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 หมายเหต ุ: 
1. ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมโปรดด าเนินการตามขั้นตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ Inventech Connect 

(Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 และ 8) และกรณีตอ้งการมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9) 
2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.เป็นตน้ไป และสิน้สดุการลงทะเบียนวนัที่ 

28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชมุ 
3. บริษัทจะด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรบัผูถ้ือหุน้ เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 
2. ประวตัิของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ของ บรษิัทฯ

4. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565

5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้

6. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้

7. ขอ้ก าหนด กติกา วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น

8. วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข (แนะน าใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ) (สามารถ download

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจ้าก www.hempcorp.co.th)

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 26
กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่  28 เมษายน 2565 
เวลา 08.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งและก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) 
ในวนัองัคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกประชมุผ่านอิเล็กทรอนิกส ์บรษิัทแนะน าใหท้่านมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการ
เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 
26 พฤศจิกำยน 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2564 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งให ้
ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุตามที่เสนอทกุประการ 
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 
และรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการ
จดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ที่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ   โดย
รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ และรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

รำยกำร ปี 2564 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม (บาท) 1,425,586,596.72 80,344,920.84 

หนีสิ้นรวม (บาท) 195,799,622.81 102,178,975.55 

ส่วนของผุถื้อหุน้รวม (บาท) 1,229,786,973.91 (21,834,054.71) 

รายไดร้วม (บาท) 125,025,037.02 109,129,660.35 

ก าไรสทุธิ (บาท) (61,424,496.95) (28,367,594.32) 

ก าไร ต่อ หุน้ (บาท/หุน้) (0.213) (0.374) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรบัทราบผลการด าเนินงานตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้น
จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั และตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ ขอ้ 40 ซึ่งก าหนดไวว้่า “หา้มมิใหบ้รษิัทแบ่งเงินปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากปัน
ผลจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ มิใหจ้่ายเงินปันผลใดๆ” ทัง้นี ้ณ 
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วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบและเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
เนื่องจากบรษิัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสม 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 16 ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จาก
ต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหน่ึงในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้ านวนที่ใกลเ้คียงกนักบัหนึ่งในสาม 
(1/3) แต่ไม่เกินหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมำด้วย 6 

 กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ มีจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1. นายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชยว์งศ ์

 
2. นายสิทธิชยั  เกษรสมบตัิ  
3. นางศภุากร  ฉั่วศิรพิฒันา  

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการความเส่ียง 
กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 

 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุ รวมถึงเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ระหว่างวนัที่  1 
ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุขา้เป็นวาระ
การประชมุหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 3 คน ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ตาม
รายชื่อดงัต่อไปนี ้  

 1) นายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชยว์งศ ์  กรรมการอิสระ 
 2) นายสิทธิชยั  เกษรสมบตัิ              กรรมการ 
 3) นางศภุากร  ฉั่วศิรพิฒันา             กรรมการ 
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 ให้กลับมาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษัทซึ่ง
ใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความน่าเชื่อถือ โดยบคุคลที่จะไดร้บัการ
เสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม 
ดงันี ้

1.  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด , 
กฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

2.  มีความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
3.  มีประวตัิการท างานท่ีดี ไม่เคยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือ   

ผูม้ีอ  านาจในการจดัการของหน่วยงาน 
4.  มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ 

สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทไดอ้ย่างเต็มที่ สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการได้
อย่างสม ่าเสมอโดยด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทฯ และบรษิัทจดทะเบียนอื่น รวมกนั
ไม่เกิน 5 บรษิัท 

5.  มีอายแุละประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม มีสขุภาพรา่งกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่
สมบรูณ ์

 ซึ่งกรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ.บรษิัทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์และ คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยฯ์ และเป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัต าแหน่งและธุรกิจของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมำด้วย 2  

 นอกจากนี ้กรรมการที่เสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้มี นายเฉลิมพงษ์ มหา
วาณิชยว์งศ ์เสนอเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดใ้ชห้ลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์ที่ไดร้บั
การเสนอเป็นกรรมการอิสระในครัง้นี ้เป็น กรรมการอิสระ ที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระ มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทั้งนี ้จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่
กรรมการพึงไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัทฯ 

 จึงเสนอให้คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม และความจ าเป็นต่างๆ แลว้ เพื่อเสนอต่อผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท 
(สามลา้นแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ไดร้ับอนุมัติเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
3,080,000 บาท  แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ  

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะท าการจ่ายทกุสิน้เดือนของเดือนนัน้ๆ  
 2. เบีย้ประชมุ โดยจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการตามจ านวนที่ไดเ้ขา้ประชมุจรงิในแต่ละครัง้ 

 ทั้งนี ้ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 1,690,742.71 บาท ค่าเบีย้ประชุมเป็นเงิน
1,120,000.00 บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 2,810,742.71 บาท 

 ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทนยงัคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบกบั ปี 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี) 
ต ำแหน่ง ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ)       ปี 2564 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ 

300,000 
240,000 
180,000     
100,000 
- 

240,000 
180,000 
180,000 
100,000 
- 

 

ค่าเบีย้ประชมุ 
ต ำแหน่ง ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการชดุย่อยอื่นๆ 
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ  

20,000 
20,000 
10,000 
10,000 
20,000 
10,000 

25,000 
20,000 
10,000 
10,000 
20,000 
10,000 

 

 อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อยของ
บริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 แยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหวัขอ้ การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่างไรก็ดีจ านวน
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจใหค้ณะกรรมการ
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ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไม่
เกิน  3,080,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทนตามเดิม 
ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 
2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 35 (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
ล าดบัที่ 6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่า
สอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี  

 ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการบรษิัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีมติเสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ 
ได้มีการปรับโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานใหม่ จึงเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่
น าเสนอเป็นผู้ที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และการปฏิบัติงานที่ เ ป็น
มาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหก้าร
ตรวจสอบบญัชีเป็นไปอย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 4 
รวมถึงเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคลอ้งกับปริมาณงาน และไดเ้ปรียบเทียบกับค่าสอบ
บญัชีของบริษัทจดทะเบียนในระดบัเดียวกัน จึงเสนอเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชใหม่ จากเดิม 
ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น ดงันี ้

1. ส านกังานสอบบญัชี 
          บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกัด  

2. ผูส้อบบญัชี 
     1)  นายโกมินทร ์         ลิน้ปราชญา           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  3675  และ/หรือ  
     2)  นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  7305  และ/หรือ 
     3)  นายจิโรจ               ศิรโิรโรจน ์              ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5113  และ/หรือ 
     4)  นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4713  และ/หรือ 
       5)  นางสมุนา              เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  5897  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ
ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได ้ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว 
และ บริษัท กรินทร ์ ออดิท  จ ากัด  มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการท างานที่ดี อีกทั้ง ไม่มี
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ความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือ ผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มี
ความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ในลกัษณะที่จะกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี 2564 

นอกจากนี ้ผูส้อบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร ์ ออดิท  จ ากัด  ยังเป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจ านวน 8 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด , 
บรษิัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั , บรษิัท สลิม เวลเนส เอเซีย จ ากดั , บรษิัท เอเซีย มิราเคิล เท
รดดิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด , บริษัท มอร ์เมดิคลั จ ากัด , บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากัด และ 
บริษัท คานาบิส จ ากัด โดยก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจ านวน
รวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งทีส่่งมำด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นชอบตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่7 พิจำรณำแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไข/เปล่ียนแปลงข้อบังคับของ
บรษิัทฯ ขอ้ 26 และขอ้ 47 และแกไ้ขอ านาจกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงันี ้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม) ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่) 

ขอ้ 26 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการ

ทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ

บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ 

หลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

ขอ้ 26 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการ

ทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ 

หลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
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ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม) ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่) 

คณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการของบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการ

สองคน ลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญั

ของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด

รายช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัท

ได ้

คณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการของบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการ

สองคน ลงลายมือชื่อรว่มกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการมี

อ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือ

ชื่อผกูพนับริษัทได ้

ขอ้ 47. ตราของบริษัทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวนี้ ้ -ไม่มี- 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ข/เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 26 และขอ้ 47 และแกไ้ข
อ านาจกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดงักล่าว ตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ การแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติม
วาระการประชุม รวมทั้ง แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่จัดประชุม หรือ รูปแบบการจัดประชุม และ
มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ไดแ้ก่ พล.ต.ท. สฤษฎช์ยั เอนกเวียง และนายพนม รตันะรตั กรรมการ
อิสระ เป็นตวัแทนผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งทีส่่งมำด้วย 5 

อนึ ่ง  บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้บนเว็บไซตข์องบริษัท ที่ https://www.hempcorp.co.th/ ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัที่ 28 มีนาคม 2565 จึงขอเรียน
เชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสฯ ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 
08.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 
2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง   
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เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองใน
รูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-meeting) และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนผ่าน
การประชมุในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมำดว้ย 9 และผูถื้อหุน้สามารถดาวน์
โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ค. ไดจ้าก www.hempcorp.co.th โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามที่ระบุไว้
เท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดมายงั
บรษิัทฯ ล่วงหนา้เพื่อใหบ้รษิัทไดร้บัภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
(COVID–19) ที่ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกติ จึงจดัการประชุมขึน้ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM) โดยใชร้ะบบของ 
Inventech Connect (Live Streaming) ซึ่ง เป็นผู้ให้บริการที่ ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตรฐานการกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E–EGM) โดยมี
รายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมำด้วย 7 และ 8 

 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตาม
ระเบียบและวิธีการท่ีบรษิัทก าหนดในวนัพฤหสัฯ ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. 

