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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่

วนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง จ านวน 3 ราย รวมจ านวนหุน้ 54,273,191 หุน้ และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน  25 ราย รวมจ านวนหุ้น 170,792,748 หุ้น รวมจ านวน 28 คน นับจ านวนหุ้นได้ 
225,065,939 หุน้ หรือเท่ากับรอ้ยละ 63.27 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จ านวน 355,699,500 หุน้ ของบริษัท เฮลท ์เอ็ม
ไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจ านวนผูถื้อหุน้มากกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุน้รวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทัง้หมด เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

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 ์

บรษิัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน กรรมการเขา้รว่มประชมุครบทัง้ 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละรอ้ย 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสิทธิโชค ภิรชัอมรพนัธ ์ ประธานสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
2. นายพงศกร  พงศส์ถาพร ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
3. น.ส.วราพร   ภู่สิทธิศกัดิ์ ผูต้รวจสอบภายใน 
4. น.ส.สกุญัญา แกว้สะอาด         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
5. นางอมัรตัน ์  ลีลากิจไพศาล       ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ผูส้อบบญัชี จาก ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดส่้งตวัแทน คือ นางสาวอภิญญา ตั๋นเจรญิ เขา้รว่มประชมุแทน และ
ตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด และผูส้งัเกตการณ ์
จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ น.ส.อธิศีล ์วิทยากูล จากโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้” เป็น
อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ท่ีปฏิบตัิงาน ภาคสนามในปี 2565 

เร่ิมการประชุม 

พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการรบั
มอบฉันทะ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กล่าวมาแลว้ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให ้คุณธิบดี มังคะลี เป็น
ผูด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระต่อไป 

โดยก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเรียบรอ้ยในการประชุม บริษัทฯ ไดช้ีแ้จง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง และวิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 และ 8 ตามล าดบั
ดงันี ้

1. ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนตามขัน้ตอนเขา้ร่วมประชมุเรียบรอ้ยแลว้ จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะ
ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2. การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติ ตามความเหมาะสม และจะแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชมุ เมื่อมีการ
นบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนได้
เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนน
เสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ ม ส าหรบัการออก
เสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 4. ยกเลิกออกเสียง
ลงคะแนนล่าสดุ (สีฟ้า) หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุน้เห็นดว้ยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ เปล่ียนแปลงได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการ
ลงคะแนน โดยบรษิัทฯ ใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที 

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
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ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่            
“เห็นดว้ย” 

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และ กดที่ปุ่ ม       
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ  

ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชมุจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติในวาระนัน้ๆ 
กรณีที่ผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ
ในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะถกูน าออกจากฐานการประชมุในทกุวาระท่ีเหลือทนัที อย่างไรก็ตาม การออกจากการ
ประชมุในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนน
เสียงในวาระต่อไปในระบบ 

ส าหรบั วาระที่ 1 , 2, 3, 4 และ 6 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 5 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และวาระท่ี 7 ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

6.1 กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม จากนั้นเลือกวาระที่
ตอ้งการถามค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ แลว้กดส่งค าถาม โดยบริษัทฯ จะ
ตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระที่เก่ียวขอ้งกับค าถามนัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามที่ถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

6.2 กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามค าถามดว้ยขอ้ความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม 
จากนั้น กดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แลว้ท าการถามค าถามดว้ยเสียง เมื่อถามค าถามเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “หยุด
บนัทึกเสียง/Stop for Record” และท าการ กดปุ่ ม “ส่งค าถาม /Send Question”  

ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  

7. ผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถื้อหุน้แลว้นัน้ บรษิัทฯ ไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไว้
ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์       
02-931-9800 
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9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะไดร้บัอีเมล ์เพื่อกลับเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ
ส ารองต่อไป 

หลังจากจบการชี ้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2564 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 
2564 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ในการนี ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบั
วาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุม
ลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ประชุม
เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หมายเหต ุ  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ านวน 1 ราย รวมเป็น
จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้225,066,039 หุน้  
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
รับทราบผลการด าเนินงาน 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการจดัท างบ
การเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ ที่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้
ว่าถูกตอ้ง  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่าน
มา ไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระส าคญั 
ดงันี ้

รายการ 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) 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบผลการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 
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การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี ใน
กรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใชเ้งินจ านวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 40 ซึ่งก าหนดไวว้่า 
“หา้มมิใหบ้ริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมียอด
ขาดทนุสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 และงดการตัง้ส ารองเงินทนุตามกฎหมาย 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทง์ดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบว่า ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 16 ในการประชมุผูถื้อหุน้
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พน้จากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่
ใกลเ้คียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมี
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รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ มี
จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1. นายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชยว์งศ ์

