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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565  
บริษัท อนิเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) สถานที่
ควบคมุระบบการประชมุ ณ หอ้งประชุมของบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 140/9 อาคารไอที
เอฟ ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) ไดก้ลา่ว ขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท อินเตอร ์
ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรน่า (COVID-19)  และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มทัง้ มอบหมายใหน้างสาวชมภนูชุ             
มีหวงั เลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

เลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพียงรูปแบบ
เดียว ซึ่งบริษัทไดป้ฏิบตัิตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ใน
การประชุมครัง้นี ้บริษัทไดม้อบหมายใหบ้ริษัท ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองระบบควบคมุการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคมุการประชุมของ
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ท าหนา้ที่ลงทะเบียน นบัคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รวมทัง้ 
จดัระบบการประชมุดว้ยวิธีการผา่นระบบสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ในครัง้นี ้

องคป์ระชุม 

มีผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง จ านวน 13 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได ้
126,260,547 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 45 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได  ้16,631,481 หุน้ นบัรวมผูถื้อหุน้ทัง้หมด
ที่มาลงทะเบียนจ านวน 58 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มาลงทะเบียน 142,892,028 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 47.9487 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึ่งรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 39 

จากนัน้เลขานกุารบริษัทไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ
ตวัแทนผูส้อบบญัชีซึง่ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

กรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ. อดุม คชินทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่งยืน 

http://www.interpharma.co.th/
http://www.interpharma.co.th/


 

14 
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) เลขที ่140/9  อาคารไอทเีอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท ์02-634-0225 แฟ็กซ ์02-634-0135 www.interpharma.co.th 
Inter Pharma Public Company Limited 140/9 ITF Tower, 9th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok  10500, Thailand. Tel. 02-634-0225 Fax 02-634-0135 www.interpharma.co.th  

2. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน*์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาความยั่งยืน 

3. นายก าธร ศิลาออ่น* กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาความยั่งยืน 

4. ดร. เปาว ์ ศรปีระเสริฐสขุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความ
ยั่งยืน 

5. ดร. ตฤณวรรธน ์ ธนิตนิธิพนัธ*์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นางสาวสภุาภรณ ์ ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช กรรมการ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  กรรมการบริหาร และ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

7. นางสาวนภาภรณ ์ เดชอคัราช กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ  

กรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุจ านวน 7 คน จากทัง้หมด 7 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) 
หมายเหต:ุ  *กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

เลขานุการบริษัท 

นางสาวชมภนูชุ มีหวงั  

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน  

นางสาวจินตนา อมัพรพะงา  

พรอ้มกนันี ้เลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นี ้มีวาระ
การประชุมรวมทัง้สิน้ 9 วาระ ดงัรายละเอียดที่ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่บริษัทไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน และได้
เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในระหวา่งวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2565 ซึง่ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้
เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  

เลขานกุารบรษัิทไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการถามค าถาม สรุปไดด้งันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ถือหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ถืออยู่และ/หรือหุน้ที่ไดร้บัมอบ
ฉนัทะ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ 
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2. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ จาก

การกดปุ่ มลงคะแนนของทกุท่านโดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ มเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
ไดต้ลอดเวลาที่ยงัไม่มีการปิดวาระ หลงัจากปิดวาระไปแลว้หากผูถื้อหุน้มิไดก้ดปุ่ มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผูถื้อ
หุน้เห็นดว้ย และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนเสยีงได ้

3. นอกจากนี ้ส  าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไวแ้ลว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ บรษัิทไดท้ าการนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้  

4. ส าหรบัการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะเป็นผูแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้
ประชมุดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะนบัจ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ ๆ 

5. ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารถามค าถาม ในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามได ้โดยสง่ค าถาม
ดว้ยการพิมพข์อ้ความ หรือการส่งขอ้ความเสียง โดยผูถื้อหุน้ตอ้งคลิกไปที่เมนูค าถาม พิมพข์อ้ความในกล่อง
ขอ้ความ หากผูถื้อหุน้พบปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากดั 
ไดท้ี่หมายเลขโทรศพัท ์02-013-4322 หรอือีเมล info@quidlab.com 

ในกรณีท่ีค าถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตาม
ความเหมาะสม  และหากมีค าถามใดที่ไมส่ามารถตอบไดใ้นระหวา่งการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จ ากดั บริษัทจะ
พิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุผูถื้อหุน้ 

