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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น.

หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดาเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
(Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8) และกรณีตอ้ งการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.เป็ นต้นไป และสิน้ สุดการลงทะเบียนวันที่
28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
3. บริษัทจะดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผูถ้ ือหุน้ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
2. ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. หลักเกณฑ์และข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ
4. บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อกาหนด กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
8. วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนาให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26
กุม ภาพัน ธ์ 2565 มี ม ติ อ นุมัติ ก าหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนาให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่
26 พฤศจิกำยน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษั ท ได้จัด ท ารายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
26 พฤศจิกายน 2564 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรั พย์ฯ ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
2/2564 ซึ่ ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2564 ไว้อ ย่ า งถูก ต้อ งตามมติ ข องที่ ป ระชุม
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอทุกประการ
3

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
และรับทรำบผลกำรดำเนินงำน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการ
จัดทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บั ญ ชี รับ อนุ ญ าตแล้ว ว่ า ถู ก ต้อ ง เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ โดย
รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ท่ีผ่านมา ไว้ในรายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
รำยกำร
สินทรัพย์รวม (บาท)

ปี 2564

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 )
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ งบการเงิน ของบริษัท สาหรับ ปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับทราบผลการดาเนินงานตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษั ท ฯ มี น โยบายในการจ่ายปั น ผลทุกๆ ปี ในอัต ราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ประจาปี ในกรณี ท่ีไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดในการใช้เงินจานวนนั้นๆ และการจ่ายปั นผลนั้น
จะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปั น
ผลจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปั นผลใดๆ” ทัง้ นี ้ ณ
4

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบและเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 4

่ ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจาก
ตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม
(1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 6
กรรมการซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 นี ้ กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ มีจานวน 3 คน ได้แก่
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์

2. นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
3. นางศุภากร ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม รวมถึงเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1
ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นวาระ
การประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท (ไม่ ร วมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ) โดยผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ 3 คน ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ตาม
รายชื่อดังต่อไปนี ้
1) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการอิสระ
2) นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
กรรมการ
3) นางศุภากร ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
กรรมการ
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ให้ก ลับ มาด ารงต าแหน่ ง กรรมการต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง ด้ว ยการพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ
ระมัดระวัง เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีม้ ีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่ง
ใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ โดยบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนี ้
1. มี คุ ณ สมบัติ ถู ก ต้อ งและไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจ ากัด ,
กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีประวัติการทางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือ
ผูม้ ีอานาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ก รรมการด้ว ยความระมัด ระวัง ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์
สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้
อย่างสม่าเสมอโดยดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกัน
ไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทางานที่เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่
สมบูรณ์
ซึ่งกรรมการทัง้ 3 คน เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลักทรัพย์ฯ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ และเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับตาแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 2
นอกจากนี ้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้ มี นายเฉลิมพงษ์ มหา
วาณิชย์วงศ์ เสนอเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และข้อกาหนดคุณ สมบัติ
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดปรากฎตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ ว ย 3 โดยผ่ า น
กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ที่ได้รบั
การเสนอเป็ นกรรมการอิสระในครัง้ นี ้ เป็ น กรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจาก
บริษัทฯ ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา แต่ทั้งนี ้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่
กรรมการพึงได้รบั ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ
จึงเสนอให้คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงความ
เหมาะสม และความจาเป็ นต่างๆ แล้ว เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท
(สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิ น
3,080,000 บาท แบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทาการจ่ายทุกสิน้ เดือนของเดือนนัน้ ๆ
2. เบีย้ ประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจานวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครัง้
ทั้งนี ้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นเงิน 1,690,742.71 บาท ค่าเบีย้ ประชุมเป็ นเงิน
1,120,000.00 บาท รวมทัง้ สิน้ เป็ นเงิน 2,810,742.71 บาท
สาหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนยังคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี )
ตำแหน่ง
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
ตำแหน่ง
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 และกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 แยกเป็ นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่างไรก็ดีจานวน
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือ ว่าเป็ นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ
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ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินรวมไม่
เกิน 3,080,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี
2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 6) ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอให้เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ
ได้มี ก ารปรับโครงสร้างการดาเนิน ธุร กิจและการบริหารงานใหม่ จึ ง เห็ นว่าผู้สอบบัญชีท่ี
น าเสนอเป็ น ผู้ท่ี มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ มี ป ระสบการณ์แ ละการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การ
ตรวจสอบบัญชีเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 4
รวมถึงเสนออัตราค่าสอบบัญชีท่ีสอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชใหม่ จากเดิม
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น ดังนี ้
1. สานักงานสอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
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 อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการ
ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทางานที่ดี อีกทั้ง ไม่มี
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ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว และผู้ ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานั้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ในลักษณะที่จะกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ สาหรับปี 2565 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564
นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ,
บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด , บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จากัด , บริษัท เอเซีย มิราเคิล เท
รดดิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด , บริษัท มอร์ เมดิคลั จากัด , บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด และ
บริษัท คานาบิส จากัด โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อยสาหรับปี 2565 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นเงินจานวน
รวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 7

พิจำรณำแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอานาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี ้
ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่)

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการ

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการ

ทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษัท และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้

ทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษัท และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้

เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ

เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ

บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึ่ง หรือ

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึ่ง หรือ

หลายคนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

หลายคนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
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ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่)

คณะกรรมการก็ได้

คณะกรรมการก็ได้

อานาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ

อานาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ

สองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญ

สองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมี

ของบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีอานาจกาหนด

อานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือ

รายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ชื่อผูกพันบริษัทได้
ได้
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้นี ้

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไข
อานาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ได้ม อบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจพิจารณาอนุมัติ การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม
วาระการประชุม รวมทั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่จัดประชุม หรือ รู ปแบบการจัดประชุม และ
มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แก่ พล.ต.ท. สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง และนายพนม รัตนะรัต กรรมการ
อิสระ เป็ นตัวแทนผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 5
อนึ ่ง บริษ ัท ได้เ ผยแพร่ห นัง สือ เชิญ ประชุม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ประจาปี 2565 พร้อ มเอกสารประกอบการ
ประชุม ไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริษัท ที่ https://www.hempcorp.co.th/ ด้วยแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2565 จึงขอเรียน
เชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสฯ ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา
08.30 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองใน
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่าน
การประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 9 และผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์
โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้
เท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กาหนดมายัง
บริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รบั ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID–19) ที่ยงั ไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึน้ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–EGM) โดยใช้ระบบของ
Inventech Connect (Live Streaming) ซึ่ ง เป็ นผู้ ใ ห้บ ริ ก ารที่ ไ ด้รั บ หนั ง สื อ รั บ รองระบบควบคุ ม การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ (E–EGM) โดยมี
รายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 7 และ 8
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาม
ระเบียบและวิธีการที่บริษัทกาหนดในวันพฤหัสฯ ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
อนึ่ง บริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (Record
Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

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

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

3. นายเฉลิมพงษ์

มหาวาณิชย์วงศ์

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายพนม

รัตนะรัต

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสามารถ

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

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

6. นายสิทธิชยั

เกษรสมบัติ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ

7. นายธิบดี

มังคะลี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. ดร.กาพล

บุรยิ เมธากุล

กรรมการ

9. นางศุภากร

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

กรรมการ และประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์

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

ภิรชั อมรพันธ์

ประธานสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

2. นายพงศกร

พงศ์สถาพร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย 1

3. น.ส.วราพร

ภู่สิทธิศกั ดิ์

ผูต้ รวจสอบภายใน

4. น.ส.สุกญ
ั ญา

แก้วสะอาด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. นางอัมรัตน์

ลีลากิจไพศาล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

6. น.ส.ไพรัลยา

วงศ์สกุลเพชร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย 2

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

กิตติอคั รเสถียร

2. นายบดินทร์

ฤทธิบญ
ุ ไชย

3. น.ส.รริศา

คล่องประกิจ

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

ยงสวัสดิกลุ

ทนายความหุน้ ส่วน

2. น.ส.สุภทั รา

คีรนิ ทร์สกุนา

ทนายความอาวุโส

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

วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนของผูท้ ่มี าประชุมด้วยตนเอง และของผูร้ บั มอบฉันทะ

1.1

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

1.2

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

1.3

ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ

1.4

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

1.5

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

1.6

การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผุถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ คือ
1)

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

2)

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

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

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

การซักถามในห้องประชุม

2.1

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม

2.2

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

2.3

ในกรณีท่มี ีคาถามที่เกี่ยวข้องในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
คาถามตามความเหมาะสม

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

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

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

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

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

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิท
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

