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   3  มีนาคม 2566

เรื่่�อง ขอเชิญประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566

เรื่ยีน ท่านผูู้้ถือหุ้น บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�ากัด (มหาชน)

สิ่่�งที่ี�สิ่ง่มาด้้วย 1. ส�าเนาราย์งานการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 เมื�อวันที� 5 เมษาย์น 2565 

 2. แบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งานประจำ�าปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ 

3. เอกสารประกอบวาระที� 6 และ 7: บทบาทและความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผูู้้ที�ได้รับการเสนอชื�อ 
เพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการ

 4. เอกสารประกอบวาระที� 6 และ 7: ขั�นตอนการเสนอชื�อ และนิย์ามของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจำสอบ

 5. แบบฟอร์มลงทะเบีย์น (โปรดน�ามาแสดงในวันประชุม)

 6. หนังสือมอบฉัันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

7. ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระเพื�อประกอบการมอบฉัันทะของผูู้้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566

8. ค�าชี�แจำงวิธีีการมอบฉัันทะ การลงทะเบีย์น เอกสารที�ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม การออกเสีย์งลงคะแนน วิธีีการนับคะแนน และ
ขั�นตอนการเข้าประชุม

 9. ข้อบังคับบริษัทเกี�ย์วกับการประชุมผูู้้ถือหุ้น

 10. แผู้นที�แสดงสถานที�ประชุม และ

 11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งานประจำ�าปี) ในแบบรูปเล่ม

ตามหนังสือฉับับนี� คณะกรรมการบริษัทฯ (“คณะกรรมการ”) บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก�าหนดให้จัำดการประชุม 
สามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566 ในวันพุธีที� 5 เมษาย์น 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศููนย์์นิทรรศูการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพ
รัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศูไทย์ โดย์คณะกรรมการได้ก�าหนดวันก�าหนดราย์ชื�อผูู้้ถือหุ้นที�มีสิทธีิเข้าร่วมประชุม 
สามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566 และออกเสีย์งลงคะแนน (Record Date) วันที� 9 มีนาคม 2566

ในการนี� จำะมีการถ่าย์ทอดการประชุมผู้่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) อย่์างไรก็ดี มิใช่เป็นการจัำดประชุมผู้่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนั�น บริษัทฯ จึำงขอแนะน�าให้ผูู้้ถือหุ้นพิจำารณามอบฉัันทะให้กรรมการอิสระ ซึ�งเป็นผูู้้ที�ไมม่ีสว่นได้เสีย์ใดๆ กับทุกวาระการประชุมในครั�งนี�เข้าประชุม
และออกเสีย์งแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย์ตนเอง โดย์ข้อมูลของกรรมการอิสระที�เป็นผูู้้รับมอบฉัันทะ ราย์ละเอีย์ดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย์ 7 หรือใน
กรณีที�ท่านหรือผูู้้รับมอบฉัันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผูู้้รับมอบฉัันทะของท่านศูึกษาติดต่อบริษัทฯ ที�ฝ่่าย์สนับสนุนกิจำการ
องค์กรของบริษัทฯ เลขที� 909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั�น้ 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์โทรศูัพท์  

+66 (02) 769 4222 ต่อ 4230

ในการนี� บริษัทฯ ขอเรีย์นเชิญผูู้้ถือหุ้นสง่หนังสือมอบฉันัทะกลับมายั์งบริษัทฯ ภาย์ในวันที� 28 มนีาคม 2566 หรือเข้าประชุมสามัญผูู้้ถือหุน้ประจำ�าป ี 2566 
ตามวัน เวลา และสถานที�ดังกล่าว เพื�อพิจำารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบีย์บวาระการประชุมดังต่อไปนี�

ระเบีียบีวาระที่ี� 1 เร่�องที่ี�ประธานและประธานเจ้้าหน้าที่ี�บีริหาร (CEO) แจ้้งให้ที่ี�ประชุุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นที่ราบี

ระเบีียบีวาระที่ี� 2 พิิจ้ารณาและรับีรองรายงานการประชุุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นประจ้ำาปี 2565 ซึ่่�งจ้ัดขึ้่�น เม่�อวันที่ี� 5 เมษายน 2565

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ ได้จัำดท�าราย์งานการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�ากัด พ.ศู. 2535 (รวมทั�งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
(“พรื่บ. บรื่ษั่ัที่มหาชน”) มาตรา 96 ตามสิ�งที�สง่มาด้วย์ 1 เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นรับรองราย์งานการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 
2565 ซึ�งจัำดขึ�นเมื�อวันที� 5 เมษาย์น 2565 ราย์ละเอีย์ดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย์ 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกราย์งานการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 ซึ�งจัำดขึ�นเมื�อวันที� 5 เมษาย์น 2565 ไว้อย์า่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
จึำงเหน็สมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูู้ถื้อหุ้นรบัรองราย์งานการประชุมดังกล่าว อีกทั�งคณะกรรมการเหน็ว่าควรย์กเลิกวาระการพจิำารณารบัรองราย์งาน
การประชุมผูู้้ถือหุ้นในอนาคตเนื�องจำากมิได้มีกฎหมาย์ก�าหนดให้ต้องเสนอราย์งานการประชุมผูู้้ถือหุ้นให้ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นด�าเนินการรับรองแต่อย์า่งใด

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ: 

มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์งเป็นฐานใน 
การนับคะแนน
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ระเบีียบีวาระที่ี� 3 รับีที่ราบีรายงานผู้ลการดำาเนินงานขึ้องบีริษัที่ฯ และบีริษัที่ย่อย สำาหรับีรอบีระยะเวลาบีัญชุีสิ�นสุดวันที่ี�  
31 ธันวาคม 2565

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ ได้จัำดท�าและน�าสง่แบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งานประจำ�าปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์) ให้แก่ผูู้้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผูู้้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว และได้เผู้ย์แพรท่างเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นเพื�อรับทราบผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย์อ่ย์สิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 ราย์ละเอีย์ดปรากฏ 
ตามแบบ 56-1 One Report ประจำ�าป ี2565 (ราย์งานประจำ�าป)ี ซึ�งได้เผู้ย์แพรท่างเว็บไซต์ของบรษัิทฯ (www.megawecare.com) และตามที�สิ�งที�สง่มาด้วย์ 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นเพื�อรับทราบผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย์่อย์ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31  
ธีันวาคม 2565

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ: 

เป็นวาระแจ้ำงเพื�อทราบจึำงไมม่ีการลงมติในวาระนี�

ระเบีียบีวาระที่ี� 4 พิิจ้ารณาและอนุมัติิงบีแสดงฐานะการเงินและกำาไรขึ้าดทีุ่นขึ้องบีริษัที่ฯ สำาหรับีรอบีระยะเวลาบีัญชุีสิ�นสุด
วันที่ี� 31 ธันวาคม 2565

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

ตาม พรบ. บรษัิทมหาชน มาตรา 112 และขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 39 และ 40 ก�าหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัำดท�างบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทนุ
ของบริษัทฯ เพื�อน�าเสนอต่อที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นเพื�อพิจำารณาอนุมัติ

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุด
วันที� 31 ธีันวาคม 2565 ซึ�งผู้า่นการตรวจำสอบโดย์ บริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด ซึ�งเป็นผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้า่นการสอบทานจำาก
คณะกรรมการตรวจำสอบและได้รับความเห็นชอบโดย์คณะกรรมการบริษัทแล้ว ราย์ละเอีย์ดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งาน
ประจำ�าปี) ตามสิ�งที�สง่มาด้วย์ 2

สรุปสาระส�าคัญของงบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี�

	 	 	 (หน่่วย	:ล้้าน่บาท)

รื่ายละเอยีด้ งบการื่เง่นรื่วม งบการื่เง่นเฉพาะก่จการื่

2565 2564 2565 2564

รวมสินทรัพย์์  14,646.4 13,271.7  7,491.5 6,569.8

รวมหนี�สิน  5,869.7 5,246.6  1,068.8 956.0

รวมสว่นของผูู้้ถือหุ้น  8,776.7 8,025.1  6,422.7 5,613.8

รวมราย์ได้  15,766.7 14,300.9  5,860.6 5,014.9

ก�าไรส�าหรับปี  2,240.0 1,940.9  2,187.0 1,634.0

การแบง่ปันก�าไร

สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่  2,241.5 1,946.8  2,187.0 1,634.0

สว่นได้เสีย์ที�ไมม่ีอ�านาจำควบคุม  (1.5) (5.9)  0.0  0.0

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว 435.9 435.9 435.9 435.9

หุ้นสามัญ (จำ�านวนหุ้น) 871.9 871.9 871.9 871.9

ก�าไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและปรับลด (หนว่ย์:บาท) 2.57 2.23 2.51 1.87

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุด 
วันที� 31 ธีันวาคม 2565 ซึ�งผู้่านการตรวจำสอบโดย์บริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด และผู้่านการสอบทานจำากคณะกรรมการตรวจำสอบ  
และการได้รับความเห็นชอบโดย์คณะกรรมการบริษัทแล้ว



3

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ: 

มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์งเป็นฐานใน 
การนับคะแนน

ระเบีียบีวาระที่ี� 5 รับีที่ราบีการจ่้ายเงินปันผู้ลระหว่างกาลในปี 2565 และอนุมัติิการจ้ัดสรรผู้ลกำาไรเพ่ิ�อจ้่ายเงินปันผู้ล 
งวดสุดที่้ายในอัติราหุ้นละ 0.85 บีาที่ ติามผู้ลการดำาเนินงานสำาหรับีรอบีระยะเวลาบัีญชุีสิ�นสุดวันที่ี� 31 
ธันวาคม 2565

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัำดสรรก�าไรสุทธีิประจำ�าปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อย์กว่า 
ร้อย์ละ 5 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปี หักด้วย์ย์อดเงินขาดทุนสะสมย์กมา (ถ้ามี) จำนกว่าทุนส�ารองนี�จำะมีจำ�านวนไม่น้อย์กว่าร้อย์ละ 10 ของทุนจำดทะเบีย์น  
โดย์บริษัทฯ ได้จัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย์ของบริษัทฯ จำนครบร้อย์ละ 10 ของทุนจำดทะเบีย์นตามที�ก�าหนดใน พรบ. บริษัทมหาชน
และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ส�าหรับการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลส�าหรับปี 2565 ที�ได้จ่ำาย์ไปแล้วนั�น ตามพรบ. บริษัทมหาชนมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44  
คณะกรรมการอาจำจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลให้แก่ผูู้้ถือหุ้นได้เป็นครั�งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทฯ มีผู้ลก�าไรสมควรพอที�จำะท�าเช่นนั�น และเมื�อได้จ่ำาย์เงิน 
ปันผู้ลระหว่างกาลแล้วให้ราย์งานการจ่ำาย์เงินปันผู้ลดังกล่าวให้ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นทราบในการประชุมผูู้้ถือหุ้นคราวต่อไป จึำงเห็นสมควรเสนอให้ที� 
ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นรับทราบการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลที�ได้จ่ำาย์ออกไปแล้วในปี 2565 เป็นเงินปันผู้ลมูลค่ารวมทั�งสิ�น 653.90 ล้านบาท ซึ�งได้ 
จ่ำาย์ออกไปบนฐานหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดย์เป็นการจ่ำาย์จำากก�าไรสะสมและผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนาย์น 2565 โดย์บริษัทฯ ได้จ่ำาย์ปันผู้ลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผูู้้ถือหุ้นเมื�อวันที� 9 กันย์าย์น 2565  
(“ปัันผลรื่ะหว่างกาล”)

นโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปันผู้ล:

บริษัทฯ มีนโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปันผู้ลให้แก่ผูู้้ถือหุ้นไมต่ำากว่าร้อย์ละ 25 ของก�าไรสุทธิีราย์ปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมาย์ตามที�
ระบุไว้ในขอ้บงัคับบรษัิทฯ และกฎหมาย์ที�เกี�ย์วขอ้ง อย์า่งไรก็ตาม การจ่ำาย์เงินปนัผู้ลในแต่ละปอีาจำแตกต่างกัน ขึ�นอยู์กั่บการด�าเนนิธุีรกิจำ สถานะการเงิน 
แผู้นการลงทุน ความจำ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวีย์นเพื�อด�าเนินธุีรกิจำการขย์าย์กิจำการของบริษัทฯ และปัจำจัำย์อื�นๆ ที�เกี�ย์วข้อง

การจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์:

จำากผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธีิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงิน 
เฉัพาะกิจำการ) จำ�านวน 2,187.0 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธีิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำ�านวน 2,241.5 ล้านบาท โดย์บริษัทฯ 
ได้จัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย์ของบริษัทฯ จำนครบร้อย์ละ 10 ของทุนจำดทะเบีย์นตามที�ก�าหนดใน พรบ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ แล้ว ดังนั�น บริษัทฯ จึำงเห็นสมควรให้มีการจ่ำาย์เงินปันผู้ลส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 ให้แก่ผูู้้ถือหุ้นเป็นจำ�านวน
เงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย์ละ 63.8 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉัพาะกิจำการ)  
และคิดเปน็รอ้ย์ละ 62.2 ของก�าไรสทุธีปิระจำ�าปีหลังหกัภาษีเงินได้นติิบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ�งสอดคล้องกับนโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปนัผู้ลของบรษัิทฯ 
ในอัตราไมน่้อย์กว่าร้อย์ละ 25 ของก�าไรสุทธีิของบริษัทฯ

ทั�งนี� ตามที�บริษัทฯ ได้มีการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลจำ�านวน 653.90 ล้านบาทให้แก่ผูู้้ถือหุ้นในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ จึำงคงเหลือการจ่ำาย์เงินปันผู้ล
ส�าหรับรอบระย์ะบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 อีกจำ�านวนไมเ่กิน 741.08 ล้านบาท

ดังนั�น บริษัทฯ จึำงจำะจ่ำาย์เงินปันผู้ลจำากผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 ในส่วนที�เหลืออีกจำ�านวนไม่เกิน  
741.08 ล้านบาท โดย์จ่ำาย์บนฐานหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) (“ปัันผลงวด้สิุ่ด้ท้ี่าย”)  
ในการนี�บริษัทฯ จำะจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสดุท้าย์จำ�านวนรอ้ย์ละ 68.2 จำากผู้ลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ส�าหรบัปสีิ�นสดุวันที� 31 ธีนัวาคม 2565 และก�าไรสะสม  
ณ วันที� 31 ธีนัวาคม 2564 ซึ�งได้รบัการย์กเว้นการค�านวณภาษีเงินได้นติิบุคคลตามสิทธีปิระโย์ชนข์องส�านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (“BOI”) 
และร้อย์ละ 31.8 ของเงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ จำะจ่ำาย์จำากจำากผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 และก�าไรสะสม  
ณ วันที� 31 ธีันวาคม 2564 ที�เสีย์ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย์ละ 20 ซึ�งผูู้้ถือหุ้นจำะต้องถูกหักภาษี ณ ที�จ่ำาย์ร้อย์ละ 10 

ดังนั�น เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ที�จ่ำาย์ออกจำากก�าไรสุทธิีสว่นที�เสีย์ภาษีในอัตราร้อย์ละ 0 เนื�องจำากสิทธิีประโย์ชน์จำาก BOI เป็นจำ�านวน 505.68 ล้านบาท และ
เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ที�จำะจ่ำาย์จำากก�าไรสุทธิีและก�าไรสะสม ที�เสีย์ภาษีเงินได้นติิบุคคลร้อย์ละ 20 เป็นจำ�านวน 235.40 ล้านบาท ซึ�งมรีาย์ละเอีย์ดดังต่อไปนี�

-  เงินปนัผู้ลงวดสดุท้าย์ในอัตราหุน้ละ 0.58 บาท จ่ำาย์จำากก�าไรสุทธิีและก�าไรสะสมของกิจำการที�ได้รบัย์กเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลตามสทิธีปิระโย์ชน์
ของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ผูู้้ได้รับเงินปันผู้ลไมถู่กหักภาษี ณ ที�จ่ำาย์ และไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผู้ลได้

- เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จ่ำาย์จำากก�าไรสุทธีิและก�าไรสะสมที�เสีย์ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย์ละ 20 ผูู้้ได้รับเงินปันผู้ลจำะต้อง
ถูกหักภาษี ณ ที�จ่ำาย์ ร้อย์ละ 10 และสามารถเครดิตภาษีเงินปันผู้ลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผู้ล
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รื่ายการื่เง่นปัันผล ปีั 2565 ปีั 2564

จำานวนหุน้ เง่นปัันผลต่่อหุน้
(บาที่)

รื่วม
(บาที่)

จำานวนหุน้ เง่นปัันผลต่่อหุน้
(บาที่)

รื่วม
(บาที่)

เงินปันผู้ลระหว่างกาล 871,869,508 0.75 653,902,131 871,869,508 0.52 453,372,144 

เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ 871,869,508 0.85 741,089,082 871,869,508 0.86 749,807,777 

รื่วมเง่นปัันผลทัี่�งสิ่่�น 871,869,508 1.60 1,394,991,213 871,869,508 1.38 1,203,179,921 

ทั�งนี� ผูู้้ถือหุน้ซึ�งขาดคณุสมบติัที�จำะได้รบัเงินปันผู้ลตามกฎหมาย์ จำะไมไ่ด้รบัเงินปันผู้ลในครั�งนี� และสทิธีใินการรบัเงินปันผู้ลนี�ย์งัมคีวามไมแ่นน่อนเนื�องจำาก
ต้องได้รับอนุมัติจำากที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566 ก่อน

ดังนั�น เหน็สมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูู้ถื้อหุน้รบัทราบการจ่ำาย์ปันผู้ลระหว่างกาลในปี 2565 และพิจำารณาอนุมติัการจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปนัผู้ล
งวดสุดท้าย์ตามผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 ดังนี�

1. รับทราบการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั�งสิ�น 653.90 ล้านบาท ซึ�งได้จ่ำาย์ออกไปบนฐานหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�น 871,869,508 หุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.75 บาท โดย์เป็นการจ่ำาย์จำากก�าไรสะสมและผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนาย์น 2565  
โดย์บริษัทฯ ได้จ่ำาย์ปันผู้ลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผูู้้ถือหุ้นเมื�อวันที� 9 กันย์าย์น 2565

2. อนมัุติการจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปนัผู้ลตามผู้ลการด�าเนนิงานส�าหรบัรอบระย์ะเวลาบญัชสีิ�นสดุวันที� 31 ธีนัวาคม 2565 เปน็เงินจำ�านวนรวม
ทั�งสิ�นไมเ่กิน 1,394.99 ล้านบาท หรอืคิดเปน็รอ้ย์ละ 63.8 ของก�าไรสทุธีปิระจำ�าปหีลังหกัภาษีเงินได้นติิบุคคล (ตามงบการเงินเฉัพาะกิจำการ) และ
คิดเป็นร้อย์ละ 62.2 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ�งสอดคล้องกับนโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปันผู้ลของ 
บริษัทฯ ที�จำะจ่ำาย์เงินปันผู้ลให้แก่ผูู้้ถือหุ้นไมต่ำากว่าร้อย์ละ 25 ของก�าไรสุทธีิของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมาย์

3. อนุมัติการจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ตามผู้ลการด�าเนินงานประจำ�าปีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 และก�าไรสะสม ณ วันที� 31 ธีันวาคม 2564 
ในสว่นที�เหลืออีกจำ�านวนไมเ่กิน 741.08 ล้านบาท (เงินปันผู้ลทั�งหมดตามข้อ (2) หักด้วย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลที�จ่ำาย์ไปแล้วในปี 2565 จำ�านวน 
653.90 ล้านบาทตามข้อ (1) คิดเป็นอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น โดย์จ่ำาย์บนฐานหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�น 871,869,508 หุ้น ให้แก่ผูู้้ถือหุ้นซึ�งมีราย์ชื�อปรากฏ
ในสมุดทะเบีย์นผูู้้ถือหุ้น ณ วันก�าหนดราย์ชื�อผูู้้ถือหุ้นที�มีสิทธีิรับเงินปันผู้ล (Record Date) ในวันที� 9 มีนาคม 2566 และก�าหนดจ่ำาย์เงินปันผู้ล
ในวันที� 24 เมษาย์น 2566 และ

4. มอบอ�านาจำให้นาย์วิเวก ดาวัน ประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร และ/หรือนาย์โธีมัส อับบราฮััม ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงิน กระท�าการใดๆ ที�จำ�าเป็น
ส�าหรับการจ่ำาย์เงินปันผู้ลตามที�ระบุไว้ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

เหน็สมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูู้ถื้อหุ้นรบัทราบการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลส�าหรบัรอบระย์ะเวลาบญัชสีิ�นสดุวันที� 31 ธีนัวาคม 2565 ตามที�กล่าว
ไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติการจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปันผู้ลในส่วนที�เหลือจำากผู้ลการด�าเนินงาน
ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 และก�าไรสะสม ณ วันที� 31 ธีันวาคม 2564 โดย์มอบอ�านาจำให้ นาย์วิเวก ดาวัน ประธีานเจ้ำา
หน้าที�บริหาร และ/หรือ นาย์โธีมัส อับบราฮััม ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงินกระท�าการใดๆ ที�จำ�าเป็นส�าหรับการจ่ำาย์เงินปันผู้ลดังกล่าว

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ: 

มติในวาระนี�จำะต้องได้รบัการอนมุติัด้วย์คะแนนเสยี์งขา้งมากของผูู้้ถือหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยี์งลงคะแนน โดย์ไมน่บัผูู้ที้�งดออกเสยี์งเปน็ฐานในการนบัคะแนน

ระเบีียบีวาระที่ี� 6 พิิจ้ารณาและอนุมัติิการเล่อกติั�งกรรมการแที่นกรรมการที่ี�ออกติามวาระ

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

ตามที� พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 ก�าหนดว่าในการประชุมผูู้้ถือหุ้นสามัญประจำ�าปี ให้กรรมการ
จำ�านวนไมน่อ้ย์กว่าหนึ�งในสามของจำ�านวนกรรมการทั�งหมดพน้จำากต�าแหนง่ตามวาระ ถ้าจำ�านวนที�จำะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่นไมไ่ด้ ใหอ้อกโดย์จำ�านวน
ใกล้เคีย์งที�สุดกับสว่นหนึ�งในสาม โดย์กรรมการผูู้้พ้นจำากต�าแหนง่มีสิทธีิได้รับเลือกตั�งใหมอี่กก็ได้

ในการนี�บรษัิทฯ จึำงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้ถื้อหุน้พิจำารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการที�ออกตามวาระในการประชุมสามัญผูู้ถื้อหุน้ประจำ�าป ี2566 
จำ�านวน 3 ท่าน ให้กลับมาด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดย์มีราย์ชื�อดังต่อไปนี�
(1) นาย์ต่อ สันติสิริ กรรมการอิสระ (ในปัจำจุำบัน) กรรมการตรวจำสอบ (ในปัจำจุำบัน) ประธีานกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน 
    (มีผู้ลตั�งแต่วันที� 5 เมษาย์น 2566)
(2) นาย์กิริต ชาห์   กรรมการ และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน
(3) นางสาวสมิหรา ชาห์ กรรมการ
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหา (โดย์กรรมการที�ไมม่ีสว่นได้เสีย์) ได้พิจำารณาคุณสมบัติของกรรมการผูู้้ที�จำะพ้นจำากต�าแหนง่ตามวาระในการประชุมผูู้้ถือหุ้นสามัญ
ประจำ�าปี 2566 ทั�ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการทั�ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผู้่านการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที�จำะ
ปฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผูู้้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี�ย์วชาญอันเป็นประโย์ชน์ต่อการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ตลอดจำนมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ พ.ศู. 2535 (รวมทั�ง
ที�แก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศูที�เกี�ย์วข้อง โดย์ที�ในการจำะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ 
ความเห็นได้อย์่างเป็นอิสระโดย์สอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์์ต่างๆ ที�เกี�ย์วข้อง นอกจำากนี� กรรมการทั�ง 3 ท่านดังกล่าวยั์งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที�
ก�าหนดไว้ในนโย์บาย์ของบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปตามที�ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ และตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์
ประกาศูก�าหนด

กรรมการอิสระ 1 ท่านดังกล่าวได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�งนั�น จำะเป็นการด�ารงต�าแหนง่กรรมการต่อเนื�องเป็นระย์ะ
เวลาเกินกว่า 13 ปี ซึ�งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจำารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี� ย์ังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข้องในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั�ง ในขณะที�ด�ารงต�าแหน่งกรรมการนั�น กรรมการอิสระท่านนี� ได้ปฏิบติัหน้าที�เป็นอย์า่งดี 
โดย์ได้น�าความรู ้ความเชี�ย์วชาญ และประสบการณท์�างานที�เกี�ย์วขอ้งกับอุตสาหกรรมของบรษัิทฯ มาใชเ้พื�อใหข้อ้เสนอแนะอันเปน็ประโย์ชนอ์ย์า่งย์ิ�งใน
การก�าหนดกลยุ์ทธีแ์ละนโย์บาย์การด�าเนนิธุีรกิจำของบรษัิทฯ รวมทั�ง ได้อุทิศูตนเปน็ประโย์ชนต่์อบรษัิทฯ จึำงเหน็สมควรเสนอใหที้�ประชุมผูู้ถื้อหุน้พจิำารณา
แต่งตั�งกรรมการที�ออกตามวาระท่านนี� ให้กลับมาด�ารงต�าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

อนึ�ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูู้้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�จำะพิจำารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที� 31 มกราคม 2566 
โดย์ได้เปดิเผู้ย์ผู้า่นระบบอิเล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรพัย์แ์หง่ประเทศูไทย์ รวมทั�งประกาศูในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ แต่ไมม่ผีูู้ถื้อหุน้ราย์ใดเสนอชื�อบุคคล
เพื�อรับการพิจำารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ

โปรดพิจำารณาราย์ละเอีย์ดเพิ�มเติมในบทบาทและความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผูู้้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�ง 
เป็นกรรมการและขั�นตอนการเสนอชื�อกรรมการ และนิย์ามกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจำสอบ จำากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏตาม 
สิ�งที�สง่มาด้วย์ 3 และสิ�งที�สง่มาด้วย์ 4 ตามที�ได้สง่ให้แก่ผูู้้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูู้้ถือหุ้นฉับับนี�แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (โดย์กรรมการที�ไมไ่ด้มสีว่นได้สว่นเสีย์) ได้หารอืและพิจำารณาราย์ชื�อบุคคลทั�ง 3 ท่าน ตามที�คณะกรรมการสรรหาเสนอ รวมทั�งได้พจิำารณา
และกลั�นกรองคุณสมบัติเปน็ราย์บุคคลอย์า่งละเอีย์ดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้ถื้อหุน้พิจำารณาแต่งตั�งกรรมการที�
ออกตามวาระจำ�านวน 3 ท่าน ให้กลับมาด�ารงต�าแหนง่กรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและได้รับความเห็นชอบอนุมัติโดย์คณะกรรมการ 
โดย์มีราย์ชื�อดังต่อไปนี�

(1) นาย์ต่อ สันติสิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจำสอบ และประธีานกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน (สิ�งที�สง่มาด้วย์ 3.1)
(2) นาย์กิริต ชาห์   กรรมการ และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน (สิ�งที�สง่มาด้วย์ 3.2)
(3) นางสาวสมิหรา ชาห์ กรรมการ (สิ�งที�สง่มาด้วย์ 3.3)

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ: 

มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์งเป็นฐานใน 
การนับคะแนน (ในการพิจำารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจำากต�าแหนง่ตามวาระบริษัทฯ จำะพิจำารณาอนุมัติเป็นราย์บุคคล)

ระเบีียบีวาระที่ี� 7 พิิจ้ารณาและอนุมัติิเพิิ�มจ้ำานวนกรรมการบีริษัที่จ้าก 10 ที่่าน เป็นจ้ำานวน 11 ที่่าน โดยแติ่งติั�ง ดร. นิธินาถื 
สินธุเดชุะ เขึ้้าดำารงติำาแหน่งกรรมการอิสระขึ้องบีริษัที่ฯ เพิิ�มเติิม 

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติเพิ�มจำ�านวนกรรมการบริษัทจำาก 10 ท่าน เป็นจำ�านวน 11 ท่าน โดย์แต่งตั�ง  
ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ เข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ�มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหา (โดย์กรรมการที�ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย์) ได้พิจำารณาคุณสมบัติของ ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ แล้ว เห็นว่า ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ 
ได้ผู้า่นการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหา และมีความพรอ้มที�จำะปฏิบัติหนา้ที�ในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ เปน็ผูู้ม้ีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี�ย์วชาญอันเป็นประโย์ชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจำนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัท
มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ พ.ศู. 2535 (รวมทั�งที�แก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศูที�เกี�ย์วข้อง โดย์ที�ในการจำะด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการอิสระ ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ สามารถให้ความเห็นได้อย์า่งเป็นอิสระโดย์สอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ  ที�เกี�ย์วข้อง นอกจำากนี� ดร. นิธีินาถ 
สนิธุีเดชะ ย์งัมีคณุสมบัติสอดคล้องกับที�ก�าหนดไว้ในนโย์บาย์ของบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปตามที�ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์แ์ละตลาดหลักทรัพย์์ 
และตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์ประกาศูก�าหนด
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อนึ�ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูู้้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�จำะพิจำารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที� 31 มกราคม 2566 โดย์ได้
เปิดเผู้ย์ผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศูไทย์ รวมทั�งประกาศูในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผูู้้ถือหุ้นราย์ใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อ 
รับการพิจำารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ

โปรดพิจำารณาราย์ละเอีย์ดเพิ�มเติมในบทบาทและความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผูู้้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�ง 
เป็นกรรมการและขั�นตอนการเสนอชื�อกรรมการ และนิย์ามกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจำสอบ จำากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏตาม 
สิ�งที�สง่มาด้วย์ 3.4 และสิ�งที�สง่มาด้วย์ 4 ตามที�ได้สง่ให้แก่ผูู้้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูู้้ถือหุ้นฉับับนี�แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (โดย์กรรมการที�ไมไ่ด้มสีว่นได้สว่นเสยี์) ได้พจิำารณาและกลั�นกรองคณุสมบติัของ ดร. นธิีนิาถ สนิธุีเดชะ อย์า่งละเอีย์ดรอบคอบและระมดัระวัง
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาแต่งตั�ง ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ เข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั�งนี� หาก ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ ได้รับการพิจำารณาอนุมัติแต่งตั�งโดย์ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ จำะเข้า
ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธีานคณะกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล ด้วย์(1) ตามราย์ละเอีย์ด
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2566 เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธี์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย์่อย์ โดย์ให้มีผู้ล 
หลังจำากการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566(2) 

หมาย์เหตุ:  (1)    กล่าวคือ การแต่งตั�งดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธีานคณะกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหาร
ความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล ขึ�นอยู์กั่บการพิจำารณาอนุมติัแต่งตั�งดร. นธิีนิาถ สนิธุีเดชะ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทโดย์ที�ประชุม
สามัญผูู้้ถือหุ้นนี� 

 (2) ในการนี� ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2566 เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธี์ 2566 ให้ย์กเลิก (1) คณะกรรมการสรรหา  
(2) คณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล และปรับ
โครงสร้างคณะกรรมการชุดย์อ่ย์ทั�ง 3 ชุดดังกล่าว เป็นดังนี�

  (1) คณะกรรมการสรรหา
   นาย์วีเจำย์์ คาร์วาล  กรรมการอิสระ ประธีานกรรมการสรรหา
   นาย์อลัน แคม  กรรมการอิสระ สมาชิก
   ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ กรรมการอิสระ สมาชิก
  (2) คณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน
   นาย์ต่อ สันติศูิริ  กรรมการอิสระ ประธีานกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน
   นาย์กิริต ชาห์  กรรมการ สมาชิก
   นาย์วิเวก ดาวัน  ประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร กรรมการ สมาชิก
  (3) คณะกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล
   ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ กรรมการอิสระ ประธีานคณะกรรมการความย์ั�งย์นื การบรหิารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล 
   นาย์วิเวก ดาวัน  ประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร กรรมการ สมาชิก
   นาย์โธีมัส อับบราฮััม  ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงิน กรรมการ สมาชิก

 โดย์ใหค้ณะกรรมการชุดย์อ่ย์ทั�ง 3 ชุดปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัรที�เกี�ย์วข้องโดย์มผีู้ลใชบั้งคับ ตั�งแต่วันที� 5 เมษาย์น 2566

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ:

มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์งเป็นฐานใน 
การนับคะแนน 

ระเบีียบีวาระที่ี� 8 พิิจ้ารณาและอนุมัติิการกำาหนดค่าติอบีแที่นกรรมการ

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

ตามที� พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิีได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี�ย์ประชุม 
บ�าเหนจ็ำ โบนสั หรอืผู้ลประโย์ชน์ตอบแทนในลักษณะอื�นตามที�ที�ประชุมผูู้ถื้อหุน้จำะพจิำารณาและลงมติด้วย์คะแนนเสีย์งไมน่อ้ย์กว่าสองในสามของจำ�านวน
เสีย์งทั�งหมดของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทนได้พิจำารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดย์ใช้หลักเกณฑ์์ต่างๆ ที�เหมาะสมโดย์พิจำารณาจำากขนาดของกิจำการ  
ความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทีย์บเคีย์งกับบริษัทอื�นๆ ที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคีย์งกันและจำดทะเบีย์นใน
ตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์ และมีความเห็นว่าให้จ่ำาย์ค่าตอบแทนเท่ากันกับปีที�ผู้า่นมา ย์กเว้น นาย์ต่อ สันติศูิริ ซึ�งมีสิทธีิได้รับค่าตอบแทนเพิ�มอีก
จำ�านวน 264,600 บาทต่อปี เนื�องจำากมีความรับผู้ิดชอบเพิ�มเติมในฐานะประธีานคณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทนแทนที�นาย์วีเจำย์์ คาร์วาล (ซึ�งมี
ผู้ลตั�งแต่วันที� 5 เมษาย์น 2566) และจ่ำาย์เป็นราย์ไตรมาส ทั�งนี� จำ�านวนค่าตอบแทนที�เสนอเป็นค่าตอบแทนโดย์รวมของกรรมการ โดย์ไมม่ีค่าตอบแทน
อื�น หรือสิทธีิประโย์ชน์อื�นใด
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ความเห็นคณะกรรมการ:

เหน็สมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูู้ถื้อหุน้พจิำารณาและอนุมติัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�าปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพจิำารณา
ค่าตอบแทน และอนุมติัโดย์คณะกรรมการแล้ว โดย์ให้จ่ำาย์ค่าตอบแทนกรรมการเปน็ราย์ไตรมาส ดังต่อไปนี�

ค่าต่อบแที่นปัรื่ะจำาปีั 5

(บาที่ต่่อปีั)

รื่ายช่�อกรื่รื่มการื่
2566

(เสิ่นอเพ่�ออนุมัต่่)
2565 2564 2561-2563

นาย์มีชัย์ วีระไวทย์ะ2 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,100,000

นาย์อลัน แคม 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,500,000

นาย์วีเจำย์์ คาร์วาล3 1,146,600 1,146,600
1,146,600

-

นาย์มนู สว่างแจ้ำง3 - - 1,092,000

นาย์ต่อ สันติศูิร6ิ 1,146,600 882,000 882,000 840,000

นาย์กิริต ชาห์ 661,500 661,500 661,500 630,000

นาย์อิษฎ์ชาญ ชาห์ 661,500 661,500 661,500 630,000

นางสาวสมิหรา ชาห์ 661,500 661,500 661,500 630,000

นาย์ชีราช อีรัช ปุณวาลา 661,500 661,500 661,500 630,000

นาย์วิเวก ดาวัน1 - - - -

นาย์โธีมัส อับบราฮััม1 - - - -

ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ4 1,146,600 - - -

หมาย์เหตุ: 1. นาย์วิเวก ดาวัน และ นาย์โธีมัส อับบราฮััม กรรมการทั�งสองท่านได้ปฏิเสธีที�จำะรับค่าตอบแทนกรรมการร

 2. บริษัทฯ ตกลงที�จำะจ่ำาย์ค่าตอบแทนกรรมการของ นาย์มีชัย์ วีระไวทย์ะ ให้แก่โรงเรีย์นมีชัย์พัฒนา เพื�อเป็นการให้ทุนการศูึกษาใน
นามของนาย์มีชัย์ วีระไวทย์ะ

 3. นาย์มนู สว่างแจ้ำง ลาออก เมื�อวันที� 12 พฤษภาคม 2564 และนาย์วีเจำย์์ คาร์วาล เข้ารับต�าแหนง่ เมื�อวันที� 13 พฤษภาคม2564  
ด้วย์ค่าตอบแทนและหน้าที�ความรับผิู้ดชอบเดีย์วกัน โดย์ได้น�าประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์ส�าหรับต�าแหน่งประธีานกรรมการ
สรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจำสอบ

 4. หาก ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ ได้รับอนุมัติแต่งตั�งจำากที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นในวันที� 5 เมษาย์น 2566 ให้เป็นกรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ ในระเบีย์บวาระที� 7 ข้างต้น ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ จำะได้รับการแต่งตั�งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และ 
ประธีานกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล ด้วย์ ตามมติของที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  
ครั�งที� 1/2566 เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธี์ 2566 โดย์มีผู้ลตั�งแต่วันที� 5 เมษาย์น 2566 

 5. ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามบทบาทและความรับผู้ิดชอบ โดย์แต่ละบทบาทได้ก�าหนดค่าตอบแทนดังนี�

  ก)  ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ: 661,500 บาทต่อปี

  ข)  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะสมาชิกกรรมการชุดย์อ่ย์หนึ�งคณะหรือมากกว่าหนึ�งคณะ: 220,500 บาทต่อปี

  ค)  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธีานคณะกรรมการชุดย์อ่ย์: 264,600 บาทต่อปี

  ง)  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธีานกรรมการ 1,543,500 บาทต่อปี

  จำ)  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในต�าแหนง่รองประธีานกรรมการ 428,400 บาทต่อปี

 6. ค่าตอบแทนกรรมการจำะมีจำ�านวนเท่ากันกับปีที�ผู้า่นมา ย์กเว้น นาย์ต่อ สันติศูิริ ซึ�งมีสิทธีิได้รับค่าตอบแทนเพิ�มอีกจำ�านวน 264,600 
บาทต่อปี เนื�องจำากมีความรับผิู้ดชอบเพิ�มเติมในฐานะประธีานคณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทนแทนที� นาย์วีเจำย์์ คาร์วาล  
(ซึ�งมีผู้ลตั�งแต่วันที� 5 เมษาย์น 2566)

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ:

มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งสองในสามของจำ�านวนเสีย์งทั�งหมดของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม โดย์นับผูู้้ที�งดออกเสีย์งเป็นฐานใน 
การนบัคะแนนด้วย์
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ระเบีียบีวาระที่ี� 9 พิิจ้ารณาและอนุมัติิการแติ่งตัิ�งผู้้้สอบีบีัญชุีจ้ากบีริษัที่ เคพีิเอ็มจ้ี ภู้มิไชุย สอบีบีัญชุี จ้ำากัด และกำาหนด 
ค่าสอบีบีัญชุีขึ้องบีริษัที่ฯ สำาหรับีรอบีระยะเวลาบีัญชุีสิ�นสุดวันที่ี� 31 ธันวาคม 2566

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

ตามที� พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก�าหนดให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นต้องพิจำารณาแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชี และ
ก�าหนดจำ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดย์ในการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีจำะแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจำสอบ:

คณะกรรมการตรวจำสอบได้พิจำารณาคุณสมบัติของผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำ�านวน 4 ราย์ โดย์พิจำารณาจำากผู้ลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของ 
ผูู้้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั�ง นางสาวสุรีย์์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบีย์น
ผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาต 4409 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผู้ลประเสริฐ เลขทะเบีย์นผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือ นาย์โชคชัย์ งามวุฒิกุล  เลขทะเบีย์น
ผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาต 9728 หรือ นาย์สุเมธี แจ้ำงสามสี เลขทะเบีย์นผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาต 9362 จำากบริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด  
เป็นผูู้้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�าปี 2566 และเสนอให้ก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำ�านวน 4.96 ล้านบาท และค่าใช้จ่ำาย์เบ็ดเตล็ดอื�นๆ เรีย์กเก็บได้  
ตามจำริงไมเ่กินร้อย์ละ 5 ของค่าสอบบัญชี 

ทั�งนี� ไม่มีผูู้้สอบบัญชีราย์ใด เป็นผูู้้สอบบัญชีที�ปฏิบัติหน้าที�สอบทานหรือตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี  
ดังนั�น ผูู้ส้อบบญัชตีามราย์ชื�อที�เสนอมานี� จึำงมคุีณสมบติัตามที�ก�าหนดไว้ในประกาศูคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที� ทจำ. 44/2556 เรื�องหลักเกณฑ์์ เงื�อนไข 
และวิธีีการราย์งานการเปิดเผู้ย์ข้อมูลเกี�ย์วกับฐานะการเงินและผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทที�ออกหลักทรัพย์์ (รวมทั�งที�แก้ไขเพิ�มเติม)

นอกจำากนี� ผูู้้สอบบัญชีตามราย์ชื�อที�เสนอดังกล่าว ไมม่ีความสัมพันธี์หรือสว่นได้เสีย์กับบริษัทฯ บริษัทย์อ่ย์ ผูู้้บริหาร ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้ที�เกี�ย์วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย์า่งใด จึำงมีความเป็นอิสระในการตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผูู้้สอบบัญชีตามราย์ชื�อที�เสนอมานี� จำะตรวจำสอบบัญชีบริษัทย์อ่ย์ทั�งหมดของบริษัทฯ ในประเทศูไทย์

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีจำากบริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด และก�าหนด 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2566 ตามที�สอบทานและเสนอโดย์คณะกรรมการตรวจำสอบ และได้รับ 
ความเห็นชอบโดย์คณะกรรมการแล้ว โดย์ให้ผูู้้สอบบัญชีคนหนึ�งคนใดดังต่อไปนี�เป็นผูู้้ท�าการตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2566

ลำาดั้บ รื่ายช่�อผ้ส้ิ่อบบญัชี เลขที่ะเบยีนผ้ส้ิ่อบบญัชรีื่บัอนุญาต่ จำานวนปีัที่ี�ลงนามในงบการื่เง่น/ 
จำานวนปีัที่ี�เป็ันผ้ส้ิ่อบบญัชใีห้

บรื่ษั่ัที่ฯ

1 นางสาวสุรีย์์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 1 / 7 ปี

2 นางสาววิไลวรรณ ผู้ลประเสริฐ 8420 -/ 7 ปี

3 นาย์โชคชัย์ งามวุฒิกุล 9728 -/ 7 ปี

4 นาย์สุเมธี แจ้ำงสามสี 9362 -/ 7 ปี

นอกจำากนี� ในกรณทีี�ผูู้้สอบบญัชดัีงกล่าวไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให ้บรษัิท เคพเีอ็มจีำ ภมูไิชย์ สอบบญัช ีจำ�ากัด มอี�านาจำแต่งตั�งผูู้ส้อบบญัชทีี�มคีณุสมบติั
ครบถ้วนเพื�อท�าหน้าที�ตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหที้�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพจิำารณาและอนมุติัการก�าหนดค่าสอบบัญชปีระจำ�าปี 2566 ส�าหรับการตรวจำสอบบญัชปีระจำ�าปี 
และสอบทานราย์ไตรมาส ตามอัตราที�ปรากฏในตารางดังต่อไปนี�
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ปัรื่ะเภที่ค่าต่อบแที่น ปัรื่ะจำาปีั 2566
(ล้านบาที่)

(เสิ่นอเพ่�ออนุมัต่่)

ปัรื่ะจำาปีั 2565 
(ล้านบาที่)

ปัรื่ะจำาปีั 2564 
(ล้านบาที่)

ปัรื่ะจำาปีั 2563 
(ล้านบาที่)

บรื่ษั่ัที่ฯ

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจำ�าปีและราย์ไตรมาส
เพิ�มขึ�นร้อย์ละ (เปรีย์บเทีย์บกับปีที�ผู้า่นมา)
- ค่าใช้จ่ำาย์ส�าหรับการตรวจำสอบการได้มาซึ�งทรัพย์์สิน

4.96
6.0

-

4.68
-
-

4.68
-
-

4.68
2.9

0.25

รื่วมค่าสิ่อบบญัชี 4.96 4.68 4.68 4.93

2. ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) 0.92 0.98 0.98 1.10

บรื่ษั่ัที่ยอ่ย

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจำ�าปีและราย์ไตรมาส
- เพิ�มขึ�นร้อย์ละ (เปรีย์บเทีย์บกับปีที�ผู้า่นมา)

5.79
4.0

5.57
-

5.57
1.3

5.49
3.0

2. ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) - - - -

รื่วมทัี่�งสิ่่�น 

  ค่าสิ่อบบญัช ี(Audit Fee) 10.75 10.25 10.25 10.42

  เพ่�มข้�นรื่อ้ยละ (เปัรื่ยีบเที่ยีบกับปีัที่ี�ผา่นมา) 4.8 - (1.7) 5.5

ค่าบรื่ก่ารื่อ่�น (Non-Audit Fee) 0.92 0.98 0.98 1.10

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ: 

มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์งเป็นฐานใน 
การนับคะแนน

ระเบีียบีวาระที่ี� 10 พิิจ้ารณาและอนุมัติิการแก้ไขึ้เพิิ�มเติิมวัติถืุประสงค์ขึ้องบีริษัที่ฯ จ้าก 46 ขึ้้อ เป็น 47 ขึ้้อ พิร้อมที่ั�งแก้ไขึ้เพิิ�ม 
เติมิหนงัส่อบีริคณหส์นธขิึ้องบีริษัที่ฯ ขึ้อ้ 3 เพ่ิ�อใหส้อดคลอ้งกบัีการเปลี�ยนแปลงวตัิถืปุระสงคข์ึ้องบีริษัที่ฯ 

เหตุผู้ลและวัตถุประสงค์:

เพื�อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินกิจำการเกี�ย์วกับกิจำการเกี�ย์วกับการให้บริการห้องปฏิบัติการเกี�ย์วกับการวิจัำย์และการให้บริการผู้ลิตและทดสอบผู้ลิตภัณฑ์์
ต่างๆ ตามแผู้นธุีรกิจำของบริษัทฯ จึำงมีความจำ�าเป็นที�จำะต้องแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำาก 46 ข้อเป็น 47 ข้อ โดย์มีราย์ละเอีย์ดดังนี�

เพ่�มเต่่มวัต่ถุปุัรื่ะสิ่งค์ จำานวน 1 ข้อ ดั้งนี�

ข้อ 47 ประกอบกิจำการให้บริการห้องปฏิบัติการเกี�ย์วกับการวิจัำย์ การวิเคราะห์ และการทดสอบทางเคมี กาย์ภาพ จุำลินทรีย์์ เพื�อน�าไป
ใชใ้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศูสุตัว์ ประมง ปลกูพชื เลี�ย์งสตัว์ การผู้ลิตสินค้าเกษตร การผู้ลิตอาหาร การผู้ลิตเครื�องส�าอาง 
ประดิษฐห์รอืผู้ลิตย์า ผู้ลิตเครื�องมอืและอุปกรณท์างการแพทย์ใ์นการตรวจำหาสารพิษหรือสารตกค้างในผู้ลิตผู้ลทางการเกษตร
หรอืสนิค้าดังกล่าว และใหบ้รกิารผู้ลิตและทดสอบผู้ลิตภัณฑ์์ อุตสาหกรรม การเกษตร การผู้ลิตอาหาร เครื�องส�าอาง ย์า อุปกรณ์
และเครื�องมอืแพทย์แ์ละผู้ลิตภัณฑ์์ต่างๆ และออกหนงัสอืรบัรองเพื�อทราบเพื�อประโย์ชนห์รอืการลงทะเบยี์นส�าหรบัทกุหนว่ย์
งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจำ องค์กรของรัฐและเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั�งในประเทศูและ 
ต่างประเทศูพร้อมทั�งแปลส�าเนาราย์งานวิเคราะห์และทดสอบ

และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธีิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ย์นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย์มีราย์ละเอีย์ดดังนี�
เด่้ม  ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำ�านวน 46 ข้อ ราย์ละเอีย์ดตามแบบ บมจำ. 002 ที�แนบ
แก้ไขเป็ัน  ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำ�านวน 47 ข้อ ราย์ละเอีย์ดตามแบบ บมจำ. 002 ที�แนบ

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธีิของบริษัทฯ ข้อ 3 
ตามราย์ละเอีย์ดที�เสนอข้างต้น
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ทั�งนี� ในกรณีที�บรษัิทฯ น�าวัตถปุระสงค์ที�แก้ไขเพิ�มเติมใหมข่า้งต้นซึ�งที�ประชุมผูู้ถื้อหุน้ได้มมีติอนมุติัเรยี์บร้อย์ไปจำดทะเบีย์นต่อนาย์ทะเบีย์นบริษัทมหาชน
จำ�ากัด อาจำจำะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อย์ค�าบางประการตามดุลย์พินิจำของนาย์ทะเบีย์นบริษัทมหาชนจำ�ากัด ดังนั�น เพื�อความคล่องตัวในการจำด
ทะเบีย์น จึำงขอเสนอต่อที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นให้อนุมัติและมอบหมาย์ให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้ำาหน้าที�ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผูู้้รับมอบอ�านาจำของ 
บริษัทฯ มีอ�านาจำแก้ไข เพิ�มเติม เปลี�ย์นแปลง ตัดออก หรือย์กเลิกข้อความได้ตามที�นาย์ทะเบีย์นประสงค์ให้แก้ไขทุกประการ

คะแนนเสีย์งเพื�อลงมติ: 

มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งไม่น้อย์กว่าสามในสี�ของจำ�านวนเสีย์งทั�งหมดของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิีออกเสีย์ง โดย์นับ 
ผูู้้ที�งดออกเสีย์งเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย์

บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสใหผูู้้้ถือหุ้นราย์ย์อ่ย์ใช้สทิธีขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื�อสง่เสริมการปฏิบติัตามหลักการก�ากับดูแลกิจำการที�ดี โดย์ให้ 
สิทธิีผูู้้ถือหุ้นราย์เดีย์วหรือหลาย์ราย์รวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อย์กว่าร้อย์ละ 1 ของจำ�านวนหุ้นที�ออกจำ�าหน่าย์แล้วทั�งหมดของบริษัทฯ สามารถ
เสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566 ได้ในช่วงระหว่างวันที� 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 โดย์บริษัทฯ ได้เผู้ย์
แพรห่ลักเกณฑ์์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ำงขา่วผู้า่นตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์ อย์า่งไรก็ตาม ไมม่ีผูู้้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย์า่งใด

บริษัทฯ ขอเรีย์นให้ท่านผูู้้ถือหุ้นศึูกษาวิธีีการลงทะเบีย์นและจัำดเตรีย์มเอกสารที�ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม ตลอดจำนศูึกษาวิธีีการลงคะแนนและ 
ขั�นตอนการประชุมตามสิ�งที�สง่มาด้วย์ 8 โดย์บริษัทฯ จำะด�าเนินการประชุมตามขั�นตอนการประชุมตามสิ�งที�สง่มาด้วย์ 8 และข้อบังคับของบริษัทฯ ตาม
สิ�งที�สง่มาด้วย์ 9

ผูู้้ถือหุ้นที�ประสงค์จำะได้รับส�าเนาแบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งานประจำ�าปี) ซึ�งจัำดพิมพ์เป็นรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับ 
แบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งานประจำ�าปี) ในแบบรูปเล่ม (ตามที�ปรากฏใน สิ�งที�สง่มาด้วย์ 11) และสง่มาย์ังฝ่่าย์สนับสนุนกิจำการองค์กร
ของบริษัทฯ โดย์บริษัทฯ จำะจัำดสง่ส�าเนาแบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งานประจำ�าปี) ซึ�งจัำดพิมพ์เป็นรูปเล่มไปย์ังที�อยู์ข่องผูู้้ถือหุ้นที�สนใจำ

เพื�อเป็นการรักษาสิทธีิและผู้ลประโย์ชน์ของผูู้้ถือหุ้นในกรณีที�ผูู้้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย์ตนเองและมีความประสงค์ที�จำะมอบฉัันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสีย์งแทนตน ผูู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉัันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ราย์ละเอีย์ดปรากฏตาม 
สิ�งที�สง่มาด้วย์ 7 และสง่หนงัสอืมอบฉันัทะแบบ ข. ตามสิ�งที�สง่มาด้วย์ 6 พรอ้มเอกสารประกอบมายั์งฝ่า่ย์สนับสนนุกิจำการองค์กรของบริษัทฯ ที� เลขที� 909 
อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั�น 10 ถ. เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั�งนี� เพื�อความสะดวกในการตรวจำสอบเอกสาร  
จึำงขอความรว่มมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภาย์ในวันที� 28 มีนาคม 2566