เมื่อผูถื้อหุน้รบัทราบและไมม่ีความเห็นเป็นอย่างอื่นเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการถามค าถามตามที่
ไดน้  าเสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ จึงไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564   

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวชมภนูชุ มีหวงั เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัวาระ
นีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 

เลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุทราบวา่ บรษัิทไดจ้ดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 
14 กรกฎาคม 2564 และไดจ้ดัท ารายงานการประชมุดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการ
ประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ตรงตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1)  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถาม อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อ
หุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารบรษัิทไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2564 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย 142,892,127 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
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งดออกเสยีง 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 100 หุน้ รวมเป็นจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 142,892,128 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร. ตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุทราบ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทไดจ้ัดท าสรุปผลการด าเนินงานและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 one report) ซึ่ง
บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอาร ์หรอื QR Code เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดร้ายงานผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัในปี 2564 ดงันี ้

1. บริษัทไดด้  าเนินการเขา้ซือ้โรงงานผลิตยาและเครื่องจกัร รวมทัง้ทะเบียนยาจ านวน 4 ต ารบั มลูค่ารวม
จ านวน 160 ลา้นบาท จากบริษัท เทวา ฟารม์ (ประเทศไทย) จ ากดั และในปี 2565 บริษัทไดด้  าเนินการจดัตัง้บริษัทย่อย 
คือ บริษัท อินเตอร ์ฟารม์าซี จ ากดั เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2565 และบริษัท อินเตอร ์ฟารม์าซี จ ากดั ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้ของ
บรษัิท ดรกัแคร ์จ ากดั เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. บริษัท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั ไดม้ีการลงทนุเพิ่มเติมโดยเพิ่มอาคารผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และ
ไดร้บัใบอนญุาตผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ในกลุม่รูปแบบเม็ดตอก ชนิดผง และชนิดแคปซูล เมื่อวนัที่ 11 
ตุลาคม 2564 เพื่อรองรบัการรบัจา้งผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และเมื่อวนัที่ 4 มีนาคม 2565 บริษัท โมเดิรน์ ฟารม์า 
จ ากดั ไดร้บัใบอนญุาตผลติยาสมนุไพร  

3. ผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ “มาเรยี” ของบรษัิทสามารถสง่ออกไปขายยงัตา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนัมีออร์
เดอรจ์ากประเทศเกาหล ีและอินเดีย ซึง่ในอนาคตบรษัิทมีแผนท่ีจะขยายการสง่ออกไปยงัประเทศจีน และทั่วโลก 

4. บริษัทไดม้ีการเปิดตวัสินคา้ใหม ่Probiota Fit ซึ่งเป็นสตูรซินไบโอติก ที่มีงานวิจยัวา่ สามารถลดไขมนั 
ช่องทอ้ง และลดความอว้นได ้และ Probac Ultra Collagen ซึ่งเป็นการรวมโปรไบโอติกที่ช่วยเรื่องผิวพรรณ กับ Ultra 
Collagen ซึ่งมีงานวิจัยในการลดริว้รอยคือ และในปี 2565 บริษัทได้มีการเปิดตัวสินคา้ใหม่ คือ “Probac Mood” ซึ่ง
เป็น Psycobiotic โปรไบโอติกแบคทีเรียที่สง่ผลดีต่อสขุภาพจิต และมีงานวิจยัว่า ช่วยเพิ่ม serotonin ท าใหอ้ารมณด์ี ลด
อาการซมึเศรา้ เพิ่มความจ า และอาจปอ้งกนัโรคอลัไซเมอรไ์ด ้

5. ตามที่บริษัทไดล้งนามความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(มอ.) เมื่อวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2564 เพื่อพฒันาตอ่ยอดงานวิจยัและพฒันาที่เก่ียวกบักระทอ่มและสารสกดัจากกระทอ่ม ซึง่โครงการดงักลา่ว
ไดร้บัการสนบัสนนุจากหน่วยบริหารและจดัการทนุดา้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) เพื่อท า
การวิจยัเก่ียวกบัพืชกระท่อมเพื่อประโยชนท์างการแพทย ์ซึ่งปัจจบุนัโรงงานสกดัสารจากกระทอ่มที่หาดใหญ่ไดส้รา้งเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อเดือนมีนาคม 2565 

