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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

ของ 
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

___________________________ 
 
เวลาและสถานที่ 
 

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 
1. นพ. ธงชัย ทวิชาชาติ   ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์   ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 
3. ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร 
   ความเสี่ยง และกรรมการบริหาร 
4. คุณพิษณุ แดงประเสริฐ   กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. คุณจิรดา แดงประเสริฐ   กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. คุณสรสิช แดงประเสริฐ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการบริหาร 
7. คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. ภก. วินิต อัศวกิจวิรี   กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
9. ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
10. คุณณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์       กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
11. คุณธวัช กิจกังวาล                   กรรมการ 

รายช่ือผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 
1. นายธิติ กำเหนิดดี    ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด 
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี      ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
3. นายวสุตม์ บุญชะลักษี    ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอรี่ จำกัด 
4. นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด 
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เริ่มการประชุม 
 

นางสาวสิตา โพธิพิพิธ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหท้ำหน้าทีเ่ป็นผู้ดำเนินรายการ
กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด 
และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย
และลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “COVID-19” ที่มีการแพร่ระบาดและยัง
มีความรุนแรงในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งขยายวงกว้างในหลายพ้ืนที่ 

 
ผู้ดำเนินรายการ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและ

โดยการรับมอบฉันทะ) จำนวน 40 ราย และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 339,077,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.5224 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงนับครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  

 
นพ. ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

กล่าวเปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งขอให้ผู ้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงรายละเอียดวิธีปฏิบัติของการประชุม 
 

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการลงมติโดยสรุปว่า เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ถือหุ้นจะ
ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ทั้งนี้ แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทฯ ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนั้น 
ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การ
นับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้น
จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ บริษัทฯ จะเว้นเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนวาระละ 2 นาที หลังจากลงคะแนน เมื่อ
ระบบประมวลผลในแต่ละวาระแล้ว จะมีการประกาศผลคะแนนของวาระนั้น ๆ การประมวลผลดำเนินการ
โดยโปรแกรมนับคะแนน E-Voting และผู้ที ่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ดำเนินการตรวจสอบผลลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
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2565 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถาม
คำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงตัดสิทธิการเข้าร่วมประชุม หากการถามคำถามหรือการแสดงความเห็น
ดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอ่ืน รบกวนหรือ
ขัดขวางการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน 

 

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในการ

นับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนายธิติ กำเหนิดดี ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด ทำ

หน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของบริษัท 

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
   

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุม
สามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน
มา บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 

 
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ประการ

แรกคือ โครงการพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia) ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีซึ่ง
บริษัทฯ ได้เพาะเลี ้ยงไข่น้ำเพื ่อนำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริมสารสกัดจากโปรตีนพืช (Plant-based 
protein) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
นำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไข่น้ำแคปซูล (Wolffian Capsule) และ PBP 
Dietary ซึ่งเป็นสารสกัดโปรตีนจากพืชในรูปแบบเม็ด นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อ
ความร่วมมือทางการตลาดกับบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “สุภาพโอสถ” ของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการตลาดแบบ Direct to Customer  
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พัฒนาที่สำคัญประการถัดมา บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรเพ่ิมขึ้นจากปี 2564 โดย 
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.9 เป็นร้อยละ 31.5 และร้อยละ 34.2 ใน
ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามลำดับ อีกทั้งในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อน
หักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.1 เป็นร้อยละ 17 และ
บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (Net Profit Margin) จากร้อยละ 6.4 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 7.8 ในปี 
2564 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( Initial Public Offering: IPO) แล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 

 
โครงการในอนาคตที่มีนัยสำคัญ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา บริษัทฯ ได้รับ