ทั�งนี� เพื�อให้การลงทะเบีย์นเข้าร่วมการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566 เป็นไปด้วย์ความสะดวกรวดเร็วและเรีย์บร้อย์ บริษัทฯ จำะเปิดให้ผูู้้ถือหุ้น
และผูู้้รับมอบฉัันทะลงทะเบีย์นได้ตั�งแต่เวลา 12.30 น. ของวันประชุม ณ ศููนย์์นิทรรศูการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศูไทย์ บริษัทฯ ขอแนะน�าให้ผูู้้ถือหุ้นพิจำารณามอบฉัันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุม
และออกเสีย์งแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย์ตนเอง และเนื�องจำากบริษัทฯ จำะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบีย์นและนับคะแนนเสีย์งใน 
การประชุมครั�งนี� ดังนั�น จึำงขอให้ผูู้้ถือหุ้นและผูู้้รับมอบฉัันทะโปรดน�าแบบฟอร์มลงทะเบีย์นตามสิ�งที�ส่งมาด้วย์ 5 มาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสาร
ประกอบอื�นๆ ตามราย์ละเอีย์ดในตามสิ�งที�สง่มาด้วย์ 8 ที�โต๊ะลงทะเบีย์น

ขอแสิ่ด้งความนับถุ่อ
บรื่ษั่ัที่ เมก้าไลฟ์์ไซแอ็นซ ์จำากัด้ (มหาชน)

นายว่เวก ด้าวัน
ปัรื่ะธานเจ้าหน้าที่ี�บรื่ห่ารื่

ฝ่่าย์สนับสนุนกิจำการองค์กร
โทรศูัพท์ +66 (02) 7694222 ต่อ 4230
โทรสาร +66 (02) 7694244
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รายงานการประชุุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นประจ้ำาปี 2565
บีริษัที่ เมก้า ไลฟ์ไ์ซึ่แอ็นซึ่์ จ้ำากัด (มหาชุน)

วัน เวลา และสถืานที่ี�

วันที� 5 เมษาย์น 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคชเมีย์ร์ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ เลขที� 2089 ถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

เริ�มการประชุุม

นางสาวธีนัญญา พิพิธีวณิชการ ผูู้้ด�าเนินราย์การในที�ประชุม (“ผ้ด้้ำาเน่นรื่ายการื่”) ได้กล่าวต้อนรับผูู้้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 
ของบรษัิท เมก้า ไลฟไ์ซแอ็นซ ์จำ�ากัด (มหาชน) (“บรื่ษั่ัที่ฯ”) (“ที่ี�ปัรื่ะชุม”) และได้กล่าวแนะน�ากรรมการ ผูู้ส้อบบญัช ีที�ปรกึษาบรษัิทฯ เลขานกุารบรษัิทฯ 
และบรษัิทที�ท�าหนา้ที�นบัคะแนนต่อที�ประชุม และแจ้ำงใหที้�ประชุมทราบว่าในการประชุมครั�งนี� มผีูู้ถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมด้วย์ตนเอง 28 ราย์ นบัจำ�านวนหุน้
ได้ 138,592 หุน้ และโดย์การมอบฉันัทะจำ�านวน 583 ราย์ นบัจำ�านวนหุน้ได้ 673,586,127 หุน้ รวมทั�งสิ�น 611 ราย์ นบัรวมจำ�านวนหุน้ได้ทั�งสิ�น 673,724,719 
หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 77.2736 ของจำ�านวนหุ้นที�จำ�าหน่าย์ได้ทั�งหมดของบริษัทฯ จำ�านวน 871,869,508 หุ้น ซึ�งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย์และ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ

ผูู้้ด�าเนินราย์การได้แจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัำดเตรีย์มอุปกรณ์แปลภาษาให้ส�าหรับผูู้้ถือหุ้นต่างชาติ และบริษัทฯได้เรีย์นเชิญและแจ้ำงข้อมูล 
เกี�ย์วกับการประชุมครั�งนี�แก่ผูู้้ถือหุ้น 3 ทาง กล่าวคือ (1) บรษัิทฯ ได้จัำดสง่หนงัสอืเชญิประชุมไปย์งัผูู้ถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณยี์ ์(2) บรษัิทฯได้ลงประกาศู
ในหนังสอืพมิพทั์�งฉับบัภาษาไทย์และภาษาอังกฤษ และ (3) บรษัิทฯ ได้ลงราย์ละเอีย์ดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุม จำากนั�น
ผูู้้ด�าเนินราย์การได้แจ้ำงระเบีย์บการประชุม หลักเกณฑ์์การออกเสีย์งลงคะแนน และราย์ละเอีย์ดของแต่ละวาระให้ผูู้้ถือหุ้นรับทราบ

ผูู้้ด�าเนินราย์การได้แจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี� ตัวแทนจำากบริษัท ฮัันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทย์แลนด์) จำ�ากัด  จำะท�าหน้าที�เป็นพย์านในการ
ตรวจำนับคะแนน และเพื�อความโปร่งใสและธีรรมาภิบาลที�ดี บริษัทฯ จึำงประกาศูเชิญชวนให้ผูู้ถื้อหุ้นสง่ตัวแทน 1 ท่าน เพื�อเข้ารว่มเป็นพย์านในการตรวจำนับ 
คะแนน อย์า่งไรก็ดี ไมม่ีผูู้้ถือหุ้นท่านใดเข้ารว่มเป็นสักขีพย์านในการนับคะแนน

กรรมการผู้้้เขึ้้าร่วมประชุุม (คิดเป็นร้อยละ 80)
1. นาย์อลัน แคม กรรมการอิสระ ประธีานกรรมการตรวจำสอบ กรรมการสรรหา และประธีานกรรมการความย์ั�งย์ืน 
 การบริหารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล
2. นาย์ต่อ สันติศูิริ กรรมการอิสระกรรมการตรวจำสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการความย์ั�งย์ืน 
 การบริหารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล
3.  นาย์กิริต ชาห์ กรรมการ และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน
4  นาย์อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ
5. นางสาวสมิหรา ชาห์ กรรมการ
6. นาย์ชีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการ
7. นาย์วิเวก ดาวัน กรรมการบริหารประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน
8. นาย์โธีมัส อับบราฮััม กรรมการบริหาร ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงิน และกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์ง 
 และบรรษัทภิบาล

กรรมการที่ี�ไม่ได้เขึ้้าร่วมประชุุม 
1. นาย์มีชัย์ วีระไวทย์ะ ประธีานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นาย์วีเจำย์์ พอล คาร์วาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจำสอบ ประธีานกรรมการสรรหา และพิจำารณาค่าตอบแทน

ที่ี�ปร่กษาผู้้้เขึ้้าร่วมประชุุม

ผ้ต้่รื่วจสิ่อบบญัช ี บริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจำไพศูาล
นางสาวสุรีย์์รัตน์ ทองอรุณแสง
นางสาวอัชนันท์ ศูรีนพพงศู์
นางสาวธีัญวรัตม์ เล็กรุง่เรืองกิจำ

ที่ี�ปัรื่ก้ษัากฎหมายและผ้นั้บคะแนนอ่สิ่รื่ะ บริษัท ฮัันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทย์แลนด์) จำ�ากัด
นางสาวพัทธีมน พิสิฐบัณฑ์ูรย์์
นางสาวชนากานต์ ลักษณะสร
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เลขึ้านุการบีริษัที่ฯ รองประธานฝ่่ายบีริหารฝ่่ายการเงิน และผู้้้ที่ำาหน้าที่ี�นับีคะแนน

เลขานุการื่บรื่ษั่ัที่ฯ คุณสุจิำนตนา บุญวรภัทร

รื่องปัรื่ะธานฝ่่ายบรื่ห่ารื่ฝ่่ายการื่เง่น คุณมาโนช กัลบัคซานี

บรื่ษั่ัที่ผ้ท้ี่ำาหน้าที่ี�ลงที่ะเบยีนและนับคะแนน บริษัท โอเจำ อินเตอร์เนชั�นแนล จำ�ากัด

เนื�องจำากคุณมชียั์ วีระไวทย์ะ ประธีานกรรมการและและกรรมการอิสระ ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได้เนื�องจำากปญัหาสขุภาพ ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติแต่งตั�ง นาย์อลัน แคม เป็นรองประธีานกรรมการ 

ตามมาตรา 104 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�ากัด พ.ศู. 2535 และข้อ 34 ของข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดให้ประธีานกรรมการเป็นประธีานของที� 
ประชุมผูู้้ถือหุ้น ในกรณีที�ประธีานกรรมการไม่อยู์่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธีานกรรมการให้รองประธีานกรรมการ 
เป็นประธีาน ดังนั�น ในการประชุมครั�งนี� คุณอลัน แคม จำะท�าหน้าที�เป็นประธีานในที�ประชุม โดย์ได้อ่านสาสน์จำากประธีานกรรมการและด�าเนินหน้าที� 
ในฐานะประธีานในที�ประชุม (“ปัรื่ะธาน”)

ก่อนประธีานกล่าวเปิดการประชุม ผูู้้ด�าเนินราย์การ ได้ชี�แจำงระเบีย์บการประชุม หลักเกณฑ์์การออกเสีย์งลงคะแนน และราย์ละเอีย์ดแต่ละวาระ ให้ที�
ประชุมรับทราบ โดย์มีสาระส�าคัญดังนี�

 1.  ส�าหรับในการโหวดในแต่ละวาระผูู้้ถือหุ้นสามารถออกเสีย์งคะแนนได้ตามจำ�านวนหุ้นที�มีหรือตามจำ�านวนหุ้นที�ได้รับมอบฉัันทะ 
มาโดย์ถือว่า 1 หุ้น มค่ีาเท่ากับ 1 คะแนน โดย์ในการโหวตจำะไมส่ามารถแบง่คะแนนในการโหวดได้ย์กเว้นเสยี์แต่เปน็ผูู้ร้บัมอบฉันัทะ
ที�ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉัันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที�ท�าหน้าที�ดูแลหลักทรัพย์์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

  ส�าหรับผูู้้ที�ได้รบัมอบฉันัทะแบบ ข ซึ�งผูู้ม้อบฉันัทะได้ท�าการระบุการลงคะแนนมาแล้วผูู้ร้บัมอบฉันัทะจำะต้องลงคะแนนตามที�ผูู้ม้อบ
ฉัันทะระบุไว้โดย์ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี�คือเห็นด้วย์ไมเ่ห็นหรืองดออกเสีย์ง

 2.  เจ้ำาหน้าที�ลงทะเบีย์นจำะท�าการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ส�าหรับกรณีต่างๆ ดังนี�

  (1) ผูู้้ถือหุ้นมาด้วย์ตนเอง 

  (2) ผูู้้รับมอบฉัันทะ ได้รับการมอบฉัันทะแบบ ก

  (3) ผูู้้รับมอบฉัันทะ ได้รับการมอบฉัันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที�มอบฉัันทะให้สิทธีิ�ผูู้้รับมอบฉัันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที�ระบุ 

  เจ้ำาหน้าที�ลงทะเบีย์นจำะไมพ่มิพบ์ตัรคะแนน ในกรณีที�ผูู้ม้อบฉันัทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างแล้ว โดย์มอบให้ผูู้ร้บัมอบฉันัทะ
เขา้ประชุมแทน และออกเสีย์งให้ตรงตามที�ผูู้ม้อบฉันัทะประสงค์ โดย์เจ้ำาหนา้ที�จำะลงคะแนนตามราย์ละเอีย์ดที�ระบุในใบมอบฉันัทะ 
ณ เวลาลงทะเบีย์น

 3.  ก่อนที�จำะท�าการเรีย์กเก็บบตัรลงคะแนน เพื�อท�าการอนุมติัในแต่ละวาระ ผูู้้เขา้รว่มประชุมสามารถสอบถามค�าถามต่างๆ ที�เกี�ย์วข้อง
กับวาระนั�นๆ ได้ กรณีที�ผูู้้เข้ารว่มประชุมต้องการจำะสอบถามกรุณาย์กมือ และแจ้ำงชื�อ นามสกุล พร้อมทั�งชี�แจำงด้วย์ว่าเป็นผูู้้ถือหุ้น
ที�มาด้วย์ตนเอง หรือเป็นผูู้้รับมอบฉัันทะ

 4.  ส�าหรับในการนับคะแนน บริษัทจำะใช้ระบบการนับคะแนนโดย์บาร์โค้ต เพื�อความสะดวกและความรวดเร็วของผูู้้ถือหุ้น บริษัทฯ จำะ
ใช้การนับคะแนนโดย์เป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย์และส�าหรับการลงมติในแต่ละวาระ จำะขออนุญาตเรีย์กเก็บบัตรลงคะแนน
กรณีที�ผูู้้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย์และงดออกเสีย์งเท่านั�น (ย์กเว้นกรณีวาระที� 6 วาระแต่งตั�งกรรมการที�
จำะท�าการเก็บบัตรลงทุกใบ) โดย์การเรีย์กเก็บบัตรลงคะแนนส�าหรับผูู้้ที�ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย์ จำะด�าเนินการเก็บบัตรหลัง
จำากผูู้้ที�ประสงค์จำะลงคะแนนไม่เห็นด้วย์และงดออกเสีย์ง)ส่วนผูู้้ถือหุ้นที�เห็นด้วย์โปรดลงคะแนนเห็นด้วย์และส่งบัตรลงคะแบบให้
กับเจ้ำาหน้าที�เมื�อเลิกประชุม

 5.  หากผูู้้ถือหุ้นและผูู้้รับมอบฉัันทะประสงค์ที�จำะออกจำากที�ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที�จำะลงคะแนนเสีย์งในวาระที�เหลือ  
ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลาย์เซ็นต์ชื�อให้กับเจ้ำาหน้าที� ก่อนออกจำากห้องประชุมด้วย์ ทางบริษัทฯ จำะท�าการบันทึก
คะแนนให้

 6.  ผู้ลการนับคะแนนจำะถูกประกาศูหลังจำากที�ประธีานร้องขอให้ผูู้้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดย์ผู้ลการนับคะแนนจำะเป็นผู้ลการนับ
คะแนนรวมจำากผูู้้ถือหุ้นที�มาด้วย์ตนเอง ผูู้้รับมอบฉัันทะที�ได้รับสิทธีิ�ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที�ผูู้้มอบฉัันทะระบุคะแนน
ไว้ล่วงหน้าผู้า่นทางผูู้้รับมอบฉัันทะ

  ในกรณีที�ผู้ลการลงคะแนนเท่ากันประธีานจำะท�าการโหวตเพิ�มอีกหนึ�งเสีย์งเพื�อเป็นการชี�ขาด
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 1
Attachment No. 1

 7. ส�าหรับเงื�อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี�

  วาระที� 1 และ 3 เป็นวาระแจ้ำงเพื�อทราบ ไมม่ีการโหวต

  วาระที� 2, 4, 5, 6, และ 8 จำะต้องได้รับการอนุมัติเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นที�ซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับ 
ผูู้้ถือหุ้นที�งดออกเสีย์งเป็นฐานในการนับคะแนน

  วาระที� 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์ง 2 ใน 3 ของจำ�านวนเสีย์งทั�งหมดของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม โดย์นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนนด้วย์

 8. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี� จำะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

  1) บัตรลงคะแนนที�มีการท�าเครื�องหมาย์เกินกว่าหนึ�งชอ่ง 

  2) บัตรลงคะแนนที�มีการออกเสีย์งโดย์แสดงเจำตนาขัดกัน 

  3) บัตรลงคะแนนที�มีการขีดฆา่และไมม่ีลาย์มือชื�อก�ากับ 

  4) บัตรลงคะแนนที�ลงคะแนนเสีย์งเกินกว่าเสีย์งที�มีอยู์ ่

 9. ในกรณีที�ผูู้้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสีย์งลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงชื�อก�ากับด้วย์ทุกครั�งและขอให้ผูู้้เข้ารว่มประชุม
ที�ประสงค์จำะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลาย์มือชื�อด้วย์ปากกาก่อนทุกครั�ง

จำากนั�นประธีานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 ของบริษัทฯ และด�าเนินการประชุมตามระเบีย์บวาระ ดังต่อไปนี�

วาระที่ี� 1 เร่�องที่ี�ประธานและประธานเจ้้าหน้าที่ี�บีริหาร (CEO) แจ้้งให้ที่ี�ประชุุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นที่ราบี

ประธีานกล่าวต้อนรับผูู้้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 และกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในรอบสองปีที�ผู้่านมา โดย์แจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ย์ังไม่หยุ์ดพัฒนาและผู้ลิตสินค้า เช่น วิตามินเสริม (Supplement) ที�สร้างภูมิให้ประชาชน
และท�าให้มีสุขภาพแข็งแรง ในขณะนี� บริษัทฯ ย์ังไมห่ยุ์ดพัฒนาและพย์าย์ามชว่ย์สังคม โดย์มีนโย์บาย์ดูแลพันธีมิตร ธุีรกิจำที�สง่เสริมสิ�งแวดล้อม บริษัทฯ 
เน้นย์ำาใช้พลังงานจำากโซล่าเซลล์และพย์าย์ามพัฒนาชีวิตของชุมชน ซึ�งบริษัทฯ ย์ังมี  Wellness We Care Center ที�อ�าเภอมวกเหล็ก ท�าหน้าที�ตรงนี� 

คุณว่เวก ด้าวัน ประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร (CEO) และ CHIEF COACH ของบริษัทฯ(“คุณว่เวก”) กล่าวขอบคุณทุกท่านที�เข้าร่วมประชุมและแจ้ำงให้ที�
ประชุมทราบในเรื�องดังต่อไปนี�

คุณว่เวกกล่าวต้อนรับและขอบคุณผูู้้ถือหุ้นและผูู้้บริโภคที�เชื�อมั�นในบริษัทฯ รวมทั�งผูู้้เกี�ย์วข้องที�ช่วย์สนับสนุนธุีรกิจำของบริษัทฯ ท�าให้ย์อดขาย์ยั์งเพิ�ม
ขึ�น และแจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่า ในปี 2564 ที�ผู้า่นมาบริษัทฯมีย์อดขาย์เพิ�มขึ�น 14,000 ล้านบาทหรือประมาณ 12.3 เปอร์เซ็นต์ อัตราเพิ�มขึ�นในแบรนด์ 
ของบริษัทฯ อยู์ที่�ประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ มีราย์ได้และก�าไรเพิ�มขึ�น 1,900 – 1,940 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นประมาณ 39.8-40 เปอร์เซ็นต์ โดย์สว่น
ใหญม่ีผู้ลจำาก 1) โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย์ 2) แบรนด์ของบริษัทฯ อยู์ใ่นตลาดมานานและมีหลาย์ที� โดย์มีทั�งสินค้าใหมแ่ละสินค้า
เดิมที�บริษัทฯ ท�าการตลาดมานาน แต่ว่าก็มีสถานการณ์ COVID-19 ที�ผู้่านมาท�าให้ทุกคนเริ�มสนใจำสุขภาพตัวเอง เริ�มใช้วิตามิน ซี ดี และซิงค์ (zinc)  
ซึ�งเปน็สนิค้าที�บรษัิทฯ มสีนิค้าอยู์แ่ล้ว และผู้ลิตภัณฑ์์ยู์จิำก้า (Eugica)ซึ�งเปน็แบรนด์ในเวีย์ดนาม ซึ�งบรษัิทฯได้ขาย์ในหลาย์ประเทศู นอกจำากนี� ในป ี2564 
บริษัทฯ ย์ังได้ออกผู้ลิตภัณฑ์์ในประเทศูไทย์และทั�วโลกที�บริษัทฯ ท�างานอีกประมาณ16 ผู้ลิตภัณฑ์์ ซึ�งเป็นสินค้าใหมไ่มใ่ชแ่ค่สินค้าเดิม ๆส�าหรับในปีนี� 
บริษัทฯ มีแผู้นที�จำะออกผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ  อีก 13 ผู้ลิตภัณฑ์์รวมทั�งหมดที�บริษัทฯ ก�าลังพัฒนา, อยู์ร่ะหว่างการขึ�นทะเบีย์น, เริ�มวางขาย์, เริ�มท�าการขาย์
สนิค้า ประมาณ176 ผู้ลิตภัณฑ์์ซึ�งมทัี�งย์าและวิตามนิเสรมิเพราะบรษัิทฯ มทัี�งสองกลุ่ม คือPharmaceutical Healthcare PFC and Consumer Healthcare 
โดย์ตอนนี� บริษัทฯ ย์ังได้เพิ�มกลุ่มใหม่ที�เรีย์กว่า Natural Healthcare ซึ�งจำะขาย์สินค้ามาจำากธีรรมชาติทั�งหมดเช่น Baby Natura,ด็อกเตอร์ดริ�งค์  
(DR.DRINK)เป็นสินค้าที�เพิ�งออกจำ�าหนา่ย์ไมน่านในรูปที�มาจำากธีรรมชาติแบบ PLANT BASED โดย์สินค้าสว่นใหญจ่ำะเป็นสินค้ากลุ่มเพื�อสุขภาพ บริษัทฯ 
จำะออกผู้ลิตภัณฑ์์สินค้าใหม่ๆ  ในปี 2565 และ 2566 ใน 3 กลุ่มนี�

บรษัิทฯ ใช้เงินในการพัฒนาโรงงานมาแล้วประมาณ 140 ล้านบาท แต่ปนีี�และสองปีถัดไปบริษัทฯ มแีผู้นที�จำะลงทุนประมาณ 625 ล้านบาท โดย์ประมาณ 
414 ล้านบาท ลงทุนในโรงงานที�บางปูที�บริษัทฯ ขย์าย์ย์้าย์โรงงานมาเพื�อลงทุนในการท�าผู้ลิตภัณฑ์์ชนิดนำา (Liquid line) ย์าเม็ดแข็ง และผู้งต่างๆ  
ที�บริษัทฯ พัฒนา และในประเทศูอินโดนีเซีย์ บริษัทฯ มีแผู้นจำะลงทุนประมาณ 165 ล้าน เพื�อขย์าย์โรงงานส�าหรับท�าแคปซูลชนิดนิ�มและแคปซูลในรูป
แบบอื�นๆ ที�อินโดนีเซีย์ เพราะบริษัทฯได้เริ�มขึ�นทะเบีย์นผู้ลิตภัณฑ์์หลาย์ตัว ซึ�งตามนโย์บาย์ในประเทศูอินโดนีเซีย์ภาย์ใน 5 ปีบริษัทฯ ก็จำะต้องผู้ลิตใน
ประเทศูด้วย์ โดย์ย์ังอยู์ใ่นระหว่างการเตรีย์มตัว

นอกจำากที�ประธีานได้กล่าวข้างแล้ว บริษัทฯ มีนโย์บาย์ที�ช่วย์สังคมโดย์ศููนย์์สุขภาพของบริษัทฯที�อ�าเภอมวกเหล็ก เพื�อสอนคนให้ดูแลสุขภาพตัวเอง,  
ช่อง YouTube ของหมอสันต์, โปรแกรมเพื�อให้คนไทย์และทีมงานของบริษัทฯ รู้จัำกการดูแลชีวิตให้แข็งแรง สุขภาพดี ไม่ได้แค่ใช้ย์า ที�เรีย์กว่า  
Good Health by yourself โดย์ในปีนี� บริษัทฯ ย์ังมีอีกสิ�งที�จำะลองท�าอย์า่งจำริงจัำงคือการเป็นสมาชิก Thailand Sustainable Investment Index (THSI)  
ที�ได้รบัการสง่เสรมิจำากตลาดหลักทรพัย์แ์หง่ประเทศูไทย์หรอื ราย์ชื�อหุ้นย์ั�งย์นื โดย์บรษัิทฯ คิดว่าเตรยี์มพรอ้มที�จำะย์ื�นเอกสารภาย์ในปนีี� และปหีนา้บรษัิทฯ 
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 1
Attachment No. 1

นา่จำะเข้าเป็นรว่ม THSI และ ESG index ของประเทศูไทย์ เนื�องจำากบริษัทฯ ได้ด�าเนนิธุีรกิจำหลาย์อย์า่งที�เกี�ย์วกับความอย์า่งย์ั�งย์นืโดย์ค�านึงถึงสิ�งแวดล้อม 
มีความรับผู้ิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หลาย์อย์า่ง โดย์คุณวิเวก
ได้ย์กตัวอย์า่งการด�าเนนิธุีรกิจำของบรษัิทฯ ในหลาย์ประเทศูที�ค�านึงถึงสิ�งแวดล้อมและสงัคมรวมทั�งการให้ขอ้มลูด้านสขุภาพให้แก่ลกูค้าผู้า่นชอ่งทางการ
ติดต่อออนไลน์และแอพพลิเคชั�น We Care ของ Mega

หมาย์เหตุ: เป็นวาระแจ้ำงเพื�อทราบจึำงไมม่ีการลงมติในวาระนี�

วาระที่ี� 2 พิิจ้ารณาและรับีรองรายงานการประชุุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นประจ้ำาปี 2564 ซึ่่�งจ้ัดขึ้่�นเม่�อวันที่ี� 5เมษายน 2564

ผูู้ด้�าเนินราย์การแจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�ากัด พ.ศู. 2535 (รวมทั�งที�ได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) (“พ.รื่.บ. บรื่ษั่ัที่มหาชนฯ”) 
มาตรา 96 ก�าหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัำดให้มีราย์งานการประชุมผูู้้ถือหุ้น ทั�งนี� คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกราย์งานการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้น
ประจำ�าปี 2564 ซึ�งจัำดขึ�นเมื�อวันที� 5 เมษาย์น 2564 ไว้อย์า่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึำงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นรับรองราย์งานการประชุม
ดังกล่าว 

จำากนั�น ผูู้้ด�าเนนิราย์การจึำงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดงความคิดเหน็และสอบถามเกี�ย์วกับวาระนี� โดย์ผูู้้ถือหุน้ได้แสดงความคิดเหน็และซกัถามค�าถาม ดังนี�

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุบดั้ซนั กมุา ด้้การื่ ์ ผูู้ถื้อหุน้มาประชุมด้วย์ตนเอง แสดงความเห็นว่าบริษัทฯ ควรแจ้ำงผูู้้ถือหุน้ว่า หลังจำากมีการจัำดท�าราย์การประชุมสามัญผูู้้ถือหุน้ 
แล้วเสร็จำ ให้ผูู้้ถือหุ้นมีสิทธีิคัดค้านหรือร้องขอให้มีการแก้ไขราย์งานการประชุมได้ภาย์ใน 14- 30 วัน ทั�งนี� เพื�อให้เกิด 
ความโปรง่ใสและธีรรมมาภิบาลที�ดีของบริษัทฯ

เมื�อไมม่ผีูู้ถื้อหุน้หรอืผูู้้รบัมอบฉันัทะมีค�าถามหรอืขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม ผูู้้ด�าเนนิราย์การจึำงขอใหที้�ประชุมพจิำารณาอนมุติัและออกเสยี์งลงคะแนนในวาระนี�

มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจำารณาแล้ว มีมติรับรองราย์งานการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2564 ซึ�งจัำดขึ�นเมื�อวันที� 5 เมษาย์น 2564 ตามที�เสนอ 
ข้างต้นทุกประการ ด้วย์คะแนนเสีย์งดังต่อไปนี�

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน(เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 674,143,316 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย์ 0 0.0000