 
2. นายสิทธิชยั  เกษรสมบตัิ   
3. นางศภุากร  ฉั่วศิรพิฒันา  

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

 ซึ่งกรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ.บรษิัทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกับต าแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 2 ประวตัิของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนี ้กรรมการท่ีเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้มี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์
เสนอเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองแลว้ว่าเป็นบคุคลที่มี
ความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 

อนึ่ง บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุ รวมถึงเสนอชื่อบคุคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ระหว่างวันที่  1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 
มกราคม 2565 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

4.1   มีมติอนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากเลือก นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

4.2   มีมติอนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากเลือก นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท อีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

4.3   มีมติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากเลือก นางศภุากร ฉั่วศิรพิฒันา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท อีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ 
ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงไดร้บัใน
ฐานะลกูจา้งของบรษิัทฯ 

 จึงเสนอใหค้ณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสม และ
ความจ าเป็นต่างๆ แลว้ เพื่อเสนอต่อผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ
ย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท (สามลา้นแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
เท่ากบัปี 2564 ที่ไดร้บัอนมุตัิเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท  แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ  

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะท าการจ่ายทกุสิน้เดือนของเดือนนัน้ๆ  
 2. เบีย้ประชมุ โดยจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการตามจ านวนที่ไดเ้ขา้ประชมุจรงิในแต่ละครัง้ 

 ทัง้นี ้ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงนิ 1,690,742.71 บาท ค่าเบีย้ประชมุเป็นเงนิ1,120,000.00 
บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 2,810,742.71 บาท 

 ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทนยงัคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบกบั ปี 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี) 
ต าแหน่ง 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 าแหน่ง 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 และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 แยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหวัขอ้ การก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่างไรก็ดีจ านวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยัง
ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ต่อไป 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี  

ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ จึงขอเสนอ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ดงันี ้

1. ส านกังานสอบบญัชี 
บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด  

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 เลขท่ี  5897 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ  านาจในการตรวจสอบ
บญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ ได ้ 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิทัส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท เท่ากบัปี 2564 
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นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว และ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั ยังเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยของ

บริษัทฯ อีกจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เป็นเงินจ านวนรวมไม่เกิน 2,100,000บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมี

รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่7 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2565 ได้มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอ านาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี ้

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ไดม้ีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา
แกไ้ข/เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 26 และขอ้ 47 และแกไ้ขอ านาจกรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงันี ้
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ข้อบังคับของบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับของบริษทัฯ (ใหม)่ 
ขอ้ 26 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการ
ทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิัท และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ 
หลายคนปฏิบตัิงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการของบรษิัท ไดแ้ก่ กรรมการ
สองคน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญั
ของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมอี านาจก าหนด
รายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัท
ได ้

ขอ้ 26 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการ
ทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิัท และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ 
หลายคนปฏิบตัิงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการของบรษิัท ไดแ้ก่ กรรมการ
สองคน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการมี
อ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ชื่อผกูพนับรษิัทได ้

ขอ้ 47. ตราของบรษิัทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้ -ไม่มี- 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแกไ้ข/เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 
26 และขอ้ 47 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน

หุน้ได ้225,066,039 หุน้  

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี-  
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โดยก่อนที่ผูด้  าเนินการประชุมจะเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเพิ่มเติม 
บริษัทฯ รายงานโครงการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณเ์ขา้ร่วมกับ
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) และ ไดร้บัการรบัรองเป็น
สมาชิกโครงการเมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และจะครบก าหนด 3 ปี ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี ้
ปัจจบุนับรษิัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ 
โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามเก่ียวกับความคืบหนา้การท า
ธุรกิจกญัชง กญัชา ท่ีบรษิัทเขา้ไปลงทนุ 

นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ขอมอบหมายให ้นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ รายงาน
ความคืบหนา้เก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงธุรกิจกญัชง กญัชา ท่ีบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุ 

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ไดช้ีแ้จงว่า จากการที่ที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งน าโดย พลเอก ดร.สุรพันธ์  
พุ่มแกว้ ประธานกรรมการ และนายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นตัง้ใจตัง้แต่เรื่องสมนุไพร จนมาถึงการผลิตยา กญัชง กญัชา กระท่อม ครบวงจรรว่มกบักระทรวง
สาธารณสขุ กรมการแพทยแ์ผนไทย และแพทยสมาคมการแพทยแ์ผนไทยฯ โดยการน าของ รศ.ดร.นพ.
ก าพล ศรีวฒันากลุ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแพทย ์ 