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

: 2,933,261,050 หุน้

(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1.00 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 2,933,261,050 หุน้

(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(-)”

โดยแบ่งออกเป็ น

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

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

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

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

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

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

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

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

(2)

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

(3)

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

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

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

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

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

: 6,882,785,325 หุน้

(หกพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้า
หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1.00 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 6,882,785,325 หุน้

(หกพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้า
หุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

-”

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

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

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

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

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

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

วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม แจ้ง ให้ท่ี ป ระชุม ทราบว่ า ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 8/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
จาก MORE ของบริษัทตามวาระที่ 3 ข้างต้นนัน้ ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564
จึงได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า
รวม 200,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement:
PP) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD โดย MORE จะนาหุน้ สามัญของ
MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่
จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) มาชาระเป็ นค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชาระด้วย
เงินสด
อนึ่ ง เนื่ อ งจากบริษัทมีข าดทุน สะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564
บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท
โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
ทั้งนี ้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE
ดัง กล่ าว เป็ น การเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจงให้แ ก่บุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอ
ขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของ
หุน้ ของบริษัท) โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษทั ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ
0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทเป็ นราคาที่ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริง
ของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั ทาให้คาดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้าง
ยาก จึงทาให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ ายตกลงกันเป็ น
ราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญ ชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปั จจุบันของบริษัท โดยบริษัท
กาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ตามประกาศ
ทจ. 72/2558 และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู้ ือ
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หุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว
นอกจากนี ้ แม้บริษัทจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รบั อนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย
ทัง้ นี ้ ราคาตลาดสาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MORE คานวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE เป็ นบุคคลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.68 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี ้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้ ของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่หา้ มมิให้ MORE ขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทาการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน MORE จึงจะสามารถทยอยขาย
หุน้ ที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ ขายทัง้ หมดจะสามารถดาเนิ นการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม
2565 (ขึ น้ อยู่กับ ความสมบูรณ์ของเงื่ อนไขบังคับก่ อนตามสัญ ญาซือ้ ขายหุ้น ) และภายหลังจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทน
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
นอกจากนี ้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กาหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิ
คัล จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ บริ ษัท มอร์
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เมดดิคลั จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์
รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษัท รุ่ น ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่ ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F 53-4) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4) ที่ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 1,655,262,500 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลใน
วงจากัด ได้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) และเห็นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ
ออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดาเนินการดังนี ้
(1)

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

(2)

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

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทป่ี ระชุม

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

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

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

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

วาระที่ 5.2

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

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

ทุนจดทะเบียน

6,882,785,325

6,882,785,325

533,549,250

มูลค่าที่ตราไว้

1

12.90

1

จานวนหุน้ จดทะเบียน

6,882,785,325

533,549,250

533,549,250

จ านวนหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม

2,294,261,775

177,849,750

177,849,750

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

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

(2)

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

(3)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

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

(5)

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

(6)

กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 2,294,261,775
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่
จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ
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รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอ
ขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้
กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

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

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

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

37

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี ้ MORE
จะถือหุน้ ในบริษัท จานวน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07
ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท ดังนี ้ MORE จะได้รบั สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตั ิการขอผ่อน
ผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท (Whitewash) ของ MORE และพิจารณาอนุมตั ิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบ
อานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทป่ี ระชุม

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

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

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

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

วาระที่ 7

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

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท)

ทุนจดทะเบียน*

6,882,785,325

6,882,785,325

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

4,588,523,550

4,588,523,550

1.00

12.90

จานวนหุน้ จดทะเบียน*

6,882,785,325

533,549,250

จานวนหุน้ ชาระแล้ว

4,588,523,550

355,699,500

มูลค่าที่ตราไว้

หมายเหตุ *

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

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

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

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

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

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

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

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

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

ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการโอนเงินทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100,0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.00
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หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี ้จ ะต้อ งได้ร ับ การอนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

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

ก่อนการปรับ

เปลี่ยนแปลง

หลังการปรับ

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

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

533,549,250
1.00
533,549,250

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

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

355,699,500
1.00
355,699,500

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

ก่อนการลดทุน

เปลี่ยนแปลง

หลังการลดทุน

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

4,588,523,550.00

(4,232,824,050.00)

355,699,500.00

ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้ *

(2,766,640,296.88)