อนึ่ง บรษิัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record 
Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 
 
 

(พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้) 
ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่

วนัศกุรท์ี่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะที่เริ่มประชมุ มีผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง จ านวน 5 ราย รวมจ านวนหุน้ 630,944,020 หุน้ และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน 64 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,255,559,182 หุ้น รวมจ านวน 69 คน นับจ านวนหุ้นได้ 
1,886,503,202 หุน้ หรือเท่ากบัรอ้ยละ 64.3141 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จ านวน 2,933,261,050 หุน้ ของบรษิัท เฮลท ์
เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจ านวนผูถื้อหุน้มากกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุน้รวมกันเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทัง้หมด เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท     

คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พลเอก ดร.สรุพนัธ ์  พุ่มแกว้ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั   เอนกเวียง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายพนม รตันะรตั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

5. นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

6. นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานสายงานพฒันาธุรกิจ 

7. นายธิบดี  มงัคะลี กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

8. ดร.ก าพล บรุยิเมธากลุ กรรมการ 

9. นางศภุากร ฉั่วศิรพิฒันา กรรมการ และประธานสายงานทรพัยากรมนษุย ์

บรษิัทมีกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน กรรมการเขา้รว่มประชมุครบทัง้ 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละรอ้ย 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสิทธิโชค ภิรชัอมรพนัธ ์ ประธานสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 

2. นายพงศกร  พงศส์ถาพร ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 1 

3. น.ส.วราพร   ภู่สิทธิศกัดิ์ ผูต้รวจสอบภายใน 

4. น.ส.สกุญัญา แกว้สะอาด         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5. นางอมัรตัน ์  ลีลากิจไพศาล       ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

6. น.ส.ไพรลัยา   วงศส์กลุเพชร     ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 2 

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ จาก บรษิัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นายพิพฒัน ์ กิตติอคัรเสถียร 

2. นายบดินทร ์ ฤทธิบญุไชย  

3. น.ส.รรศิา  คล่องประกิจ 

ทีป่รึกษากฎหมาย จาก บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นายคงกช  ยงสวสัดิกลุ  ทนายความหุน้ส่วน 

2. น.ส.สภุทัรา  คีรนิทรส์กนุา ทนายความอาวโุส 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ผูส้อบบญัชี จาก ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดย นายชยัยทุธ องัศวุิทยา ไดส่้งตวัแทน คือ นายวิฑรูย ์วงศแ์หลมสิงห ์
เขา้ร่วมประชุมแทนและตวัแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั    

เร่ิมการประชุม 

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแกว้ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า นายธิบดี มังคะลี 
กรรมการและกรรมการบริหาร ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผูด้  าเนินการประชุมกล่าว
ตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 และไดช้ีแ้จงให้
ทราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้ของบริษัทว่า ขณะนีบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 2,933,261,052 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 2,933,261,050 บาท เป็นหุน้สามัญจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 2,933,261,050 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 
1 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 จะเป็นบุคคลผูท้ี่มีชื่อปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วันที่ 
1 ตลุาคม 2564 
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ก่อนด าเนินการประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับ
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผูท้ี่มาประชุมดว้ยตนเองและของผูร้บั
มอบฉันทะรวมอยู่ในรายการเอกสารที่ตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษัทในการลงทะเบียนเขา้ประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนน หลกัเกณฑว์ิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน ตามที่ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑว์ิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน  

1.  วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนของผูท้ี่มาประชมุดว้ยตนเอง และของผูร้บัมอบฉนัทะ  

1.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้การออกเสียงลงคะแนนใหถื้อหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี ้ ในการด าเนินการ
ประชมุในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ  

การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้
จะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดเขา้รว่มประชมุส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  

ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบั  
การออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้)  

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุสามารถกดที่ปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” ซึ่งผูถื้อ
หุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน * หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียง
ลงคะแนนล่าสุด" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน  

1.2 กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายรายใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลับ
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ  

1.3 ผูถื้อหุน้ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ  

1.4 ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบต่อไป  

1.5 ผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง 
ผูถื้อหุน้แลว้นัน้ บริษัทไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ 
บนัทึกรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้  

1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชมุวิสามญัผุถื้อหุน้ในครัง้นี ้คือ 

1)  วาระที่ 1, 8 และ 10 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

2)  วาระที่ 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 และ 9 ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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3) วาระที่ 5.2 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้
จ านวนรวมกันตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน
การเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว 

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 ของการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็น
เงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564  
จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกนักบัวาระที่ไม่ไดอ้นุมตัิอีก และจะถือ
ว่าวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระอื่นที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

2.  การซกัถามในหอ้งประชมุ  

2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

2.2 ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถท าการถามค าถามไดโ้ดยการกด
ปุ่ ม “การส่งค าถาม/Question”เลือกวาระ ท่ีตอ้งการถามแลว้ท าการพิมพถ์ามค าถามลงไป แลว้ท าการกดที่
สัญลักษณ์ส่งค าถาม หรือสอบถามค าถามดว้ยเสียง โดยการกดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แลว้ท าการถาม
ค าถามดว้ยเสียง เมื่อถามค าถามเรียบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “หยดุบนัทึกเสียง/Stop for Record” และท าการกดปุ่ ม 
“ส่งค าถาม /SendQuestion” 

2.3 ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ ๆ  ถกูส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม 

ส าหรับขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมวิสามัญ  
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–Meeting) ผ่านลิง้ค ์app หรือ สแกน QR Code มีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 12  

หลังจากจบการชี ้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันอังคารที ่27 เมษายน 
2564 

 ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เมื่อวันอังคารที่  27 เมษายน 2564 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมาย
ก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที่   
27 เมษายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
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ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบั
วาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุม
ลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2564 เมื่อวัน
องัคารท่ี 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิท  
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทีเ่หลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นทียั่งไม่ได้จ าหน่ายออก 

 ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  8/2564  
เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2564  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ระหว่างวันที่  15 – 19 กุมภาพันธ์ 
2564 ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2564  

ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายออก ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจะลดลงทั้งหมดจ านวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,933,261,052 บาท เป็น 
2,933,261,050 บาท แต่จะมีหุน้ทัง้หมดเป็นจ านวน 2,933,261,050 หุน้ 
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 นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) 
เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 2,933,261,050 บาท
  

(สองพนัเกา้รอ้ยสามสิบสามลา้นสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพนัหา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 2,933,261,050 หุน้ (สองพนัเกา้รอ้ยสามสิบสามลา้นสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพนัหา้สิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  : 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั : 2,933,261,050 หุน้ (สองพนัเกา้รอ้ยสามสิบสามลา้นสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพนัหา้สิบหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ  : -ไม่มี- (-)” 

ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทเ ป็นจ านวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 2,933,261,052 บาท  
เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท  
ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ได้
จ าหน่ายออก รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูม้ีอ  านาจใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 2 บาท จากทุน
จดทะเบียนจ านวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามัญที่เหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และพิจารณาอนุมตัิการ
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน
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ของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออก รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน เพื่ อให้การด า เนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  โดยมี รายละเอียดตามที่ เสนอ 
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็น
เงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564  
จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะ
ถือว่าวาระทีเ่กี่ยวเนื่องกับวาระอื่นทีไ่ด้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก 

ทั้งนี้ หากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการ
พิจารณาวาระที ่10 ต่อไป เนื่องจากบริษัทจะไม่ได้มาซึ่งธุรกิจของ MMD ท าให้บริษัทยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
เงินที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัททีจ่ัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วาระที่ 10 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 กรณีดังกล่าวไม่ท าให้วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอัน
เสียไป 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จ ากัด จาก บริษัท มอร ์
รีเทิร์น จ ากัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญา 
อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนใน
อุปกรณส์ าหรับปลูกกัญชง และกัญชาของบริษัท มอร ์เมดดิคัล จ ากัด ภายหลังจากที่บริษัท
ได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท มอร ์เมดดิคัล จ ากัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียน 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1

18



 ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564  
ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการซือ้หุน้สามญัของบริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากัด (“MMD”) จ านวน 
249,998 หุน้มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและ
ช าระแลว้ของ MMD) จากบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากัด (มหาชน) (“MORE”) รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้
ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD (“ธุรกรรม
การซือ้หุ้นสามัญของ MMD”)  และการลงทุนก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนในอปุกรณส์ าหรบัปลกู
กญัชงและกญัชา ซึ่งมีมลูค่าการลงทนุรวมประมาณ 134 ลา้นบาท 

 ทัง้นี ้ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหท้  าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD นี ้MMD มีทุน
จดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
และมีทุนช าระแลว้ 25,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564   MMD ไดด้  าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 250,000 หุน้มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท กบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 เ มื่ อ เปรี ยบ เที ยบมูลค่ ายุติ ธ ร รม  ( Fair Value) ของบริษั ท  กับมูลค่ ายุติ ธ ร รมของ  MMD  
ที่สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 371.53 ลา้นบาท ซึ่งอา้งอิงจากการประเมินดว้ยวิธีมลูค่า
ปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ 
จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบรษิัทจึงมีมติเห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
มลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็นการก าหนดราคาเสนอขายต ่ากว่ารอ้ยละ 82.23 ของราคา
ตลาดของหุน้ของบริษัท) เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามัญของ MMD แทนการ
ช าระด้วยเงินสด ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 36.07 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท 
(ค านวณจากจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ MMD)  

ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ MMD ใหแ้ก่ MORE ดงักล่าว เป็นการเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษิัท จะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ 
ซึ่งเป็นราคาที่อา้งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท โดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมลูค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ของบริษัทเป็น
ราคาที่ไม่ไดส้ะทอ้นภาพพืน้ฐานที่แทจ้ริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณโ์รคระบาดในปัจจบุนั ท าให้
คาดกรณธ์ุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนขา้งยาก จึงท าใหจ้ าเป็นตอ้งพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็น
หลกั โดยราคาที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเป็นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมลูค่าตามบญัชี ซึ่งเหมาะสมกบั
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สถานะปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทก าหนดส่วนลดรอ้ยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินรอ้ยละ 10 
ของราคาตลาด จึงเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใน ราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่   
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลง
วนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้นี ้“ราคาตลาด” 
หมายถึงราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนั
ท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของหุน้ของบริษัท ที่ค  านวณยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 20 สิงหาคม 2564 
ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  
เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุ้นสามญัของ MMD จาก MORE (“ธุรกรรมการจัดสรร
หุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้หุ้นสามัญของ MMD”) 

นอกจากนี ้ภายหลังจากที่บริษัทไดเ้ขา้ซือ้และเป็นเจา้ของหุน้สามญัของ MMD ตามรายละเอียดของ
ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD แลว้ บริษัทจะด าเนินการให ้MMD ทยอยลงทุนก่อสรา้งโรงเรือน
และลงทุนในอุปกรณส์ าหรบัปลกูกญัชงและกญัชา โดยมีมลูค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ลา้นบาท 
ทั้งนี ้ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ถนน 
พืน้ที่ เป็นตน้ เพื่อด าเนินการก่อสรา้งโรงเรือนส าหรบัปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการ
ก่อสรา้งโรงเรือนจะเสร็จสิน้ภายในปี 2564 และจะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวในตน้ปี 2565 
โดยมีรายละเอียดของการลงทุนตามที่ระบุในข้อ 3.1 ของ สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์  
คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัย์เก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญ
ของบรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั และการทยอยลงทนุก่อสรา้งโรงเรือนและลงทนุในอปุกรณส์ าหรบัปลกู
กัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากัด ภายหลงัจากที่บริษัทไดเ้ขา้ซือ้และเป็นเจา้ของหุน้
สามญัของ บรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ากัด(บญัชี 1 และ บญัชี 2) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

อนึ่ง การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD ดงักล่าวถือเป็นรายการซือ้และรบัโอนกิจการของ
บรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ดงันัน้ บริษัทจะตอ้งขออนมุตัิการเขา้
ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท และจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และการทยอยลงทนุก่อสรา้งโรงเรือนและลงทนุในอปุกรณส์ าหรบั
ปลกูกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลงัจากที่บริษัทไดเ้ขา้ซือ้และเป็นเจา้ของหุ้นสามญัของ MMD 
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
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ทรพัยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดงักลา่ว
ดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรพัย์
รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสอบทานแลว้นัน้ พบว่ามีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 364.62 และเมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา รอ้ยละ 8.73 ท าใหม้ีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับรอ้ยละ 
373.35 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มลูค่าเท่ากับรอ้ยละ 50 หรือสงู
กว่า) ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น  