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

บัตรเสีย์ 0 -

งดออกเสีย์ง 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี�มผีูู้ถื้อหุน้และ/หรือผูู้้รบัมอบฉันัทะเข้ารว่มประชุมเพิ�มขึ�นจำ�านวน 12 ราย์ โดย์มีจำ�านวนหุน้เพิ�มขึ�น 418,597 หุน้ รวมมีผูู้ถื้อหุน้และผูู้้รบัมอบฉันัทะ 
เข้ารว่มประชุมในวาระนี�ทั�งสิ�นจำ�านวน 623 ราย์ รวมจำ�านวนหุ้นได้ 674,143,316 หุ้น

วาระที่ี� 3 รับีที่ราบีรายงานผู้ลการดำาเนนิงานขึ้องบีรษัิที่ฯ และบีรษัิที่ยอ่ยสำาหรบัีรอบีระยะเวลาบีญัชุสิี�นสุดวนัที่ี� 31 ธนัวาคม 2564

คณุสิ่จุ่นต่นาแจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัำดท�าและน�าสง่แบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2564 (ราย์งานประจำ�าปี) ให้แก่ผูู้้ถือหุ้น (ในรูปแบบ 
QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูู้้ถือหุ้นแล้ว และได้เผู้ย์แพรท่างเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรีย์บร้อย์แล้ว

ในการนี� คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นเพื�อรับทราบผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย์อ่ย์ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชี
สิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564

จำากนั�นผูู้ด้�าเนินราย์การจึำงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี�ย์วกับวาระนี�โดย์ผูู้้ถือหุน้ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถามดังนี�

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุกำาพนธ์ อัศวศร่ื่ว่่ลาศ  ผูู้้รับมอบฉัันทะ สอบถามว่า แนวโน้มในการบริโภควิตามินที�พุง่สูงขึ�นจำากปีที�ผู้า่นมาหรือ 1-2 ปีที�ผู้า่นมาจำาก COVID-19 
ทางผูู้้บริหารมองเป็นกระแสแค่ชว่งสั�นๆหรือแนวโน้มที�ต่อเนื�องต่อไปและบริษัทฯ มีแผู้นจำะท�า M&A หรือไม่

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่า บริษัทฯ ย์ังไมม่ีแผู้นจำะท�า M&A เพราะย์ังไมม่ีธุีรกิจำที�ทางบริษัทฯ สนใจำหรือเหมาะสมกับธุีรกิจำของบริษัทฯ สว่นที�
บริษัทฯ เคย์ซื�อบริษัทในประเทศูอินโดนีเซีย์เพราะมีความเหมาะสมกับธุีรกิจำของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องการขย์าย์ธุีรกิจำ
ในประเทศูอินโดนีเซีย์ เนื�องจำากบริษัทฯ ไม่สามารถน�าเข้าสินค้าในประเทศูอินโดนีเซีย์ได้ ตอนนี�ทางบริษัทฯ สนใจำที�จำะ
ลงทุนในภูมิภาคที�บริษัทฯ ย์ังไมม่ีแบรนด์ดังนั�น บริษัทฯ สนใจำที�จำะซื�อแบรนด์มากกว่า
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 1
Attachment No. 1

 ส�าหรับสองปีที�ผู้่านมา  การบริโภควิตามินที�พุ่งสูงขึ�นจำากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั�นเป็นเพีย์งบางภูมิภาค
เท่านั�นไม่ใช่ทั�งหมด นอกจำากนี�บริษัทฯ ย์ังมีสินค้าตัวอื�นที�ผูู้้บริโภคสนใจำมากขึ�น เนื�องจำากบริษัทฯ สร้างแบรนด์มานาน
กว่า 20-30 ปี ชว่ง COVID-19 ผูู้้คนไปโรงพย์าบาลน้อย์ลง ท�าให้ย์าฆา่เชื�อ ย์าจำ�าพวกแอนตี�ไบโอติก มีย์อดจำ�าหนา่ย์ที�ลดลง  
แต่ย์าที�ต้องทานประจำ�าส�าหรับโรคประจำ�าตัว หรือที�ต้องทานต่อเนื�องเชน่ ย์าโรคหัวใจำ ย์าลดความดันบริษัทฯ ก็ย์ังสามารถ
ขาย์ได้อย์า่งต่อเนื�องเพราะสินค้าของทางบริษัทฯ ติดตลาดมานานกว่า 30 ปี เพราะบริษัทฯ ของเราสว่นใหญผู่้ลิตสินค้าที�
เป็นด้านย์าอยู์แ่ล้ว และเป็นสินค้าที�นา่เชื�อถือได้

 ในอนาคตบริษัทฯ หวังว่าคนเราจำะสนในสุขภาพมากขึ�นจำาก COVID-19 เพราะถ้าไมม่ีโรคประจำ�าตัว ความเสี�ย์งในการเป็น
โรค หรือความจำ�าเป็นที�จำะต้องเข้าโรงพย์าบาลก็จำะน้อย์ลง ดังนั�นคนเราก็จำะหันมาสนใจำในสุขภาพเพิ�มขึ�น อย์่างไรก็ตาม 
แนวโนม้การทานวิตามนิหรอือาหารเสรมิในระย์ะนงึแนวโนม้ก็จำะลดลง บางคนอาจำทานเพราะกลัวเปน็โรค (Fear Factor)  
บางคนออกก�าลังกาย์มากขึ�นแทนที�จำะทานย์าหรือวิตามิน แต่แนวโน้มน่าจำะดีแต่ไม่ได้ดีมากเท่าช่วง COVID-19 ในช่วง 
1-2 ปีผู้า่นมา

หมาย์เหตุ:  เป็นวาระแจ้ำงเพื�อทราบจึำงไมม่ีการลงมติในวาระนี�

วาระที่ี� 4 พิิจ้ารณาและอนุมัติิงบีแสดงฐานะการเงินและกำาไรขึ้าดทีุ่นขึ้องบีริษัที่ฯ สำาหรับีรอบีระยะเวลาบีัญชุีสิ�นสุดวันที่ี�  
31 ธันวาคม 2564

คณุสจิุำนตนา บุญวรภัทร เลขานกุารบรษัิทฯ (“คณุสิ่จุ่นต่นา”) แจ้ำงใหที้�ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบรษัิทฯ 
ข้อ 40 ก�าหนดให้บริษัทมหาชนจำ�ากัดต้องจัำดท�างบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื�อน�าเสนอต่อที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นเพื�อพิจำารณาอนุมัติ

คุณสิุ่จ่นต่นา สรุปสาระส�าคัญของงบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564  
ซึ�งผู้่านการตรวจำสอบโดย์บริษัทเคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด ผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้่านการสอบทานจำากคณะกรรมการตรวจำสอบ และได้รับ
อนุมัติโดย์คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ต่อที�ประชุม ดังนี�

 (หนว่ย์ :ล้านบาท)

รื่ายละเอยีด้
งบการื่เง่นรื่วม งบการื่เง่นเฉพาะก่จการื่

2564 2563 2564 2563

รวมสินทรัพย์์ (Total assets) 13,271.7 11,556.8 6,569.8 5,669.3

รวมหนี�สิน (Total liabilities) 5,246.6 4,577.9 956.0 758.2

รวมสว่นของผูู้้ถือหุ้น (Total equity) 8,025.1 6,978.9 5,613.8 4,911.2

รวมราย์ได้ (Total revenue) 14,300.9 12,643.1 5,014.9 4,027.8

ก�าไรส�าหรับปี (Net profit for the year) 1,940.9 1,388.4 1,634.0 1,072.9

การแบง่ปันก�าไร (Net profit attributable to):

สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ ่(Owners) 1,946.8 1,392.7 1,634.0 1,072.9

สว่นได้เสีย์ที�ไมม่ีอ�านาจำควบคุม (Non-controlling 
interests)

(5.9) (4.3) 0.0 0.0

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว (Issued & paid-up capital) 435.9 435.9 435.9 435.9

หุ้นสามัญ (จำ�านวนหุ้น) 871.9 871.9 871.9 871.9

ก�าไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (หนว่ย์ : บาท) 2.23 1.60 1.87 1.23

ในปี 2564 บริษัทฯ มี

• สินทรัพย์์รวม จำ�านวน 13,271.7 ล้านบาท

• หนี�สินรวมจำ�านวน 5,246.6 ล้านบาท

• รวมสว่นของผูู้้ถือหุ้น 8,025.1 ล้านบาท

• ราย์ได้รวม จำ�านวน 14,300.9 ล้านบาท 

• ก�าไรส�าหรับปีจำ�านวน 1,940.9 ล้านบาท และ

• อัตราก�าไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน จำ�านวน 2.23 บาทต่อหุ้น
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ในการนี� คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุน้พิจำารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะ
เวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 ซึ�งผู้า่นการตรวจำสอบโดย์ บริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด และผู้า่นการสอบทานจำากคณะกรรมการ
ตรวจำสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดย์คณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำากนั�นผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี�ย์วกับวาระนี�โดย์ผูู้้ถือหุน้ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถามดังนี�

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุอนุกล้ ปิัยะธนานุกล้   ผูู้้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ�งสง่ค�าถามล่วงหน้าผู้า่นชอ่งทางออนไลน์จำ�านวน 4 ค�าถามดังนี�

 1) ขอทราบว่า สว่นที�ใช้ปรับปรุงโรงงานเดิมบางปู หากแล้วเสร็จำจำะท�าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผู้ลิตเพิ�มอย์า่งไร

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่า ประการแรก โรงงานเดิมของบริษัทฯ สร้างมา 35 ปี ดังนั�น บริษัทฯ จึำงต้องมีการปรับปรุงโรงงานให้มีมาตรฐาน
ใหม่ๆ  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั�วโลก ซึ�งบริษัทฯ มีตลาดที�ประเทศูออสเตรเลีย์และประเทศูเย์อรมัน เพราะฉัะนั�นทางบ
ริษัทฯ จึำงมีความจำ�าเป็นที�ต้องพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน

 ประการที�สอง โรงงานเก่านั�นเล็กไป เพราะบรษัิทฯ ต้องการพื�นที�สว่นห้องทดลอง  เพื�อการพฒันาหลาย์รูปแบบไมใ่ชพ่ฒันา
ในสว่นที�เป็นแคปซูลนิ�มเท่านั�น  บริษัทฯ แย์กห้องเก็บตัวอย์า่งแผู้นกควบคุมคุณภาพออกมาเพื�อประสิทธีิภาพที�ดีมากขึ�น 
ตอนนี�ทางบริษัทฯ มีการพัฒนาย์านำา ย์าฉีัดสเปรย์์ ผู้งต่างๆ และเพิ�มสาย์การบรรจุำภัณฑ์์(Packaging line)เพราะมีการ
บรรจุำภัณฑ์์มากขึ�น และย์ังมีพื�นที�เหลือส�าหรับการขย์าย์ต่อด้วย์

 2) ในระย์ะย์าวบริษัทฯ มีกลยุ์ทธี์ในการเพิ�มสัดสว่นของการผู้ลิตย์าตามใบสั�งแพทย์์เพิ�มมากขึ�นทั�งจำ�านวนและชนิดหรือไม่
อย์า่งไร

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่า บริษัทฯ ผู้ลิตเพิ�มมากขึ�นอยู์่แล้ว โดย์ดูจำากสินค้าจำ�านวน 176 ราย์การที�ก�าลังพัฒนา ซึ�งปีที�แล้วบริษัทฯ เปิด
ตัวสินค้าไป 21 สินค้า มีสัดส่วน 70-80% ตอนนี�ที�ขึ�นทะเบีย์นใหม่เป็นย์าทั�งหมด ดังนั�นสัดส่วนการผู้ลิตย์าก็จำะเพิ�มขึ�น  
โดย์เฉัพาะย์าที�บริษัทฯ พัฒนาเองและซื�อสิทธีิ�จำากที�อื�นมาพัฒนาหรือที�เรีย์กว่า license Inc เพื�อออกผู้ลิตภัณฑ์์โดย์เร็ว

 3) ทางบริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มผู้ลประกอบการของ Maxxcareในพม่า จำะใชเ้วลาเท่าใด เพื�อที�จำะกลับมาในอัตราการเติบโต
เหมือนเชน่ก่อนเกิดรัฐประหาร แล้วบริษัทฯ ย์ังคงความเห็นในเรื�องการท�าธุีรกิจำในพมา่เหมือนเดิมหรือไม่

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่าทางบริษัทฯ คิดว่ายั์งสามารถด�าเนินธุีรกิจำ Maxxcare ต่อเนื�องในพมา่ต่อไปได้ เพราะบริษัทฯ ด�าเนนิกิจำการในพมา่
มานานกว่า 25 ปีแล้วและพัฒนามาทุกรูปแบบตั�งแต่ย์ังไมเ่ปิดประเทศู อีกทั�งสว่นใหญบ่ริษัทฯ ผู้ลิตย์า ซึ�งย์าย์ังคงใช้อยู์ใ่น
ประเทศูแมว่้าจำะมสีงครามจึำงเปน็ขอ้ดีที�ว่าบรษัิทฯ มสีดัสว่นย์าเย์อะ แต่ทั�งนี�ขึ�นอยู์กั่บปจัำจัำย์หลาย์ ๆ  อย์า่ง สภาวะเศูรษฐกิจำ
ในพมา่ด้วย์ แต่ทางบริษัทฯ มีความเชื�อมั�นว่าจำะย์ังคงสามารถด�าเนินกิจำการต่อไปได้ แต่ไมส่ามารถระบุระย์ะเวลาแนน่อน
ได้ว่าจำะใช้เวลาเท่าไหร่

 4) ในระย์ะย์าว 5 ปีต่อจำากนี� บริษัทฯ มีเป้าหมาย์ย์อดขาย์ในประเทศูอินโดนีเซีย์กี�เปอร์เซ็นต์ของย์อดขาย์รวม และด้วย์
กลยุ์ทธี์อะไรบ้าง

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่าบริษัทฯ ตั�งเป้าย์อดขาย์ไว้ที� 30 ล้านเหรีย์ญภาย์ในปี 2568 และคิดว่าจำะขย์าย์ได้ด้วย์การลงทุนประมาณ 7-8  
ล้านเหรีย์ญ โดย์ตอนนี�ขย์าย์ก�าลังการผู้ลิตได้เกือบ 4-5 เท่า ส�าหรับกลยุ์ทธี์สินค้าที�บริษัทฯ มีดังนี�

 1. บริษัทมีผู้ลิตภัณฑ์์ย์าจำ�าหนา่ย์หน้าเคาน์เตอร์ (‘OTC’) และ แผู้นก Consumer Health Division เหมือนในประเทศูไทย์
ที�เริ�มขย์าย์และท�าหลาย์ผู้ลิตภัณฑ์์ที�บริษัทฯ น�าเข้าได้ และการพัฒนาโดย์ทีมงานทีมเดีย์วภาย์ใต้ MEGA We Care

 2.เพิ�มย์าสามัญที�บริษัทฯ ย์ังไม่ได้ขาย์ แต่ตอนนี�ได้เริ�มขึ�นทะเบีย์นและมีแผู้นที�จำะสร้างโรงงานท�าแคปซูลนิ�มในประเทศู
อินโดนีเซีย์ ซึ�งมีแผู้นงานที�ผู้า่นการอนุมัติจำากกกรรมการบริษัทแล้ว

 3.บริษัทมีย์าที�ขาย์อยู์แ่ล้ว และหลาย์ผู้ลิตภัณฑ์์ที�ก�าลังอยู์ร่ะหว่างก�าลังด�าเนินการขึ�นทะเบีย์นที�บริษัทฯ สามารถน�าเข้าได้ 
เชน่ ย์าใหม่ๆ  และย์ามะเร็ง โดย์บางสว่นก็ขึ�นทะเบีย์นเรีย์บร้อย์แล้ว

 จำากกลยุ์ทธี์ 3 สว่นข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าภาย์ใน 3-4 บริษัทฯ จำะขย์าย์ธุีรกิจำได้ 2-3 เท่าจำากปัจำจุำบัน

คณุบดั้ซนั กมุา ด้้การื่ ์ ผูู้้ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเอง แสดงความเห็นชื�นชมบริษัทฯ เกี�ย์วกับผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ มูลค่าหลักทรัพย์์ตาม
ราคาตลาดของบริษัทฯ การเติบโตของบริษัทฯ การเติบโตของก�าไรสุทธีิของบริษัทฯ โดย์ได้กล่าวเพิ�มเติมว่ามูลค่าสุทธีิ
ของกิจำการ (Enterprise value) ของบริษัทฯ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์์ตามราคาตลาดของบริษัทฯ นอกจำากนี�ย์ังได้
สอบถามคณะกรรมการของบริษัทเพิ�มเติมเกี�ย์วกับสถานที�ตั�งของ Mindo Asia Investment Limited ซึ�งได้รับค�าตอบว่า
ตั�งอยู์ที่�ฮ่ัองกง

 เมื�อไมม่ผีูู้ถื้อหุ้นหรือผูู้้รบัมอบฉันัทะมีค�าถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม ผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงขอให้ที�ประชุมพจิำารณาและอนุมติั
งบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 ตามที�เสนอ
ข้างต้น และออกเสีย์งลงคะแนนในวาระนี�
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มติที�ประชุม:  ที�ประชุมพิจำารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 
2564 ตามที�เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย์คะแนนเสีย์งดังต่อไปนี�

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน(เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 674,143,316 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย์ 0 0.0000

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

งดออกเสีย์ง 0 -

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ี� 5 รับีที่ราบีการจ้่ายเงินปันผู้ลระหว่างกาลในปี 2564 และอนุมัติิการจ้ัดสรรผู้ลกำาไรเพ่ิ�อจ้่ายเงินปันผู้ลงวดสุดที่้ายใน
อัติราหุ้นละ 0.86 บีาที่ ติามผู้ลการดำาเนินงานสำาหรับีรอบีระยะเวลาบีัญชุีสิ�นสุดวันที่ี� 31 ธันวาคม 2564

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัำดสรรก�าไรสุทธีิประจำ�าปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทุนส�ารองไมน่้อย์กว่า
ร้อย์ละ 5 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปี หักด้วย์ย์อดเงินขาดทุนสะสมย์กมา (ถ้ามี)จำนกว่าทุนส�ารองนี�จำะมีจำ�านวนไม่น้อย์กว่าร้อย์ละ10 ของทุนจำดทะเบีย์น  
โดย์บริษัทฯ ได้จัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย์ของบริษัทฯ จำนครบร้อย์ละ 10 ของทุนจำดทะเบีย์นตามที�ก�าหนดใน พรบ. บริษัทมหาชน
และข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ส�าหรับการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลส�าหรับปี 2564 ที�ได้จ่ำาย์ไปแล้วนั�นตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44  
คณะกรรมการอาจำจ่ำาย์เงินปนัผู้ลระหว่างกาลให้แก่ผูู้ถื้อหุน้ได้เปน็ครั�งคราว เมื�อเห็นว่าบรษัิทฯมีผู้ลก�าไรสมควรพอที�จำะท�าเชน่นั�น และเมื�อได้จ่ำาย์เงินปันผู้ล
ระหว่างกาลแล้ว ใหร้าย์งานการจ่ำาย์เงินปันผู้ลดังกล่าวใหที้�ประชุมผูู้้ถือหุน้ทราบในการประชุมผูู้้ถือหุน้คราวต่อไป จึำงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญั 
ผูู้ถื้อหุน้รับทราบการจ่ำาย์เงินปนัผู้ลระหว่างกาลที�ได้จ่ำาย์ออกไปแล้วในปี 2564 เป็นเงินปนัผู้ลมูลค่ารวมทั�งสิ�น 453.37 ล้านบาท ซึ�งได้จ่ำาย์ออกไปบนฐานหุน้
จำ�านวนทั�งสิ�น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดย์เป็นการจ่ำาย์จำากก�าไรสะสมและผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระย์ะเวลาบัญชีงวด
หกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนาย์น 2564 โดย์บริษัทฯ ได้จ่ำาย์ปันผู้ลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผูู้้ถือหุ้นเมื�อวันที� 14 กันย์าย์น 2564 (“ปัันผลรื่ะหว่างกาล”)

นโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปันผู้ล:

บริษัทฯ มีนโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปันผู้ลให้แก่ผูู้้ถือหุ้นไมต่ำากว่าร้อย์ละ 25 ของก�าไรสุทธิีราย์ปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมาย์ตามที�
ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย์ที�เกี�ย์วข้อง อย์่างไรก็ตาม การจ่ำาย์เงินปันผู้ลในแต่ละปีอาจำแตกต่างกัน ขึ�นอยู์่กับการด�าเนินธุีรกิจำ สถานะการ
เงิน แผู้นการลงทุน ความจำ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวีย์นเพื�อด�าเนินธุีรกิจำ ขย์าย์กิจำการของบริษัทฯ และปัจำจัำย์อื�นๆ ที�เกี�ย์วข้อง

การจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์:

จำากผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธีิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามงบการเงิน 
เฉัพาะกิจำการ) จำ�านวน 1,634.0 ล้านบาทและมีก�าไรสุทธีิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามงบการเงินรวม) จำ�านวน 1,946.8 ล้านบาท โดย์บริษัทฯ 
ได้จัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย์ของบริษัทฯ จำนครบร้อย์ละ 10 ของทุนจำดทะเบยี์นตามที�ก�าหนดใน พรบ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ แล้ว ดังนั�น บริษัทฯ จึำงเห็นสมควรให้มีการจ่ำาย์เงินปันผู้ลส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 ให้แก่ผูู้้ถือหุ้นเป็นจำ�านวน
เงินรวมทั�งสิ�นไมเ่กิน 1,203.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย์ละ 73.6 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามงบการเงินเฉัพาะกิจำการ) และ
คิดเป็นร้อย์ละ 61.8 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ�งสอดคล้องกับนโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปันผู้ลของบริษัทฯ  
ในอัตราไมน่้อย์กว่าร้อย์ละ 25 ของก�าไรสุทธีิของบริษัทฯ  

ทั�งนี�ตามที�บริษัทฯ ได้มีการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลจำ�านวน 453.37 ล้านบาทให้แก่ผูู้้ถือหุ้นในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ จึำงคงเหลือการ 
จ่ำาย์เงินปันผู้ลส�าหรับรอบระย์ะบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 อีกจำ�านวนไมเ่กิน 749.81 ล้านบาท 

ดังนั�นบริษัทฯ จึำงจำะจ่ำาย์เงินปันผู้ลจำากผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564ในส่วนที�เหลืออีกจำ�านวนไม่เกิน  
749.81 ล้านบาท โดย์จ่ำาย์บนฐานหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท (แปดสิบหกสตางค์ต่อหุ้น)(“ปันผู้ลงวดสุดท้าย์”) ในการ
นี�บริษัทฯจำะจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์จำ�านวนร้อย์ละ 65.1 จำากผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯส�าหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 และก�าไรสะสม  
ณ วันที� 31 ธีันวาคม 2563 ซึ�งได้รับการย์กเว้นการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธีิประโย์ชน์ของส�านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) 
และร้อย์ละ 34.9 ของเงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ จำะจ่ำาย์จำากจำากผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯส�าหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 และก�าไรสะสม  
ณ วันที� 31 ธีันวาคม 2563 จำากสว่นของราย์ได้ที�ได้รับย์กเว้นภาษี ซึ�งผูู้้ถือหุ้นจำะต้องถูกหักภาษีณที�จ่ำาย์ร้อย์ละ 10

ดังนั�นเงินปนัผู้ลงวดสดุท้าย์ที�จ่ำาย์ออกจำากก�าไรสทุธีสิว่นที�เสยี์ภาษีในอัตรารอ้ย์ละ 0 เนื�องจำากสทิธีปิระโย์ชนจ์ำาก BOI จำะคิดเปน็จำ�านวน 488.25 ล้านบาท 
และเงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ที�จำะจ่ำาย์จำากก�าไรสุทธีิและก�าไรสะสมจำากส่วนของราย์ได้ที�ได้รับย์กเว้นภาษี เป็นจำ�านวน 261.56 ล้านบาท ซึ�งมีราย์ละเอีย์ด 
ดังต่อไปนี�
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• เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จ่ำาย์จำากก�าไรสุทธีิและก�าไรสะสมของกิจำการที�ได้รับย์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธีิประโย์ชน์
ของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ผูู้้ได้รับเงินปันผู้ลไมถู่กหักภาษี ณ ที�จ่ำาย์และไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผู้ลได้

• เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จ่ำาย์จำากก�าไรสุทธีิและก�าไรสะสมจำากส่วนของราย์ได้ที�ได้รับย์กเว้นภาษี ผูู้้ได้รับเงินปันผู้ลจำะต้อง 
ถูกหักภาษีณที�จ่ำาย์ร้อย์ละ10 และไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผู้ลได้

ตามตารางด้านล่าง โปรดพิจำารณาสัดสว่นการจ่ำาย์เงินปันผู้ลของบริษัทฯ โดย์เปรีย์บเทีย์บกับปีที�ผู้า่นมา

รื่ายการื่เง่นปัันผล ปีั 2564  ปีั 2563

จำานวนหุน้ เง่นปัันผลต่่อหุน้
(บาที่)

รื่วม
(บาที่)

จำานวนหุน้ เง่นปัันผลต่่อหุน้
(บาที่)

รื่วม
(บาที่)

เงินปันผู้ลระหว่างกาล 871,869,508 0.52 453,372,144 871,869,508 0.36 313,873,023

เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ 871,869,508 0.86 749,807,777 871,869,508 0.54 470,809,534

รื่วมเง่นปัันผลทัี่�งสิ่่�น 871,869,508 1.38 1,203,179,921 871,869,508 0.90 784,682,557

ทั�งนี�ผูู้้ถือหุ้นซึ�งขาดคุณสมบัติที�จำะได้รับเงินปันผู้ลตามกฎหมาย์จำะไมไ่ด้รับเงินปันผู้ลในครั�งนี�

คุณสิุ่จ่นต่นากล่าวสรุปว่า การจ่ำาย์เงินปันผู้ลของปี 2564 ซึ�งบริษัทฯ ได้จ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลไปแล้วจำ�านวน 0.52 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน  
453,372,144 บาท และในสว่นที�จำะขอที�ประชุมอนุมัติเพื�อจัำดสรรเพื�อจ่ำาย์เงินปันงวดสุดท้าย์จำ�านวน 0.86 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 749,807,777 บาท 
รวมทั�งสิ�นเงินปันผู้ลจำ�านวน 1.38 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,203,179,921 บาท

ในการนี� คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นรับทราบการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุด 
วันที� 31 ธีันวาคม 2564 ตามที�กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติการจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปันผู้ล 
ในส่วนที�เหลือจำากผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 และก�าไรสะสม ณ วันที� 31 ธีันวาคม 2563 โดย์ 
มอบอ�านาจำให้ นาย์วิเวก ดาวัน ประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร และ/หรือ นาย์โธีมัส อับบราฮััม ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงินกระท�าการใดๆ ที�จำ�าเป็นส�าหรับ 
การจ่ำาย์เงินปันผู้ลดังกล่าว จำากนั�นผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี�ย์วกับวาระนี�โดย์ผูู้้ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นและซักถามค�าถามดังนี�

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุบดั้ซนั กมุา ด้้การื่ ์ ผูู้้ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเอง ได้แสดงความเห็นเกี�ย์วกับเรื�องภาษีที�เกี�ย์วข้องกับการจ่ำาย์เงินปันผู้ล (เช่น การย์กเว้นภาษี
ชั�วคราว จำ�านวน 50% หรือ 100% จำากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)) นอกจำากนี�ย์ังได้กล่าวถึงอนุสัญญาภาษี
ซ้อนระหว่างประเทศูไทย์กับอีกประมาณ 66 ประเทศู

 จำากนั�น เมื�อไม่มีผูู้้ใดมีค�าถามหรือข้อคิดเห็นเพิ�มเติมแล้ว ผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงขอให้ที�ประชุมรับทราบการจ่ำาย์ปันผู้ล
ระหว่างกาลในปี 2564 และพิจำารณาอนุมติัการจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปนัผู้ลงวดสุดท้าย์ตามผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับ 
รอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 ดังนี� 

1. รับทราบการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั�งสิ�น 453.37 ล้านบาท ซึ�งได้จ่ำาย์ออกไปบนฐานหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�น 
871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดย์เป็นการจ่ำาย์จำากก�าไรสะสมและผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนาย์น 2564 โดย์บริษัทฯ ได้จ่ำาย์ปันผู้ลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผูู้้ถือหุ้นเมื�อ
วันที� 14 กันย์าย์น 2564

2. อนุมติัการจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปนัผู้ลตามผู้ลการด�าเนนิงานส�าหรบัรอบระย์ะเวลาบญัชสีิ�นสดุวันที� 31 ธีนัวาคม 
2564 เป็นเงินจำ�านวนรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 1,203.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย์ละ 73.6 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปีหลัง 
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามงบการเงินเฉัพาะกิจำการ) และคิดเป็นร้อย์ละ 61.8 ของก�าไรสุทธีิประจำ�าปีหลังหักภาษี
เงินได้นติิบุคคล (ตามงบการเงินรวม)ซึ�งสอดคล้องกับนโย์บาย์การจ่ำาย์เงินปนัผู้ลของบรษัิทฯ ที�จำะจ่ำาย์เงินปนัผู้ลใหแ้ก่ 
ผูู้้ถือหุ้นไมต่ำากว่าร้อย์ละ 25 ของก�าไรสุทธีิราย์ปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมาย์

3. อนุมัติการจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ตามผู้ลการด�าเนินงานประจำ�าปีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2564 และก�าไรสะสม ณ  
วันที� 31 ธีันวาคม 2563 ในส่วนที�เหลืออีกจำ�านวนไม่เกิน 749.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 0.86 บาทต่อหุ้น โดย์จ่ำาย์ 
บนฐานหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�น 871,869,508 หุ้นให้แก่ผูู้้ถือหุ้นซึ�งมีราย์ชื�อปรากฏในสมุดทะเบีย์นผูู้้ถือหุ้น ณ วันก�าหนด 
ราย์ชื�อผูู้้ถือหุ้นที�มีสิทธีิรับเงินปันผู้ล (Record Date) ในวันที� 9 มีนาคม 2565 และก�าหนดจ่ำาย์เงินปันผู้ลในวันที� 22 
เมษาย์น 2565 และ

4. มอบอ�านาจำให้นาย์วิเวก ดาวัน ประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร และ/หรือ นาย์โธีมัส อับบราฮััม ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงิน 
กระท�าการใดๆ ที�จำ�าเป็นส�าหรับการจ่ำาย์เงินปันผู้ลตามที�ระบุไว้ ข้างต้น
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มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจำารณาแล้ว มมีติรบัทราบการจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลในปี 2564 และอนุมติัการจัำดสรรผู้ลก�าไรเพื�อจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์
ในอัตราหุน้ละ 0.86 บาท ตามผู้ลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสดุวันที� 31 ธีนัวาคม 2564 และอนุมติัการจ่ำาย์เงินปันผู้ลงวดสุดท้าย์ตาม 
ผู้ลการด�าเนนิงานประจำ�าปสีิ�นสดุวันที� 31 ธีนัวาคม 2564 และก�าไรสะสม ณ วันที� 31 ธีนัวาคม 2563 และก�าหนดจ่ำาย์เงินปนัผู้ลในวันที� 22 เมษาย์น 2565 
และอนมุติัมอบอ�านาจำให ้นาย์วิเวก ดาวัน ประธีานเจ้ำาหนา้ที�บริหาร และ/หรอื นาย์โธีมสั อับราฮััม ประธีานเจ้ำาหนา้ที�การเงิน กระท�าการใด ๆ  ที�จำ�าเป็นส�าหรบั
การจ่ำาย์เงินปนัผู้ลตามที�ระบุไว้ขา้งต้นตามที�เสนอขา้งต้นทกุประการ ด้วย์คะแนนเสยี์งดังต่อไปนี�

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน(เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 674,143,316 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย์ 0 0.0000

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

งดออกเสีย์ง 0 -

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนนโดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง 
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ี� 6 พิิจ้ารณาอนุมัติิเล่อกติั�งกรรมการแที่นกรรมการที่ี�ออกติามวาระ

ผูู้้ด�าเนินราย์การแจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่า ตามที�พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 ก�าหนดว่าใน 
การประชุมผูู้้ถือหุ้นสามัญประจำ�าปี ให้กรรมการจำ�านวนไม่น้อย์กว่าหนึ�งในสามของจำ�านวนกรรมการทั�งหมดพ้นจำากต�าแหน่งตามวาระ ถ้าจำ�านวนที�จำะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ให้ออกโดย์จำ�านวนใกล้เคีย์งที�สุดกับสว่นหนึ�งในสาม โดย์กรรมการผูู้้พ้นจำากต�าแหนง่มีสิทธีิได้รับเลือกตั�งใหมอี่กก็ได้

ผูู้้ด�าเนินราย์การแจ้ำงให้ที�ประชุมทราบว่า มีกรรมการที�ต้องออกจำากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 จำ�านวน 4 ท่าน  
โดย์มีราย์ชื�อดังต่อไปนี�

(1) นาย์ชีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการ
(2) นาย์อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน
(3) นาย์โธีมัส อับบราฮััม กรรมการ ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงิน (CFO)  และกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์งและบรรษัทภิบาล
(4) นาย์วิเวก ดาวัน  กรรมการ ประธีานเจ้ำาหน้าที�บริหาร (CEO) และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน

ทั�งนี� คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทน (โดย์กรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทนที�ไม่ได้มีส่วนได้เสีย์) ได้พิจำารณาแล้วเห็นว่า  
คณะกรรมการทั�ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผู้า่นการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทนและมีความพร้อมที�จำะปฏิบัติหน้าที�
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผูู้้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี�ย์วชาญอันเป็นประโย์ชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจำน
มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ พ.ศู.2535 และประกาศูที�เกี�ย์วข้อง
นอกจำากนี�กรรมการทั�ง 4 ท่านดังกล่าว ย์ังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที�ก�าหนดไว้ในนโย์บาย์ของบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปตามที�ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์ประกาศูก�าหนด

ในการนี�คณะกรรมการ (โดย์กรรมการที�ไมไ่ด้มีสว่นได้เสีย์) เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาอนุมัติเลือกตั�งกรรมการที�ออกตามวาระ 
ในการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 จำ�านวน 4 ท่านให้กลับมาด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง

อนึ�ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูู้้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�จำะพิจำารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการตั�งแต่วันที� 1 ธีันวาคม 2564 ถึงวันที� 17 กุมภาพันธี์ 2565 แต่ไมม่ี
ผูู้้ถือหุ้นราย์ใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจำารณาเลือกตั�ง

ผูู้้ด�าเนินราย์การได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถามเกี�ย์วกับวาระนี�โดย์ผูู้้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถามดังนี�

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุบดั้ซนั กมุา ด้้การื่ ์ ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเอง ได้แสดงความเห็นว่า ควรจัำดให้มกีารจัำดอบรมหลักสตูรการพัฒนาการจัำดการบริหารราย์บุคคล
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

จำากนั�น เมื�อไม่มีผูู้้ใดมีค�าถามหรือข้อคิดเห็นเพิ�มเติมแล้ว ผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงขอให้ที�ประชุมพิจำารณาอนุมัติเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตาม
วาระเป็นราย์บุคคล ตามที�เสนอข้างต้น และออกเสีย์งลงคะแนนในวาระนี�

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพิจำารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั�งกรรมการที�ออกตามวาระในการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2565 ให้กลับมาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง ตามที�เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย์คะแนนเสีย์งดังต่อไปนี�
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วาระที่ี� 6.1 

วารื่ะพ่จารื่ณาแต่่งตั่�งนายชรีื่าช อรีื่ชั ปุัณวาลา เป็ันกรื่รื่มการื่

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน (เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 666,812,916 98.9126

ไมเ่ห็นด้วย์ 7,330,400 1.0874

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

งดออกเสีย์ง 0 -

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ี� 6.2 

วารื่ะพ่จารื่ณาแต่่งตั่�งนายอ่ษัฎ์ชาญ ชาห ์เป็ันกรื่รื่มการื่

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน (เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 660,510,641 97.9778

ไมเ่ห็นด้วย์ 13,632,675 2.0222

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

งดออกเสีย์ง 0 -

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ี� 6.3 

วารื่ะพ่จารื่ณาแต่่งตั่�งนายโธมัสิ่ อับบรื่าฮััม เป็ันกรื่รื่มการื่ ปัรื่ะธานเจ้าหน้าที่ี�การื่เง่น (CFO) และกรื่รื่มการื่ความยั�งย่น การื่บรื่ห่ารื่ความเสิ่ี�ยงและ
บรื่รื่ษััที่ภ่บาล

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน(เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 668,017,616 99.0913

ไมเ่ห็นด้วย์ 6,125,700 0.9087

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

งดออกเสีย์ง 0 -

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ี� 6.4 

วารื่ะพ่จารื่ณาแต่่งตั่�งนายว่เวก ด้าวัน เป็ันกรื่รื่มการื่ ปัรื่ะธานเจ้าหน้าที่ี�บรื่ห่ารื่ (CEO) และกรื่รื่มการื่พ่จารื่ณาค่าต่อบแที่น

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน(เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 662,296,941 98.2428

ไมเ่ห็นด้วย์ 11,846,375 1.7572

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

งดออกเสีย์ง 0 -

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ี� 7 พิิจ้ารณาและอนุมัติิการกำาหนดค่าติอบีแที่นกรรมการ

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ก�าหนดให้กรรมการมีสิทธีิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี�ย์ประชุม 
บ�าเหน็จำ โบนัส หรือผู้ลประโย์ชน์ตอบแทนในลักษณะอื�นตามที�ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นจำะพิจำารณาและลงมติด้วย์คะแนนเสีย์งไม่น้อย์กว่าสองในสามของ 
จำ�านวนเสีย์งทั�งหมดของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

คุณต่อ สันติศูิริ กรรมการสรรหาแจ้ำงต่อผูู้้ถือหุ้นว่าการพิจำารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจำารณาโดย์ใช้หลักเกณฑ์์ต่างๆ ที�เหมาะสมโดย์พิจำารณา
จำากขนาดของกิจำการและความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการฯ เทีย์บเคีย์งกับบริษัทอื�นๆ ที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคีย์งกันและ
จำดทะเบีย์นในตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศูไทย์ และมีความเห็นว่าให้จ่ำาย์ค่าตอบแทนคงเดิมเหมือนปีที�ผู้่านมา และจำ�านวนค่าตอบแทนที�เสนอเป็น 
ค่าตอบแทนโดย์รวมของกรรมการ

ในการนี�คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�าปี 2565 ตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทน และแนะน�าโดย์คณะกรรมการแล้วนั�น โดย์ให้จ่ำาย์ค่าตอบแทนกรรมการเป็นราย์ไตรมาส ราย์ละเอีย์ด
ปรากฏตามตารางด้านล่างนี�

รื่ายช่�อกรื่รื่มการื่ เสิ่นอเพ่�ออนุมัต่่
ค่าต่อบแที่นปัรื่ะจำาปีั 2565 

(ต่่อปีั)

ค่าต่อบแที่น
ปัรื่ะจำาปีั 2564

 (ต่่อปีั)

ค่าต่อบแที่น
ปัรื่ะจำาปีั 2561-2563

(ต่่อปีั)

ค่าต่อบแที่น
ปัรื่ะจำาปีั 2556-2560

(ต่่อปีั)

นาย์มีชัย์ วีระไวทย์ะ2 2,205,000 บาท 2,205,000 บาท 2,100,000 บาท 2,000,000 บาท

นาย์อลัน แคม 1,575,000 บาท 1,575,000 บาท 1,500,000 บาท 1,200,000 บาท

นาย์วีเจำย์์ คาร์วาล3 1,146,600 บาท
1,146,600 บาท

- -

นาย์มนู สว่างแจ้ำง3 - 1,092,000 บาท 1,040,000 บาท

นาย์ต่อ สันติศูิริ 882,000 บาท 882,000 บาท 840,000 บาท 800,000 บาท

นาย์กิริต ชาห์ 661,500 บาท 661,500 บาท 630,000 บาท 600,000 บาท

นาย์อิษฎ์ชาญ ชาห์ 661,500 บาท 661,500 บาท 630,000 บาท 600,000 บาท

นางสาวสมิหรา ชาห์ 661,500 บาท 661,500 บาท 630,000 บาท 600,000 บาท

นาย์ชีราช อีรัช ปุณวาลา 661,500 บาท 661,500 บาท 630,000 บาท 600,000 บาท

นาย์วิเวก ดาวัน1 - - - -

นาย์โธีมัส อับบราฮััม1 - - - -

หมาย์เหตุ: 1. นาย์วิเวก ดาวัน และ นาย์โธีมัส อับบราฮััม กรรมการทั�งสองท่านได้ปฏิเสธีที�จำะรับค่าตอบแทนกรรมการ
2. บรษัิทฯ ตกลงที�จำะจ่ำาย์ค่าตอบแทนกรรมการของ นาย์มชียั์ วีระไวทย์ะ ใหแ้ก่โรงเรยี์นมชียั์พฒันา เพื�อเป็นการใหท้นุการศูกึษาในนามของ 

คุณมีชัย์ วีระไวทย์ะ
3.  นาย์มนู สว่างแจ้ำง ลาออกเมื�อวันที� 12 พฤษภาคม 2564 และนาย์วีเจำย์์ คาร์วาล เข้ารับต�าแหน่ง เมื�อวันที� 13 พฤษภาคม 2564  

ด้วย์ค่าตอบแทนและหน้าที�ความรับผู้ิดชอบเดีย์วกัน โดย์ได้น�าประวัติค่าตอบแทนวิเคราะห์ ส�าหรับต�าแหนง่ประธีานกรรมการสรรหา
และพิจำารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจำสอบ

4.  คณะกรรมการชุดย์่อย์ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจำสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน และ  
คณะกรรมการความย์ั�งย์ืนบริหารความเสี�ย์งและบรรษัทภิบาล จำะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื�นใด นอกจำากค่าตอบแทนประจำ�าปี 2565  
ขา้งต้นในกรณทีี�กรรมการลาออกหรอืพน้จำากต�าแหนง่ ใหก้รรมการที�ได้รบัการแต่งตั�งใหด้�ารงต�าแหนง่แทนที�ได้รบัค่าตอบแทน เชน่เดีย์ว
กับกรรมการที�ลาออกหรือพ้นจำากต�าแหนง่
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จำากนั�นผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี�ย์วกับวาระนี�โดย์ผูู้้ถือหุน้ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถามดังนี�

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุบดั้ซนั กมุา ด้้การื่ ์ ผูู้้ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเอง  ได้ขอประวัติที�แสดงราย์ละเอีย์ดเกี�ย์วกับประสบการณ์และแผู้นการการด�าเนินงานของ
กรรมการที�จำะเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม ่นอกจำากนี�ย์งัได้สอบถามเกี�ย์วกับการจ่ำาย์โบนัสของบริษัทฯ และได้แสดงความคิดเห็น
เกี�ย์วกับเรื�องประกันสุขภาพของคณะกรรมการบริษัท

 จำากนั�นเมื�อไมม่ผีูู้ใ้ดมีค�าถามหรือข้อคิดเห็นเพิ�มเติมแล้วผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงขอให้ที�ประชุมพิจำารณาและอนุมติัการก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการตามที�เสนอข้างต้น และออกเสีย์งลงคะแนนในวาระนี�

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพิจำารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที�เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย์คะแนนเสีย์งดังต่อไปนี�

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน (เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 674,141,816 99.9998

ไมเ่ห็นด้วย์ 0 0.0000

งดออกเสีย์ง 1,500 0.0002

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหต:ุ  มติในวาระนี�จำะต้องได้รบัการอนมุติัด้วย์คะแนนเสยี์งสองในสามของจำ�านวนเสยี์งทั�งหมดของผูู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม โดย์นบัผูู้ที้�งดออกเสยี์งเปน็
ฐานในการนับคะแนนด้วย์ในการนับคะแนนด้วย์

วาระที่ี� 8  พิิจ้ารณาและอนุมัติิการแต่ิงติั�งผู้้้สอบีบัีญชีุจ้ากบีริษัที่ เคพีิเอ็มจี้ ภู้มิไชุย สอบีบัีญชีุ จ้ำากัด และกำาหนด 
ค่าสอบีบีัญชุีขึ้องบีริษัที่ฯ สำาหรับีรอบีระยะเวลาบีัญชุีสิ�นสุดวันที่ี� 31 ธันวาคม 2565

ตามที� พรบ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36(6) ก�าหนดให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นต้องพิจำารณาแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีและ
ก�าหนดจำ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีโดย์ในการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีจำะแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณุอลัน แคม ประธีานกรรมการตรวจำสอบ (“คณุอลัน”) แจ้ำงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจำสอบได้พิจำารณาคุณสมบัติของผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
จำ�านวน 3 ราย์ โดย์พิจำารณาจำากผู้ลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผูู้้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯให้แต่งตั�ง นางสาวสุรีย์์รัตน์ ทองอรุณแสง นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล หรือนางสาววิไลวรรณ ผู้ลประเสริฐ จำากบริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์  
สอบบัญชี จำ�ากัด เป็นผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�าปี 2565 และเสนอให้ก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำ�านวนเงิน 4.68 ล้านบาท และค่าใช้จ่ำาย์เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 
เรีย์กเก็บได้ตาม จำริงไมเ่กินร้อย์ละ 5 ของค่าสอบบัญชี 

ในการนี�คณะกรรมเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับ 
รอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 ตามที�สอบทานและเสนอโดย์คณะกรรมการตรวจำสอบ และอนุมัติโดย์คณะกรรมการแล้ว โดย์ให้ 
ผูู้้สอบบัญชีคนหนึ�งคนใดดังต่อไปนี�เป็นผูู้้ท�าการตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 
ธีันวาคม 2565

ลำาดั้บ รื่ายช่�อผ้ส้ิ่อบบญัชี เลขที่ะเบยีนผ้ส้ิ่อบบญัชรีื่บัอนุญาต่ จำานวนปีัที่ี�ลงนามในงบการื่เง่น /  
จำานวนปีัที่ี�เป็ันผ้ส้ิ่อบบญัชี

1 นางสาวสุรีย์์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 -/ 7 ปี

2 นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล 9441 -/ 7 ปี

3 นางสาววิไลวรรณ ผู้ลประเสริฐ 8420 -/ 7 ปี
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ในกรณีที�ผูู้้สอบบัญชีดังกล่าวไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด มีอ�านาจำแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีที�มีคุณสมบัติครบถ้วน  
เพื�อท�าหน้าที�ตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั�งนี� ไม่มีผูู้้สอบบัญชีราย์ใด เป็นผูู้้สอบบัญชีที�ปฏิบัติหน้าที�สอบทานหรือตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี  
ดังนั�น ผูู้ส้อบบญัชตีามราย์ชื�อที�เสนอมานี� จึำงมคุีณสมบติัตามที�ก�าหนดไว้ในประกาศูคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที� ทจำ. 44/2556 เรื�องหลักเกณฑ์์ เงื�อนไข 
และวิธีีการราย์งานการเปิดเผู้ย์ข้อมูลเกี�ย์วกับฐานะการเงินและผู้ลการด�าเนินงานของบริษัทที�ออกหลักทรัพย์์ (รวมทั�งที�แก้ไขเพิ�มเติม)

นอกจำากนี� ผูู้้สอบบัญชีตามราย์ชื�อที�เสนอดังกล่าว ไมม่ีความสัมพันธี์หรือสว่นได้เสีย์กับบริษัทฯ บริษัทย์อ่ย์ ผูู้้บริหาร ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้ที�เกี�ย์วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย์า่งใด จึำงมีความเป็นอิสระในการตรวจำสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผูู้้สอบบัญชีตามราย์ชื�อที�เสนอมานี� จำะตรวจำสอบบัญชีบริษัทย์อ่ย์ทั�งหมดของบริษัทฯ ในประเทศูไทย์

นอกจำากนี� คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นพิจำารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าสอบบัญชีประจำ�าปี 2565 ส�าหรับการตรวจำสอบ
บัญชีประจำ�าปี และสอบทานราย์ไตรมาส ตามอัตราที�ปรากฎในตารางดังต่อไปนี�

ปัรื่ะเภที่ค่าต่อบแที่น ปัรื่ะจำาปีั 2565
(ล้านบาที่)

ปัรื่ะจำาปีั 2564
(ล้านบาที่)

ปัรื่ะจำาปีั 2563
(ล้านบาที่)

บรื่ษั่ัที่ฯ

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจำ�าปีและราย์ไตรมาส
- เพิ�มขึ�น (ร้อย์ละ) เปรีย์บเทีย์บกับปีที�ผู้า่นมา
- ค่าใช้จ่ำาย์ส�าหรับการตรวจำสอบการได้มาซึ�งทรัพย์์สิน

4.68
-
-

4.68
-
-

4.68
2.9

0.25

 รื่วมค่าสิ่อบบญัชี 4.68 4.68 4.93

2. ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) 0.98 0.98 1.10

ผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี�ย์วกับวาระนี�โดย์ผูู้้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถามดังนี�

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุบดั้ซนั กมุา ด้้การื่ ์ ผูู้้ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเอง ได้แสดงความเห็นวาระของผูู้้ตรวจำสอบบัญชี และย์อดเพิ�มเติมจำ�านวน 5% ของค่าตอบแทน
ผูู้้สอบบัญชีส�าหรับค่าใช้จ่ำาย์อื�นๆ ที�อาจำเกิดขึ�น

จำากนั�นเมื�อไม่มีผูู้้ใดมีค�าถามหรือข้อคิดเห็นเพิ�มเติมแล้วผูู้้ด�าเนินราย์การจึำงขอให้ที�ประชุมพิจำารณาอนุมัติการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีจำาก บริษัท เคพีเอ็มจีำ
ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 ตามที�เสนอข้างต้น และออก
เสีย์งลงคะแนนในวาระนี�

มติที�ประชุม: ที�ประชุมพิจำารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีจำาก บริษัท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำ�ากัด และก�าหนดค่าสอบบัญชี 
ของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระย์ะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธีันวาคม 2565 ตามที�เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย์คะแนนเสีย์งดังต่อไปนี�

มผี้ถุ่้อหุน้ที่ี� จำานวน (เสิ่ยีง) ค่ด้เป็ันรื่อ้ยละ

เห็นด้วย์ 674,136,216 99.9989

ไมเ่ห็นด้วย์ 7,100 0.0011

รวม (จำ�านวน 623 ราย์) 674,143,316 100.0000

งดออกเสีย์ง 0 -

บัตรเสีย์ 0 -

หมาย์เหตุ:  มติในวาระนี�จำะต้องได้รับการอนุมัติด้วย์คะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน โดย์ไม่นับผูู้้ที�งดออกเสีย์ง
เป็นฐานในการนับคะแนน
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 1
Attachment No. 1

วาระที่ี� 9  พิิจ้ารณาเร่�องอ่�นๆ (ถื้ามี)

ผูู้้ด�าเนินราย์การเปิดโอกาสให้ผูู้้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถาม

ความเห็น/ คำาถืาม/ คำาติอบี

คณุนที่ ีนัที่สิ่กุารื่ ผูู้้ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเอง สอบถามค�าถามว่าถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าหลังจำาก COVID-19 จำบไปแล้ว  
ความต้องการของผูู้บ้รโิภค (Demand) อาจำจำะลดลง ไมท่ราบว่าทางฝ่า่ย์จัำดการได้มองล่วงหนา้หาทางที�จำะสรา้งราย์ได้เพื�อ
ชดเชย์กับความต้องการของผูู้้บริโภค (Demand) ที�หาย์ไปหรือไม่

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่า ก่อนที� COVID-19 จำะมานั�นทางบริษัทฯ ไมไ่ด้คาดว่าความต้องการของผูู้้บริโภคจำะเพิ�มขึ�นอย์า่งมากเท่าปัจำจุำบัน 
บริษัทฯ จึำงไม่มีเหตุผู้ลที�จำะชดเชย์ในส่วนนี� เพราะว่าแม้จำะไม่มี COVID-19 ความต้องการของผูู้้บริโภคย์ังเหมือนเดิม  
คือเติบโตทุกปีประมาณ 8% 9% 10% และเติบโตทุกปีตั�งแต่บริษัทฯ เข้าจำดทะเบีย์นในตลาดหลักทรัพย์์เพีย์งแต่ช่วง 
COVID-19 อัตราการเติบโตเย์อะไปกว่าปกติอย์่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสินค้าที�สามารถขาย์ได้เสมอแบรนด์ของบริษัทฯ  
มีนาน และติดตลาดกว่า 10 ปี แล้วดังนั�นโอกาสที�จำะลดลงหาย์ไปเป็นศููนย์์จึำงไมม่ี บริษัทฯ ท�าวิตามิน ซี วิตามิน ดี เป็นระย์ะ
เวลากว่า 10 ปีและขาย์เพื�อป้องกัน บ�ารุงสุขภาพ และชว่ย์โรคต่าง ๆ บริษัทฯ จึำงไมไ่ด้คิดว่าความต้องการของผูู้้บริโภคจำะ
หาย์ แค่กลับมาลดลงตามการใชช้วิีตแบบ New Normal ดังนั�นความต้องการของผูู้บ้รโิภคในชว่ง COVID-19 จึำงเป็นลักษณะ
พิเศูษนอกเหนือจำากสถานการณ์ปกติ (Extra) บริษัทฯ จึำงไม่จำ�าเป็นต้องมองจำากจุำดพิเศูษ (Extra) ที�เพิ�มขึ�นมา แต่ต้อง
มองจำากมาตรฐานที�บริษัทฯ เติบโตขึ�นมาอีกระดับหนึ�งและจำากนี�จำะเติบโตย์ิ�งขึ�นไปอีก หากมองตามแผู้นที�บริษัทฯ วางไว้
ภาย์ในปี 2568 บริษัทฯ ประสงค์ที�จำะได้ย์อดก�าไรประมาณ 2,400-2,500 ล้านบาท ซึ�งตอนนี�บริษัทฯ ได้ก�าไรถึง 1,940 
ล้านบาทแล้ว ดังนั�น จึำงต้องมองว่าเป็นกรณีพิเศูษที�มิใช่สถานการณ์ปกติทั�วไป ทั�งนี� บริษัทฯ ย์ังมีข้อดีที�มีผู้ลิตภัณฑ์์และ
สินค้าที�หลากหลาย์และมีคุณภาพดี บริษัทฯ จึำงเชื�อว่าแบรนด์ที�ติดตลาดแล้วที�สร้างขึ�นมาจำริงจัำงและย์าวนานจำะสามารถ
ด�าเนินธุีรกิจำไปได้อย์า่งต่อเนื�อง

