รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
องค์ประชุม
ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผถู้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง จานวน 3 ราย รวมจานวนหุน้ 54,273,191 หุน้ และ
ผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้นจ านวน 25 ราย รวมจ านวนหุ้น 170,792,748 หุ้น รวมจ านวน 28 คน นับ จ านวนหุ้นได้
225,065,939 หุน้ หรือเท่ากับร้อยละ 63.27 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จานวน 355,699,500 หุน้ ของบริษัท เฮลท์ เอ็ม
ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจานวนผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 25 ราย และมีจานวนหุน้ รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายทัง้ หมด เป็ นอันครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

3. นายเฉลิมพงษ์

มหาวาณิชย์วงศ์

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายพนม

รัตนะรัต

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสามารถ

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

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

6. นายสิทธิชยั

เกษรสมบัติ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ

7. นายธิบดี

มังคะลี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. ดร.กาพล

บุรยิ เมธากุล

กรรมการ

9. นางศุภากร

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

กรรมการ และประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละร้อย

1
้ั ่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงห ัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคาแหง ชนที
51 MAJOR TOWER RAMA 9 - RAMKUMHANG FL. 20 OFFICE 2, RAMA 9 RD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240
Tax. 0107546000440 Tel. 0-2514-5000, 0-2514-5151

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายสิทธิโชค
2. นายพงศกร
3. น.ส.วราพร
4. น.ส.สุกญ
ั ญา
5. นางอัมรัตน์

ภิรชั อมรพันธ์
พงศ์สถาพร
ภู่สิทธิศกั ดิ์
แก้วสะอาด
ลีลากิจไพศาล

ประธานสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย
ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

ผูส้ อบบัญชี จาก สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ส่งตัวแทน คือ นางสาวอภิญญา ตั๋นเจริญ เข้าร่วมประชุมแทน และ
ตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด และผูส้ งั เกตการณ์
จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย คือ น.ส.อธิศีล์ วิทยากูล จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ” เป็ น
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ปฏิบตั ิงาน ภาคสนามในปี 2565
เริ่มการประชุม
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 โดยมีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับ
มอบฉันทะ ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กล่าวมาแล้ว จึง กล่าวเปิ ดการประชุม และมอบหมายให้ คุณธิ บดี มังคะลี เป็ น
ผูด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อยในการประชุม บริษัทฯ ได้ชีแ้ จง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียง และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 ตามลาดับ
ดังนี ้
1. ภายหลังจากที่ผถู้ ือหุน้ ทาการลงทะเบียนตามขัน้ ตอนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ จะ
ถูกนับเป็ นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่
ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามก่อนการลงมติ ตามความเหมาะสม และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการ
นับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ตามลาดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผถู้ ือหุน้ รายใดมีส่วนได้
เสียในเรื่องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนน
เสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ ม สาหรับการออก
เสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ ) 4. ยกเลิกออกเสียง
ลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทาการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุน้ เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการ
ลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็ นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียง
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ทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง เข้า ร่ว มประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน และส่ ว นที่ เ หลื อ จะถื อ ว่ า เป็ น คะแนนเสี ย งที่
“เห็นด้วย”
5. กรณี ผู้รับ มอบฉัน ทะ รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น หลายราย ให้ก ดเลื อ กที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และ กดที่ปุ่ม
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิ ดให้ลงมติในวาระนัน้ ๆ
กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ จะไม่ ถกู นับเป็ นองค์ประชุม
ในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะถูกนาออกจากฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการ
ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็ นการตัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน
เสียงในวาระต่อไปในระบบ
สาหรับ วาระที่ 1 , 2, 3, 4 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. วิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
6.1 กรณีผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุ ณาเลือกเมนูการถามคาถาม จากนั้นเลือกวาระที่
ต้องการถามคาถาม และทาการพิมพ์ขอ้ ซักถาม หรือ ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมประชุม แล้วกดส่งคาถาม โดยบริษัทฯ จะ
ตอบคาถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคาถามนัน้ ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจานวนคาถามที่ถู กส่งเข้ามาจานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม
6.2 กรณีผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคาถามด้วยข้อความเสียง กรุ ณาเลือกวาระที่ตอ้ งการถามคาถาม
จากนั้น กดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทาการถามคาถามด้วยเสียง เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “หยุด
บันทึกเสียง/Stop for Record” และทาการ กดปุ่ ม “ส่งคาถาม /Send Question”
ในกรณี ท่ีมีคาถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริษัทฯ จะเป็ นผู้พิจารณา
คัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม
7. ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้ บริษัทฯ ได้นาคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้
ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณี ผู้ถื อ หุ้น ประสบปั ญ หาการเข้าระบบประชุม หรื อ ระบบการลงคะแนน กรุ ณ าศึก ษาและปฏิบัติตาม
คาแนะนาในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพ ท์
02-931-9800
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9. หากเกิดกรณี ระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รบั อีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบ
สารองต่อไป
หลัง จากจบการชี ้แ จง ประธานฯ กล่ า วต้อ นรับ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม และด าเนิ น การประชุม ตามระเบี ย บวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 2/2564 ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26
พฤศจิกายน 2564
บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2564 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ”) และกรมพัฒ นาธุร กิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับ
วาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียง

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี ้ จานวน 1 ราย รวมเป็ น
จานวน 29 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 225,066,039 หุน้
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
รับทราบผลการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทางบ
การเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
ว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ท่ีผ่าน
มา ไว้ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสาคัญ
ดังนี ้
รายการ

ปี 2564

สินทรัพย์รวม (บาท)

ปี 2563

1,425,586,596.72

80,344,920.84

195,799,622.81

102,178,975.55

1,229,786,973.91

(21,834,054.71)

รายได้รวม (บาท)

125,025,037.02

109,129,660.35

กาไรสุทธิ (บาท)

(61,424,496.95)

(28,367,594.32)

(0.213)

(0.374)

หนีส้ ินรวม (บาท)
ส่วนของผุถ้ ือหุน้ รวม (บาท)

กาไร ต่อ หุน้ (บาท/หุน้ )

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี บัญชีสิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบผลการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 29 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 225,066,039 หุน้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปั นผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิประจาปี ใน
กรณีท่ีไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดในการใช้เงินจานวนนั้นๆ และการจ่ายปั นผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
“ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปั นผลจากเงินกาไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปั นผลใดๆ” ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมียอด
ขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 และงดการตัง้ สารองเงินทุนตามกฎหมาย

มติทปี่ ระชุม

การลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0

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

225,066,039

100.00

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 29 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 225,066,039 หุน้

วาระที่ 4

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พ้นจากตาแหน่ง
ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จานวนที่
ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยมี
6
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รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6
กรรมการซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 นี ้ กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ มี
จานวน 3 คน ได้แก่
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์

2. นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
3. นางศุภากร ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการบริหาร
กรรมการ

ซึ่งกรรมการทัง้ 3 คน เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลักทรัพย์ฯข้อกาหนด
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ฯ และเป็ น ผู้มี ค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับตาแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี ้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้ มี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
เสนอเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์แ ละข้อ ก าหนดคุณ สมบัติ ก รรมการอิ สระของบริษั ท ฯ ซึ่ง มี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองแล้วว่าเป็ นบุคคลที่มี
ความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31
มกราคม 2565 แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

4.1

มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากเลือก นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากเลือก นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

4.2

มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากเลือก นางศุภากร ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