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการของบริษัทต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งบรษิัทไดด้  าเนินการดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ 

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็น
ตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกับจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ให ้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และ
การลงทุนก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนในอปุกรณส์ าหรบัปลกูกญัชงและกญัชา ซึ่งมีมลูค่า
การลงทนุรวมประมาณ 134 ลา้นบาท 

(3) จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ 
MMD และเพื่ออนุมัติทยอยลงทุนก่อสรา้งโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณส์ าหรบัปลูกกัญชง 
และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทไดเ้ขา้ซือ้และเป็นเจา้ของหุน้สามัญของ MMD 
โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวนัประชมุผู้
ถือหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อ
ตอบแทนการซือ้หุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนตาม
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สารสนเทศของบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบั
การเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท มอร ์เมดดิคัล จ ากัด  และการทยอยลงทุนก่อสรา้ง
โรงเรือนและลงทุนในอุปกรณส์ าหรบัปลกูกญัชง และกญัชาของ บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากัด ภายหลงั
จากที่บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้และเป็นเจา้ของหุน้สามญัของ บรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั (บญัชี 1 และ บญัชี 2) 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท 
เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบคุคลใน
วงจ ากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่น ที่  2 
(HEMP-W2) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) ที่ไดจ้ดัส่งพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

ส าหรบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD 
ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 5) 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุ้น
สามัญของ MMD นั้น จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคบัก่อนตามที่ระบุไวใ้นสัญญาซือ้ขายหุน้ ระหว่าง
บริษัท และ MORE (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

(1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการ
จดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ MMD การลงทนุก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุน
ในอุปกรณส์ าหรบัปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ลา้นบาท 
การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(Whitewash) รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(2) ณ วนัท าการซือ้ขายหุน้สามญัของ MMD ไม่มีเหตุการณห์รือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้หรือถูก
ท าใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตุอนัควรจะคาดไดว้่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อ MMD หรือขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้หุ้นสามัญของ MMD และ MMD จะไม่มีภาระ
ผกูพนัใด ๆ กบับคุคลอื่น นอกเหนือจากภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการท าการคา้ปกติ 

(3) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการท าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MORE มีมติอนุมัติการขายหุ้น
สามัญของ MMD ใหแ้ก่บริษัท รวมถึง การเขา้ท าสัญญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สัญญา และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการ
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จดัสรรหุน้ดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญั
ของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ MMD เสรจ็สมบรูณ ์

ทัง้นี ้ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ มีขอ้ตกลงกระท าการท่ีส าคญัว่า MORE จะไม่ส่งตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งกนักบัธุรกิจของ MMD 

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการทยอย
ลงทุนก่อสรา้งโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณส์ าหรบัปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่
บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้และเป็นเจา้ของหุน้สามญัของ MMD แลว้ โดยมีมลูค่าการลงทนุรวมประมาณ 134 ลา้น
บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2564 เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ 
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บั
มอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผู้มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น
ในการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญั
ของ MMD และการลงทนุก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนในอปุกรณส์ าหรบัปลกูกญัชงและกญัชา ซึ่งมี
มลูค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ลา้นบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญา
ซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ 
MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้ การก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้
สามญัของ MMD ดงักล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผนธุรกิจ บรษิัทเริ่มมีด  าเนินการปรบัแผนธุรกจิ
โดยค านึงถึงส่ิงที่เป็นกระแสและมีแนวโนม้ที่จะเติบโตไดใ้นปัจจุบันและอนาคต เพราะการที่ธุรกิจจะ
ประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ บรษิัทจะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ในปัจจบุนั ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่
บรษิัทจะเขา้ไปลงทนุนัน้ ประกอบดว้ย  

1.การปลกูกญัชาและกญัชง  

2. การผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมถึงการพฒันาสารสกดัที่ไดม้าจากธุรกิจการเพาะปลกู  

3.การบรกิารทางการแพทยแ์ผนไทย  

4.ธุรกิจเวลเนสและสปา  

กลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็และไดม้ีการเริ่มด าเนินการไปแลว้ซึ่ง
ตอนนีอ้ยู่ระหว่างการปรบัแผนธุรกิจ ณ ตอนนี ้โครงการหลักที่อยู่ภายใตก้ารประกอบการของ MMD 
ประกอบดว้ย  
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1.โครงการ HEMP SPACE ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง มีพืน้ที่โดยประมาณ 50 ไร่ ทัง้นี ้ไดม้ีผูม้ีความรู ้
ทางดา้นสถาบนัดา้นการศกึษาและผูม้ีความเชี่ยวชาญไดท้ าการลงพืน้ท่ีเพื่อศกึษาและส ารวจโครงการ 
ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีเหมาะสมต่อการลงทนุ  

2.โครงการไรส่วุรรณ ซึ่งเป็นโครงการท่ี MMD ไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงกบั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

3. โครงการ Kanabis Club ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มทนุท่ีMMDรว่มมือกบั บรษิัท กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ทัง้นี ้บรษิัทไดร้บัการอนมุตัิน าเขา้เมล็ดพนัธุก์ญัชงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

4. บริษัท Herbal Technology Co., Ltd เป็นบริษัทที่ MMD ถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ตอนนีท้าง
โครงการไดม้ีการท าบนัทึกความเขา้ใจกับกรมการแพทยแ์ผนไทย และก าลงัมีการพฒันาในส่วนอื่นๆ
อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงกบัเป้าหมายที่บริษัทอยากที่จะท าใหส้ าเรจ็ รวมทัง้โครงการนีไ้ดม้ีการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑต์ามรา้นคา้ปลีกเครือข่ายทั่วประเทศ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปสาระส าคญัดงันี ้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงว่าธุรกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ MMD จะช่วยใหผ้ลประกอบการของบรษิัทดีขึน้หรือไม่ 

ผู้ด  าเนินการประชุมชี ้แจงว่า การเข้าลงทุนใน MMD นั้น บริษัทเล็งเห็นว่าจะช่วยท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้จากการรบัรูผ้ลก าไรผ่าน MMD ในฐานะบริษัทย่อยของ
บรษิัท 

2. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ขอให้
บริษัทชีแ้จงเก่ียวกับการประเมินความเส่ียงในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของ MMD 
เนื่องจาก ณ ปัจจบุนั โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยงัไม่เริ่มธุรกิจ  

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า บรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้ค านึงและความเส่ียงในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้
หุน้สามัญของ MMD ไวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 หนา้ 66 และ 67 ทั้งนีบ้ริษัทมีความเชื่อมั่นใน MMD
เพราะตัง้แต่แรกเริ่มคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผูเ้ริ่มตน้โครงการของMMD หลงัจากนัน้
นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา ไดช้ีแ้จงต่อว่า ณ ปัจจบุนั MMD ไดม้ีการด าเนินการแลว้ในส่วนของการ
ออกผลิตภัณฑส์มุนไพร ซึ่งมีผลงานและแผนการด าเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งมีโครงการภายใน 
อาทิเช่น รา้นคา้จ าหน่ายผลิตภัณฑส์มุนไพร ผลิตภัณฑ์ดา้นสุขภาพ ท่ีMMD ไดร้ับค าอนุญาต
เพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานแลว้ นอกจากนี ้ในส่วนของการปลูกและการอนุมตัิในการ
ปลูกกัญชงและกัญชา ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีบริษัทใดที่สามารถปลูก เก็บเก่ียว และสามารถน า
ผลผลิตจากการปลกูมาท าการคา้ขายและประเมินค่าได้อย่างชดัเจน เพราะในปีนีถื้อว่าเป็นปีแรก
ที่มีการออกกฎหมายมารองรบัและอนมุตัิการประกอบธุรกิจดา้นกญัชงและกญัชา เนื่องจากที่ผ่าน
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มานั้นมีเพียงแค่การท าวิจัยของสถาบันการศึกษา การที่บริษัทเข้าไปลงทุนในตอนนีถื้อว่าเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะ MMD มีทุกอย่างที่พรอ้มต่อการใหบ้ริษัทเขา้ไปท าการลงทุนและเริ่ม
การด าเนินการ รวมถึงตอนนีไ้ดม้ีสถาบนัการศึกษาและผูช้  านาญการที่ไดท้  าการทดลองปลกูและ
เริ่มเห็นผลในทางที่ดีและคาดว่าจะประสบความส าเร็จ จากเหตุผลที่กล่าวมา บริษัทเชื่อมั่นว่า
ความเส่ียงในการลงทุนนั้นมีไม่มากและมั่นใจว่าจะไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจอย่าง
แน่นอน ทัง้นี ้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการเขา้ไปตรวจสอบการด าเนินการ
ของ MMD ซึ่งพบว่า การด าเนินงานต่างๆเป็นไปตามแผนการด าเนินการ 

3. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอให้
บริษัทชีแ้จงว่า บริษัทมีแนวทางคุม้ครองผูถื้อหุน้ส าหรบัผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ 
(Control Dilution) จากการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD อย่างไร 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD ใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกว่าผลกระทบ
ข้างต้น เนื่องจากการซือ้หุ้นสามัญของ MMD จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตที่จะมีผล
ประกอบการท่ีจะโตขึน้  

4. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ขอให้
บริษัทชีแ้จงว่าภายหลงัที่ MORE เขา้มาถือหุน้ในบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ของจ านวนหุน้ท่ี
ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD จะมี
การส่งกรรมการเขา้มาบรหิารหรือไม่ และจะมีการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงดงักล่าวหรือไม่ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า วตัถปุระสงคข์องการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ และ MORE เป็น
การซือ้ขายหุน้ในบรษิัท MMD แบบซือ้ขายเด็ดขาด โดย MORE ไม่มีเจตนาที่จะเขา้มาควบคมุหรอื
บริหารกิจการของ MMD อีกต่อไปภายหลงัจากการท าธุรกิจเสร็จสมบูรณ ์ดงักล่าวขา้งตน้ แมว้่า
ธุรกรรมจะเป็นการออกเป็นหุน้ใหม่ใหแ้ก่ MORE เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการซือ้ขายหุน้ MMD 
สัญญาจึงไดก้ าหนดว่า MORE จะไม่ส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาในบริษัทส าหรับการเข้า
ธุรกรรมในครัง้นี ้ 

อย่างไรก็ตาม ขอ้ก าหนดเรื่องการไม่ส่งกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ในบรษิัทนัน้ เป็นขอ้ตกลงเฉพาะ
ในส่วนที่เก่ียวกับหุน้ของบริษัทซึ่ง MORE จะไดร้บัไปจากการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นีเ้ท่านัน้ และ
หากในภายหลงั ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สดัส่วนการถือหุน้ของ MORE ในบรษิัทเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญั MORE อาจใชสิ้ทธิดงักล่าวในฐานะผูถื้อหุน้รายหนึ่งของบริษัทได ้โดยขอ้ตกลงส าหรบั
การเข้าท าธุรกรรมในครั้งนี ้มิไดม้ีผลบังคับเป็นการจ ากัดสิทธิในอนาคตของ MORE ในกรณี
ดงักล่าวแต่อย่างใด 
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5. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ขอให้
บริษัทชีแ้จงว่า ภายหลงัจากบริษัทเขา้ท าธุรกรรมซือ้หุน้สามญัของ MMD แลว้นัน้ บริษัทจะมีการ
ลงทุนในการก่อสรา้งโรงเรือน คิดเป็นเงินลงทุนประมาน 134 ลา้นบาท เงินลงทุนครัง้นีจ้ะถือว่า
เป็นภาระของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีความพรอ้มเพียงใดเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุน
สะสมอยู่ 