ใบอนุญาตครอบครอง ผลิต สกัดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เริ่ม
ดำเนินการสั่งซื้อดอกกัญชงจากวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำดอกกัญชงมาทำการสกัด ซึ่งจะทำให้ได้สารสกัด 4 
ประเภท คือ 1. Full spectrum 2. Broad spectrum 3. Isolate หรือ CBD บริสุทธิ์ร้อยละ 99 และ 4. 
Isolate Water Soluble หรือ CBD บริสุทธิ์ละลายน้ำได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ 
จำกัด (มหาชน) ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายช่องทางการตลาดใน
หลากหลายช่องทางสำหรับสินค้าภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “สุภาพโอสถ” เช่น การลงสื่อโฆษณาบนป้ายโฆษณา 
บนรถประจำทาง และสื่อออนไลน์อื่น ๆ รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการทำการตลาดแบบ Direct to Customer ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการตลาดของ
บริษัทฯ และเพ่ิมกำไรจากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เอง 

 
สำหรับโครงการในอนาคตตามวัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนเป็นครั้งแรก คือ การขยายฐานการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ
ขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสารสกัดที่ได้จากกัญชง ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดลำพูน โดยมีกำลัง
การผลิตเป้าหมายของเครื่องจักรอยู่ที่ประมาณ 30,000 กิโลกรัมต่อเดือน ภายในปี 2565 ส่งผลให้โรงงาน
ดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่ลำดับต้น ๆ ของประเทศ และได้รับมาตรฐาน GMP/PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดที่
สำนักงานอาหารและยากำหนดไว้ การได้รับมาตรฐานดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับใบอนุญาตใน
การสกัดสารสกัดที่ได้จากกัญชง และสามารถนำสารสกัดที่ได้มาไปจัดได้หลายช่องทาง มิได้จำกัดเพียงการ
จำหน่ายผ่าน บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) แต่เพียงช่องทางเดียว อีกทั้ง บริษัทฯ สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดในโรงงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ลำพูน กล่าวคือ โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน โรงงานผลิตยาแผนโบราณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งจะทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ผลิตแบบครบวงจร (End-to-end) 
คือ สามารถสกัดสารกัดได้เองและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished product) ในส่วนของผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ การรับจ้างผลิตให้ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามีทางเลือกในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนประกอบจากกัญชงหรือพืชสมุนพรอื่น  ๆ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใต้ชื่อ 
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“สุภาพโอสถ” ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทฯ เอง 
 
โครงการในอนาคตลำดับต่อมาได้แก่ โครงการพัฒนาการแปรรูปไข่น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง

บริษัทฯ มีการประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ในการปลูกไข่น้ำและจำหน่ายไข่น้ำ
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีโครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปไข่น้ำโดย
นำไข่น้ำสดมาทำความสะอาดและอบแห้งเพ่ือทำการแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี มูลค่าสูงขึ้น 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 

2564 ที่ผ่านมา 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุน) ประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี และนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี ้

 
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินรายงานข้อมูลงบการเงินสำหรับปี 2564 ต่อที่

ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย (Revenue from Sales) จำนวน 422 ล้านบาท 
ลดลงจากจำนวน 455 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มียอดจำหน่ายลดลงอันเป็น
ผลมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา เพราะ
สินค้าภายใต้ชื่อบริษัทฯ เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแอลกอฮอล์  และผู้บริโภคมีการใช้ผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ลดน้อยลง อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการควบคุมและบริหารงานที่ดีขึ ้นทำให้กำไรขั้นต้น (Gross 
Profit) ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จำนวนประมาณ 143 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.5 และเพ่ิมเป็น
จำนวนประมาณ 144 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.2 ในปี 2564 กำไรสุทธิ (Net profit) จากปี 2563 ร้อย
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ละ 6.7 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2564 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนประมาณ 3.5 ล้านบาททำให้ยอดกำไรที่แสดงในงบ
การเงินมีจำนวน 29.69 ล้านบาท ในส่วนของฐานะการเงิน (Financial Position) ของบริษัทฯ เนื่องจากใน
เดือนพฤศจิกายนปี 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทำให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์
หมุนเวียน (Current Assets) เพ่ิมข้ึนจากจำนวนประมาณ 129 ล้านบาทในปี 2563 เป็นจำนวนประมาณ 824 
ล้านบาทในปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากทุนที่เพิ่มมากขึ้น และมีรายการทรัพย์สินมากเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องมาจาก
บริษัทฯ สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อบริษัทฯ เอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหนี้สินลดลงเพราะการนำ
เงินส่วนหนึ่งชำระคืนแก่สถาบันการเงิน ด้านกระแสเงินสด (Case Flows) ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
ที่เพิ่มมากขึ้นจากจำนวนประมาณ 45 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 51 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ นำ
เงินมาลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนประมาณ 58 ล้านบาท และจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 
(IPO) ทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพ่ิมมากข้ึน 