2,766,640,296.88

-

ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

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

1,466,183,753.12
-

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

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

(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

: 533,549,250 หุน้

(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 533,549,250 หุน้

(ห้า ร้อ ยสามสิ บ สามล้า นห้า แสนสี่
หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบหุน้ หุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(-)”

โดยแบ่งออกเป็ น

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

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

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

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

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

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

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

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

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

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

1.00

1.00

12.90

1.00

0.68

0.48

6.19

6.19

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

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

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

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

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

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

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

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

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
400
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โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

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

งบประมาณสาหรับโรงสกัด อยู่ท่ีประมาณ 100 ล้าน
บาท

-

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

-

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

700
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รายละเอียดของโครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ของรัฐทัง้ ในปั จจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต
เช่นเดียวกัน
3. ด้ า นการแพทย์ เพื่อสาหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะ
และสุขภาพ
เริ่ ม ด าเนิ น การในปี 2565 ประกอบไปด้ว ย คลิ นิ ก ทาง
การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์
ฟื ้ นฟูสุขภาพผูส้ ูงวัย ศูนย์ดูแลผูส้ ูงวัย (Wellness Center/
Anti -aging) รวมถึ ง ศู น ย์ พั ก ฟื ้ น (Care giver) ซึ่ ง เป็ น
สถานพยาบาลส าหรับ พัก ฟื ้ น ของผู้สูง อายุ จ ากการท า
หัต การต่ า ง ๆ ทางการแพทย์ และบู ร ณาการกายภาพ
ไม่เพียงแต่เป็ นการพักฟื ้ นเท่านั้นแต่ยังเป็ นสถานบริการ
สาหรับพักพิงของผูส้ ูงอายุท่ีวางแผนเกษี ยณอายุอีกด้วย
โดยความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร คณะ
สาธารณสุข ศาสตร์ ซึ่ง อยู่ร ะหว่ า งการวางแผนและวาง
กลยุทธ์ต่าง ๆ

525

โดยโครงการต้น แบบด าเนิ น การภายใต้ บริษั ท เมดิ คัล
เอ็ ม ไพร์ จ ากั ด (Medical Empire Co., Ltd.) เป็ นบริ ษั ท
ย่อยของบริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ 65% คิดเป็ นเงิน
ร่ว มจัด ตั้ง จ านวน 6.5 ล้า นบาท ของทุน จดทะเบี ย น 10
ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์
ทางเลือก Wellness & Spa ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ (New business) ของบริ ษั ท โดย
ภายในโครงการแบ่งการดาเนินธุรกิจเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ (1)
Retreat Wellness Center (2) Medical Services Clinic
และ (3) Online & Offline Retail Shop ภายใต้ ก ารให้
ค าปรึก ษาสุข ภาพโดยแพทย์ผู้เ ชี่ ย วชาญ และผู้บ ริ ห าร
สหคลิ นิ ก ที่ ไ ด้รับ การรับ รองจากกระทรวงสาธารณสุข
(2019) ทัง้ นี ้ บริษัทได้รายงานการจัดตัง้ บริษัทย่อย (บริษัท
เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2564
ในการนี ้บ ริษั ท วางแผนที่ จ ะขยายออกเป็ น สาขาต่ า ง ๆ
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เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

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

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

1,043

รวม

2,668

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

ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดเวลาโดยประมาณ

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
เข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

10 กันยายน 2564

2.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทา
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

26 พฤศจิกายน 2564
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ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดเวลาโดยประมาณ

3.

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

เดือนธันวาคม 2564

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

บริษัทจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม

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

9.

วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW

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

กาหนดเวลาโดยประมาณ

10.

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

18 กุมภาพันธ์ 2565

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

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

(2)

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

(3)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

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

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

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

วาระที่ 11

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

_______

____________________ ประธานที่ประชุม

( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )
ประธานกรรมการบริษัท

_______

____________________

เลขานุการที่ประชุม

( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )
เลขานุการบริษัท
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ประวัติของกรรมการทีเ่ สนอกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ลำดับที่

1

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งที่เสนอ

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้
อายุ
วุฒิการศึกษา

เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 มกราคม 2564 ประมาณ 1 ปี 3 เดือน
ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ปี 6 เดือน
50 ปี
• ปริญญาโทMBA General Management University of Leicester
• ปริญญาตรีBBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
ประวัติการอบรม
อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที8่ 7/2554
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที3่ 4/2554
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที1่ 4/2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร - ไม่มี ประสบการณ์ทำงาน
2554 – 2563
กรรมการ,
บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่
ประธานกรรมการบริหาร
สำคัญ
2553 – 2560
กรรมการอิสระ,
บริษัท ดีเอ็นเอ2002 จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
2551 – 2560
กรรมการ และผูจ้ ัดการทัว่ ไป
บริษัท นิปปอนด์เพ้นท์ เดคโคเรทีฟ โค้ทติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