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ชีแ้จงว่า บริษัทยังคงมีเงินทุนเหลือในปริมาณพอสมควร จึงคิดว่า
จ านวนเงินลงทุนมลูค่า 134 ลา้นบาทนัน้ไม่ไดเ้ป็นภาระต่อบริษัทและการลงทุนในครัง้นีเ้ป็นการ
ทยอยลงทุน ซึ่งหมายความว่าบริษัทอาจไม่มีเหตุที่จะตอ้งใช้เงินลงทุนจ านวนนีท้ั้งหมด และ  
ในขณะเดียวกัน บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งทางการเงินเพื่อลดในส่วนผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่
เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้  

นายธิบดี มงัคะลี ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า หลงัจากเกิดการรวมมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ ลดมลูค่าที่ตราไว้
ของหุน้ และลา้งผลขาดทุนสะสม บริษัทจะมีส่วนของผูถื้อหุน้ประมาณ 300 ลา้นบาทก่อนออก
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทมีศกัยาภาพในการหาเงินกูไ้ด  ้

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนมุตัิการซือ้หุน้สามญัของ MMD จาก MORE และการลงทุน
ก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์ส าหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ลา้นบาท รวมถึงการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร 
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามัญของ MMD และการลงทุนก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนใน
อุปกรณส์ าหรบัปลกูกัญชงและกัญชาซึ่งมีมลูค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ลา้นบาท ซึ่งรวมถึงการ
เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ และการลงทุนก่อสรา้ง
โรงเรือนและการลงทนุในอปุกรณส์ าหรบัปลกูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลูค่าการลงทนุรวมประมาณ 134 
ลา้นบาท การก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการ
ซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ MMD ดงักล่าว
ตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1

26



มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการซือ้หุ้นสามัญของ  MMD จาก MORE และการลงทุน
ก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์ส าหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ลา้นบาท รวมถึงการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร 
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ  MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามัญของ MMD และการลงทุนก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนใน
อุปกรณ์ส าหรับปลูกกัญชงและกัญชาซึ่ งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท  
ซึ่งรวมถึงการเจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้ และการลงทุน
ก่อสรา้งโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์ส าหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่ าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ลา้นบาท การก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กับธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ 
MMD ดังกล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วน
ไดเ้สีย  

 ทั้ง นี ้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2564 ซึ่ ง เ ป็นวันก าหนดรายชื่ อ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record) ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  6,882,785,325 บาท  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,949,524,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 
(Right Offering) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ผู้ด  า เนิ นการประชุมแจ้ง ให้ที่ ป ระชุมผู้ ถื อหุ้นทราบว่ า  ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบ ริษั ท  
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 3,949,524,275 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 6,882,785,325 บาท  
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,949,524,275 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท มลูค่าหุน้
ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (2) รองรบั
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่  2 (HEMP-W2) 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights 
Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระท่ี 5 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   
ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) 
เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 6,882,785,325 บาท (หกพันแปดรอ้ยแปดสิบสองลา้นเจ็ด
แสนแปดหมื่นหา้พันสามรอ้ยยี่สิบหา้
บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 6,882,785,325 หุน้ (หกพันแปดรอ้ยแปดสิบสองลา้นเจ็ด
แสนแปดหมื่นหา้พันสามรอ้ยยี่สิบหา้
หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  : 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั : 6,882,785,325 หุน้ (หกพันแปดรอ้ยแปดสิบสองลา้นเจ็ด
แสนแปดหมื่นหา้พันสามรอ้ยยี่สิบหา้
หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ  : -ไม่มี- -” 
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ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,933,261,050 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  6,882,785,325 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท  
หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,949,524,275 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  6,882,785,325 
บาท และพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้  4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะกรรมการบรหิาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือ 
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บั
มอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 1,655,262,500 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อ
จัดสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวน 
2,294,261,775 หุ้น 

วาระที ่5.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

 ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  8/2564  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ MMD 
จาก MORE ของบริษัทตามวาระที่ 3 ขา้งตน้นัน้ ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 
จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่า
รวม 200,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ MORE ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: 
PP) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD โดย MORE จะน าหุน้สามญัของ 
MMD จ านวน 249,998 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรือคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ท่ี
จดทะเบียนและช าระแลว้ของ MMD) มาช าระเป็นค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระดว้ย 
เงินสด 

 อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564  
บริษัทจึงสามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัท 
โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั 

 ทั้งนี ้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามัญของ MMD ให้แก่ MORE 
ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอ
ขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ (ซึ่งเป็นการก าหนดราคาเสนอขายต ่ากว่ารอ้ยละ 82.23 ของราคาตลาดของ
หุน้ของบรษิัท) โดยอา้งอิงจากมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทั ซึ่ง ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีมลูค่าเท่ากบั 
0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ของบริษัทเป็นราคาที่ไม่ไดส้ะทอ้นภาพพืน้ฐานที่แทจ้ริง
ของบริษัท เนื่องจากสภาวการณโ์รคระบาดในปัจจบุนั ท าใหค้าดกรณธ์ุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบนัค่อนขา้ง
ยาก จึงท าใหจ้ าเป็นตอ้งพิจารณาตามมลูค่าทางบัญชีเป็นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็น
ราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปัจจุบันของบริษัท  โดยบริษัท
ก าหนดส่วนลดรอ้ยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด จึงเขา้ข่ายเป็นการ
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ตามประกาศ  
ทจ. 72/2558 และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อ
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หุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
คดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว 

นอกจากนี ้แมบ้ริษัทจะไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทแลว้ บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดว้ย  

 ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ MORE ค านวณจากราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยย์้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ MORE เป็นบุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 20 สิงหาคม 2564 
ถึง 9 กนัยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากบั 0.68 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

 นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ MORE ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้ของบริษัทก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให ้MORE ขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว
เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน MORE จึงจะสามารถทยอยขาย
หุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 ทัง้นี ้บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ขายทัง้หมดจะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 
2565 (ขึน้อยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือ้ขายหุ้น) และภายหลังจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทน
การซือ้หุน้สามญัของ MMD รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

 นอกจากนี ้ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา
ที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย 
และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท มอร ์เมดดิ
คลั จ ากดั และการทยอยลงทนุก่อสรา้งโรงเรือนและลงทนุในอปุกรณส์ าหรบัปลกูกญัชง และกญัชาของ 
บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากัด ภายหลงัจากที่บริษัทไดเ้ขา้ซือ้และเป็นเจา้ของหุน้สามญัของ บริษัท มอร ์
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เมดดิคลั จ ากัด (บญัชี 1 และ บญัชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและ
จดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่ บริษัท มอร ์  
รีเทิรน์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด และเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่  2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน  
(F 53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 4) ที่ไดจ้ดัส่งพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

 นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชุมเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน  1,655,262,500 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากัด ไดแ้ก่ บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากัด (มหาชน) และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการ
ออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดงันี  ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุน วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน และวิธีการช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจ
พิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้ง
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลัก  
ทรพัยฯ์  

(2) การลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารค าขอ
อนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และ
ส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัท
ส าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  
3,949,524,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวน  1,655,262,500 หุน้ และพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท 
หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
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บริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ  
ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ทั้งนี ้จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวัน
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record) ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้นอกจากนี ้ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุ้นใน
ราคาดงักล่าว 

วาระที ่5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทาง
การเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตและส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิกาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
177,849,750 หุน้ (จ านวนหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่า
หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้ตามวาระท่ี 7 และการลดทนุเพื่อชดเชยขาดทนุสะสมตามวาระท่ี 9) มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกิน 2,294,261,775 หุน้ ก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่
ตราไวข้องหุน้โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย (อตัราการจดัสรรค านวณจาก
จ านวนหุน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้ตามวาระที่ 7 และการลดทนุเพื่อ
ชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ      
-0.00- บาท 
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 ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดงักล่าวใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ การก าหนดสิทธิในการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
HEMP-W2 ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อ
บริษัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท  และการลดทุนเพื่อชดเชย
ขาดทุนสะสมเรียบรอ้ยแลว้ตามวาระที่ 7 และ ตามวาระที่ 9 จะส่งผลใหจ้ านวนทุนจดทะเบียน และ
จ านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  HEMP-W2 จะมีการเปล่ียนแปลง
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้  

 ก่อนการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าที ่

ตราไว้ )บาท(  

หลังการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าที ่

ตราไว้ )บาท(  

หลังการลดทุน

โดยการลดมูลค่า

ทีต่ราไว้ )บาท(  

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

มลูค่าที่ตราไว ้ 1 12.90 1 

จ านวนหุน้จดทะเบียน 6,882,785,325  533,549,250  533,549,250 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่ออกเพื่อรองรบัการ

ใช้สิท ธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิ HEMP-W2 

 2,294,261,775  177,849,750  177,849,750 

 ทั้งนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)      
สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) รุน่ท่ี 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 8) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่ บริษัท มอร ์รีเทิรน์ 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบคุคลในวงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุ 

 นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท  
รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
ตามรายละเอียดข้างตน้ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1

34



จ าเป็น และ/หรือ เก่ียวเนื่องกับการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไดทุ้กประการ 
รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควรเพื่อใหก้ารออกและเสนอ
ขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส าเร็จลลุ่วง ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใต้
กรอบของการอนมุตัิของที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

(1) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นตน้ 

(2) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท 
ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรือบุคคล 
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(4) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อใหก้ารออกและการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส าเรจ็ลลุ่วงทกุประการ 

(5) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

(6) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ HEMP-W2 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,294,261,775 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่
จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเนื่องกับการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  HEMP-W2 ไดทุ้กประการ 
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รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควรเพื่อใหก้ารออกและเสนอ
ขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส าเร็จลลุ่วง ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใต้
กรอบของการอนุมตัิของที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศัยมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

 ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2564  
เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2564  
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,949,524,275 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  
3,949,524,275 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ส าหรบัใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD ใหแ้ก่ MORE 
จ านวน 1,655,262,500 หุน้ และ (2) รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน (Right Offering) จ านวนไม่เกิน  2,294,261,775 หุน้ ตามที่
ปรากฏในวาระท่ี 4 ขา้งตน้นัน้ จะท าให ้MORE ซึ่งเป็นบคุคลในวงจ ากดัไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 36.07 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ภายหลงัการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท ซึ่งเป็นผลท าให ้MORE ขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอ
ซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของบริษัทที่รอ้ยละ 25 และมีหน้าที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของ
บริษัท ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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 อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงคท์ี่จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทโดย
อาศัยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทโดยอาศัย
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงักล่าวมิ
ให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูข้อผ่อนผนัหรือบุคคลที่กระท าการร่วมกัน 
(concert party) กบัผูข้อผ่อนผนั และบคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลดงักล่าว 