 
จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ผู้ดำเนินรายการ
ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 
   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 339,077,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นำคะแนนงด
ออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้ 
  
 มติ อนุมัตงิบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 
 
ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุม 
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ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน 

 
จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 

29,691,115.78 บาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวน
ร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิจำนวน 29,691,115.78 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,484,555.79 บาท 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ

งวดปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดทั้งสิ้นไม่เกิน 
24,006,000 บาท  โดยแบ่งออกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 
18,000,000 บาท และเงินปันผลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้อีกจำนวน 6 ,006,000 
บาท 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 
1. กำไรสุทธิสำหรับงวดปี 29,691,115.78 บาท 

2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 13,140,215.61 บาท 

3. จำนวนหุ้น 455,000,000 หุ้น 
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น  

    4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายเมื่อ ส.ค. 64  18,000,000.00 บาท 

    4.2 เงินปันผลที่เสนอ  6,006,000.00 บาท 
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 24,006,000.00 บาท 

6. กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 80.85  

 
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565  

 
อนึ่ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ได้มีมติให้

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2564 จำนวนหุ้นละ 0.0529 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18 ,000,000 
บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 340 ,000,000 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง
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มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่

ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 339,077,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นำคะแนนงด
ออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้ 
  

มติ   อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สำหรับงวดปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้จัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิจำนวน 
29,691,115.78 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,484,555.79 บาท และให้จ่ายเงินปันผลจากผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ ครั้งนี้จำนวน 6,006,000 บาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0132 
บาทต่อหุ้น) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 
เมษายน 2565 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ ขอให้ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั ้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นพ. ธงชัย ทวิชาชาติ            กรรมการอิสระ 
2. ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ  กรรมการ   
3. น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ  กรรมการ 
 
กรรมการทั ้ง 3 ท่านที่ต ้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ขออนุญาตออกจากที ่ประชุม  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุม  
 

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง  3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนน

สำหรับกรรมการแต่ละท่าน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้  
 
1. ให้แต่งตั้ง นพ. ธงชัย ทวิชาชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 339,077,100 เสียง คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่
เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2. ให้แต่งตั้ง ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 339,077,100 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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3. ให้แต่งตั้ง น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 339,077,100 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นพ. ธงชัย ทวิชาชาติ (2) ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ (3) 

น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
 กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 
 

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้
สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะกำหนด โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัทฯ โดยสิทธิในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวไม่กระทบสิทธิ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ค่าตอบแทนเดิม
ปี 2564  

รายไตรมาส 

ค่าตอบแทนใหม่ 
ปี 2565 

รายครั้ง รายไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 40,000 15,000 
กรรมการ (ท่ีไม่ใช่พนักงานของบริษัท) 12,000 12,000 - 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 10,000 - 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 7,500 7,500 - 
 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมได้ตามผลประกอบการของบริษัทฯ 
ประจำปี โดยจะกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงิน
ประจำปีของบริษัทฯ 
 

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า วาระนี้
ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
 

ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 339,077,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อย

ละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุม ดังนี้ 

 
 มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ดังนี้ 
  

 ค่าตอบแทนเดิม
ปี 2564  

รายไตรมาส 

ค่าตอบแทนใหม่ 
ปี 2565 

รายครั้ง รายไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 40,000 15,000 

กรรมการ (ท่ีไม่ใช่พนักงานของบริษัท) 12,000 12,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 10,000 - 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 7,500 7,500 - 
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  ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมได้ตามผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประจำปี โดยจะกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของ
รายได้รวมตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ  

 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 
 

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจ้งต่อที ่ประชุมว่า ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 
12/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือ
ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 
1. นายสุเมธ แจ้งสามสี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ 

