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกบั สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
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700

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ของรัฐทัง้ ในปั จจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต
เช่นเดียวกัน
3. ด้ า นการแพทย์ เพื่อสาหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะ
และสุขภาพ
เริ่ ม ด าเนิ น การในปี 2565 ประกอบไปด้ว ย คลิ นิ ก ทาง
การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์
ฟื ้ นฟูสุขภาพผูส้ ูงวัย ศูนย์ดูแลผูส้ ูงวัย (Wellness Center/
Anti -aging) รวมถึ ง ศู น ย์ พั ก ฟื ้ น (Care giver) ซึ่ ง เป็ น
สถานพยาบาลส าหรับ พัก ฟื ้ น ของผู้สูง อายุ จ ากการท า
หัต การต่ า ง ๆ ทางการแพทย์ และบู ร ณาการกายภาพ
ไม่เพียงแต่เป็ นการพักฟื ้ นเท่านั้นแต่ยังเป็ นสถานบริการ
สาหรับพักพิงของผูส้ ูงอายุท่ีวางแผนเกษี ยณอายุอีกด้วย
โดยความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร คณะ
สาธารณสุข ศาสตร์ ซึ่ง อยู่ร ะหว่ า งการวางแผนและวาง
กลยุทธ์ต่าง ๆ
โดยโครงการต้น แบบด าเนิ น การภายใต้ บริษั ท เมดิ คัล
เอ็ ม ไพร์ จ ากั ด (Medical Empire Co., Ltd.) เป็ นบริ ษั ท
ย่อยของบริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ 65% คิดเป็ นเงิน
ร่ว มจัด ตั้ง จ านวน 6.5 ล้า นบาท ของทุน จดทะเบี ย น 10
ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์
ทางเลือก Wellness & Spa ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ (New business) ของบริ ษั ท โดย
ภายในโครงการแบ่งการดาเนินธุรกิจเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ (1)
Retreat Wellness Center (2) Medical Services Clinic
และ (3) Online & Offline Retail Shop ภายใต้ ก ารให้
ค าปรึก ษาสุข ภาพโดยแพทย์ผู้เ ชี่ ย วชาญ และผู้บ ริ ห าร
สหคลิ นิ ก ที่ ไ ด้รับ การรับ รองจากกระทรวงสาธารณสุข
(2019) ทัง้ นี ้ บริษัทได้รายงานการจัดตัง้ บริษัทย่อย (บริษัท
เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2564
ในการนี ้บ ริษั ท วางแผนที่ จ ะขยายออกเป็ น สาขาต่ า ง ๆ
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โครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

รายละเอียดของโครงการ
เพิ่ ม อี ก ในอนาคต โดยในการด าเนิ น การธุ ร กิ จ นี ้ก็ จ ะ
ด าเนิ นการภายใต้บริษัทย่อ ย และ/หรื อ บัน ทึ ก ข้อตกลง
และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ
ที่ มี กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ใน
ปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต
นอกจากนี ้ จะมีการพัฒนาระบบTelemedicine เป็ นระบบ
การให้บ ริ ก ารติ ด ตามและรัก ษาแพทย์แ ผนไทย แพทย์
ทางเลือก ผ่านทางออนไลน์ อาจจัดตัง้ เป็ นบริษัทย่อยใหม่
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Platform ให้สอดคล้องกับการ
ใช้ขอ้ มูล HIS และไม่ขดั กับกฎหมาย PDPA

4. เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้สาหรับธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare
และขยายการลงทุน & Wellness) โดยแบ่ ง เป็ น เงิ น ทุน หมุน เวีย นจ านวน 743
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ล้านบาท และ เงินทุนสาหรับการขยายกิจการจานวน 300
ล้านบาท

1,043

รวม

2,668

บริษัทคาดการณ์ว่าภายหลังจากที่ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสิน้ แล้ว บริษัทจะเริ่ม
ดาเนินการตามโครงการข้างต้นในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการใช้
สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่กาหนดให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และ
ธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ภายในเวลา 2 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี ้ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการที่สาคัญเบือ้ งต้นสาหรับธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดเวลาโดยประมาณ

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
เข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

10 กันยายน 2564

2.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทา
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

26 พฤศจิกายน 2564
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ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดเวลาโดยประมาณ

3.