 ทั้งนี ้โปรดพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเก่ียวกับการขอผ่อนผันการท าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ทกุท่านล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

 ในการนี ้บรษิัทไดแ้ต่งตัง้บรษิัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้
เพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทโดยอาศยัมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (Whitewash) ของ MORE รวมถึงท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการให้
ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวเห็นว่าการขอ
ผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(Whitewash) ของ MORE มีความเหมาสมและเป็นประโยชนก์บับริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของ
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทโดยอาศยั
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านล่วงหนา้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

นอกจากนี ้MORE ไดน้ าส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ Whitewash ใหแ้ก่ส านกังาน 
ก.ล.ต. พิจารณาแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติให้
ไดม้าซึ่งหลกัทรพัยใ์หม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 7) ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และส านกังาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดเสร็จสิน้ MORE จะถือหุน้ในบริษัท จ านวน 1,655,262,500 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 36.07 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ
บริษัท ดังนี ้MORE จะสามารถถือหุน้ของบริษัท และ/หรือ ไดร้บัการจัดสรรหุน้ของบริษัทเพิ่มเติมใน
อนาคตอีกไม่เกินรอ้ยละ13.93 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท จึงจะไม่มีหนา้ที่ที่
ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ 
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ภายหลงั MORE ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้ MORE 
จะถือหุน้ในบรษิัท จ านวน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 36.07 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท ดงันี ้MORE จะไดร้บัสิทธิในการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 

 นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชุมให้ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตัิการขอผ่อน
ผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท (Whitewash) ของ MORE และพิจารณาอนมุตัิการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะกรรมการบรหิาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือผูร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบ
อ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหด้  าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าว  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  (Whitewash) และพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ใหด้  าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลท่ีกระท าการ
รว่มกนั (concert party) ของผูข้อผ่อนผนัหรือบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (concert party) กบัผูข้อ
ผ่อนผนั และบคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลดงักล่าว 
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 ทัง้นี ้จากรายชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั 
หรือบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) ของผูข้อผ่อนผนัหรือบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน 
(concert party) กับผูข้อผ่อนผนั และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดงักล่าวท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวันที่  
10 กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้วิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(การรวม Par) จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท เป็น
มลูค่าหุน้ละ 12.90 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที ่

ตราไว้ (บาท) 

หลังการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าทีต่ราไว้ (บาท) 

ทนุจดทะเบียน*  6,882,785,325  6,882,785,325 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 4,588,523,550 4,588,523,550 

มลูค่าที่ตราไว ้ 1.00 12.90 

จ านวนหุน้จดทะเบียน*  6,882,785,325  533,549,250 

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 4,588,523,550 355,699,500 

หมายเหต ุ* จ านวนทนุจดทะเบียนและจ านวนหุน้จดทะเบียนภายหลงั (1) การลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ที่ยงั
ไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 2 หุ้น ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
3,949,524,275 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน  3,949,524,275 หุน้ เพื่อ (1) จดัสรร
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิHEMP-W2 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 และภายหลงัการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

ทั้งนี ้การค านวณเพื่อเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทจากเดิมหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 
12.90 บาท จะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุน้ใหม่ซึ่ง
เศษหุน้เดิมในจ านวนดงักล่าวจะถกูปัดทิง้ไป โดยในการค านวณเพื่อการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว้
และการปัดเศษหุน้เดิมนัน้ บริษัทจะมอบหมายใหศู้นยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์  เป็นผูด้  าเนินการ ทัง้นี ้เพื่อ
รกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายที่ไดร้บัผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุน้เดิมดงักล่าว บรษิัทยินดีชดเชย
ค่าเศษหุน้เดิมที่ถูกปัดทิง้ในราคาต่อหุน้เท่ากับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2564 โดยผูถื้อหุน้
แต่ละรายที่ไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงินสดชดเชยมลูค่าเศษหุน้ไดท้ี่ส  านกังานของบรษิัท เลขที่ 19  
ซอยรามค าแหง 22 (จิตตรานุเคราะห)์ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทมีผล หากผู้ถือหุ้นที่ไดร้ับ
ผลกระทบรายใดไม่มารบัเงินสดชดเชยดงักล่าวภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าผูถื้อ
หุน้รายนัน้สละสิทธิในการรบัเงินสดชดเชย 

นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ข้างต้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัท ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 6,882,785,325 บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อย
ยี่สิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 533,549,250 หุน้ (ห้ารอ้ยสามสิบสามล้านห้าแสนส่ี
หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยหา้สิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  : 12.90 บาท (สิบสองบาทเกา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั : 533,549,250 หุน้ (ห้ารอ้ยสามสิบสามล้านห้าแสนส่ี

หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยหา้สิบหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ  : -ไม่มี- -” 

 นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชุมเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และ
พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทโดยการรวม Par และเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจ ในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ขอใหบ้รษิัทชีแ้จงว่า การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ดงักล่าวส่งผลใหจ้ านวนหุน้
ลดลงหรือไม่ และบรษิัทมีแนวทางในการชดเชยใหผู้ถื้อหุน้อย่างไร 
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ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ดงักล่าวจะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้
เดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจ านวนดังกล่าวจะถูกปัดทิง้ไป  
โดยในการค านวณเพื่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการปัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะ
มอบหมายใหศู้นยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ เป็นผูด้  าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บาง
รายที่ไดร้บัผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุน้เดิมดงักล่าว บริษัทจะชดเชยค่าเศษหุน้เดิมที่ถูกปัดทิง้ใน
ราคาต่อหุน้เท่ากบัราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 โดยผูถื้อหุน้แต่ละรายที่ไดร้บั
ผลกระทบสามารถขอรบัเงินสดชดเชยมลูค่าเศษหุน้ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นบัแต่
วันที่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทมีผลตามที่บริษัทไดช้ีแ้จงไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 
ผูถื้อหุน้หนา้ 20 ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัเงินชดเชยไดใ้นราคา 69 สตางคต์่อหุน้ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุม
ลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมลูค่าหุน้ละ 1.00 
บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 12.90 บาท และพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 
4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท และพิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ
จากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน เพื่ อให้การด า เนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมี รายละเอียดตามที่ เสนอ 
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการโอนเงนิทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 10 
กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตัิการโอนเงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 23,724,561.84 บาท (โดยบริษัทไม่มีทนุส ารองอื่น) 
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จ านวน  (1,490,429,326.32) บาท ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชีของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่  30 มิถุนายน 
2564 เพื่อเตรียมการใหบ้ริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอนาคตไดเ้มื่อบริษัทมีก าไรสุทธิ
และกระแสเงินสดเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องคป์ระกอบส่วนของผู้ถือหุน้  
(หน่วย:บาท) 

ก่อนการโอนทุนส ารองตาม
กฎหมายเพื่อชดเชยขาดทนุ

สะสม )บาท(  

หลังการโอนทนุส ารอง
ตามกฎหมายเพือ่ชดเชย
ขาดทุนสะสม )บาท(  

ทนุจดทะเบียน* 2,933,261,052 2,933,261,052 
ทนุช าระแลว้ 2,933,261,050 2,933,261,050 
ส่วนเกิน (ต ่า) มลูค่าหุน้ (1,311,377,796.88) (1,311,377,796.88) 
เงินทนุส ารองตามกฎหมาย 23,724,561.84 - 
ขาดทนุสะสม (1,490,429,326.32) (1,466,704,764.48) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 155,178,488.64 155,178,488.64 

หมายเหต ุ*  จ านวนทนุจดทะเบียนก่อนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจ านวน 3,949,524,275 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุน้ เพ่ือ (1) จดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และ (2) รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการโอนเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 
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หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วจ านวน 4,588,523,550บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและ
ผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวันที่  
10 กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่  2/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 4,588,523,550 
บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ   
12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมี
จ านวนหุน้จดทะเบียนคงเดิมเท่ากบั  533,549,250 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ก่อนการปรับ เปลี่ยนแปลง หลังการปรับ 
ทุนจดทะเบียน 
- จ านวนหุน้  533,549,250 -  533,549,250 

- มลูค่าที่ตราไว ้ )บาท(  12.90 (11.90) 1.00 

- มลูค่า )บาท(   6,882,785,325 (6,349,236,075)  533,549,250 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
- จ านวนหุน้ 355,699,500 - 355,699,500 

- มลูค่าที่ตราไว ้ )บาท(  12.90 (11.90) 1.00 

- มลูค่า )บาท(  4,588,523,550 (4,232,824,050) 355,699,500 

 ทั้งนี ้ มีองค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน
1,655,262,500 หุน้ มลูค่า 200,000,000 บาท และหลงัการโอนเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เพื่อชดเชย
ผลขาดทนุสะสม ปรากฏตามรายละเอียดดงันี ้

องคป์ระกอบส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น (หน่วย:บาท) 
ก่อนการลดทนุ เปลี่ยนแปลง หลังการลดทุน 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 4,588,523,550.00 (4,232,824,050.00) 355,699,500.00 

ส่วนเกิน (ต ่า) มลูค่าหุน้*  (2,766,640,296.88) 2,766,640,296.88 - 

ขาดทนุสะสม (1,466,704,764.48) 1,466,183,753.12 (521,011.36) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 355,178,488.64  - 355,178,488.64 
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หมายเหต*ุ  ส่วนเกิน (ต ่า) มลูค่าหุน้ จ านวน (2,766,640,296.88) บาท ประกอบดว้ย 
  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564    (1,311,377,796.88) 
  ส่วนต ่ามลูค่าหุน้จากการเสนอขายหุน้แบบเฉพาะเจาะจง 
  จ านวน1,655,262,500 หุน้ มลูค่า 200,000,000 บาท  (1,455,262,500.00) 
  รวม      (2,766,640,296.88) 

บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้(การรวม Par) จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 
1.00 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 12.90 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ขา้งตน้แลว้จึงจดทะเบียนลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัท โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 12.90 บาท 
เป็น 1.00 บาท (การลด Par) เพื่อลา้งผลขาดทุนสะสมตามรายละเอียดในวาระนี ้ เพื่อใหม้ีคุณสมบัติ
ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการมีมลูค่าที่ตราไว ้(Par) ไม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ทั้งนี ้ภายหลังการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะส่ง
หนงัสือแจง้การลดทนุใหก้บัเจา้หนีต้่าง ๆ และจะด าเนินการจดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น
ล าดบัถดัไป 

นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทขา้งตน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 533,549,250 
บาท 

(ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนส่ี
หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยหา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 533,549,250 หุน้ (ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนส่ี
หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยหา้สิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั : 533,549,250 หุน้ (ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนส่ี
หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยหา้สิบหุน้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ  : -ไม่มี- (-)” 

 นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชมุเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตัิการลด
ทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็นจ านวน 6,349,236,075 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน  6,882,785,325 
บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 4,588,523,550 บาท เป็น 
355,699,500 บาท โดยการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมลูค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 
1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้และผลขาดทุนสะสมของบริษัท  และพิจารณาอนุมัติการ
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน
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ของบริษัท และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ งของ  
นายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ 
โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงว่าการลดทุนจดทะเบียน
ครัง้นีเ้ป็นการด าเนินการเพื่อลดขาดทนุสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 หรือไม่ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า เป็นการด าเนินการเพื่อลดขาดทนุสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็นจ านวน 6,349,236,075 
บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้จ านวน 4,588,523,550บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้อง
หุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้และผลขาดทุน
สะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอ  
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 177,849,750 หุ้น 

 ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทาง
การเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตและส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 จ านวนไม่
เกิน 177,849,750 หน่วย (ค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการ
รวมหุน้ตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดง
สิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท 
และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 เท่ากบั 15.00 บาทต่อหุน้  

 บริษัทก าหนดราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 
(Rights Offering) ในราคา 15.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งอา้งอิงจากแผนการลงทุนที่บริษัทมีความตัง้ใจน าเงิน
ลงทุนประมาณ 2,668 ลา้นบาทไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจกัญชง กัญชารวมถึงธุรกิจด้านการส่งเสริม
สขุภาพ (Healthcare & Wellness) แบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 2 ของสารสนเทศ
เก่ียวกับการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ใหแ้ก่ บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบคุคลในวงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่ง
แผนการลงทนุจะปรบัเปล่ียนตามสถานการณแ์ละเงินท่ีบรษิัทไดร้บัจากการใชสิ้ทธิ HEMP-W2 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคก์ารใชเ้งินดงักล่าว รวมถึงบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าราคาใช้
สิทธิที่ 15.00 บาทต่อหุน้ มีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

 ก่อนเสนอขาย 
Private 

Placement 
ตามข้อ 3.1 (1) 

หลังเสนอขาย 
Private 

Placement 
ตามข้อ 3.1 (1) 

หลังรวมพาร์
เป็น 

12.90 บาทต่อ
หุ้น 

หลังลดพารเ์ป็น 
1 บาทต่อหุ้น 

จ านวนหุน้ช าระ
แลว้ )หุน้(  

2,933,261,050 4,588,523,550 355,699,500 355,699,500 

มูลค่าที่ตราไว้ 
)บาทต่อหุน้(   

1.00 1.00 12.90 1.00 

ราคาตลาดจาก
การค านวณ 

)บาทต่อหุน้(  

0.68 0.48 6.19 6.19 

หมายเหตุ : * พิจารณาจากขอ้มลูการค านวณในขอ้ 3.1 (1) ของสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรร
หุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่ บริษัท มอร ์  
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รีเทิรน์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

จากตารางข้างต้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากัด ( Private 
Placement) ก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จะท าใหร้าคาตลาดหลงัการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุที่
ออกใหม่ใหบุ้คคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเท่ากับ 0.48 บาท ตามขอ้มลูการค านวณในขอ้ 
3.1 (1) ของสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์
คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่ บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด และ
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 3)   

ต่อมาภายหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(รวมพาร)์ จากเดิมหุน้ละ 1.00 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 
12.90 บาท จะท าใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ของบริษัทลดลง 12.90 เท่า ซึ่งส่งผลใหร้าคาตลาดหลงัรวม
พาร ์เพิ่มขึน้ 12.90 เท่า เป็น 6.19 บาท (แมว้่าต่อมาจะมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปล่ียนแปลง
มลูค่าที่ตราไว ้(ลดพาร)์ จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามลูค่า
หุน้และผลขาดทนุสะสมของบรษิัท แต่จ านวนหุน้ช าระแลว้คงเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด)      

จากขอ้มลูขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษัทที่เกิดจากการเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ใหบุ้คคลในวงจ ากัด (Private Placement) การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากการรวมพารเ์ป็น 12.90 บาทต่อหุน้ การลดพารเ์ป็น 1.00 บาทต่อหุน้ ประกอบกบัผลการด าเนินงาน
ภายหลังการซือ้ MMD ซึ่งคาดว่าจะท าใหบ้ริษัทมีรายไดใ้นปี 2565 – 2567 ประมาณ 218-220 ลา้น
บาทต่อปี (อา้งอิงจากประมาณการของบรษิัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงิน
ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 2 เท่าของรายไดร้วมจ านวน 
109 ล้านบาทในปี 2563 จึงมีความเห็นว่าราคาใช้สิทธิที่  15.00 บาทต่อหุ้น มีความเป็นไปไดแ้ละ
เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีอายกุารใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ HEMP-W2 ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการค านวณ
ตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน  ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดง
สิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ทั้ง
จ านวน ทัง้นี ้การก าหนดสิทธิในการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยงัมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่  2/2564 เมื่อบริษัทไดด้  าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่  8 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
เรียบรอ้ยแลว้ตามวาระท่ี 10 ขา้งตน้ จะส่งผลใหจ้ านวนทนุจดทะเบียนและจ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเปล่ียนแปลง
ทนุจดทะเบียนและมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทีต่ราไว้ (บาท) 

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าทีต่ราไว้ (บาท) 

หลังการลดทุน
โดยการลดมูลค่า
ทีต่ราไว้ (บาท) 

ทนุจดทะเบียน  6,882,785,325  6,882,785,325  533,549,250 
มลูค่าที่ตราไว ้ 1 12.90 1 
จ านวนหุน้จดทะเบียน  6,882,785,325  533,549,250  533,549,250 
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ ออกเพื่ อรองรับ
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
HEMP-W2 

2,294,261,775  177,849,750  177,849,750 

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะถูกยกเลิก หรืออาจมีการเปล่ียนแปลง
จ านวนหุน้ท่ีรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 หากบรษิัทไม่สามารถด าเนินการธุรกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ MMD ใหเ้สรจ็สิน้ หรือ
จ านวนหุน้ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ MMD มีการเปล่ียนแปลงไปไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ 

อนึ่ง เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  HEMP-W2 เป็นเงินสูงสุดเป็นจ านวน
ประมาณ 2,668 ลา้นบาท (โดยแผนการใชเ้งินจ านวนนี ้ขึน้อยู่กบัจ านวนเงินท่ีบรษิัทจะไดร้บัในอนาคต 
ซึ่งเมื่อมีความแน่นอนของเงินที่บริษัทจะได้รับ บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่ง
สินทรพัย ์ก่อนด าเนินการต่อไป นอกจากนี ้หากสภาวการณแ์ละจ านวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัเปล่ียนแปลง
ไป บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด
ต่อไป) ทั้งนี ้รายละเอียดเบือ้งตน้ของแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนที่บริษัทจะไดร้ับจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

โครงการ รายละเอียดของโครงการ 
เงนิลงทนุ

โดยประมาณ
(ล้านบาท) 

1. การปลูก กัญชง, 
กัญชา , กระท่ อม 
และสมนุไพรอื่น ๆ 

เพื่อส าหรับการขยายธุรกิจการปลูก  กัญชง , กัญชา , 
กระท่อม และสมุนไพรอื่น ๆ (ซี่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจาก
มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท) ซึ่งบริษัท
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการในปี 2565 โดยบรษิัทวางแผนท่ีจะ
ด าเนินการภายใตบ้ริษัทย่อย เพื่อรองรบัเรื่องของการปลกู
ทัง้แบบ Indoor และ Outdoor ภายใตบ้รษิัทย่อย และ/หรือ 
บนัทึกขอ้ตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความรว่มมอื 

400 
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โครงการ รายละเอียดของโครงการ 
เงนิลงทนุ

โดยประมาณ
(ล้านบาท) 

(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานของ
รฐัทัง้ในปัจจบุนัและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต รวมถึง  

- Hemp Seed Oil การปลกูกญัชงแบบ Out Door เพื่อเก็บ
เมล็ดมาสกัดเอาน า้มัน และสกัดเอาโปรตีนจากกากของ
เมล็ด โดยบริษัทไดว้างแผนจะด าเนินการร่วมกับสหกรณ์
การเกษตร และ/หรือวิสาหกิจชุมชน  เพื่อจัดท าบันทึก
ข้อตกลงเพื่อสนับสนุนและเป็นประโยชน์ในการยื่นขอ
อนุญาตปลูกกัญชงกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งมี
ทัง้ที่ด  าเนินการแลว้และที่ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- Hempseed โดยบริษัทไดว้างแผนจะด าเนินการน าเขา้ 
การจ าหน่าย และการใชป้ระโยชนเ์มล็ดพนัธุ์ เมล็ดกัญชง 
เพื่อแจกจ่ายและปลกู โดยด าเนินการภายใตก้ฎหมายและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีทัง้ที่ด  าเนินการแลว้และที่ยงัอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

2. การพัฒนาและ
ขยายผลิตภณัฑ ์

เพื่อส าหรบัการวิเคราะหแ์ละวิจยั, การสกดัและพฒันาสาร
สกัด และผลิตภณัฑส์มนุไพรต่าง ๆ  จะเริ่มด าเนินการในปี 
2565 เช่นเดียวกนั โดยในงบประมาณนี ้จะเป็น 

- งบประมาณส าหรบัโรงสกัด อยู่ที่ประมาณ 100 ลา้น
บาท  

- งบประมาณส าหรับห้องแลปและงานวิจัย อยู่ ที่
ประมาณ 100 ลา้นบาท  

- งบประมาณส าหรบัการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ 
อยู่ที่ประมาณ 500 ลา้นบาท โดยจะแบ่งผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มยา, กลุ่มอาหารเสรมิ และ
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มอาหารและเครื่องดืม่
จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดย่อย ได้แก่ ส าหรับบุคคล
ทั่วไป, ผูป่้วย, ผูส้งูอายุ และเด็ก โดยบริษัทวางแผนท่ี
จะด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย  และ/หรือ บันทึก
ขอ้ตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ 
(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกบัสถาบนัการศกึษาและหน่วยงาน

700 
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โครงการ รายละเอียดของโครงการ 
เงนิลงทนุ

โดยประมาณ
(ล้านบาท) 

ของรฐัทัง้ในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต 
เช่นเดียวกนั 

3. ด้านการแพทย์
และสขุภาพ 

เพื่อส าหรบัการขยายธุรกิจดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ จะ
เริ่มด าเนินการในปี 2565 ประกอบไปด้วย  คลินิกทาง
การแพทยแ์ผนไทย และแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์และศูนย์
ฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งวัย ศูนยด์ูแลผูสู้งวัย (Wellness Center/ 
Anti -aging) รวมถึ ง  ศูนย์พัก ฟ้ืน  (Care giver) ซึ่ ง เ ป็น
สถานพยาบาลส าหรับพักฟ้ืนของผู้สูงอายุจากการท า 
หัตการต่าง  ๆ  ทางการแพทย์ และบูรณาการกายภาพ  
ไม่เพียงแต่เป็นการพักฟ้ืนเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานบริการ 
ส าหรบัพักพิงของผูสู้งอายุที่วางแผนเกษียณอายุอีกดว้ย  
โดยความร่ วมมื อกับมหาวิ ทยาลัยน เ รศวร  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและวาง 
กลยทุธต์่าง ๆ 