2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 

3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 

 
แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนรวมไม่
เกิน 2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out-of-pocket) และภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้ามี)  
 

ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่ 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า วาระนี้
ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 339 ,077,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนน
งดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้ 
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 มติ ให้แต่งตั้งนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือนางสาวสิรินุช 

วิมลสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 10604 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวนรวม
ไม่เกิน 2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out-of-pocket) และภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้ามี 

 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอวาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระ
การประชุม 
  นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับ (1) ความคืบหน้าของสินค้าประเภทกัญชง 
บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจัดจำหน่ายและรับรู้รายได้เมื ่อใด (2) สินค้าใหม่ที ่บริษัทฯ วางแผนจะดำเนินการ
ออกจำหน่ายในปีนี้มีสินค้าอะไรบ้าง (3) แผนในอนาคตของบริษัทฯ ภายใน 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร (4) สัดส่วน
ในการเติบโตของปี พ.ศ. 2565 ระหว่างสินค้าของบริษัทฯ เอง (Own Brand) และการรับจ้างผลิตสินค้า (Original 
Equipment Manufacture - OEM) เป็นอัตราเท่าใด และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ระหว่างสินค้า
ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันเท่าใด และ (5) สภาพตลาด การแข่งขัน คู่แข่ง และความคืบหน้าของยาสมุนไพรสัตว์
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
   
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามของผู้นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ในประเด็นเกี่ยวกับความ
คืบหน้าของสินค้าประเภทกัญชงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสกัดกัญชงแล้ว และกำลังดำเนินการสกัด 
กัญชง ดังนั้น บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ของผลิตภัณฑ์กัญชงได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เมื่อบริษัทฯ ได้สกัดสารจาก
กัญชงแล้วจะนำส่งสารสกัดที่ได้ทั้ง 4 ประเภทให้แก่บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย 
และจะมีการนำส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างพร้อมใบรับรองการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ไปให้ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่ม
โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาและนำไปขึ้นทะเบียนต่อ อย. ต่อไป ส่วนบริษัทฯ 
เนื่องจากประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตยา อาหารเสริม ยาสมุนไพร กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรและนำไปขึ้นทะเบียนต่อ อย. ในอนาคตอีกด้วย ในส่วนของผลิตภัณฑ์กัญชา ใน
ปัจจุบันกฎหมายได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนสามารถยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ได ้  โดยโรงงานผลิตน ั ้นจะต ้องได ้ร ับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) PIC/s 
(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) ซึ ่งโรงงานผลิตของบริษัทฯ มีมาตรฐานเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ จึงสามารถยื่นขออนุญาตกับทาง อย. เพื่อขอสกัดและปลูกกัญชาได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
สามารถเข้าทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับรัฐวิสาหกิจชุมชนได้อีกด้วย 
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  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามของผู้นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนใน
อนาคตของบริษัทฯ ภายใน 3-5 ปีข้างหน้าว่า สำหรับแผนในช่วงปี 2565 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์กัญชง 
(Hemp Cannabis) และผลิตภัณฑ์โปรตีนพืช (Plant-based protein) โดยนำไข่น้ำที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาตั้งแต่
กระบวนการต้นน้ำจนปลายน้ำเองมาเป็นเรือธง และผลิตภัณฑ์ Black Sesame Oil และผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Direct to 
Customer โดยคาดว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 สำหรับแผนในช่วงปี 2566 เนื่องจากมีการ
ขยายโรงงานผลิตอาหารเสริมแคปซูลนิ่มที่จังหวัดลำพูน และการขยายโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสูตรน้ำที่
กรุงเทพมหานคร เมื่อการก่อสร้างโรงงานส่วนขยายทั้งสองแห่งแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565 และได้รับการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน GMP จาก อย. แล้ว บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการขยายกำลังการผลิตอาหารเสริมแคปซูลนิ่มที่เป็น
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาน้ำแผนปัจจุบัน สำหรับแผนในช่วงปี 2567 บริษัทฯ คาด
ว่าจะมีกำลังผลิตเพ่ิมขึ้น 2 เท่า จากผลิตภัณฑ์ที่สามารถขึ้นทะเบียนต่อ อย. ได้มากขึ้น รวมถึงการเปิดตลาดในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ทีท่ำให้บริษัทฯ สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศได้  
 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามของผู้นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพ
ตลาด การแข่งขัน คู่แข่ง และความคืบหน้าของยาสมุนไพรสัตว์ในปัจจุบันว่า บริษัทฯ มีความสนใจในการผลิตยา
สมุนไพรสัตว์ 2 ประเภท คือ ประเภทสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และประเภทปศุสัตว์ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าใน
แต่ละปีจะมีโรคที่เกี ่ยวกับสัตว์เกิดขึ้นแตกต่างกันไปในทุกปี ซึ ่งจากงานวิจัยพบว่าสารในสมุนไพรหลายอย่าง
สามารถใช้แทนยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีโรงงานผลิตยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์อยู่แล้ว จึงเห็น
โอกาสว่าบริษัทฯ สามารถนำโรงงานดังกล่าวมาเพิ่มการผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเพ่ิม
แต่อย่างใด ซึ่งแนวโน้มของตลาดของยาสมุนไพรมีโอกาสเติบโตได้ค่อนข้างมาก 