บริษัทได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออก
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด เพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้น
ของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด

เดือนธันวาคม 2564

4.

บริ ษั ท จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นกับ กระทรวง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุม
พาณิชย์
ผูถ้ ือหุน้ มีมติ

5.

บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE เพื่อ เดื อ นมกราคม 2565 (ขึ น้ อยูกับ
ชาระค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญใน MMD
ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับ
ก่ อ นตามสั ญ ญาซื ้ อ ขายหุ้ น )
ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจาก
วั น ที่ มี ม ติ อ นุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้

6.

บริ ษั ท จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ ว กั บ ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ บริ ษั ท
กระทรวงพาณิชย์
ได้รบั ชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน

7.

บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ โดยการรวม ภายใน 7 วั นนั บแต่ วั นที่ จ ด
par กับกระทรวงพาณิชย์
ทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระ
แล้ว กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์เ สร็ จ
สมบูรณ์

8.

บริษัทจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม

เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 2 เดือน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ แ จ้ ง เจ้ า หนี ้ ข อง
บริษัท ซึ่งการจดทะเบียนลดทุนจะ
เกิ ดขึ ้นภายหลั งการด าเนิ น การ
ตามธุรกรรมข้อ 6 และ ข้อ 7

9.

วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนด
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 หลังจากบริษัท
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
MORE แล้ว
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ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดเวลาโดยประมาณ

10.

บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริ ษั ท เพื่ อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) รุ่น ที่ 2 (HEMPW2)

18 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 8/2564 เห็ น สมควรให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 ได้ทกุ ประการ รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร
เพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง
(1)

จัดเตรียมข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งกาหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็ นต้น

(2)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการออก
และจั ด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ฯ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วงทุกประการ

(5)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมี
อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย นเพื่ อ ให้ก าร
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(6)

กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจั ดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2
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ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้
จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติ อนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพื่อ
จั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right Offering) จ านวนไม่ เ กิ น
177,849,750 หน่วย และพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจใน
การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออก
และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

1,946,557,502
0
0
0
1,946,557,502

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00

หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้ร ับ การอนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ สอบถามสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
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นายปิ ย ะพงศ์ ปราสาททอง ผู้ถื อ หุ้น มาประชุม ด้วยตนเอง ขอให้บ ริษัทชี ้แจงว่า การบัง คับใช้ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. 2564 ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็ นต้นไป บริษัทจะได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินงานของธุรกิจกั ญชงกัญชา
อย่างไร
นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ได้ชีแ้ จงว่า การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็ นผลดีต่อ
ธุรกิจกัญชงกัญชาและพืชเสพติดเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายเก่า เนือ้ ความส่วนใหญ่จะเป็ นการปิ ด
กัน้ และปิ ดโอกาสของบริษัทเอกชนในการเข้าไปลุงทนหรือเริ่มลงทุนในธุรกิจประเภทพืชเสพติด ซึ่งเมื่อ
มีการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กฎหมายเก่าต่างๆจะถูกยกเลิกลง ในการนี ้ จะทาให้การ
ด าเนิ น งานของบริษั ทมี ความคล่ องตัวมากขึ น้ อย่ า งไรก็ ตาม ยัง คงต้อ งคอยติ ดตามการออกของ
กฎกระทรวงต่าง ๆ ในอนาคต
ผู้ดาเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วมประชุม
ปิ ดประชุมในเวลา 9.25 น.

-พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ว-

____________________ ประธานที่ประชุม

_______

( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )
ประธานกรรมการบริษัท

-นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์-

_______

____________________

( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )
เลขานุการบริษัท
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เลขานุการที่ประชุม