โดยโครงการต้นแบบด าเนินการภายใต้ บริษัท เมดิคัล  
เอ็มไพร์ จ ากัด  (Medical Empire Co., Ltd.) เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท ในสดัส่วนที่บริษัทถือหุน้ 65% คิดเป็นเงิน
ร่วมจัดตั้งจ านวน 6.5 ล้านบาท ของทุนจดทะเบียน 10 
ลา้นบาท เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทยแ์ผนไทย แพทย์
ทางเลือก Wellness & Spa ซึ่งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์การ
ลงทุนในธุ รกิจใหม่  (New business) ของบริษัท  โดย
ภายในโครงการแบ่งการด าเนินธุรกิจเป็น 3 ส่วน ดังนี ้(1) 
Retreat Wellness Center (2) Medical Services Clinic 
และ  (3) Online & Offline Retail Shop ภายใต้การให้
ค าปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้บริหาร 
สหคลินิก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
(2019) ทัง้นี ้บรษิัทไดร้ายงานการจดัตัง้บรษิัทย่อย (บรษิัท 
เมดิคลั เอ็มไพร ์จ ากดั) ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้เมื่อวนัที่ 
30 กรกฎาคม 2564 

ในการนี ้บริษัทวางแผนที่จะขยายออกเป็นสาขาต่าง ๆ  

525 
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โครงการ รายละเอียดของโครงการ 
เงนิลงทนุ

โดยประมาณ
(ล้านบาท) 

เพิ่มอีกในอนาคต  โดยในการด าเนินการธุรกิจนี ้ก็จะ
ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกข้อตกลง 
และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ 
ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั้งใน
ปัจจบุนัและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต  

นอกจากนี ้จะมีการพฒันาระบบTelemedicine เป็นระบบ
การให้บริการติดตามและรักษาแพทย์แผนไทย แพทย์
ทางเลือก ผ่านทางออนไลน ์อาจจดัตัง้เป็นบริษัทย่อยใหม่ 
ซึ่งยงัอยู่ระหว่างการพฒันา Platform ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ใชข้อ้มลู HIS และไม่ขดักบักฎหมาย PDPA 

4. เงินทุนหมุนเวียน
และขยายการลงทุน
ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อใชส้ าหรบัธุรกิจดา้นการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare 
& Wellness) โดยแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 743 
ลา้นบาท และ เงินทุนส าหรบัการขยายกิจการจ านวน 300 
ลา้นบาท 

1,043 

 รวม 2,668 

บริษัทคาดการณว์่าภายหลังจากที่ท  าธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ MMD เสร็จสิน้แลว้ บริษัทจะเริ่ม
ด าเนินการตามโครงการขา้งตน้ในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 ซึ่งสอดคลอ้งกบักรอบระยะเวลาการใช้
สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่ก าหนดใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของทกุไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ
ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายในเวลา 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทั้งนี ้ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการที่ส  าคัญเบือ้งตน้ส าหรบัธุรกรรมที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 
มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ
เขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD 

10 กนัยายน 2564 

2. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท า
ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD 

26 พฤศจิกายน 2564 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 

3. บริษัทไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการออก
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เพื่อตอบแทนการซือ้หุ้น
ของ MMD แทนการช าระดว้ยเงินสด 

เดือนธันวาคม 2564 

4. บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้มีมติ 

5. บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่  MORE เพื่อ
ช าระค่าตอบแทนการซือ้หุน้สามญัใน MMD 

เดือนมกราคม 2565 (ขึน้อยูกับ
ความสมบูรณข์องเงื่อนไขบังคับ
ก่ อนตามสัญญาซื ้อขายหุ้น ) 
ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจาก
วันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

6. บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท
ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

7. บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้โดยการรวม 
par กบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน  7 วั นนั บแต่ วั นที่ จ ด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แล้วกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จ
สมบรูณ ์

8. บรษิัทจดทะเบียนลดทนุเพื่อลา้งขาดทนุสะสม เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลา 2 เดือน
นับแต่ วันที่ ได้แจ้งเจ้าหนี ้ของ
บริษัท ซึ่งการจดทะเบียนลดทุนจะ
เกิดขึ ้นภายหลังการด าเนินการ
ตามธุรกรรมขอ้ 6 และ ขอ้ 7 

9. วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XW คณะกรรมการบริษัทจะก าหนด
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 หลังจากบริษัท
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ 
MORE แลว้ 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 

10. บริษัทออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รุ่นที่  2 (HEMP-
W2)  

18 กมุภาพนัธ ์2565 

นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2564 เห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะกรรมการบรหิาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเนื่องกับการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
HEMP-W2 ไดท้กุประการ รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร
เพื่อใหก้ารออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส าเรจ็ลลุ่วง ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง 

(1) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นตน้ 

(2) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรือ
บคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(4) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อใหก้ารออกและการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ส าเรจ็ลลุ่วงทกุประการ 

(5) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

(6) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ HEMP-W2 
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 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทเพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) จ านวนไม่ เกิน 
177,849,750 หน่วย และพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจใน
การก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเนื่องกับการออก
และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 ไดทุ้กประการ รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิ  HEMP-W2 
ส าเร็จลุล่วง ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และภายใตก้รอบของการอนุมัติของที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,946,557,502 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 1,946,557,502 100.00 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี-  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ 
โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปสาระส าคญั ดงันี ้
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นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอให้บริษัทชีแ้จงว่า การบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ .ศ . 2564 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป บริษัทจะไดร้บัผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจกัญชงกัญชา
อย่างไร 

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ไดช้ีแ้จงว่า การบังคับใชข้องพระราชบัญญัติที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นผลดีต่อ
ธุรกิจกญัชงกญัชาและพืชเสพติดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายเก่า เนือ้ความส่วนใหญ่จะเป็นการปิด
กัน้และปิดโอกาสของบริษัทเอกชนในการเขา้ไปลงุทนหรือเริ่มลงทุนในธุรกิจประเภทพืชเสพติด ซึ่งเมื่อ
มีการบังคบัใชข้องพระราชบญัญัติดังกล่าว กฎหมายเก่าต่างๆจะถูกยกเลิกลง ในการนี ้จะท าใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องคอยติดตามการออกของ
กฎกระทรวงต่าง ๆ ในอนาคต  

ผู้ด  าเนินการประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุ 

 ปิดประชุมในเวลา 9.25 น. 

_______  ____________________ ประธานท่ีประชมุ 

 ( พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ) 

       ประธานกรรมการบรษิัท 

_______  ____________________  เลขานกุารท่ีประชมุ 

  ( นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์) 

   เลขานกุารบรษิัท 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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ประวัติของกรรมการทีเ่สนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ลำดับที ่ 1 
ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชย์วงศ์ 
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้  

เข้าดำรงตำแหน่ง วันที ่11 มกราคม 2564 ประมาณ 1 ป ี 3 เดือน 
ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ป ี6 เดือน 

อายุ 50 ปี 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโทMBA General Management University of Leicester

• ปริญญาตรBีBA General Management มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ(ABAC)
ประวัติการอบรม อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที8่7/2554
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที3่4/2554
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที1่4/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่ม ี

- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณ์ทำงาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่
สำคัญ  

2554 –  2563 กรรมการ,  
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) 

2553 – 2560 กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท ดีเอ็นเอ2002 จำกัด (มหาชน) 

2551 – 2560 กรรมการ และผูจ้ัดการทัว่ไป บริษัท นิปปอนด์เพ้นท ์เดคโคเรทีฟ โค้ทติ้ง 
(ประเทศไทย) จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)  

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกดั 
(มหาชน) 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกดั 
(มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน, 
ประธานกรรมการกำกับ 
ดูแลกิจการ 

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการ
อ่ืน (ปัจจุบัน) - - - 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
- ไม่ม ี- 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 -    ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 1 ครั้ง 

- ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 2 ครั้ง 
- ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้ง 

ลำดับที ่ 2 
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชยั  เกษรสมบัต ิ
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ 
รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้  

เข้าดำรงตำแหน่ง วันที ่7 มกราคม 2564  
ประมาณ 1 ป ี 3 เดือน  ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ป ี6 
เดือน 

อายุ 59 ปี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) ปี2554
• Company Reporting Program (CRP) ป2ี555
• Company Secretary Program (CSP)
• Financial Statements for Directors (FSD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่ม ี

- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณ์ทำงาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่
สำคัญ  

2563 - 2564 กรรมการที่ปรึกษา บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด 

2554 - 2564 ผู้จัดการ บริษัท สมอลล์รูม จำกัด 

2558 - 2559 กรรมการ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด  
บริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตี้ส์ จำกัด 
บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จำกัด 

2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ไพร์ม ไทม์  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 

2551 - 2559 กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 
(ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) 

2564- ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
ประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกดั 
(มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการ
อ่ืน (ปัจจุบัน) 

2564- ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด 

2564- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด, บริษทั 
เอเชีย มิราเคิล เทรดด้ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด,  
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกดั,  
บริษัท เอ็มพีจ ีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษทั เมดิ
คัล เอ็มไพร ์จำกัด, บริษัท คานาบิส คลับ 
จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
- ไม่ม ี- 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา  
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง 
- ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 2 ครั้ง 
- ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง  
- ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน 

ลำดับที ่ 3 
ชื่อ-นามสกุล นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา 
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ 
รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้  

เข้าดำรงตำแหน่ง วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2564  
ประมาณ 1 ป ี 2 เดือน ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ป ี4 
เดือน 

อายุ 54 ปี 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง

• ปริญญาตรี  คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคำแหง
ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ของตนเอง : ไม่ม ี

- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 10.23% นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา คู่สมรส 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - -เป็นคู่สมรสของนายสามารถ ฉัว่ศิริพัฒนา - 
ประสบการณ์ทำงาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่
สำคัญ  

2555 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)  
(ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)) 

2545 - 2555 รองกรรมการสายงาน
ทรัพยากรมนุษย ์

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)  
(ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)) 

2535 - 2545 ผู้จัดการสายงานทรพัยากร
บุคคล 

บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุัน) 

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, 
ประธานสายงานทรัพยากร
มนุษย ์

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกดั (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการ
อ่ืน (ปัจจุบัน) 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียฟู๊ด โซลูชั่น จำกัด 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ 
จำกัด 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
- ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง 
- ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 2 คร้ัง 
- ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง 
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หลักเกณฑแ์ละข้อก ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) 

บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดคณุสมบตัิเรื่องกำรถือหุน้ของกรรมกำรอิสระตำมขอ้ก ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ  โดยมีเกณฑท์ี่ก ำหนดไวเ้ขม้กว่ำของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ดงันี  ้

1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนเขำ้รบัต ำแหน่ง ทั้งนี ้ลักษณะ
ตอ้งหำ้มดงักล่ำว  ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น หรือ  
เคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อน
เขำ้รบัต ำแหน่ง 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือ คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ ตัง้แต่ 
20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยอนโุลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนเขำ้รบัต ำแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ 
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ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนเขำ้รบัต ำแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่รบัเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอสิระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท

ทัง้นี ้ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมกำรอิสระอำจ
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(Collective Decision) ได ้