 

บรษิัทฯ เป็นผูบ้กุเบิกใหไ้ดใ้ชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวอย่างแพรห่ลายเขา้ถึงง่าย โดยบรษิัทฯ ไดร้บัการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการอาหารและยาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร เป็นยาสามัญประจ าบา้นรายแรก 
หลงัจากนัน้ หลายแบรนดก์็ไดร้บัอนุญาตเป็นยาสามญัประจ าบา้น ท าใหผ้ลิตภณัฑม์ีตวัเลือกมากขึน้
และราคาถกูลง  
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ส าหรบัช่องทางจดัจ าหน่าย ดงันี ้

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีธุรกิจบรกิารทางดา้นความสวยงามและสขุภาพ 

 

ส าหรับธุรกิจ กัญชง กัญชา และกระท่อม ที่มีอนาคต เราได้มีสัญญา MOU ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสขุ กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ และแพทยสมาคมฯ เราไดเ้ริ่มจากการน าเขา้เมล็ดพนัธุต์่างๆ ซึ่ง
เราไดร้บัใบอนุญาตน าเขา้เมล็ดพันธุ์ ในปี 2564 และไดต้่ออายุในปี 2565 เรียบรอ้ยแลว้ โดยเราได้
น าเขา้เมล็ดพนัธุท์ี่ดีหลายสายพนัธุ ์ส่วนสายพนัธส์ดุทา้ยที่เราไดร้บัอนญุาตส าหรบัท า Hemp seed oil  
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ในส่วนของการปลกู บรษิัทฯ มี MOA กบั กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก และมี MOU 
กบัมหาวิทยาลยันเรศวร และไดย้ื่นขออนญุาตปลกู Hemp seed oil ซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาสายพนัธุ ์
เพื่อให้ไดต้น้ทุนต ่า และเกษตรกรสามารถน าไปปลูกได้ และโครงการ Hemp space ที่เราก าลังอยู่
ระหว่างการยื่นขอปลกู 

บริษัทฯ ไดร้่วมมือกับ บริษัท ไทยกัญชง ก าจัด ในการปลูญกัญชงในพืน้ที่ปลูก 1,400 ไร่ ณ อ.ฝาง       
จ.เชียงใหม่  โดยมีทั้งการปลูกแบบ Indoor greenhouse และ Outdoor รวมทั้งการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในการปลกูแบบ Indoor ตามมาตรฐานการแพทย ์(Medical grade) 

 

โดยเรามีการแยกแปลงปลกูออกมา 3 โซน และแยกการปลกู Hemp seed oil ออกมาเพื่อไม่ใหเ้กิดการ
ผสมเกสรของแต่ละสายพนัธุ ์ทัง้นี ้เราไดม้ีการเก็บเก่ียว และมีผูซ้ือ้ติดต่อมาเรื่อยๆ  

บริษัทฯ ไดม้ีการเตรียมในเรื่องของการสกัดไวด้ว้ย โดยมี MOU กับทางมหาวิทยาลยัในสหรฐัอเมรกิา 
เพื่อเตรียมน าสารสกัดไปใชก้ับสัตวเ์ลีย้งดว้ย โดยจะเขา้มาร่วมมือเพื่อใหผ้ลิตภณัฑน์ีอ้อกสู่ตลาดทั่ว
โลกมากยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้ในการสกดั เรามีเทคโนโลยี Supercritical Carbon Dioxide Extraction จะมีความละเอียด 
คณุภาพสงู เป็นท่ียอมรบัของผูใ้ชส้ารสกดัทั่วโลก ผลิตภณัฑท์ี่เราสกดัได ้ดงันี ้
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ทั้งนี ้เราท าการควบคุมตัง้แต่การน าเขา้เมล็ดพันธุ์ การปลูก การสกัดที่ไดม้าตรฐานดีที่สุดระดับโลก 
รวมทัง้มี Partner ที่มีความเขา้ใจ มีประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยใชผ้ลิตภณัฑข์อง
เรามีประโยชนต์่อคน และสตัว ์ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาหารเสรมิ เครื่องส าอาง อาหาร เครื่องดื่ม ที่จะน ามา
ซึ่งประสิทธิภาพในการดแูลต่อผูใ้ชใ้นตลาดที่จะเติบโตไดอ้ีกมาก 

ผู้ด  าเนินการประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละเวลา
มารว่มประชมุ 

 ปิดประชุมในเวลา 09.29 น. 

 

 

                       ________________________________ ประธานที่ประชมุ 
( พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ) 

ประธานกรรมการ 
 
 

                          _______________________________ เลขานกุารที่ประชมุ 
( นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์) 