6. ผลิตภณัฑ ์Probac 7 ของบริษัท ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นสินคา้ขายดีอนัดบั 1 ของประเภทโปรไบโอติก 
จากรา้นขายยา ตัง้แตปี่ 2562 ถึงปี 2564 
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7. ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ MaxiGut ของบริษัทสามารถเขา้ไปขายในกลุม่ของบริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

เลขานกุารบริษัทไดแ้จง้วา่ บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยบรษัิท
ไดจ้ัดท านโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท ที่
จะตอ้งถือปฏิบตัิตามโดยเครง่ครดั ทัง้นี ้หากมีเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั หรือขอ้รอ้งเรียนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบรษัิท สามารถแจง้ผา่นช่องทางอีเมล: comsec@interpharma.co.th หรอืน าสง่ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของบรษัิท ซึง่ที่
ผ่านมาบริษัทยงัไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชนัหรือที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท และปัจจุบนับรษัิทอยู่
ระหวา่งการศกึษาแนวทางการเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) หากมีความ
คืบหนา้จะแจง้ใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดท้ราบตอ่ไป 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้

1.  นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ ยอดขายยาแผนปัจจบุนัของอินเตอรฟ์ารม์า ในปีนี ้
เป็นอยา่งไรบา้ง หลงัจากที่โรคไวรสัโควิด 19 เปลีย่นจากโรคระบาดเป็นโรคประจ าถ่ิน 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ยอดขายยาแผนปัจจบุนัของกลุม่บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า 
จ ากดั (มหาชน) ในปีปัจจบุนัยงัเติบโตไดด้ีจากการขยายฐานลกูคา้  

2. นายเกียรติศกัดิ ์ทองสนัต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ ดีลการซือ้บรษัิท ดรกั แคร ์จ ากดั จะเห็นไดว้า่ทาง IP 
ไม่ไดเ้ขา้ไปถือหุน้ทัง้หมด (ถือ 88.67%) และของเดิมยงัถือรวมกัน 11.34% อยากทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร บริษัทมี       
แพลนท่ีจะจา้งเจา้ของเดิมใหท้ าการบรหิารหรอืไม ่หรอืเจา้ของเดิมจะมีสว่นรว่มในการบรหิารหรือไม ่และการท่ีมีแพลนจะ 
spin-off Lab Pharmacy เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นสาเหตทุี่ท  าใหเ้จา้ของเดิมอยากจะถือหุน้อยู่  

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามว่า ปัจจุบันเรายังจ้างผูบ้ริหารเดิมซึ่งเป็นผูถื้อหุน้เดิม
บริหารงานอยู่ในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ส าหรบัในอนาคตหากยอดขายและก าไรยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัย ์บรษัิทก็มีแผนการขายหุน้ IPO ของบรษัิท ดรกั แคร ์จ ากดั  

3.  นายเกียรติศกัดิ ์ทองสนัต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ ประเด็นที่บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์าซี จ ากดั บรษัิทยอ่ย
ของบริษัท เขา้ไปถือหุน้ใน บริษัท ดรกั แคร ์จ ากดั ในสดัสว่นที่ไม่เต็ม 100% นัน้ ขอใหท้างประธานเจา้หนา้ที่บรหิารชีแ้จง
ต่อผูถื้อหุน้ว่าเงินทนุที่จะน าเขา้ไปลงทนุปรบัปรุงและขยายของ Lab Pharmacy จะมีการบริหารและจัดการอย่างไร เงิน
ลงทนุเพิ่มเติมจะเป็นการเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ใช่หรอืไม ่และถา้หากไมม่ีการแชรเ์งินทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ใน
บรษัิท ดรกัแคร ์จ ากดั  เช่น IP ลงเงินทนุทัง้หมด (ไมม่ีการปรบัเพิ่มสดัสว่นการถือหุน้) ผูถื้อหุน้ IP ก็จะเสยีผลประโยชน ์ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายงานของบริษัท ดรกั  แคร ์
จ ากดั จะตอ้งมีการลงทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ ซึง่ถือเป็นแนวปฏิบตัิเดิมของกลุม่บรษัิท หรอือาจจะเป็นการขอสนิเช่ือจาก
ธนาคารพาณิชย ์