ค ำว่ำ “หุน้ส่วน” ตำม (5) และ (6) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกส ำนักงำนสอบบัญชี หรือผู้
ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (แลว้แต่กรณี) ใน
นำมของนิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจหรือกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชีพเกินมลูคำ่ที่ก ำหนดตำม (4) หรือ (6) คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถพิจำรณำผ่อนผนัได ้ หำก
คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ควำมสมัพนัธด์งักล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ
ของกรรมกำรอิสระดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีไ้วใ้นแบบรำยงำน 56-1  รำยงำนประจ ำปี และในหนงัสือนดั
ประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรือกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชีพ ที่ท  ำใหบ้คุคลดงักล่ำว มีคณุสมบตัิไม่เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

(ข) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผูข้ออนญุำตในกำรเสนอใหม้ีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
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บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

เพื่อให้เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้ง  
ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี   

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้ปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีจาก
เดิม ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น  

1. ส านกังานสอบบญัชี
 บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด 

2. ผูส้อบบญัชี
1) นายโกมินทร์   ลิน้ปราชญา           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  3675  และ/หรือ 
2) นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  7305  และ/หรือ 
3) นายจิโรจ   ศิรโิรโรจน ์              ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5113  และ/หรือ 
4) นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4713  และ/หรือ 
5) นางสมุนา   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5897 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได ้ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร ์ ออดิท  จ ากัด  มีความรูแ้ละ
ประสบการณใ์นการท างานท่ีดี อีกทัง้ ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนได้
เสียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ในลกัษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2565 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี 2564 

นอกจากนี ้ผูส้อบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร ์ ออดิท  จ ากัด  ยังเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีก
จ านวน 8 บริษัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวม
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจ านวนรวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งจ่ายตาม
จรงิ) ดงัตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ดงันี ้
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ประวัติของผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด 

1. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่3675
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2. นางสาวกรรณิการ ์วิภาณุรัตน ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7305
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3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่5113
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4. นางสาวนงลักษณ ์พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4713
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5. นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่5897
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ) 

ชื่อ-นามสกุล พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  11 มกราคม 2564 
อาย ุ 65 ปี 
วุฒิการศึกษา ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั พ.ศ. 2537 

ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาตรบ์ณัฑิต โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ พ.ศ. 2521 
ประวัติการอบรม 1. การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย

- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 180/2021
- อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 40/2021

2. หลกัสตูร “หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุน่ท่ี 2 พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่/กิจการอืน่ (ปัจจบุัน) 
- ไม่มี - 

*กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 นี ้
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ) 

ชื่อ-นามสกุล นายพนม รตันะรตั 
ต าแหน่ง กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 10 กมุภาพนัธ ์2564 
อายุ 47 ปี 
วุฒิการศกึษา -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม 1. สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 151/2018
- อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 40/2021

2. หลกัสตูร ท่ีปรกึษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบรษิัทหลกัทรพัยไ์ทย
สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบรษิัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ : ไม่ม ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผูบ้ริหารใน
บริษัทจดทะเบยีน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท วนัทวูนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ที.เอ็ม.ซี.อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอื่น/กิจการอืน่ 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แพลนเน็ตยทิูลิตี ้จ ากดั 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีอารซ์ ียทิูลิตี ้จ ากดั 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท มิตรบ ารุง จ ากดั 

*กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นนีป้ระจ าปี 2565 นี ้
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ข้อบังคับบริษทั เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่4 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 15 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็น  
ผูอ้อกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ขอ้ 16 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3)ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้
พน้จากต าแหน่งถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหน่ึงในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้ านวนที่
ใกลเ้คียงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ถา้มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่าง
อื่น ก็ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 21 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดา
ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัท 

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ หลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัทได้ 
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หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 30 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไวแ้ลว้นี ้จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุน้วิสามัญ กรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือแจง้นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัโดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  

ทั้งนี ้สถานที่ที่ใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัที่อันเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแลว้แต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

คณะกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีที่มีการประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนด 

ขอ้ 32 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดรวมกนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุ
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เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ 
และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 34 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บั
หนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 

ก. การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

ค. การตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วน
ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่น 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

จ. การเพิ่มทนุ หรือ ลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

ฉ. การเลิกบรษิัท และ 

ช. การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 35 กิจการท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี พึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่น 
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ข้อก าหนด กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพื่อขอรบัชื่อผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน (Username และ
Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งไดแ้จง้รายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแ้ลว้ โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และท าการ
ลงทะเบียน โดยน า Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อ Sign-in หรือ ยืนยัน
ตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนัน้กดปุ่ ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชมุ เมื่อมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ 
เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุรายมคีะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สีย
ในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงใน
ระบบ Inventech Connect  กรุณาเลือกวาระท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ ม ส าหรบัการออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนน
ล่าสดุ (สีฟ้า) หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้เห็น
ดว้ยกบัวาระนัน้ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ เปล่ียนแปลงได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน โดย
บรษิัทฯ ใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาท ี

4. ในการนบัคะแนนเสียง บรษิัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เหน็ด้วย” 

5. กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ 

ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติในวาระนัน้ๆ 
กรณีที่ผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุใน
วาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะถกูน าออกจากฐานการประชมุในทกุวาระท่ีเหลือทนัที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชมุ
ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผู้ถือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงใน
วาระต่อไปในระบบ 

6. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเหน็

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

72

สิ�งที�สง่มาดว้ย 7



6.1 กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนกูารถามค าถาม จากนัน้เลือกวาระที่ตอ้งการ
ถามค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม แลว้กดส่งค าถาม โดยบริษัทฯ จะตอบค าถาม
ในหอ้งประชุมในวาระที่เก่ียวขอ้งกับค าถามนัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามที่ถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

6.2 กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการสอบถามค าถามดว้ยขอ้ความเสียง กรุณาเลือกวาระท่ีตอ้งการถามค าถาม จากนัน้ 
กดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แลว้ท าการถามค าถามดว้ยเสียง เมื่อถามค าถามเรียบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง/
Stop for Record” และท าการ กดปุ่ ม “ส่งค าถาม /Send Question”  

ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม  

7. ผูถื้อหุน้ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถื้อหุน้แลว้นัน้ บริษัทฯ ไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้น
การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

8. กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชมุ หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศกึษาและปฏิบตัิตาม ค าแนะน า
ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศพัท ์02-931-9800 

9. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุม ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล ์เพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบส ารอง
ต่อไป 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://inet.inventech.co.th/HEMP154530R

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ      และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ 

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปดิการ
ลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชมุ 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวนัที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษทั  
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 07:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 1
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9800 

ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม   
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 
กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 

การพิมพ์คำถาม 1 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง” 

การส่งข้อความเสียง2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดท่ีสัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

1 คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
2 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 

 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/HEMP154530R  

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้  เขียนที่ 
Shareholders’ Registration No. Written at 

วนัที ่ เดือน พ.ศ. 
Date Month  Year 

(1)  ขา้พเจา้ สญัชาต ิ
I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่

Address 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
as a shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี ้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows. 
 หุน้สามญั หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
(ผูถ้ือหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้โดยผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ที่จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ ในการ

มาเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได ้โดยกาเครื่องหมาย  หนา้ ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ  ที่ ปรากฏข้างท้ายนี ้ / Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. 

Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating  in the boxes in front of their names listed below.) 
 1. ชื่อ (Name)                                                                                    อาย ุ(age)    ปี /years 

 อยู่บา้นเลขที่ (residing at)   . 
 หรือ (or) 

 2. ชื่อ (Name) พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anekvieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director and Chairman of Audit Committee อาย/ุAge 65 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแรง้
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220/ Residing at 38 Soi ramintra 28, Taraeng Subdistrict,Bang Khen District,Bangkok 10220
หรือ (or)

 3. ชื่อ (Name) นายพนม รตันะรตั / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit
Committee อาย ุ/Age 47 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้
ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย / Only one of them 
to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2022 on 
Thursday, April 28, 2022 at 08.30 hrs. by teleconferences through electronic devices under the Royal Decree on Teleconferences through 
Electronic Means BE. 2563 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 ฿ 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือฉบับนีเ้พือ่ลงทะเบียนในระบบดว้ย 
Please bring this proxy to show at the registration desk. 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ประชมุเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021, held on 

November 26, 2021. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่2  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบผลการดาํเนินงาน 
Agenda No. 2  To consider approving the audited financial statements for the year ended 31 December 2021 and acknowledge the 

performance. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3  พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 
Agenda No. 3  To consider not to pay dividend for the operating year 2021. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 4  To consider and electing directors to replace those who retire by rotation. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 

1) ชื่อกรรมการ นายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชยว์งศ์
Director’s name Mr.Chalermpong Mahavanidvong.

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
2) ชื่อกรรมการ นายสิทธิชยั  เกษรสมบตัิ

Director’s name Mr. Sittichai Gasornsombat.
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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3) ชื่อกรรมการ นางศภุากร  ฉั่วศิริพฒันา
Director’s name Mrs. Supakorn Chuasiriphattana.

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 
Agenda No. 5 To consider approving the remuneration for the Board of Directors for 2022. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่6 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 

Agenda No. 6 To consider approving and appointment of the Company’s auditor and approval of the audit fees for the year 2022. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาแกไ้ข/เปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 26 และขอ้ 47 
Agenda No. 7 To consider approving the amending/changing of the Company's Articles of Association, Article 26 and Article 47. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No.8 To consider other businesses (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ
ไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้  
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours 
as a shareholder. 

(6) คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 
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(7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
     (                 ) 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 

หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให ้
ผูร้บัมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and
vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้  (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที่ระบุไวใ้นขอ้  (2) ได ้/
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide
those specified shares in partial to the proxy.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉัน ทะ
แ บ บ  ข . ต า มแ นบ  / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in
the attached supplemental proxy form B.

4. กรณีหากมีขอ้กาํหนด หรือ ขอ้บงัคบัใดกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ ใน ขอ้ (6) / If there is
any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has   interest
in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying
in Clause (6).

5. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / In the agenda of the election of directors,
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.hempcorp.co.th/) เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถดงึขอ้มูลมาใชไ้ดต้ามความ
เหมา ะส ม  / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information
from the company’s website at www.hempcorp.co.th/
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
Supplemental Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company) 

ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
แ ล ะส ถา นที่ อ่ื นด้ว ย  /  Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Annual General 
Shareholders’ Meeting for the year 2022 on Thursday, April 28 , 2022  at 08.30 hrs. by teleconferences through electronic devices under 
the Royal Decree on Teleconferences through Electronic Means BE. 2563 or such other date, time and place as the Meeting may be 
adjourned. 

วาระที ่ เร่ือง 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ เร่ือง 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(c) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ เร่ือง      
Agenda Subject Election of Directors (Continues) 

4) ชื่อกรรมการ
Director’s name.

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
5) ชื่อกรรมการ

Director’s name.
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

6) ชื่อกรรมการ
Director’s name.

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
7) ชื่อกรรมการ

Director’s name.
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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