2564 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อื่น/กิจการ
อื่น (ปัจจุบัน)

-

-

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน)

-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี 56
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น 2 ครั้ง
- ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้ง

ลำดับที่

2

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งที่เสนอ
รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้

นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
กรรมการ
เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 มกราคม 2564
ประมาณ 1 ปี 3 เดือน ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ปี 6
เดือน
59 ปี
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ปี2554
• Company Reporting Program (CRP) ปี2555
• Company Secretary Program (CSP)
• Financial Statements for Directors (FSD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร - ไม่มี ประสบการณ์ทำงาน
2563 - 2564
กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่
2554 - 2564
ผู้จัดการ
บริษัท สมอลล์รูม จำกัด
สำคัญ
2558 - 2559
กรรมการ
บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
บริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ 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
2564- ปัจจุบัน
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
ประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ
(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษทั อื่น/กิจการ
2564- ปัจจุบัน
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
อื่น (ปัจจุบัน)
2564- ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด, บริษทั
เอเชีย มิราเคิล เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด,
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,
บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษทั เมดิ
คัล เอ็มไพร์ จำกัด, บริษัท คานาบิส คลับ
จำกัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี 57

สิ�งที�สง่ มาด้วย 2
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
-

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น 2 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน

ลำดับที่

3

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งที่เสนอ
รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้

นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา
กรรมการ
เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประมาณ 1 ปี 2 เดือน ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ปี 4
เดือน

อายุ
วุฒิการศึกษา

54 ปี
• ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2555

ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 10.23% นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา คู่สมรส
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร - -เป็นคู่สมรสของนายสามารถ ฉัว่ ศิริพัฒนา ประสบการณ์ทำงาน
2555 - 2559
กรรมการบริหาร
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่
(ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน))
สำคัญ
2545 - 2555
รองกรรมการสายงาน
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรมนุษย์
(ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน))
2535 - 2545
ผู้จัดการสายงานทรัพยากร
บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก จำกัด
บุคคล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ,
ประธานสายงานทรัพยากร
มนุษย์

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อื่น/กิจการ
อื่น (ปัจจุบัน)

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชียฟู๊ด โซลูชั่น จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัท
- ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น 2 ครั้ง
- ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง
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หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ)
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องกำรถือหุน้ ของกรรมกำรอิสระตำมข้อกำหนดของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน โดยมีเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้เข้มกว่ำของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ของผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนเข้ำรับตำแหน่ง ทั้งนี ้ ลักษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อน
เข้ำรับตำแหน่ง
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษัทฯ หรือ คู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท ฯ หรือ ตัง้ แต่
20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี ้ กำรคำนวณภำระหนีด้ ังกล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมู ลค่ำของ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนเข้ำรับตำแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ
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ผูม้ ีอำนำจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนเข้ำรับตำแหน่ง
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท ฯ หรือ บริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือน
ประจำ หรือถื อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ทัง้ นี ้ ภำยหลังได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษั ท ย่ อ ยลำดับ เดี ยวกัน ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุม บริษั ท ฯ โดยมี ก ำรตัด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
คำว่ำ “หุน้ ส่วน” ตำม (5) และ (6) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำกสำนักงำนสอบบัญชี หรือผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) ใน
นำมของนิติบคุ คลนัน้
ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัท ฯ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำม (4) หรือ (6) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำผ่อนผันได้ หำก
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
ของกรรมกำรอิสระดังกล่ำว โดยบริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้ ว้ในแบบรำยงำน 56-1 รำยงำนประจำปี และในหนังสือนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้บคุ คลดังกล่ำว มีคณ
ุ สมบัติไม่ เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผูข้ ออนุญำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
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บุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ซึ่ ง ก าหนดให้ ท่ี ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี แต่ ง ตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีจาก
เดิม สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น
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 อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด มีความรู แ้ ละ
ประสบการณ์ในการทางานที่ดี อีกทัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้
เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปี 2565 เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564
นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ยังเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีก
จานวน 8 บริษัท โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสาหรับปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวม
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นเงินจานวนรวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ่ายตาม
จริง) ดังตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี ้
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ประวัติของผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด

้ ปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675
1. นายโกมินทร์ ลิน
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2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305
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3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
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4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713
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5. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
11 มกราคม 2564
อายุ
65 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์บณ
ั ฑิต โรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. 2521
ประวัติการอบรม
1. การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 180/2021
- อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 40/2021
2. หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุน่ ที่ 2 พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุน้
- ของตนเอง : ไม่มี
ในบริษัท (%)
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปั จจุบนั )
- ไม่มี การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (ปั จจุบัน)
- ไม่มี *กรรมการอิ ส ระไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย พิ เ ศษที่แ ตกต่ า งจากกรรมการคนอื่ น ๆ ในทุ ก วาระที่เ สนอในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 นี้
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ)
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง

นายพนม รัตนะรัต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ 2564
อายุ
47 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 151/2018
- อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 40/2021
2. หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สัดส่วนการถือหุน้
- ของตนเอง : ไม่มี
ในบริษัท (%)
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี การดารงตาแหน่ง
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
กรรมการ /ผูบ้ ริหารใน
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ,
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(ปั จจุบัน)
กรรมการตรวจสอบ,
(มหาชน)
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งใน
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี ้ จากัด
บริษัทอื่น/กิจการอืน่
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี ้ จากัด
(ปั จจุบัน)
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท มิตรบารุง จากัด
*กรรมการอิ ส ระไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย พิ เ ศษที่แ ตกต่ า งจากกรรมการคนอื่ น ๆ ในทุ ก วาระที่เ สนอในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นนีป้ ระจาปี 2565 นี้
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ข้อบังคับบริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 15 ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง

(ข)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้ค ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้

(ค)

บุค คลซึ่ง ได้รับ คะแนนเสี ย งสูง สุด ตามลาดับ ลงมา เป็ น ผู้ได้รับ การเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 16 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3)ของจานวนคณะกรรมการในขณะนัน้
พ้นจากตาแหน่งถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จานวนที่
ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
กรรมการซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่าง
อื่น ก็ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 21 กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา แต่ทงั้ นี ้ จะไม่รวมถึง บรรดา
ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รบั ในฐานะลูกจ้างของบริษัท
ข้อ 26 คณะกรรมการเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบจัด การกิ จ การทั้ง หลายทั้ง ปวงของบริ ษั ท และต้อ งปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
อานาจคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษั ท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
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หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บัญชี
ของบริษัท
การประชุมผูถ้ ื อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี ้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุน้ วิสามัญ กรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถือว่า เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้ รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ลงโฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทั้งนี ้ สถานที่ท่ีใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
คณะกรรมการอาจกาหนดให้จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีท่ีมีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ การด าเนิ นการจะต้อ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิธี การตามที่ กฎหมายกาหนด และตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กาหนด
ข้อ 32 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดรวมกัน และต้องมีหนุ้ นับ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุม
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เป็ น อัน ระงับ ไป ถ้า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น นั้น มิ ใ ช่ เ ป็ น การเรี ย กประชุม เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้อ งขอให้นัด ประชุ ม ใหม่
และในกรณีนีใ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 34 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั
หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง
ก. การขายหรือโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญของบริษัทให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
ค. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฉ. การเลิกบริษัท และ
ช. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 35 กิจการที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และประกาศจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

(5)

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6)