4.  นายกชกร กุลนิติ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ อยากทราบวา่สินคา้ของ IP ยงัขายในโรงพยาบาลอยูห่รอืไม ่
และทางบริษัทมีแนวทางปรบัปรุง Business Model Lab Pharmacy ที่ซือ้เขา้มาอย่างไร ใหก้ลบัมามีก าไรและสามารถ
แขง่ขนัได ้
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ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า สินคา้ของกลุม่บริษัทยงัคงจ าหน่ายอยู่ในโรงพยาบาล
ของรฐั และโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า ส  าหรบัรา้น LAB Pharmacy ทางบริษัทมีแผนการปรบัปรุงรา้นและขยายสาขาเพื่อ
ปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กับสถานการณแ์ละเทรนของลูกคา้ในปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ลูกคา้ในยุคโควิด เพื่อใหส้ามารถเพิ่ม
ยอดขายไดม้ากขึน้ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็น
ผูร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท า
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบสิบสองเดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท และบริษัทไดจ้ดัท างบ
การเงินส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานปี 2564 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

         (หนว่ย : ลา้นบาท) 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สนิทรพัยร์วม 1,327.04 756.33 1,139.29 640.93 
หนีส้นิรวม 543.54 269.89 361.48 175.17 
รายไดร้วม 920.98 446.94 619.18 310.73 
ก าไรส าหรบัปี 110.48 59.26 125.46 51.14 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.360 0.182 0.429 0.177 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม เลขานุการบริษัทไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย 142,892,127 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวชมภนูชุ มีหวงั เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัวาระ
นีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 

เลขานกุารบริษัท ไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 53 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน” ซึง่ในปี 2564 บรษัิทมีก าไรสทุธิปรากฏในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 125.46 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทไดจ้ดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 
6.27 ลา้นบาท 

และตามมาตรา 115 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51 ก าหนดหา้ม
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล และ
บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากหกัเงินส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสญัญา
ตา่ง ๆ ท่ีบรษัิทผกูพนัอยู ่รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงิน
ก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 6.27 ลา้นบาท และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งกนัส ารองเงินไวเ้พื่อแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมและต่อยอดธุรกิจ
เพื่อสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนใหก้บับรษัิท 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม เลขานุการบริษัทไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนุมตัิการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บั
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 132,620,698 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 92.8118 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,271,430 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 7.1882 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวชมภนูชุ มีหวงั เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัวาระ
นีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 
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เลขานกุารบริษัท ไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 21 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่
ในสามเป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่ง
ในสาม ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่ง ใหม่ก็ได ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 จะมีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ซึง่มีรายช่ือดงันี ้

1. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน ์ กรรมการอิสระ 
2. นายก าธร ศิลาออ่น กรรมการอิสระ 
3. นางสาวสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 9 กุภาพนัธ์ 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ
การเป็นกรรมการตามที่กฏหมายที่เก่ียวข้องก าหนด ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  รวมถึง
คณุสมบตัิ ความหลากหลาย ความรูค้วามช านาญ ภาวะผูน้  า มีคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์าร
ด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน ์นายก าธร ศิลาออ่น และนางสาวสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า คณุสมบตัิ มีประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการชดุยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา  

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบและเช่ือมั่นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน ์นายก าธร ศิลาอ่อน 
และนางสาวสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ 
อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท และเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั และ
ซื่อสตัยส์จุรติ ประกอบกบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน ์และนายก าธร ศิลา
ออ่น เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบรษัิท
ไดพ้ิจารณาเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชย
โรจน ์นายก าธร ศิลาออ่น และนางสาวสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

โดยรายละเอียดประวตัิของบุคคลซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
อยา่งไรก็ดี ในวาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม  
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เลขานุการบริษัทไดแ้จง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการบริษัท เพื่อใหท้ี่ประชุมทราบมี
รายละเอียดดงันี ้

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 19 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2)  ในการเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชว้ิธีการออกเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสทิธิเลือกตัง้

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
(3)  ในกรณีเลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้

ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด 

โดยวิธีการลงคะแนนส าหรบัวาระที่ 5 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามรายช่ือบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัเลอืกตัง้ตามที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุวาระท่ี 5  

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยในปีนีม้ีผูไ้ดร้บั
การเสนอช่ือใหไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน
เทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นี ้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ เป็น
กรรมการของบรษัิทดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

(1) ศ. ดร. ศนัสนีย ์ไชยโรจน ์  กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย 143,082,127 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

(2) นายก าธร ศิลาออ่น  กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย 143,082,127 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