คณุเท่ี่ด้ศกัด่้� ผูู้้ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเองสอบถามเกี�ย์วกับราย์ละเอีย์ดความเป็นมาและวัตถุประสงค์ เป้าหมาย์ทางสังคม ทางธุีรกิจำ 
ของ Wellness We Care ที�อ�าเภอมวกเหล็ก 

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่า เป้าหมาย์ของ Wellness We Care คือการท�าธุีรกิจำเพื�อสังคม (Social Enterprise) บริษัทฯ ท�าธุีรกิจำเพื�อสุขภาพ
ของมนุษย์์ โดย์บริษัทฯ มีเป้าหมาย์ท�าธุีรกิจำเพื�อให้ผูู้้คนมีสุขภาพดีขึ�น สอนให้มนุษย์์ดูแลสุขภาพตัวเองได้ ซึ�งเป็นความ
ปรารถนาของบริษัทฯ โดย์ We Care หมาย์ความว่าเราดูแลหว่งใย์สุขภาพมนุษย์์ Wellness We Care จึำงเป็นศููนย์์ความรู้
ให้บริการความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพของ MEGA เพราะถ้าประชาชนดูแลตัวเองได้ ทานอาหาร ออกก�าลังกาย์ มีสมาธีิ
จิำตใจำดี สุขภาพก็จำะดีขึ�นเมื�อสุขภาพดีขึ�นจำะชว่ย์ในหลาย์ด้าน เชน่ (1) ประเทศูก็อาจำจำะไมต้่องเสีย์เงินค่าใช้จ่ำาย์มากขึ�นใน
การดูแลสุขภาพประชาชนดังเช่นประเทศูสหรัฐอเมริกาที�ใช้เงินเพื�อดูแลรักษาประชาชนอย่์างเดีย์ว 27% (2) ประชาชน
เองก็ไมต้่องเสีย์ค่ารักษาหรือประกัน (3) มนุษย์์ดูแลตัวเองได้ ลูกหลานก็ไมต้่องมาดูแลด้วย์

คณุสิ่วุรื่รื่ณ ีเชยีรื่สิ่ร่ื่ไ่กรื่วุฒิ ่ ผูู้ถื้อหุน้มาประชุมด้วย์ตนเองได้สอบถามค�าถามว่า การที�บรษัิทฯ ลงทนุในประเทศูอินโดนเีซยี์มเีปา้หมาย์ท�าธุีรกิจำเหมอืนใน
ประเทศูไทย์ใชห่รือไม ่และนอกจำากที�บริษัทฯ ลงทุนที�ประเทศูอินโดนเีซยี์แล้วจำะมไีปท�าที�ประเทศูอื�นหรอืไม ่และสอบถาม
เกี�ย์วกับวัตถุดิบว่า ในชว่งที�ผู้า่นมา วัตถุดิบต่างๆ ที�มีราคาสูงขึ�นมีผู้ลกระทบต่อต้นทุนการผู้ลิตของ MEGA เพีย์งใด และ
บริษัทฯ จำะต้องมีการปรับราคาสินค้าที�วางขาย์ในตลาดหรือไม ่เมื�อใด

คณุว่เวก  ชี�แจำงว่าอันที�จำรงิแล้ว บริษัทฯ ได้ท�าธุีรกิจำใน 36 ประเทศู โดย์มีทีมงานเป็นของตนเองในทุกประเทศูและไม่ได้จ้ำางบุคคลอื�น
หรอืใชตั้วแทน (Agent) แต่ที�บรษัิทฯ ลงทุนท�าโรงงานในประเทศูอินโดนีเซยี์ ก็เนื�องมาจำากประเทศูอินโดนีเซยี์มขีอ้กฎหมาย์
น�าเข้าย์าไมไ่ด้ จำะต้องผู้ลิตในประเทศูเท่านั�น บริษัทฯ จึำงจำ�าเป็นต้องลงทุนในประเทศูอินโดนีเซีย์ เพราะมีความต้องการจำะ
ขาย์ย์าในประเทศูอินโดเซีย์ ซึ�งประเทศูอินโดนีเซีย์มีประชากรถึง 200 ล้านกว่าคน และมากกว่าประเทศูไทย์ประมาณ 2-3 
เท่า ส�าหรับเรื�องวัตถุดิบราคาขึ�น บริษัทฯ ไมจ่ำ�าเป็นต้องขึ�นราคาสินค้าทุกประเภท หากต้นทุนทางธุีรกิจำขึ�นเชน่ ค่านำามัน  
ค่าขนสง่ทางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์์ต่างๆ ซึ�งบริษัทฯ อาจำสามารถแบกรับภาระต้นทุนได้บางสว่นจำากการลดค่าใช้จ่ำาย์ใน
การโฆษณา ดังนั�น หากต้นทนุวัตถดิุบเพิ�มขึ�น บริษัทฯ อาจำเพิ�มราคาสินค้าบางในบางผู้ลิตภัณฑ์์ และไมเ่พิ�มในบางผู้ลิตภัณฑ์์
ซึ�งจำะต้องดูการตลาดด้วย์ เพราะการขึ�นราคาเป็นกลยุ์ทธี์อย์า่งหนึ�ง

คณุบดั้ซนั กมุา ด้้การื่ ์ ผูู้้ถือหุ้นมาประชุมด้วย์ตนเอง ได้กล่าวชื�นชมว่า MEGA เป็นบริษัทฯ ที�มีฐานะทางการเงินที�เข้มแข็งและชื�นชมทีมงาน 
ของบริษัทฯ
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 3.1
Attachment No. 3.1

เมื�อไม่มีผูู้้ถือหุ้นเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชุมพิจำารณาหรือมีค�าถามเพิ�มเติมอีก ประธีานได้เน้นย์ำาถึงสถานะทางการเงินที�เข้มแข็งของบริษัทฯ รวมถึง 
การมีนโย์บาย์ป้องกันความเสี�ย์งต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ�งผูู้้ถือหุ้นสามารถศูึกษาได้จำากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำากนั�นประธีานได้กล่าวขอบคุณผูู้้เข้ารว่ม
ประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื�อเวลา 15.34 น.

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�ากัด (มหาชน)

(น่ายวิเวก	ดาวัน่)

ประธาน่เจ้้าหน่้าท่�บริหาร

น่ายโธมััส	อัับบราฮััมั

ประธาน่เจ้้าหน่้าท่�การเงิิน่
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 3
Attachment No. 3

บีที่บีาที่และความรับีผู้ิดชุอบีขึ้องคณะกรรมการบีริษัที่

• ปฏิบัติหน้าที� และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วย์ความรับผู้ิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื�อสัตย์์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย์ วัตถุประสงค์และ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจำนมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที�ประชุมผูู้้ถือหุ้น เพื�อประโย์ชน์ของบริษัทฯ และผูู้้ถือหุ้น

• ก�าหนดวิสัย์ทัศูน์ นโย์บาย์ กลยุ์ทธ์ี ทิศูทางธุีรกิจำ แผู้นธุีรกิจำ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั�งก�ากับดูแล และควบคุมฝ่่าย์จัำดการให้ปฏิบัติหน้าที�อย์่าง 
มีประสิทธีิภาพและประสิทธีิผู้ลสอดคล้องกับนโย์บาย์ดังกล่าว พร้อมทั�งตรวจำสอบ ติดตาม และสอบทานการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย์่างสมำาเสมอ และ 
ต่อเนื�อง เพื�อให้เป็นไปตามแผู้นธุีรกิจำ และงบประมาณเพื�อประโย์ชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูู้้ถือหุ้น

• ประเมินผู้ลการปฏิบัติงานของฝ่่าย์จัำดการอย์า่งสมำาเสมอ และด�าเนินการให้แนใ่จำว่าระบบค่าตอบแทนส�าหรับผูู้้บริหารมีความเหมาะสม

• ก�ากับดูแลฝ่่าย์จัำดการเพื�อให้มั�นใจำว่าระบบบัญชี ราย์งานทางการเงิน และระบบตรวจำสอบมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และด�าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบ 
การควบคุมภาย์ในที�เหมาะสมและเพีย์งพอ

• ด�าเนินการให้บริษัทฯ มีขั�นตอนและนโย์บาย์การบริหารความเสี�ย์งที�เหมาะสม สอบทานขั�นตอนและนโย์บาย์การบริหารจัำดการความเสี�ย์ง และติดตามผู้ล 
การบริหารจัำดการความเสี�ย์ง

• พิจำารณาและอนุมัติธุีรกรรมการได้มาหรือจำ�าหนา่ย์ไปซึ�งทรัพย์์สิน การลงทุนในธุีรกิจำใหม ่และการด�าเนินการต่างๆ ที�จำ�าเป็นตามกฎหมาย์ ประกาศู ระเบีย์บ 
และกฎเกณฑ์์ที�เกี�ย์วข้องต่างๆ

• พิจำารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี�ย์วกับการท�าราย์การที�เกี�ย์วโย์งกัน และ/หรือการเข้าท�าธุีรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย์อ่ย์ (หากมูลค่าของธุีรกรรม
ไมเ่ข้าขา่ย์เงื�อนไขที�จำะต้องได้รับการพิจำารณาและอนุมัติโดย์ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย์ ประกาศู กฎเกณฑ์์ และระเบีย์บต่างๆ 
ที�เกี�ย์วข้อง

• ก�ากับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย์้งทางผู้ลประโย์ชน์ระหว่างผูู้้มีสว่นได้เสีย์ของบริษัทฯ

• พิจำารณากิจำกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย์่างเป็นธีรรม โดย์ยึ์ดมั�นในผู้ลประโย์ชน์ของผูู้้ถือหุ้น และผูู้้มีส่วนได้เสีย์เป็นส�าคัญ กรรมการต้องราย์งานต่อบริษัทฯ 
โดย์ไม่ชักช้าหากตนมีความขัดแย้์งทางผู้ลประโย์ชน์ในการเข้าท�าสัญญาของบริษัทฯ หรือได้หุ้นมาซึ�งหุ้นหรือขาย์หุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย์่อย์ ในกรณีที�
กรรมการมีความขัดแย์้งทางผู้ลประโย์ชน์หรือมีความขัดแย์้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าท�าธุีรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย์่อย์ กรรมการผูู้้นั�นจำะไม่มี 
สิทธีิออกเสีย์งอนุมัติการท�าธุีรกรรมดังกล่าว

• จัำดให้มีนโย์บาย์ก�ากับดูแลกิจำการตามหลักธีรรมาภิบาล และน�านโย์บาย์ดังกล่าวไปใช้อย์า่งมีประสิทธีิภาพ

• ด�าเนินการให้มีการเผู้ย์แพร่ข้อมูลที�เหมาะสมและมีการเปิดเผู้ย์ข้อมูลให้แก่ผูู้้มีส่วนได้เสีย์ บุคคลผูู้้มีความขัดแย์้งทางผู้ลประโย์ชน์ และผูู้้ที�เกี�ย์วข้องอย์่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

• ราย์งานความรับผิู้ดชอบของกรรมการในการจัำดเตรีย์มงบการเงิน พร้อมกับราย์งานประจำ�าปีของผูู้้สอบบัญชใีนราย์งานประจำ�าปีของบริษัทฯ โดย์ต้องครอบคลุม 
ถึงประเด็นส�าคัญต่างๆ ภาย์ใต้นโย์บาย์เรื�องข้อพึงปฏิบัติที�ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจำดทะเบีย์น ของตลาดหลักทรัพย์์ฯ

• มอบหมาย์ใหก้รรมการราย์ใดราย์หนึ�ง หรอืมากกว่าหนึ�งราย์ หรอืบุคคลอื�นใดให้ด�าเนนิงานใดๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ อย์า่งไรก็ตาม การมอบหมาย์ 
ดังกล่าวจำะต้องไม่เป็นการมอบอ�านาจำหรือมอบอ�านาจำช่วงที�ท�าให้กรรมการหรือผูู้้ได้รับมอบอ�านาจำใดๆ ที�มีความขัดแย์้งทางผู้ลประโย์ชน์ หรือความขัดแย์้ง 
ไมว่่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย์อ่ย์สามารถอนุมัติธุีรกรรมดังกล่าวได้

• แต่งตั�งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที�ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจำากถึงคราวออกตามวาระ ทั�งนี� บุคคลผูู้้นั�นต้องมี 
คุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที�พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�ากัด พ.ศู. 2535 (รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ พ.ศู. 2535 (รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) รวมถึงประกาศู ข้อบังคับ และ/หรือระเบีย์บที�เกี�ย์วข้อง ก�าหนดแต่งตั�ง 
คณะกรรมการชุดย์่อย์ เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจำสอบ เพื�อช่วย์ในการก�ากับควบคุมฝ่่าย์จัำดการ และระบบการควบคุมภาย์ในให้ 
เป็นไปตามนโย์บาย์ที�ก�าหนด

• อนมุติัค่าตอบแทนของกรรมการ ตามที�คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทนเสนอ และน�าเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นเพื�ออนุมติั

• พิจำารณาแต่งตั�งผูู้้บริหารตามค�านิย์ามที�ก�าหนดโดย์คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ และ/หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ 
พิจำารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผูู้้บริหารดังกล่าว

• แต่งตั�งเลขานุการบริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจำได้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย์ กฎเกณฑ์์ต่างๆ ที�เกี�ย์วข้องทั�งหมด และพิจำารณาอนุมัติ 
ค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทฯ

• ขอความเห็นทางวิชาชีพจำากที�ปรึกษาอิสระตามที�เห็นสมควร ด้วย์ค่าใช้จ่ำาย์ของบริษัทฯ เพื�อประกอบการตัดสินใจำของคณะกรรมการบริษัทฯ
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 3.1
Attachment No. 3.1

ข้้อมููลข้องผูู้้ที่่�ได้้รัับการัเสนอชื่่�อเพื่่�อเล่อกตั้ั�งเป็็นกรัรัมูการั

นายต่่อ สัันต่ิศิิริิ

อายุ : 70 ปี

วุฒิก่ารื่ศก้ษัา :

:

Post graduate in Photography London College of 
Communications, UK
Bachelor of Arts in Graphic design St. Martins School of Art, 
London, UK

การื่อบรื่ม : การอบรม IOD: DCP รุน่ที� 175/2013

การื่ถุ่อหุน้ในบรื่ษั่ัที่ 
(รื่วมค้่สิ่มรื่สิ่ และบุต่รื่ที่ี�ยงัไม่บรื่รื่ลนุ่ต่่ภาวะ)

: 110,000 หุน้คิดเปน็รอ้ย์ละ 0.013 ของหุน้ที�ออกและจำ�าหนา่ย์แล้วทั�งหมด  
ณ วันที� 30 ธีันวาคม 2565

ต่ำาแหน่งปััจจุบนัในบรื่ษั่ัที่ : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจำสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์งและบริษัทภิบาล 

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่จด้ที่ะเบยีนอ่�นในปัรื่ะเที่ศไที่ยในปััจจุบนั ไมม่ี

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่อ่�น

ปัรื่ะธานบรื่ษั่ัที่ บริษัท เกรย์์ (ประเทศูไทย์) จำ�ากัด

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่อ่�นที่ี�ผา่นมา :

ปัรื่ะธานบรื่ษั่ัที่

ปัรื่ะธานกรื่รื่มการื่บรื่ห่ารื่

:

:

บริษัท อีดียู์เอ็น จำ�ากัด (เดิมชื�อบริษัท นู้ด คอมมิวนิเคชั�น จำ�ากัด) ซึ�งได้
เสร็จำการช�าระบัญชีไปแล้ว
บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศูไทย์) จำ�ากัด

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งเป็ันกรื่รื่มการื่/ผ้บ้รื่ห่ารื่ในก่จการื่อ่�นที่ี�อาจที่ำาใหเ้ก่ด้
ความขัด้แยง้ที่างผลปัรื่ะโยชน์ต่่อ

ไมม่ี

การื่เข้าปัรื่ะชุมในรื่อบปีับญัชทีี่ี�ผา่นมา

:

:

:

เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั�ง จำากการประชุมทั�งหมด 7 ครั�ง
เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการตรวจำสอบ 4 ครั�ง จำากการประชุมทั�งหมด 
4 ครั�ง
เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั�ง จำากการประชุมทั�งหมด  
3 ครั�ง
เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์งและ
บริษัทภิบาล 1 ครั�ง จำากการประชุมทั�งหมด 1 ครั�ง

ปัรื่ะเภที่กรื่รื่มการื่ที่ี�เสิ่นอแต่่งตั่�ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจำสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการความย์ั�งย์ืน การบริหารความเสี�ย์งและบริษัทภิบาล

จำานวนปีัที่ี�กรื่รื่มการื่เคยด้ำารื่งต่ำาแหน่ง : 10 ปี ตั�งแต่วันที� 1 กุมภาพันธี์ 2556 ในบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 
จำ�ากัด (มหาชน)

คณุสิ่มบต่ั่ของกรื่รื่มการื่อ่สิ่รื่ะ
และกรื่รื่มการื่ต่รื่วจสิ่อบ

: มีคุณสมบัติตามนิย์าม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจำสอบของ 
บริษัทฯ ซึ�งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ และตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 3.2
Attachment No. 3.2

ขึ้้อม้ลขึ้องผู้้้ที่ี�ได้รับีการเสนอชุ่�อเพ่ิ�อเล่อกติั�งเป็นกรรมการ

นายกิิริิต่ ชาห์์

อายุ : 69 ปี

วุฒิก่ารื่ศก้ษัา : Bachelor of Commerce, 
H.R. College of Commerce, India

การื่อบรื่ม : การอบรม IOD: DCP รุน่ที� 57/2005

การื่ถุ่อหุน้ในบรื่ษั่ัที่ 
(รื่วมค้่สิ่มรื่สิ่ และบุต่รื่ที่ี�ยงัไม่บรื่รื่ลนุ่ต่่ภาวะ)

: - หุ้นคิดเป็นร้อย์ละ -  ของหุ้นที�ออกและจำ�าหนา่ย์แล้วทั�งหมด  
ณ วันที� 30 ธีันวาคม 2565

ต่ำาแหน่งปััจจุบนัในบรื่ษั่ัที่ : กรรมการ และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน 

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่จด้ที่ะเบยีนอ่�นในปัรื่ะเที่ศไที่ยในปััจจุบนั

กรื่รื่มการื่ และกรื่รื่มการื่ต่รื่วจสิ่อบ
กรื่รื่มการื่ และกรื่รื่มการื่ต่รื่วจสิ่อบ

:
:

บริษัท คริสเตีย์นีและนีลเส็น (ไทย์) จำ�ากัด (มหาชน)
บริษัท พรีเชีย์ส ชิพปิ� ง จำ�ากัด (มหาชน)

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่อ่�นในปััจจุบนั

กรื่รื่มการื่
กรื่รื่มการื่
กรื่รื่มการื่
กรื่รื่มการื่
กรื่รื่มการื่
กรื่รื่มการื่

:
:
:
:
:
:

บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั�น จำ�ากัด
บริษัท เกรนเทรด จำ�ากัด
บริษัท ยู์นิสเตรทซ์ จำ�ากัด
บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำ�ากัด
บริษัท เปรมไทย์ อินเตอร์เนชั�นแนล จำ�ากัด
บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำ�ากัด

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งเป็ันกรื่รื่มการื่/ผ้บ้รื่ห่ารื่ในก่จการื่อ่�น 
ที่ี�อาจที่ำาใหเ้ก่ด้ความขัด้แยง้ที่างผลปัรื่ะโยชน์ต่่อบรื่ษั่ัที่

: ไมม่ี

การื่เข้าปัรื่ะชุมในรื่อบปีับญัชทีี่ี�ผา่นมา :

:

เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั�ง จำากการประชุมทั�งหมด 7 
ครั�ง
เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน 1 ครั�ง จำากการ
ประชุมทั�งหมด 1 ครั�ง

ปัรื่ะเภที่กรื่รื่มการื่ที่ี�เสิ่นอแต่่งตั่�ง : กรรมการ และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน

จำานวนปีัที่ี�กรื่รื่มการื่เคยด้ำารื่งต่ำาแหน่ง : 10 ปี ตั�งแต่วันที� 1 กุมภาพันธี์ 2556 ใน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 
จำ�ากัด (มหาชน)

คณุสิ่มบต่ั่ของกรื่รื่มการื่และกรื่รื่มการื่พ่จารื่ณาค่าต่อบแที่น : มีคุณสมบัติตามนิย์ามกรรมการ และกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน 
ของบริษัทฯ ซึ�งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ และตลาดหลักทรัพย์์แหง่
ประเทศูไทย์
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 3.3
Attachment No. 3.3

ขึ้้อม้ลขึ้องผู้้้ที่ี�ได้รับีการเสนอชุ่�อเพ่ิ�อเล่อกติั�งเป็นกรรมการ

นางสัาวสัมิิห์ริา ชาห์์

อายุ : 39 ปี

วุฒิก่ารื่ศก้ษัา :
:

Bachelor of Fine Arts, Chapman University, U.S.A
Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A
Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A

การื่อบรื่ม : -

การื่ถุ่อหุน้ในบรื่ษั่ัที่ 
(รื่วมค้่สิ่มรื่สิ่ และบุต่รื่ที่ี�ยงัไม่บรื่รื่ลนุ่ต่่ภาวะ)

: - หุ้นคิดเป็นร้อย์ละ – ของหุ้นที�ออกจำ�าหนา่ย์แล้วทั�งหมด (ณ วันที� 30 
ธีันวาคม 2565)

ต่ำาแหน่งปััจจุบนัในบรื่ษั่ัที่ : กรรมการ

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่จด้ที่ะเบยีนอ่�นในปัรื่ะเที่ศไที่ยในปััจจุบนั : ไมม่ี

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่อ่�นในปััจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

:
:
:
:
:
:

บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำ�ากัด
บริษัท ลินาเรีย์ เคมีภัณฑ์์ (ประเทศูไทย์) จำ�ากัด
บริษัทโกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั�นจำ�ากัด
บริษัท เกรนเทรด จำ�ากัด
บริษัท ยู์นิสเตรทซ์ จำ�ากัด
บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำ�ากัด
บริษัท เปรมไทย์ อินเตอร์เนชั�นแนล จำ�ากัด

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งเป็ันกรื่รื่มการื่/ผ้บ้รื่ห่ารื่ในก่จการื่อ่�น 
ที่ี�อาจที่ำาใหเ้ก่ด้ความขัด้แยง้ที่างผลปัรื่ะโยชน์ต่่อบรื่ษั่ัที่

: ไมม่ี

การื่เข้าปัรื่ะชุมในรื่อบปีับญัชทีี่ี�ผา่นมา : เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั�ง จำากการประชุมทั�งหมด 7 ครั�ง

ปัรื่ะเภที่กรื่รื่มการื่ที่ี�เสิ่นอแต่่งตั่�ง : กรรมการ

จำานวนปีัที่ี�กรื่รื่มการื่เคยด้ำารื่งต่ำาแหน่ง : 10 ปี ตั�งแต่วันที� 1 กุมภาพันธี์ 2556 ในบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 
จำ�ากัด (มหาชน)

คณุสิ่มบต่ั่ของกรื่รื่มการื่ : มีคุณสมบัติตามนิย์ามกรรมการของบริษัทฯ ซึ�งสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ 
และตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 3.4
Attachment No. 3.4

ขึ้้อม้ลขึ้องผู้้้ที่ี�ได้รับีการเสนอชุ่�อเพ่ิ�อเล่อกติั�งเป็นกรรมการอิสระ

ดริ. นิธิินาถ สัินธิุเดชะ

อายุ : 57 ปี

วุฒิก่ารื่ศก้ษัา :

:

:

:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิ์ตสาขาการพัฒนาองค์กรและทรัพย์ากรมนุษย์์  
มหาวิทย์าลัย์บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์  ประเทศูสหรัฐอเมริกา
วิทย์าศูาสตรมหาบัณฑิ์ตสาขาการบริหาร  ด้านนโย์บาย์องค์กร 
มหาวิทย์าลัย์บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศูสหรัฐอเมริกา
วิทย์าศูาสตรมหาบัณฑิ์ต สาขาการสื�อสาร ด้านการประชาสัมพันธี์ 
มหาวิทย์าลัย์บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศูสหรัฐอเมริกา
ศูิลปศูาสตรบัณฑิ์ต สาขาภาษาอังกฤษคณะอักษรศูาสตร์  
จุำฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์ 

การื่อบรื่ม :
:

:

:

2005 - Senior Leadership Development, University of Chicago
2006 - Advance Supply Chain, Supply Chain Academy, 
Accenture
2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors 
(IOD)
2022 - Senior Executive Program of Capital Market Academy 
(CMA32)

รื่างวัล :
:

Thailand Top 25 HR
Top 20 Women Entrepreneurs of Asia Pacific from Insight 
Success, USA

การื่ถุ่อหุน้ในบรื่ษั่ัที่ 
(รื่วมค้่สิ่มรื่สิ่ และบุต่รื่ที่ี�ยงัไม่บรื่รื่ลนุ่ต่่ภาวะ)

: - หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ - ของหุ้นที�ออกและจำ�าหนา่ย์แล้วทั�งหมด  
ณ วันที� 30 ธีันวาคม 2565

ต่ำาแหน่งปััจจุบนัในบรื่ษั่ัที่ : ไมม่ี

ปัรื่ะสิ่บการื่ณ์

ที�ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท* : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�ากัด (มหาชน)

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่จด้ที่ะเบยีนอ่�นในปัรื่ะเที่ศไที่ยในปััจจุบนั  

ประธีานกรรมการบริหาร และกรรมการ : บริษัท เบริล 8 พลัส จำ�ากัด (มหาชน)

ประธีานกรรมการ และกรรมการอิสระ : บริษัท ชาเม ่คอร์ปอเรชั�น จำ�ากัด (มหาชน)

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่อ่�น

กรรมการผูู้้จัำดการ : บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำ�ากัด

หุ้นสว่น : Accenture

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งเป็ันกรื่รื่มการื่/ผ้บ้รื่ห่ารื่ในก่จการื่อ่�นที่ี�อาจที่ำาใหเ้ก่ด้
ความขัด้แยง้ที่างผลปัรื่ะโยชน์ต่่อบรื่ษั่ัที่