กิจการอื่น
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ข้อกาหนด กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ
Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนีแ้ ล้ว โดย
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทาการ
ลงทะเบียน โดยนา Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุ มัติของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อ Sign-in หรือ ยืนยัน
ตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนัน้ กดปุ่ ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขัน้ ตอนนีจ้ ะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทาการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ จะถูกนับเป็ นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
เสร็จสิน้ ตามลาดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผถู้ ือหุน้ รายใดมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงใน
ระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ ม สาหรับการออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้ หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ ) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนน
ล่าสุด (สีฟ้า) หากทาการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็น
ด้วยกับวาระนัน้ ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาการ เปลีย่ นแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนน โดย
บริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็ นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
5. กรณีผูร้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิ ดให้ลงมติในวาระนัน้ ๆ
กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ จะไม่ถกู นับเป็ นองค์ประชุมใน
วาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะถูกนาออกจากฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม
ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู้ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงใน
วาระต่อไปในระบบ
6. วิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
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6.1 กรณีผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคาถาม จากนัน้ เลือกวาระที่ตอ้ งการ
ถามคาถาม และทาการพิมพ์ขอ้ ซักถาม หรือ ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมประชุม แล้วกดส่งคาถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคาถาม
ในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคาถามนัน้ ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจานวนคาถามที่ถูกส่งเข้ามาจานวนมาก บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม
6.2 กรณีผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคาถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ตอ้ งการถามคาถาม จากนัน้
กดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทาการถามคาถามด้วยเสียง เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง/
Stop for Record” และทาการ กดปุ่ ม “ส่งคาถาม /Send Question”
ในกรณีท่ีมีคาถามที่เกี่ยวข้องในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริษั ทฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
คาถามตามความเหมาะสม
7. ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้ บริษัทฯ ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้ใน
การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีผถู้ ือหุน้ ประสบปั ญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบตั ิตาม คาแนะนา
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9800
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสารอง
ต่อไป
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://inet.inventech.co.th/HEMP154530R
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

และดำเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพ

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง

.

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
.
5 กดปุม่ “ส่งแบบคำร้อง / Request”
.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
.
Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบลงทะเบียนยืน่ แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 07:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 1
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ
หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ
มายังบริษทั ฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9800
ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)
1

คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล

2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4 กดปุม่ “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1

กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

2
3
4

เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์

1 การพิมพ์คำถาม
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม

2

พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”
การส่งข้อความเสียง
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์
จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือการใช้งาน
1
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

2 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect
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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. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ดำเนินการก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/HEMP154530R
กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง
(e-Request)
ส่งแบบคำร้อง

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร
เพิ่มเติม

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติคำร้อง

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผ่านการอนุมัติ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง

ดำเนินการ ณ วันประชุม

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)
* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม
รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง
(e-Voting)
หมายเหตุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง
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อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

Address
(2)

(3)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
as a shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having the right to vote equal to

votes as follows.
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
(ผูถ้ ือหุน้ สามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ ที่จะเป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ในการ
มาเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย หน้า ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริ ษั ท ฯ ที่ ป รากฏข้ า งท้ า ยนี ้ / 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
 1. ชื่อ (Name)
อยู่บา้ นเลขที่ (residing at)

in the boxes in front of their names listed below.)
อายุ (age)
ปี /years
.
หรือ (or)
 2. ชื่อ (Name) พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anekvieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director and Chairman of Audit Committee อายุ/Age 65 ปี /Years อยู่บา้ นเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220/ Residing at 38 Soi ramintra 28, Taraeng Subdistrict,Bang Khen District,Bangkok 10220
หรือ (or)
 3. ชื่อ (Name) นายพนม รัตนะรัต / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit
Committee อายุ /Age 47 ปี /Years อยู่บา้ นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / 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.

ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือฉบับนีเ้ พือ่ ลงทะเบียนในระบบด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบผลการดําเนินงาน
Agenda No. 2 To consider approving the audited financial statements for the year ended 31 December 2021 and acknowledge the
performance.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
Agenda No. 3 To consider not to pay dividend for the operating year 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
Agenda No. 4 To consider and electing directors to replace those who retire by rotation.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
1) ชื่อกรรมการ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
Director’s name Mr.Chalermpong Mahavanidvong.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
2) ชื่อกรรมการ นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
Director’s name Mr. Sittichai Gasornsombat.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
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3) ชื่อกรรมการ นางศุภากร ฉั่วศิริพฒ
ั นา
Director’s name Mrs. Supakorn Chuasiriphattana.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree

 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
Agenda No. 5 To consider approving the remuneration for the Board of Directors for 2022.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47
Agenda No. 7 To consider approving the amending/changing of the Company's Articles of Association, Article 26 and Article 47.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No.8 To consider other businesses (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
(5)

(6)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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.
คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
Other statements or evidences (if any) of the Proxy
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(7)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผูร้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 ______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ /
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉัน ทะ
แบบ ข. ตามแนบ / 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. กรณีหากมีขอ้ กําหนด หรือ ข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ใน ข้อ (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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / 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. ซึ่งเป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hempcorp.co.th/) เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความ
เหมาะสม / 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่ อื่ น ด้ ว 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.
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject Election of Directors (Continues)
4) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
5) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
6) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
7) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree

 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain
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