4.3

การลงมติ

มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 29 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 225,066,039 หุน้
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ
ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา แต่ทงั้ นี ้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รบั ใน
ฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ
จึงเสนอให้คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงความเหมาะสม และ
ความจาเป็ นต่างๆ แล้ว เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
เท่ากับปี 2564 ที่ได้รบั อนุมตั ิเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท แบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทาการจ่ายทุกสิน้ เดือนของเดือนนัน้ ๆ
2. เบีย้ ประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจานวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครัง้
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นเงิน 1,690,742.71 บาท ค่าเบีย้ ประชุมเป็ นเงิน1,120,000.00
บาท รวมทัง้ สิน้ เป็ นเงิน 2,810,742.71 บาท
สาหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนยังคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี )
ตาแหน่ง
ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
ประธานกรรมการ
300,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
240,000
กรรมการตรวจสอบ
180,000
กรรมการ
100,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ
-

ปี 2564
240,000
180,000
180,000
100,000
-

ค่าเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ปี 2564
25,000
20,000
10,000
10,000
20,000
10,000

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
10,000

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 แยกเป็ นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ การกากับดูแลกิจการที่
ดี ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่างไรก็ดีจานวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยัง
ถือว่าเป็ นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป
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มติทปี่ ระชุม

การลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 29 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 225,066,039 หุน้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35
(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 6) ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงขอเสนอ
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ดังนี ้
1. สานักงานสอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
2. ผูส้ อบบัญชี
1) นายโกมินทร์
ลิน้ ปราชญา
2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
3) นายจิโรจ
ศิรโิ รโรจน์
4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
5) นางสุมนา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5897

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ
บัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท เท่ากับปี 2564
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นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ อีกจานวน 8 บริษัท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย เป็ นเงินจานวนรวมไม่เกิน 2,100,000บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทป่ี ระชุม

การลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 29 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 225,066,039 หุน้

วาระที่ 7

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอ
ต่ อ ที่ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้นประจาปี 2565 เพื่ อ พิ จ ารณาแก้ไข/เปลี่ย นแปลงข้อ บังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอานาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณา
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอานาจกรรมการให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับดังกล่าว ดังนี ้
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มติทปี่ ระชุม

การลงมติ

ข้อบังคับของบริษทั ฯ (เดิม)
ข้อ 26 คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการ
ทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษัท และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อบังคับของบริษทั ฯ (ใหม่)
ข้อ 26 คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการ
ทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษัท และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึ่ง หรือ
หลายคนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึ่ง หรือ
หลายคนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้

อานาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ
สองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีอานาจกาหนด
รายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
ได้
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้นี ้

อานาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ
สองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมี
อานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริษัทได้
-ไม่มี-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
26 และข้อ 47 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

225,066,039
0
0
0
225,066,039

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

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 29 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 225,066,039 หุน้

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี12
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โดยก่อนที่ผดู้ าเนินการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเพิ่มเติม
บริษัทฯ รายงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ตามที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ ได้รบั การรับรองเป็ น
สมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และจะครบกาหนด 3 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี ้
ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ สอบถามสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการทา
ธุรกิจกัญชง กัญชา ที่บริษัทเข้าไปลงทุน
นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอมอบหมายให้ นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ รายงาน
ความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจกัญชง กัญชา ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ได้ชีแ้ จงว่า จากการที่ท่ีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนาโดย พลเอก ดร.สุรพันธ์
พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ และนายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นตัง้ ใจตัง้ แต่เรื่องสมุนไพร จนมาถึงการผลิตยา กัญชง กัญชา กระท่อม ครบวงจรร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทย และแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยฯ โดยการนาของ รศ.ดร.นพ.
กาพล ศรีวฒ
ั นากุล ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์

บริษัทฯ เป็ นผูบ้ กุ เบิกให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอย่างแพร่หลายเข้าถึงง่าย โดยบริษัทฯ ได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการอาหารและยาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร เป็ นยาสามัญประจาบ้านรายแรก
หลังจากนัน้ หลายแบรนด์ก็ได้รบั อนุญาตเป็ นยาสามัญประจาบ้าน ทาให้ผลิตภัณฑ์มีตวั เลือกมากขึน้
และราคาถูกลง
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สาหรับช่องทางจัดจาหน่าย ดังนี ้