: ไมม่ี

ปัรื่ะเภที่กรื่รื่มการื่ที่ี�เสิ่นอแต่่งตั่�ง : กรรมการอิสระ

คณุสิ่มบต่ั่ของกรื่รื่มการื่อ่สิ่รื่ะ : มีคุณสมบัติตามนิย์ามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ�งสอดคล้อง
กับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์์และ
ตลาดหลักทรัพย์์ และตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์ 

*ด�ารงต�าแหนง่ดังกล่าวเมื�อวันที� 12 สิงหาคม 2565 จำนถึงวันที� 5 เมษาย์น 2566 โดย์ได้รับค่าตอบแทน 400,000 บาท ต่อปี
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 4
Attachment No. 4

ขึ้ั�นติอนการแติ่งติั�งเขึ้้าดำารงติำาแหน่ง และนิยามขึ้องกรรมการอิสระ และคณะกรรมการติรวจ้สอบี

1.  ขึ้ั�นติอนการแติ่งติั�งเขึ้้าดำารงติำาแหน่ง

ในการคัดเลือกบุคคลที�จำะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูู้้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทนจำะท�าหน้าที�ใน
การสรรหา และคัดเลือกบุคคลที�จำะเขา้ด�ารงต�าแหน่ง และเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที�ประชุมผูู้ถื้อหุน้ 
 (แล้วแต่กรณี) ทั�งนี�ผูู้้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื�อด�ารงต�าแหน่งกรรมการจำะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี�ย์วชาญ และสามารถอุทิศูเวลาได้ 
และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�ากัด พ.ศู. 2535 (รวมทั�งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม)  
พระราชบัญญติัหลักทรพัย์แ์ละตลาดหลักทรพัย์ ์พ.ศู. 2535 (รวมทั�งที�ได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศูที�เกี�ย์วขอ้งของคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์์
และตลาดหลักทรัพย์ ์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และจำะต้องไมม่ลัีกษณะต้องห้ามตามประกาศูคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที� ทจำ. 24/2551 
เรื�อง ข้อก�าหนดเกี�ย์วกับกรรมการและผูู้้บริหารของบริษัทที�ออกหลักทรัพย์์ (รวมทั�งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) นอกจำากนี� การแต่งตั�งกรรมการของ 
บริษัทฯ จำะต้องได้รับความเห็นชอบจำากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้ด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที�ก�าหนดในประกาศูที�เกี�ย์วข้องของ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์์ฯ

2. นิยามขึ้องกรรมการอิสระ

บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ซึ�งนิย์ามกรรมการอิสระของบริษัท
สอดคล้องกับข้อก�าหนดขั�นตำาของส�านักงานคณะกรรมก�ากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ และตลาดหลักทรัพย์์แหง่ประเทศูไทย์ ดังนี�

1) ถือหุน้ไมเ่กินร้อย์ละ 1 ของจำ�านวนหุน้ที�มสีทิธีอิอกเสยี์งทั�งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทย์อ่ย์ บรษัิทรว่ม ผูู้ถื้อหุน้ราย์ใหญ ่หรอืผูู้ม้อี�านาจำควบคมุ 
ของบริษัทฯ ทั�งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผูู้้ที�เกี�ย์วข้องของกรรมการอิสระราย์นั�นๆ ด้วย์

2) ไมเ่ปน็หรอืไมเ่คย์เป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบริหารงาน ลกูจ้ำาง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ได้เงินเดือนประจำ�า หรือผูู้ม้อี�านาจำควบคุมของบริษัทฯ บรษัิทใหญ ่
บรษัิทย์อ่ย์ บรษัิทรว่ม บรษัิทย์อ่ย์ล�าดับเดีย์วกัน ผูู้ถื้อหุน้ราย์ใหญ ่หรอืของผูู้ม้อี�านาจำควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จำะได้พน้จำากการมลัีกษณะดังกล่าว 
มาแล้วไมน่้อย์กว่า 2 ปี ก่อนวันที�ย์ื�นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ทั�งนี� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไมร่วมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคย์เป็น
ข้าราชการหรือที�ปรึกษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ

3) ไมเ่ป็นบุคคลที�มีความสัมพันธี์ทางสาย์โลหิต หรือโดย์การจำดทะเบีย์นตามกฎหมาย์ ในลักษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�ง 
คู่สมรสของบุตร ของกรรมการราย์อื�น ผูู้้บริหาร ผูู้้ถือหุน้ราย์ใหญ่ ผูู้้มอี�านาจำควบคุม หรือบุคคลที�จำะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูู้้บริหารหรือ 
ผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย์อ่ย์

4) ไมม่ีหรือเคย์มีความสัมพันธี์ทางธุีรกิจำกับบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของผูู้้ขออนุญาต ใน
ลักษณะที�อาจำเป็นการขัดขวางการใช้วิจำารณญาณอย์า่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป็นหรือเคย์เป็นผูู้้ถือหุ้นที�มีนัย์ หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของผูู้้ที�มี
ความสัมพันธี์ทางธุีรกิจำกับบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จำะได้พ้นจำาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อย์กว่า 2 ปี ก่อนวันที�ย์ื�นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพนัธีท์างธุีรกิจำตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการท�าราย์การทางการค้าที�กระท�าเปน็ปกติเพื�อประกอบกิจำการ การเชา่หรือใหเ้ชา่อสังหาริมทรัพย์์ 
ราย์การเกี�ย์วกับสินทรัพย์์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วย์เหลือทางการเงิน ด้วย์การรับหรือให้กู้ย์ืม คำาประกัน การให้สินทรัพย์์เป็นหลัก
ประกันหนี�สนิ ผู้รวมถึงพฤติการณอื์�นท�านองเดีย์วกัน ซึ�งเปน็ผู้ลใหบ้รษัิทฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี�ที�ต้องช�าระต่ออีกฝ่า่ย์หนึ�ง ตั�งแต่รอ้ย์ละ 3 ของ
สินทรัพย์์ที�มีตัวตนสุทธีิของบริษัทฯ หรือตั�งแต่ 20 ล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จำ�านวนใดจำะตำากว่า ทั�งนี� การค�านวณภาระหนี�ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีีการค�านวณมูลค่าของราย์การที�เกี�ย์วโย์งกันตามประกาศูคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย์หลักเกณฑ์์ในการท�าราย์การที�เกี�ย์วโย์งกันโดย์
อนุโลม แต่ในการพิจำารณาภาระหนี�ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี�ที�เกิดขึ�นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที�มีความสัมพันธี์ทางธุีรกิจำกับบุคคลเดีย์วกัน

5) ไมเ่ปน็หรอืเคย์เปน็ผูู้ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บรษัิทรว่ม ผูู้ถื้อหุน้ราย์ใหญ ่หรอืผูู้ม้อี�านาจำควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ปน็ผูู้ถื้อหุน้ 
ที�มนียั์ ผูู้ม้อี�านาจำควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส�านกังานสอบบญัชี ซึ�งมผีูู้ส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือ 
ผูู้ม้อี�านาจำควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู์ ่เว้นแต่จำะได้พน้จำากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่อ้ย์กว่า 2 ปก่ีอนวันที�ย์ื�นค�าขออนุญาตต่อส�านกังาน 
ก.ล.ต.

6) ไมเ่ป็นหรือเคย์เป็นผูู้้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย์หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รบัค่าบริการเกินกว่า  
2 ล้านบาท ต่อปีจำากบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผูู้้ถือหุ้นที�มีนัย์  
ผูู้้มีอ�านาจำควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูู้้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย์ เว้นแต่จำะได้พ้นจำากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย์กว่า 2 ปีก่อนวันที�
ย์ื�นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ่ หรือผูู้้ถือหุ้นซึ�งเป็นผูู้้ที�เกี�ย์วข้องกับผูู้้ถือหุ้น
ราย์ใหญ่
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8) ไมป่ระกอบกิจำการที�มสีภาพอย์า่งเดีย์วกัน และเปน็การแขง่ขนัที�มนียั์กับกิจำการของบรษัิทฯ หรอืบริษัทย์อ่ย์ หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นที�มนียั์ในหา้งหุน้สว่น  
หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบริหารงาน ลูกจ้ำาง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจำ�า หรือถือหุ้นเกินร้อย์ละ 1 ของจำ�านวนหุ้นที�มีสิทธีิออก
เสีย์งทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจำการที�มีสภาพอย์า่งเดีย์วกันและเป็นการแขง่ขันที�มีนัย์กับกิจำการของบริษัทฯ หรือบริษัทย์อ่ย์ 

9) ไมม่ีลักษณะอื�นใดที�ท�าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย์า่งเป็นอิสระเกี�ย์วกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10) สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย์า่งอิสระ

3.  นิยามขึ้องคณะกรรมการติรวจ้สอบี

คณะกรรมการตรวจำสอบประกอบด้วย์กรรมการที�เป็นกรรมการอิสระอย์่างน้อย์ 3 คน โดย์กรรมการตรวจำสอบอย์่างน้อย์ 1 คน จำะต้องเป็นผูู้้ที�มี 
ความรู้และประสบการณ์เพีย์งพอที�จำะสามารถท�าหน้าที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได้ 

ซึ�งนยิ์ามของคณะกรรมการตรวจำสอบของบริษัทสอดคล้องกับข้อก�าหนดขั�นตำาตามที�ก�าหนดไว้ในประกาศูคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที�เกี�ย์วข้องดังนี�

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อย์ละ 1 ของจำ�านวนหุ้นที�มีสิทธีิออกเสีย์งทั�งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั�งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผูู้้ที�เกี�ย์วข้องของกรรมการอิสระราย์นั�นๆ ด้วย์

2) ไมเ่ปน็หรอืไมเ่คย์เป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบริหารงาน ลกูจ้ำาง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ได้เงินเดือนประจำ�า หรือผูู้ม้อี�านาจำควบคุมของบริษัทฯ บรษัิทใหญ ่
บรษัิทย์อ่ย์ บรษัิทรว่ม บรษัิทย์อ่ย์ล�าดับเดีย์วกัน ผูู้ถื้อหุน้ราย์ใหญ ่หรอืของผูู้ม้อี�านาจำควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จำะได้พน้จำากการมลัีกษณะดังกล่าว 
มาแล้วไมน่้อย์กว่า 2 ปี ก่อนวันที�ย์ื�นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ทั�งนี� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไมร่วมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคย์เป็น
ข้าราชการหรือที�ปรึกษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ

3) ไมเ่ป็นบุคคลที�มีความสัมพันธี์ทางสาย์โลหิต หรือโดย์การจำดทะเบีย์นตามกฎหมาย์ ในลักษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�ง 
คู่สมรสของบุตร ของกรรมการราย์อื�น ผูู้้บรหิาร ผูู้้ถือหุน้ราย์ใหญ ่ผูู้้มอี�านาจำควบคมุ หรือบุคคลที�จำะได้รบัการเสนอใหเ้ปน็กรรมการ ผูู้้บรหิาร หรือ 
ผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย์อ่ย์

4) ไมม่ีหรือเคย์มีความสัมพันธี์ทางธุีรกิจำกับบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของผูู้้ขออนุญาต ใน
ลักษณะที�อาจำเป็นการขัดขวางการใช้วิจำารณญาณอย์า่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป็นหรือเคย์เป็นผูู้้ถือหุ้นที�มีนัย์ หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของผูู้้ที�มี
ความสัมพันธี์ทางธุีรกิจำกับบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จำะได้พ้นจำาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อย์กว่า 2 ปี ก่อนวันที�ย์ื�นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพนัธีท์างธุีรกิจำตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการท�าราย์การทางการค้าที�กระท�าเปน็ปกติเพื�อประกอบกิจำการ การเชา่หรือใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย์์ 
ราย์การเกี�ย์วกับสินทรัพย์์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วย์เหลือทางการเงิน ด้วย์การรับหรือให้กู้ย์ืม คำาประกัน การให้สินทรัพย์์เป็นหลัก
ประกันหนี�สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นท�านองเดีย์วกัน ซึ�งเป็นผู้ลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี�ที�ต้องช�าระต่ออีกฝ่่าย์หนึ�ง ตั�งแต่ร้อย์ละ 3 ของ
สินทรัพย์์ที�มีตัวตนสุทธีิของบริษัทฯ หรือตั�งแต่ 20 ล้านบาท ขึ�นไป แล้วแต่จำ�านวนใดจำะตำากว่า ทั�งนี� การค�านวณภาระหนี�ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีกีารค�านวณมลูค่าของราย์การที�เกี�ย์วโย์งกันตามประกาศูคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วย์หลักเกณฑ์์ในการท�าราย์การที�เกี�ย์วโย์งกัน โดย์
อนุโลม แต่ในการพิจำารณาภาระหนี� ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี�ที�เกิดขึ�นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที�มีความสัมพันธี์ทางธุีรกิจำกับบุคคลเดีย์วกัน

5) ไมเ่ปน็หรอืเคย์เปน็ผูู้ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทย์อ่ย์ บรษัิทรว่ม ผูู้ถื้อหุน้ราย์ใหญ ่หรอืผูู้ม้อี�านาจำควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ปน็ผูู้ถื้อหุน้ 
ที�มนียั์ ผูู้ม้อี�านาจำควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส�านกังานสอบบญัชี ซึ�งมผีูู้ส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือ 
ผูู้ม้อี�านาจำควบคมุของบรษัิทฯ สงักัดอยู์ ่เว้นแต่จำะได้พน้จำากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่อ้ย์กว่า 2 ป ีก่อนวันที�ย์ื�นค�าขออนญุาตต่อส�านักงาน 
ก.ล.ต.

6) ไม่เป็นหรือเคย์เป็นผูู้้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย์หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจำากบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผูู้้ถือหุ้นที� 
มีนัย์ผูู้้มีอ�านาจำควบคุม หรือหุ้นสว่นของผูู้้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย์ เว้นแต่จำะได้พ้นจำากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อย์กว่า 2 ปี ก่อน
วันที�ย์ื�นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ่ หรือผูู้้ถือหุ้นซึ�งเป็นผูู้้ที�เกี�ย์วข้องกับผูู้้ถือหุ้น
ราย์ใหญ่

8) ไมป่ระกอบกิจำการที�มสีภาพอย์า่งเดีย์วกัน และเปน็การแขง่ขนัที�มนียั์กับกิจำการของบรษัิทฯ หรอืบริษัทย์อ่ย์ หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นที�มนียั์ในหา้งหุน้สว่น  
หรอืเปน็กรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจ้ำาง พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงินเดือนประจำ�า หรอืถือหุน้เกินรอ้ย์ละ 1 ของจำ�านวนหุน้ที�มสีทิธีอิอกเสยี์ง 
ทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจำการที�มีสภาพอย์า่งเดีย์วกัน และเป็นการแขง่ขันที�มีนัย์กับกิจำการของบริษัทฯ หรือบริษัทย์อ่ย์ 

9) ไมม่ีลักษณะอื�นใดที�ท�าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย์า่งเป็นอิสระเกี�ย์วกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10) ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมาย์จำากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจำในการด�าเนินกิจำการของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ บริษัทรว่ม บริษัทย์อ่ย์ 
ล�าดับเดีย์วกัน ผูู้้ถือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผูู้้มีอ�านาจำควบคุมของบริษัทฯ

11) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ ่บริษัทย์อ่ย์ หรือบริษัทย์อ่ย์ล�าดับเดีย์วกันเฉัพาะที�เป็นบริษัทจำดทะเบีย์น
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 7
Attachment No. 7

ขึ้้อม้ลขึ้องกรรมการอิสระเพ่ิ�อประกอบีการรับีมอบีฉัันที่ะจ้ากผู้้้ถื่อหุ้น
ในการประชุุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นประจ้ำาปี 2566

นายอลััน แคมิ

อายุ : 66 ปี

ที่ี�อย้่ 909 อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั�น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วุฒิก่ารื่ศก้ษัา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) และปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) 
มหาวิทย์าลัย์เดนเวอร์ ประเทศูสหรัฐอเมริกา

การื่อบรื่ม : หลักสตูรประกาศูนีย์บัตร จำากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการไทย์ (IOD)
- DCP รุน่ที� 39/2004
- CSR รุน่ที� 1/2006
- CDC รุน่ที� 2/2008
- CGI รุน่ที� 0/2014
- RCP รุน่ที� 40/2017 
- SBM รุน่ที� 3/2018
- Chairman Forum 2021
- Facilitator 2007
- Director Forum 2021
- Fellow Member 2004
- Chartered Director 2008

การื่ถุ่อหุน้ในบรื่ษั่ัที่ 
(รื่วมค้่สิ่มรื่สิ่ และบุต่รื่ที่ี�ยงัไม่บรื่รื่ลนุ่ต่่ภาวะ)

: - หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ - ของหุ้นที�ออกและจำ�าหนา่ย์แล้วทั�งหมด  
ณ วันที� 30 ธีันวาคม 2565

ต่ำาแหน่งปััจจุบนัในบรื่ษั่ัที่ : กรรมการ กรรมการอิสระ ประธีานกรรมการตรวจำสอบ  
กรรมการสรรหา และประธีานกรรมการความย์ั�งย์ืน  
การบริหารความเสี�ย์ง และบรรษัทภิบาล

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่จด้ที่ะเบยีนอ่�นในปัรื่ะเที่ศไที่ย

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจำารณาค่าตอบแทน 
และประธีานกรรมการตรวจำสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระและประธีานกรรมการตรวจำสอบ

:

:

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศูไทย์) จำ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แคล-คอมพ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศูไทย์) จำ�ากัด (มหาชน)
ผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์อิเล็กโทรนิกส์

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่อ่�น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธีานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และประธีานคณะกรรมการการลงทุน

:
:
:
:
:
:
:

:

บริษัท พิพัฒนสิน จำ�ากัด การลงทุน และสินทรัพย์์
มูลนิธีิมีชัย์ วีระไวทย์ะ สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน
บริษัท ธีนากรผู้ลิตภัณฑ์์นำามันพืช จำ�ากัด กรุงเทพมหานคร ประเทศูไทย์
มูลนิธีิพระอาจำารย์์มั�น ภูริทัตโต กิจำกรรมปฏิบัติธีรรม
บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จำ�ากัด จำ�าหนา่ย์บัตร อีเว้นท์
บริษัท แคล-คอมพ์โฮัลดิ�งส (บราซิล) รัฐเซา เปาลู ประเทศูบราซิล
บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำ�ากัด ปาปัวนิวกินี จัำดการดูแลกองทุนส�ารอง
เลี�ย์งชีพ  
บริษัท ลิเบอร์ทัส จำ�ากัด การให้บริการให้ค�าปรึกษาทางด้านธุีรกิจำ

ความขัด้แยง้ของผลปัรื่ะโยชน์ / การื่มสีิ่ว่นได้้เสิ่ยีพ่เศษั : ไมม่ี

หมาย์เหตุ:  นาย์อลัน แคม เป็นกรรมการที�ไมม่ีสว่นได้เสีย์ในทุกวาระที�เสนอในการประชุมผูู้้ถือหุ้นครั�งนี�
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 7
Attachment No. 7

ขึ้้อม้ลขึ้องกรรมการอิสระเพ่ิ�อประกอบีการรับีมอบีฉัันที่ะจ้ากผู้้้ถื่อหุ้น
ในการประชุุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นประจ้ำาปี 2566

นายวีเจย์ คาริ์วาลั

อายุ : 52 ปี

ที่ี�อย้่ 909 อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั�น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วุฒิก่ารื่ศก้ษัา :

:

:

Association for Investment  Management & Research / CFA 
Institute Current holder of Chartered  Financial Analyst (CFA)
University of Groningen, The Netherlands M.Sc. in Monetary 
Economics
University of Southampton, United Kingdom Erasmus Scholar – 
Department of Accounting & Management Sciences

การื่อบรื่ม : ปี 2560- โรงเรีย์นธุีรกิจำฮัาร์วาร์ด หลักสูตรนวัตกรรมทางธุีรกิจำใน 
การดูแลสุขภาพระดับโลก

ปี 2549 - คณะวิชาธุีรกิจำมหาวิทย์าลัย์โคลัมเบีย์ หลักสูตรกลยุ์ทธี์การ
เจำรจำาต่อรองและการตัดสินใจำ

ปี 2540 - มหาวิทย์าลัย์นิวย์อร์ก, วิทย์าลัย์ธุีรกิจำสเติร์น หลักสูตร 
การประเมินค่า

การื่ถุ่อหุน้ในบรื่ษั่ัที่ 
(รื่วมค้่สิ่มรื่สิ่ และบุต่รื่ที่ี�ยงัไม่บรื่รื่ลนุ่ต่่ภาวะ)

: ไมม่ี (ณ วันที� 30 ธีันวาคม 2565)

ต่ำาแหน่งปััจจุบนัในบรื่ษั่ัที่ : กรรมการกรรมการอิสระกรรมการตรวจำสอบ ประธีานกรรมการสรรหา 
และประธีานกรรมการพิจำารณาค่าตอบแทน

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่จด้ที่ะเบยีนอ่�นในปัรื่ะเที่ศไที่ย : ไมม่ี

การื่ด้ำารื่งต่ำาแหน่งในบรื่ษั่ัที่อ่�น

กรรมการบริหาร : บริษัทแอฟฟาเมด เทอราพิวทิคส์ จำ�ากัด ฮ่ัองกง / พัฒนาและค้า
ผู้ลิตภัณฑ์์ย์าแปรรูป

ประธีานเจ้ำาหน้าที�การเงิน : บริษัทแอฟฟาเมด เทอราพิวทิคส์ จำ�ากัด ฮ่ัองกง / พัฒนาและค้า
ผู้ลิตภัณฑ์์ย์าแปรรูป

หุ้นสว่นปฏิบัติการ : บริษัท ซีบีซี กรุ๊ป, ฮ่ัองกง / (เดิมคือ C-Bridge Capital) เป็นหนึ�งใน
บริษัทการลงทุนที�มีกาดูแลสุขภาพที�ใหญที่�สุดในเอเชีย์

กรรมการผูู้้จัำดการ
หัวหน้าฝ่่าย์วาณิชธีนกิจำด้านการดูแลสุขภาพ ภูมิภาคเอเชีย์ ย์กเว้นญี�ปุ่น

: บริษัทโนมูระ อินเตอร์แนชั�นแนล, ฮ่ัองกง

ประธีานเจ้ำาหน้าที�ฝ่่าย์พัฒนา ภูมิภาคเอเชีย์แปซิฟิก : บริษัท ดาวิต้า, ประเทศูสิงค์โปร์

ผูู้้จัำดการทั�วไป,ประเทศูจีำน : บริษัท ดาวิต้า, เซี�ย์งไฮ้ั

ความขัด้แยง้ของผลปัรื่ะโยชน์ / การื่มสีิ่ว่นได้้เสิ่ยีพ่เศษั : ไมม่ี

หมาย์เหตุ:  นาย์วีเจำย์์ คาร์วาล เป็นกรรมการที�ไมม่ีสว่นได้เสีย์ในทุกวาระที�เสนอในการประชุมผูู้้ถือหุ้นครั�งนี�
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 8
Attachment No. 8

คำำาชื่่�แจงวิิธี่การัมูอบฉัันที่ะการัลงที่ะเบ่ยนเอกสารัที่่�ตั้้องนำามูาแสด้งในวิันป็รัะชืุ่มู 
การัออกเส่ยงลงคำะแนนและวิิธี่การันับคำะแนนและข้ั�นตั้อนการัเข้้าป็รัะชืุ่มู

คำำาชื่่�แจงวิิธี่การัมูอบฉัันที่ะ
กรณทีี�ผูู้ถื้อหุน้ไมส่ามารถเข้ารว่มประชุมได้ด้วย์ตนเอง สามารถมอบฉันัทะให้กับบุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสีย์งแทนตนได้ โดย์บริษัทฯ ได้จัำดให้มหีนงัสอื 
มอบฉัันทะ 3 แบบ ตามแบบที�กรมพัฒนาธุีรกิจำการค้า กระทรวงพาณิชย์์ได้ก�าหนดไว้ ซึ�งบริษัทฯ ได้จัำดสง่หนังสือมอบฉัันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนี� ส�าหรับหนังสือมอบฉัันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผูู้้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จำากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.megawecare.com  
โดย์หนังสือมอบฉัันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี�

 » แบบ ก. แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่าย์ไมซ่ับซ้อน

 » แบบ ข. แบบที�ก�าหนดราย์การต่างๆ ที�จำะมอบฉัันทะที�ละเอีย์ดชัดเจำนตาย์ตัว

 » แบบ ค. แบบที�ใช้เฉัพาะกรณีผูู้้ถือหุ้นเป็นผูู้้ลงทุนต่างประเทศูและแต่งตั�งให้คัสโตเดีย์น (Custodian) ในประเทศูไทย์เป็นผูู้้รับฝ่ากและดูแลหุ้น

วิธีีการมอบฉัันทะสามารถด�าเนินการได้ดังนี�

) 1 ผูู้ถื้อหุน้อื�นๆ (นอกจำากผูู้้ถือหุน้ที�เป็นผูู้้ลงทุนต่างประเทศูและแต่งตั�งให้คัสโตเดีย์น (Custodian) ในประเทศูไทย์เป็นผูู้้รับฝ่ากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้ 
หนงัสอืมอบฉันัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ�งเพยี์งแบบเดีย์วเท่านั�น โดย์บรษัิทฯ ขอแนะน�าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉันัทะ  
แบบ ข. และระบุการออกเสีย์งในแต่ละระเบีย์บวาระ

) 2 ผูู้้ถือหุ้นที�เป็นผูู้้ลงทุนต่างประเทศูและแต่งตั�งให้คัสโตเดีย์น (Custodian) ในประเทศูไทย์เป็นผูู้้รับฝ่ากและดูแลหุ้น จำะเลือกใช้หนังสือมอบฉัันทะ
แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ�งเพีย์งแบบเดีย์วเท่านั�น

) 3 ผูู้ถื้อหุน้ที�มอบฉันัทะจำะต้องมอบฉันัทะใหผูู้้้รบัมอบฉัันทะเพยี์งราย์เดีย์วเปน็ผูู้เ้ขา้ประชุมและออกเสยี์งลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แย์กจำ�านวนหุน้ให้ 
ผูู้้รับมอบฉัันทะหลาย์คนเพื�อแย์กการลงคะแนนเสีย์งได้

) 4 ผูู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉัันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ หรือมอบฉัันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีราย์ละเอีย์ดปรากฏตาม 
สิ่่�งที่ี�สิ่ง่มาด้้วย 7 หากผูู้้ถือหุ้นเลือกมอบฉัันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะน�าให้ใช้หนังสือมอบฉัันทะแบบ ข. และระบุการ
ออกเสีย์งในแต่ละระเบีย์บวาระ และส่งหนังสือมอบฉัันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉัันทะมายั์งฝ่่าย์สนับสนุนกิจำการองค์กรของบริษัทฯ  
ที� 909 อาคาร แอมเพิลทาวเวอร์ ชั�น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์โทรศูัพท์ +66 (02) 7694222 
ต่อ 4230 เพื�อความสะดวกในการตรวจำเอกสาร จึำงขอความรว่มมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภาย์ในวันที� 28 มีนาคม 2566