(3) นางสาวสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช  กรรมการ 
เห็นดว้ย 143,082,127 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
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หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 190,000  หุน้ รวมเป็นจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 143,082,128 หุน้ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวชมภนูชุ มีหวงั เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัวาระ
นีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 

เลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 26 ก าหนดให ้กรรมการบรษัิท
มีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ 
และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงป็นอยา่งอื่นก็ได ้นอกจากนี ้
กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 โดยพิจารณาจากภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ผลการด าเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท และข้อมูล
เปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนกบับริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนัและอยูใ่นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

รายละเอียด ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ)  

ปี 2564 

ค่าตอบแทนรายเดือน (คน:เดอืน) ส าหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 
● ประธาน 
● กรรมการ 

 
 30,000 บาท 

20,000 บาท 

 
30,000 บาท 
20,000 บาท 

ค่าเบีย้ประชุม ส าหรบักรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (บาท : ครัง้) 
(จ่ายเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุเทา่นัน้) 

  

คณะกรรมการบรษัิท 
● ประธาน 
● กรรมการ 

 
 20,000 บาท 
 15,000 บาท 

 
20,000 บาท 
 15,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
● ประธาน 
● กรรมการ 

  
 22,500 บาท 
 15,000 บาท 

  
22,500 บาท 
 15,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
● ประธาน 
● กรรมการ 

 
 15,000 บาท 
 10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
 10,000 บาท 
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รายละเอียด ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ)  

ปี 2564 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
● ประธาน 
● กรรมการ 

 
 15,000 บาท 
 10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
 10,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
● ประธาน 
● กรรมการ 

 
 15,000 บาท 
 10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
 10,000 บาท 

ส าหรบันโยบายการจ่ายโบนสัใหก้บักรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (ทัง้คณะ) บรษัิทก าหนดใหจ้่ายไมเ่กินรอ้ยละ 
0.5 ของจ านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นี ้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม โบนัสกรรมการบริษัท หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นของคณะกรรมการ รวมกนัแลว้จะตอ้งไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรโบนสัใหก้บักรรมการอิสระและ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเ งิน
ทัง้สิน้ 2.02 ลา้นบาท ซึง่ไมเ่กินหลกัเกณฑข์า้งตน้ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 one 
report) หนา้ 122 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม เลขานุการบริษัทไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 143,082,127 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดคา่สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวชมภนูชุ มีหวงั เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัวาระ
นีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 

เลขานุการบริษัท ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนด
จ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเห็นชอบเลือกผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจ าปี 2565 ซึง่ป็นผูส้อบบญัชีเดิมติดตอ่กนัเป็นปีที่ 2 เนื่องจาก บรษัิท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั มีผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่ดี มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ให้
ความเห็นท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษัทและมีความเป็นอิสระ และเห็นชอบคา่สอบบญัชีที่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอ
มาวา่มีความเหมาะสม เมื่อเปรยีบเทียบกบัขอบเขตการใหบ้รกิาร และปรมิาณงาน  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2565  ซึง่มีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง                ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรอื 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรอื 
3. นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4753 และ/หรอื 
4. นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4799 

โดยนางสาวศิริวรรณ นิตยด์  ารง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5906 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ
บรษัิทมาตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1/2564 จนถึงงบการเงินประจ าปี 2564 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไม่
มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและ
บรษัิทรว่ม รวมถึงผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงัรายนามขา้งตน้ไมม่ีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัท
มาแลว้เกินกวา่ระยะเวลาที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด (รายละเอียดขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

พรอ้มกันนี ้ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) 
และรบัทราบคา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยประจ าปี 2565 (ไมร่วมคา่บรกิารอื่น ๆ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 หนว่ย : บาท 
รายการ ค่าสอบบัญชีปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ)  
ค่าสอบบัญชีปี 2564 

 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คา่สอบบญัชีบรษัิท/1 1,600,000 1,300,000 300,000  
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัท
รว่มทนุ/2 

1,900,000 1,700,000 200,000 

รวม 3,500,000 3,000,000 500,000 
หมายเหต ุ:  1.  ค่าสอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึน้ เน่ืองจากในปี 2564 ผูส้อบบัญชีไม่ไดค้ิดค่าบริการการตรวจสอบในส่วนของโรงงานที่

จงัหวดัอยธุยา ซึง่จะเริม่คิดคา่ตรวจสอบดงักลา่วในปี 2565  
 2.  คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย (3 บรษัิท) และบรษัิทรว่มทนุ (1 บรษัิท) ประจ าปี 2565 เพ่ิมขึน้จากปี 2564 เน่ืองจากปริมาณ