 
นายพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการและกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของของผู้นางสาวสุพีรณัฐ 

กวีวัจน์ ในประเด็นเกี่ยวกับสินค้าใหม่ที่บริษัทวางแผนจะดำเนินการออกจำหน่ายในปีนี้ว่า สินค้าหลักที่บริษัทฯ จัด
จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งขายผ่านช่อง Home Shopping เป็นหลัก มีอยู่ 3 รายการ ได้แก่ (1) น้ำมันรวม 4 
ชนิด ซึ่งเหมาะกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เช่น ความดัน เบาหวาน (2). น้ำมันงาดำรำข้าว เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับข้ออักเสบ โดยบริษัทฯ กำลังดำเนินการนำสารสกัดกัญชาซึ่งมีผลในการลดความเครียด ซึ่ง
จะส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายและบรรเทาอาการเจ็บปวดได้มาเป็นส่วนเสริมให้กับสินค้ากลุ่มนี้ (3) โปรตีนพืช (Plant-
based protein) ในขณะนี้ได้มีการเริ่มจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว และกำลังดำเนินการในด้านของการโฆษณากับ
ช่อง Home Shopping 

 
  นายพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการและกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของของผู้นางสาวสุพีรณัฐ กวี
วัจน์ ในประเด็นเกี่ยวกับสัดส่วนในการเติบโตของปี พ.ศ. 2565 ระหว่างสินค้าของทางบริษัทเอง (Own Brand) 
และการรับผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturing - OEM) และอัตรากำไรขั ้นต้น (Gross Profit 
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Margin) ระหว่างสินค้าทั้งสองแบบว่า ผลิตภัณฑข์องสุภาพโอสถ ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทฯ เองนั้น (Own Brand) มี
แนวโน้มที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งหากผู้บริโภคใช้แล้วได้ผลดีก็จะสามารถสร้างฐาน
ลูกค้าได้ ต่างจากสินค้าที่ขึ้นอยู่กับกระแสนิยมที่จำเป็นจะต้องคิดค้นและออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เรื่อย ๆ ดังนั้น 
ยอดขายของ Own Brand จึงดีกว่าแบบการรับจ้างผลิตสินค้า สำหรับอัตราส่วนการเติบโตที่ผ่านมาระหว่างสินค้า 
Own Brand และ OEM นั้นจะเป็น 3:1 และ 2:1 ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้อัตราส่วนระหว่างสินค้า 2 
ประเภทนี้อยู่ที่ 1:1  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ือพิจารณาหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 11.32 น. 
      
 

      ลงลายมือชื่อ                                  
  (นพ. ธงชัย  ทวิชาชาติ) 
 ประธานในที่ประชุม 
 
 
ลงลายมือชื่อ        
                (น.ส. จิรดา  แดงประเสริฐ) 
                      เลขานุการบริษัท 
  
 