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจบริการทางด้านความสวยงามและสุขภาพ

ส าหรับ ธุ ร กิ จ กั ญ ชง กั ญ ชา และกระท่ อ ม ที่ มี อ นาคต เราได้มี สัญ ญา MOU ร่ ว มกั บ กระทรวง
สาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยฯ และแพทยสมาคมฯ เราได้เริ่มจากการนาเข้าเมล็ดพันธุต์ ่างๆ ซึ่ง
เราได้รบั ใบอนุญาตนาเข้าเมล็ดพันธุ์ ในปี 2564 และได้ต่ออายุในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยเราได้
นาเข้าเมล็ดพันธุท์ ่ดี ีหลายสายพันธุ์ ส่วนสายพันธ์สดุ ท้ายที่เราได้รบั อนุญาตสาหรับทา Hemp seed oil
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ในส่วนของการปลูก บริษัทฯ มี MOA กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมี MOU
กับมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ย่ืนขออนุญาตปลูก Hemp seed oil ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาสายพันธุ์
เพื่อให้ได้ตน้ ทุนต่า และเกษตรกรสามารถนาไปปลูกได้ และโครงการ Hemp space ที่เรากาลังอยู่
ระหว่างการยื่นขอปลูก

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยกัญชง กาจัด ในการปลูญกัญชงในพืน้ ที่ปลูก 1,400 ไร่ ณ อ.ฝาง
จ.เชี ย งใหม่ โดยมี ทั้ ง การปลู ก แบบ Indoor greenhouse และ Outdoor รวมทั้ ง การร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการปลูกแบบ Indoor ตามมาตรฐานการแพทย์ (Medical grade)

โดยเรามีการแยกแปลงปลูกออกมา 3 โซน และแยกการปลูก Hemp seed oil ออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการ
ผสมเกสรของแต่ละสายพันธุ์ ทัง้ นี ้ เราได้มีการเก็บเกี่ยว และมีผซู้ ือ้ ติดต่อมาเรื่อยๆ
บริษัทฯ ได้มีการเตรียมในเรื่องของการสกัดไว้ดว้ ย โดยมี MOU กับทางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
เพื่อเตรียมนาสารสกัดไปใช้กับสัตว์เลีย้ งด้วย โดยจะเข้ามาร่วมมือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นีอ้ อกสู่ตลาดทั่ว
โลกมากยิ่งขึน้
นอกจากนี ้ ในการสกัด เรามีเทคโนโลยี Supercritical Carbon Dioxide Extraction จะมีความละเอียด
คุณภาพสูง เป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้สารสกัดทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ท่เี ราสกัดได้ ดังนี ้
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ทั้งนี ้ เราทาการควบคุมตัง้ แต่การนาเข้าเมล็ดพันธุ์ การปลูก การสกัดที่ได้มาตรฐานดีท่ีสุดระดับโลก
รวมทัง้ มี Partner ที่มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ของ
เรามีประโยชน์ต่อคน และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็ นด้านอาหารเสริม เครื่องสาอาง อาหาร เครื่องดื่ม ที่จะนามา
ซึ่งประสิทธิภาพในการดูแลต่อผูใ้ ช้ในตลาดที่จะเติบโตได้อีกมาก
ผู้ดาเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีคาถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลา
มาร่วมประชุม
ปิ ดประชุมในเวลา 09.29 น.

________________________________ ประธานที่ประชุม
( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )
ประธานกรรมการ

_______________________________ เลขานุการที่ประชุม
( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )
16
้ั ่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงห ัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคาแหง ชนที
51 MAJOR TOWER RAMA 9 - RAMKUMHANG FL. 20 OFFICE 2, RAMA 9 RD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240
Tax. 0107546000440 Tel. 0-2514-5000, 0-2514-5151