งานที่เพ่ิมขึน้ โดยบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มทนุเป็นผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม เลขานุการบริษัท ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 143,082,127 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวชมภนูชุ มีหวงั เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานรายละเอียดเก่ียวกบัวาระ
นีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 

เลขานกุารบริษัท ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 
14 กรกฎาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่
เกิน 38,839,959 หุน้ มลูคา่ที่ตรา ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้

(1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
10,000,000 หุน้ หรอื 

(2)  เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไมเ่กิน 28,839,959 หุน้  

ปัจจุบันบริษัทยังไม่ไดด้  าเนินการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งมติดังกล่าวจะครบก าหนดในวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ออกไปอีกวาระ โดยเง่ือนไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว จะเป็นไปตามมตทิี่ไดร้บัอนมุตัิจากทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ทกุประการ (รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ General Mandate ปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกับวาระนี ้
อย่างไรก็ดี ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม เลขานุการบริษัทไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ตาม
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 132,810,698 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 92.8213 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 10,271,429 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 7.1787 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)   

     ไมม่ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม  

1. น.ส. ศิริรตัน ์ไวศรายทุธ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ เงินบาทอ่อนคา่จะสง่ผลตอ่เปา้หมายผลประกอบการ
ที่ IP ตัง้ไวห้รอืไม ่

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า การที่ค่าเงินบาทอ่อน ยงัไม่มีผลกระทบกบับริษัทมาก
นกั เนื่องจากทางบริษัทไดม้ีการบริหารจดัการเก่ียวกับเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายช าระหนีท้ี่เป็นสกุลเงิ นต่างประเทศ 
และในสว่นของราคาขายสนิคา้ ทางบรษัิทไดม้ีการปรบัราคาขายเพิ่มขึน้ส  าหรบัสนิคา้ที่มีตน้ทนุเพิ่มขึน้ในช่วงที่ผา่นมา 

2. นายเกียรติศักดิ์ ทองสนัต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ธุรกิจท่ี JV กับ PJW ที่แพลนจะออกผลิตภัณฑ์ 
syringe และ blood tube นัน้ อยากทราบว่าความคืบหนา้ ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนไหน และมีแพลนที่จะออกจ าหน่ายได้
เมื่อไหร ่และเมื่อผลิตภณัฑด์งักลา่วมีการออกมาแลว้ ทาง IP สามารถน าเขา้ไปจ าหน่ายใหก้บัโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็น
ฐานลกูคา้ของ IP ไดเ้ลยหรอืไม ่หรอืตอ้งมีขัน้ตอนการน าเขา้ตา่ง ๆ อีก 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ยงัอยู่ในขัน้ตอนการรว่มวิจยัและพฒันา ซึ่งน่าจะตอ้งใช้
เวลาอีกประมาณ 1.5 - 2 ปี ครบั  

3. นายเกียรติศกัดิ์ ทองสนัต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ตอนนี ้production line ของทัง้ 2 โรงงานผลิตยามี
การ run 24/7 หรอืยงั 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า โรงงานทัง้สองแห่งของบริษัทมีการผลิตค่อนขา้งเต็ม
ก าลงัการผลติส าหรบั 1 กะ และมีบางช่วงเวลาที่ตอ้งเพิ่มกะที่ 2 เพื่อผลติสนิคา้ใหท้นักบัลกูคา้ที่มาจา้งผลติสนิคา้ 

4. นายจกัรกฤษณ ์พึง่ตวั ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ บรษัิทมองภาพ 3-5 ปี ไวอ้ยา่งไรบา้ง 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ บริษัทมีแผนกลยทุธ์ระยะ 5 ปี ท่ีจะสรา้งยอดขายใหไ้ด ้
อยา่งนอ้ย 3,000 - 5,000 ลา้นบาท ภายในปี 2026 

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งอื่นใดหรือขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีมาเขา้

รว่มประชมุ และปิดการประชมุ 

ปิดการประชมุเมื่อเวลา 15.10 น. 
 

ลงช่ือ....................................................ประธานที่ประชมุ 
(ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ. อดุม คชินทร) 

 
 

ลงช่ือ............... ...................................ผูบ้นัทกึการประชมุ 
     (นางสาวชมภนูชุ มีหวงั) 

http://www.interpharma.co.th/
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