) 5 ใหก้รอกขอ้ความใหถ้กูต้องและชดัเจำน และผูู้ม้อบฉันัทะและผูู้ร้บัมอบฉันัทะลงชื�อในหนงัสอืมอบฉันัทะ และปดิอากรแสตมปจ์ำ�านวน 20 บาท พรอ้มทั�ง 
ขีดฆา่ลงวันที�ที�ท�าหนังสือมอบฉัันทะดังกล่าว

) 6 ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบีย์น หนังสือมอบฉัันทะและเอกสารประกอบการมอบฉัันทะ ณ โต๊ะลงทะเบีย์นส�าหรับผูู้้รับมอบฉัันทะ
ในวันประชุม
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การลงที่ะเบีียน

บีริษัที่ฯ จ้ะเปิดให้ ผู้้้ถื่อหุ้น/ผู้้้รับีมอบีฉัันที่ะ ลงที่ะเบีียนเพ่ิ�อเขึ้้าร่วมประชุุมได้ติั�งแติ่เวลา  12.30  น. 
วันที่ี� 5 เมษายน 2566  เป็นติ้นไป ณ ศู้นย์นิที่รรศูการและการประชุุมไบีเที่คบีางนา ห้อง GH203 

ถืนนเที่พิรัติน แขึ้วงบีางนาใติ้ เขึ้ติบีางนา กรุงเที่พิมหานคร ประเที่ศูไที่ย 10260 ติามแผู้นที่ี�แสดง
สถืานที่ี�ประชุุมปรากฏติามสิ�งที่ี�ส่งมาด้วย 10

เอกสารที่ี�ติ้องนำามาแสดงในวันประชุุม

เนื�องจำากบริษัทฯ จำะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบีย์นและนับคะแนนเสีย์ง ดังนั�นจึำงขอให้ผูู้้เข้ารว่มประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบีย์นตาม 
สิ่่�งที่ี�สิ่ง่มาด้้วย 5 และ เอกสารดังต่อไปนี�ต่อเจ้ำาหน้าที� ณ โต๊ะลงทะเบีย์นก่อนการเข้ารว่มประชุม

1.	 กรณีบุีุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผูู้้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมด้วย์ตนเอง

 ใหแ้สดงเอกสารที�สว่นราชการออกใหที้�ย์งัไมห่มดอายุ์ เชน่ บตัรประจำ�าตัวประชาชน บตัรประจำ�าตัวข้าราชการ ใบขบัขี� หรอืหนงัสอืเดินทาง และหากมี 
การเปลี�ย์นชื�อ-นามสกุล ให้ย์ื�นหลักฐานประกอบด้วย์

1.2 กรณีผูู้้ถือหุ้นมอบฉัันทะให้ผูู้้รับมอบฉัันทะเข้ารว่มประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี�

1) หนงัสือมอบฉันัทะซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลาย์มือชื�อของผูู้้มอบฉันัทะและผูู้้รบัมอบฉันัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) ส�าเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้มอบฉัันทะ ซึ�งผูู้้มอบฉัันทะได้ลงลาย์มือชื�อรับรองส�าเนาถูกต้อง

3) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้รับมอบฉัันทะ

2.	 กรณีนิีิติิบุุคคล

2.1 กรณีผูู้้แทนนิติบุคคลของผูู้้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมด้วย์ตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี�

1) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้แทนนิติบุคคล

2) ส�าเนาหนังสือรับรองการจำดทะเบีย์นนิติบุคคลของผูู้้ถือหุ้นซึ�งรับรองส�าเนาถูกต้องโดย์ผูู้้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูู้้แทน
นิติบุคคล ซึ�งเป็นผูู้้เข้ารว่มประชุมมีอ�านาจำกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูู้้ถือหุ้น

2.2 กรณีผูู้้ถือหุ้นมอบฉัันทะให้ผูู้้รับมอบฉัันทะเข้ารว่มประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี�

1) หนงัสือมอบฉันัทะซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลาย์มือชื�อของผูู้้มอบฉันัทะและผูู้้รบัมอบฉันัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) ส�าเนาหนังสือรับรองการจำดทะเบีย์นนิติบุคคลของผูู้้ถือหุ้นซึ�งรับรองส�าเนาถูกต้องโดย์ผูู้้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูู้้แทน
นิติบุคคล ซึ�งลงนามในหนังสือมอบฉัันทะมีอ�านาจำกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูู้้ถือหุ้น

3) ส�าเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้แทนนิติบุคคล และลงลาย์มือชื�อรับรองส�าเนาถูกต้อง

4) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้รับมอบฉัันทะ
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3.	 กรณีีการมอบุฉัันิทะของผู้้�ถืือหุุ้�นิที�เป็็นิผู้้�ลงทุนิต่ิางป็ระเทศและแต่ิงตัิ�งใหุ้�คัสโติเดียนิ	 (Custodian)	 ในิป็ระเทศไทยเป็็นิผู้้�รับุฝากและ 
ดแ้ลหุุ้�นิ	ได�แต่ิงตัิ�งผู้้�รบัุมอบุฉัันิทะติามหุ้นัิงสือมอบุฉัันิทะแบุบุ	ค.	ใหุ้�แสดงเอกสารดังนิี�

3.1 เอกสารหลักฐานจำากคัสโตเดีย์น (Custodian)

1) หนงัสือมอบฉันัทะแบบ ค. ซึ�งได้กรอกขอ้ความถกูต้องครบถ้วน และลงลาย์มอืชื�อของผูู้ม้อี�านาจำกระท�าการแทนของคัสโตเดีย์น (Custodian) 
ซึ�งเป็นผูู้้มอบฉัันทะ และผูู้้รับมอบฉัันทะ และติดอากรแสตมป์ครวถ้วนแล้ว

2) หนังสือย์ืนย์ันว่าผูู้้ลงนามในหนังสือมอบฉัันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุีรกิจำคัสโตเดีย์น (Custodian)

3) ส�าเนาหนังสือรับรองการจำดทะเบีย์นนิติบุคคลของคัสโตเดีย์น (Custodian) ซึ�งรบัรองส�าเนาถูกต้องโดย์ผูู้้มอี�านาจำกระท�าการแทนของคัสโตเดีย์น 
(Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูู้้มีอ�านาจำกระท�าการแทนของคัสโตเดีย์น (Custodian) ซึ�งลงนามในฐานะผูู้้มอบฉัันทะมีอ�านาจำ
กระท�าการแทนคัสโตเดีย์น (Custodian)

4) ส�าเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้มีอ�านาจำกระท�าการแทนของ คัสโตเดีย์น (Custodian) และลงลาย์มือ
ชื�อรับรองส�าเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจำากผูู้้ถือหุ้น

1) หนังสือมอบอ�านาจำจำากผูู้้ถือหุ้นให้คัสโตเดีย์น (Custodian) เป็นผูู้้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉัันทะแทน

2) ส�าเนาหนังสือรับรองการจำดทะเบีย์นนิติบุคคลของผูู้้ถือหุ้นซึ�งรับรองส�าเนาถูกต้องโดย์ผูู้้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูู้้แทน
นิติบุคคล ซึ�งลงนามในหนังสือมอบอ�านาจำมีอ�านาจำกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูู้้ถือหุ้น

3) ส�าเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้แทนนิติบุคคลและลงลาย์มือชื�อรับรองส�าเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจำากผูู้้รับมอบฉัันทะ

ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ย์ังไมห่มดอายุ์ตามข้อ 1.1 ของผูู้้รับมอบฉัันทะ

4. กรณีีผู้้�ถืือหุุ้�นิซึ่่�งมิได�มีสัญชาติิไทยหุ้รือเป็็นินิิติิบุุคคลที�จััดตัิ�งข่�นิติามกฎหุ้มายต่ิางป็ระเทศ	 (แล�วแต่ิกรณีี)	 โดยเอกสารที�จััดทำาเป็็นิภาษาอื�นิ 
นิอกจัากภาษาไทยหุ้รือภาษาอังกฤษ	 จัะติ�องจััดทำาคำาแป็ลภาษาอังกฤษแนิบุมาพร�อมกันิด�วย	 และใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นิหุ้รือผู้้�แทนินิิติิบุุคคลของ 
ผู้้�ถืือหุุ้�นิ	(แล�วแต่ิกรณี)ี	รบัุรองสำาเนิาความถื้กติ�องของคำาแป็ล
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับีคะแนน

. 1 หนึ�งหุ้นมีหนึ�งเสีย์ง

. 2 ผูู้้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วย์ตนเอง และผูู้้รับมอบฉัันทะตามหนังสือมอบฉัันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสีย์งลงคะแนนเพีย์งอย์า่งใดอย์า่งหนึ�ง 
คือ เห็นด้วย์ ไมเ่ห็นด้วย์ หรือ งดออกเสีย์ง โดย์ไมส่ามารถแบง่แย์กคะแนนเสีย์งในแต่ละวาระ

. 3 ผูู้้รับมอบฉัันทะจำากผูู้้ลงทุนต่างประเทศูและแต่งตั�งให้คัสโตเดีย์น (Custodian) ในประเทศูไทย์เป็นผูู้้รับฝ่ากและดูแลหุ้นซึ�งใช้หนังสือมอบฉัันทะ
แบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสีย์งในแต่ละวาระได้

. 4 เจ้ำาหน้าที�จำะแจำกบัตรลงคะแนน ณ จุำดลงทะเบีย์นให้เฉัพาะ (1) ผูู้้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วย์ตนเอง (2) ผูู้้รับมอบฉัันทะตามหนังสือมอบฉัันทะแบบ ก.  
และ (3) ผูู้้รับมอบฉัันทะตามหนังสือมอบฉัันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที�ผูู้้มอบฉัันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉัันทะให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมี 
สิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร โดย์ไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสีย์งในหนังสือมอบฉัันทะ โดย์เจ้ำาหน้าที�จำะไม่แจำก
บัตรลงคะแนนให้แก่ผูู้้รับมอบฉัันทะในกรณีที�ผูู้้มอบฉัันทะได้มีค�าสั�งระบุการลงคะแนนเสีย์งมาในหนังสือมอบฉัันทะแล้ว และจำะบันทึกคะแนน
เสีย์งตามที�ระบุในหนังสือมอบฉัันทะตั�งแต่เวลาที�ผูู้้รับมอบฉัันทะลงทะเบีย์นเข้ารว่มประชุม

. 5 ในการลงคะแนนเสยี์งในแต่ละวาระ (ย์กเว้นวาระที� 6 พจิำารณาและอนมุติัการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และวาระที� 7 พจิำารณา
และอนุมัติเพิ�มจำ�านวนกรรมการบริษัทจำาก 10 ท่าน เป็นจำ�านวน 11 ท่าน โดย์แต่งตั�ง ดร. นิธีินาถ สินธุีเดชะ เข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ เพิ�มเติม) ประธีานในที�ประชุมจำะสอบถามว่ามีผูู้้ใดไม่เห็นด้วย์หรืองดออกเสีย์งหรือไม่ และขอให้ท�าเครื�องหมาย์ในช่อง  ไม่เห็นด้วย์ 
หรือ  งดออกเสีย์ง ในบัตรลงคะแนน และให้ย์กมือขึ�นเพื�อให้เจ้ำาหน้าที�ด�าเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื�อน�าไปตรวจำนับ โดย์ในการนับคะแนน
เสีย์งในวาระเหล่านี�บริษัทฯ จำะใช้วิธีีหักคะแนนเสีย์งที�ไมเ่ห็นด้วย์ งดออกเสีย์ง และบัตรเสีย์ ออกจำากจำ�านวนเสีย์งทั�งหมด และส่วนที�เหลือจำะถือว่า
เป็นคะแนนเสีย์งที�เห็นด้วย์ ส�าหรับผูู้้ที�ออกเสีย์งเห็นด้วย์ในวาระเหล่านี� ขอให้ท�าเครื�องหมาย์ในช่อง  เห็นด้วย์ ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่ 
เจ้ำาหน้าที�หลังเสร็จำสิ�นการประชุม

. 6 ส�าหรับวาระที� 6 พิจำารณาและอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และวาระที� 7 พิจำารณาและอนุมัติเพิ�มจำ�านวนกรรมการ
บรษัิทจำาก 10 ท่าน เป็นจำ�านวน 11 ท่าน โดย์แต่งตั�ง ดร. นธิีนิาถ สนิธุีเดชะ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ�มเติมนั�น เพื�อการปฏิบติั
ใหเ้ปน็ไปตามขอ้แนะน�าแนวทางที�ดีในการจัำดประชุมผูู้้ถือหุน้ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์แ์ละตลาดหลักทรัพย์ ์เจ้ำาหน้าที�จำะเก็บ
บัตรลงคะแนนจำากผูู้้ที�ถือบัตรลงคะแนนทั�งในกรณีเห็นด้วย์ ไม่เห็นด้วย์ และงดออกเสีย์ง ทั�งนี� จำะมีการลงคะแนนเลือกตั�งผูู้้ที�ได้รับการเสนอชื�อ
ให้เป็นกรรมการเป็นราย์บุคคล แต่เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสีย์ง จำะเก็บบัตรลงคะแนนของผูู้้ที�ไมเ่ห็นด้วย์หรืองดออกเสีย์งก่อน  
จำากนั�นจึำงจำะเก็บบัตรลงคะแนนของผูู้้ที�เห็นด้วย์

. 7 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธีานในที�ประชุมจำะเปิดโอกาสให้ผูู้้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที�เกี�ย์วข้องกับวาระนั�นๆ ตามความเหมาะสม 
โดย์ขอให้ผูู้้เข้าร่วมประชุมที�ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้ำงชื�อและนามสกุลให้ที�ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิด
เห็นทุกครั�ง

. 8 มติของที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นจำะต้องประกอบด้วย์คะแนนเสีย์งดังต่อไปนี�

1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน

2) กรณอืี�นๆ ซึ�งมกีฎหมาย์หรอืขอ้บงัคับบรษัิทก�าหนดไว้แตกต่างจำากกรณปีกติ มติของที�ประชุมจำะเปน็ไปตามที�กฎหมาย์หรอืขอ้บงัคับนั�นก�าหนด 
ทั�งนี� บรษัิทฯ ได้ระบุไว้เปน็หมาย์เหตใุนแต่ละระเบยี์บวาระในหนงัสอืเชญิประชุมว่ามติในแต่ละวาระจำะต้องได้รบัการอนมุติัด้วย์คะแนนเสยี์ง
เท่าใด

3) หากคะแนนเสีย์งเท่ากันให้ประธีานในที�ประชุมออกเสีย์งเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสีย์งต่างหากเป็นเสีย์งชี�ขาด

4) ผูู้้ถือหุ้นหรือผูู้้รับมอบฉัันทะใดมีสว่นได้เสีย์เป็นพิเศูษในเรื�องใดโดย์เฉัพาะ ห้ามมิให้ออกเสีย์งในเรื�องนั�น

. 9 การนับคะแนนเสีย์งจำะกระท�าทันทีและประธีานในที�ประชุมจำะแจ้ำงผู้ลการนับคะแนนให้ที�ประชุมทราบทุกวาระ
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ขั้นตอนการเข้าประชุม

กรณีมาด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนสำหรับ
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

จุดตรวจเอกสาร

โต๊ะลงทะเบียนสำหรับ
ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ดำเนินการประชุมตามลำดับ
วาระการประชุม

เก็บบัตรลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ
และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย

และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน และ
เอกสารส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
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ขึ้้อบีังคับีฉับีับีคัดย่อขึ้อง บีริษัที่ เมก้า ไลฟ์ไ์ซึ่แอ็นซึ่์ จ้ำากัด (มหาชุน) 
ที่ี�เกี�ยวกับีการประชุุมผู้้้ถื่อหุ้น

1. การประชุุมผู้้้ถื่อหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัำดให้มีการประชุมผูู้้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�าปีภาย์ในสี� (4) เดือน นับแต่วันสิ�นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผูู้ถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจำากวรรคหนึ�ง ให้เรยี์กว่าการประชุมวิสามญั โดย์คณะกรรมการจำะเรีย์กประชุมผูู้ถื้อหุน้เปน็การประชุมวิสามญั
เมื�อใดก็ได้สุดแต่จำะเห็นสมควร

ผูู้้ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อย์กว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจำ�านวนหุ้นที�จำ�าหนา่ย์ได้ทั�งหมด หรือผูู้้ถือหุ้นจำ�านวนไมน่้อย์กว่าย์ี�สิบห้า (25) คน 
ซึ�งมหีุน้นับรวมกันได้ไมน่อ้ย์กว่าหนึ�งในสบิ (1/10) ของจำ�านวนหุน้ที�จำ�าหนา่ย์ได้ทั�งหมดจำะเข้าชื�อกันท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยี์กประชุม
ผูู้ถื้อหุน้เปน็การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุู้ลในการที�ขอใหเ้รยี์กประชุมไว้ให้ชดัเจำนในหนงัสอืดังกล่าวด้วย์ ในกรณเีชน่นี� คณะ
กรรมการต้องจัำดให้มีการประชุมผูู้้ถือหุ้นภาย์ในหนึ�ง (1) เดือน นับแต่วันที�ได้รับหนังสือนั�นจำากผูู้้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรีย์กประชุมผูู้้ถือหุน้ ให้คณะกรรมการจัำดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมโดย์ระบุสถานที� วัน เวลา ระเบีย์บวาระการประชุม และเรื�องที�จำะเสนอต่อ
ที�ประชุมพรอ้มด้วย์ราย์ละเอีย์ดตามสมควร โดย์ระบุให้ชดัเจำนว่าเป็นเรื�องที�จำะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุติั หรือเพื�อพิจำารณา แล้วแต่กรณ ีรวมทั�ง 
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจัำดสง่ให้ผูู้ถื้อหุน้และนาย์ทะเบีย์นทราบไม่นอ้ย์กว่าเจ็ำด (7) วันก่อนวันประชุม ทั�งนี� ให้ลงโฆษณา 
ค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไมน่้อย์กว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไมน่้อย์กว่าสาม (3) วัน

ทั�งนี� สถานที�ที�จำะใช้เป็นที�ประชุมจำะอยู์ใ่นจัำงหวัดอันเป็นที�ตั�งส�านักงานใหญข่องบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจำะก�าหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผูู้้ถือหุ้น ต้องมีผูู้้ถือหุ้นและผูู้้รับมอบฉัันทะจำากผูู้้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไมน่้อย์กว่าย์ี�สิบห้า (25) คน หรือไมน่้อย์กว่ากึ�งหนึ�ง
ของจำ�านวนผูู้้ถือหุ้นทั�งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย์กว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจำ�านวนหุ้นที�จำ�าหน่าย์ได้แล้วทั�งหมดจึำงจำะครบเป็น 
องค์ประชุม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูู้้ถือหุน้ครั�งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จำ�านวนผูู้้ถือหุน้ซึ�งมาเข้ารว่มประชุมไมค่รบเป็นองค์ประชุม 
ตามที�ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากว่าการประชุมผูู้้ถือหุ้นได้เรีย์กนัดเพราะผูู้้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูู้้ถือหุ้น
นั�นมิใชเ่ป็นการเรีย์กประชุมเพราะผูู้้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม ่และในกรณีนี�ให้สง่หนังสือนัดประชุมไปย์ังผูู้้ถือหุ้นไมน่้อย์กว่าเจ็ำด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั�งหลังนี�ไมบ่ังคับว่าจำะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ใหป้ระธีานกรรมการเป็นประธีานที�ประชุมผูู้ถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธีานกรรมการไม่อยู์ใ่นที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได้ ให้รองประธีาน
กรรมการเป็นประธีานในที�ประชุม ถ้าไมม่ีรองประธีานกรรมการ หรือมีแต่ไมอ่ยู์ใ่นที�ประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือก 
ผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธีานในที�ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสยี์งลงคะแนนในที�ประชุมผูู้้ถือหุ้น ใหถื้อว่าหุ้นหนึ�ง (1) มเีสยี์งหนึ�ง (1) และผูู้ถื้อหุน้คนใดมสีว่นได้เสีย์เปน็พเิศูษในเรื�องใด ผูู้ถื้อหุน้คนนั�น 
ไมม่สีทิธีอิอกเสยี์งลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจำากการออกเสีย์งเลือกตั�งกรรมการ และมติของที�ประชุมผูู้ถื้อหุน้จำะต้องประกอบด้วย์คะแนนเสีย์ง 
ดังต่อไปนี�

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสีย์งข้างมากของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสีย์งเท่ากัน ให้ประธีานในที�ประชุม
ออกเสีย์งเพิ�มขึ�นอีกเสีย์งหนึ�ง (1) เป็นเสีย์งชี�ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี� ให้ถือคะแนนเสีย์งไม่น้อย์กว่าสามในสี� (3/4) ของจำ�านวนเสีย์งทั�งหมดของผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิีออกเสีย์ง 
ลงคะแนน

(ก) การขาย์หรือโอนกิจำการของบริษัททั�งหมดหรือบางสว่นที�ส�าคัญให้แก่บุคคลอื�น

(ข)  การซื�อหรือรับโอนกิจำการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท

(ค) การท�า แก้ไข หรือย์กเลิกสัญญาเกี�ย์วกับการให้เชา่กิจำการของบริษัททั�งหมดหรือบางสว่นที�ส�าคัญ การมอบหมาย์ให้บุคคลอื�นใดเข้า
จัำดการธุีรกิจำของบริษัทหรือการควบรวมกิจำการกับบุคคลอื�นโดย์มีวัตถุประสงค์เพื�อการแบง่ผู้ลก�าไร ขาดทุนกัน

(ง)  การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธีิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จำ)  การเพิ�มหรือลดทุนจำดทะเบีย์นของบริษัท

(ฉั) การเลิกบริษัท 

(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ)  การควบรวมกิจำการบริษัทกับบริษัทอื�น



41

สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 9
Attachment No. 9

ข้อ 36. กิจำการที�ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นสามัญประจำ�าปีพึงเรีย์กประชุมมีดังนี�

(1) รับทราบราย์งานของคณะกรรมการที�แสดงถึงกิจำการของบริษัทในรอบปีที�ผู้า่นมา

(2) พิจำารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน

(3) พิจำารณาอนุมัติจัำดสรรเงินก�าไร และการจ่ำาย์เงินปันผู้ล

(4) พิจำารณาเลือกตั�งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�พ้นจำากต�าแหนง่ตามวาระ 

(5) พิจำารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจำารณาแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีและก�าหนดจำ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจำการอื�นๆ

2. คณะกรรมการ

ข้อ 15. ใหบ้รษัิทมคีณะกรรมการของบรษัิทเพื�อด�าเนนิกิจำการของบรษัิท ประกอบด้วย์กรรมการอย์า่งนอ้ย์เจ็ำด (7) คน โดย์กรรมการไมน่อ้ย์กว่ากึ�งหนึ�ง 
(1/2) ของจำ�านวนกรรมการทั�งหมดจำะต้องมีถิ�นที�อยู์ใ่นประเทศูไทย์

กรรมการบริษัทจำะเป็นผูู้้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้

ข้อ 16. ให้ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นเลือกตั�งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์์ และวิธีีการดังต่อไปนี�

(1) ผูู้้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสีย์งเท่ากับหนึ�ง (1) หุ้นต่อหนึ�ง (1) เสีย์ง 

(2) ผูู้้ถือหุ้นแต่ละคนจำะใช้คะแนนเสีย์งที�มีอยู์่ทั�งหมดตาม (1) เลือกตั�งบุคคลเดีย์วหรือหลาย์คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที�เลือกตั�งบุคคล
หลาย์คนเป็นกรรมการ จำะแบง่คะแนนเสีย์งให้แก่ผูู้้ใดมากน้อย์เพีย์งใดไมไ่ด้

(3) บุคคลที�ได้รับคะแนนเสีย์งสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผูู้้ได้รับเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจำ�านวนกรรมการที�จำะพึงมีหรือจำะพึงเลือกตั�งในครั�ง
นั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รบัการเลือกตั�งในล�าดับถัดลงมามคีะแนนเสยี์งเท่ากันเกินจำ�านวนกรรมการที�จำะพงึมหีรอืจำะพงึเลือกตั�งในครั�งนั�น 
ให้ประธีานที�ประชุมเป็นผูู้้ออกเสีย์งชี�ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผูู้้ถือหุน้สามัญประจำ�าปีทกุครั�ง ให้กรรมการออกจำากต�าแหน่งจำ�านวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจำ�านวนกรรมการ ถ้าจำ�านวนกรรมการ
จำะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดย์จำ�านวนใกล้ที�สุดกับสว่นหนึ�งในสาม (1/3)

กรรมการซึ�งพ้นจำากต�าแหนง่ อาจำได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหนง่อีกได้

กรรมการที�จำะต้องออกจำากต�าแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภาย์หลังจำดทะเบีย์นบริษัทนั�น ให้จัำบสลากกัน สว่นปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู์่
ในต�าแหนง่นานที�สุดนั�นเป็นผูู้้ออกจำากต�าแหนง่

ข้อ 20. ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นอาจำลงมติให้กรรมการคนใดออกจำากต�าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย์คะแนนเสีย์งไมน่้อย์กว่าสามในสี� (3/4) ของ
จำ�านวนผูู้้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธีิออกเสีย์ง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อย์กว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจำ�านวนหุ้นที�ถือโดย์ผูู้้ถือหุ้นที�มาประชุม
และมีสิทธีิออกเสีย์ง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธีิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจำากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี�ย์ประชุม บ�าเหน็จำ โบนัส หรือผู้ลประโย์ชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื�น ตามที�ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นจำะพิจำารณาและลงมติด้วย์คะแนนเสีย์งไมน่้อย์กว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�านวนเสีย์งทั�งหมดของผูู้้ถือหุ้น
ซึ�งมาประชุม โดย์อาจำก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเปน็จำ�านวนแนน่อนหรอืวางเปน็หลักเกณฑ์์เฉัพาะ และจำะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีู้ล
ตลอดไปจำนกว่าที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นจำะมีมติเปลี�ย์นแปลงเป็นอย์่างอื�นก็ได้ นอกจำากนี� กรรมการบริษัทมีสิทธีิได้รับเบี�ย์เลี�ย์งและสวัสดิการต่างๆ 
ตามระเบีย์บของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ�งจำะไม่กระทบกระเทือนสิทธีิของกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งมาจำากพนักงานหรือลูกจ้ำางของบริษัทในอันที�จำะได้รับ 
ค่าตอบแทนและผู้ลประโย์ชน์ในฐานะที�เป็นพนักงานหรือลูกจ้ำางของบริษัท

3. เงินปันผู้ลและเงินสำารอง
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ข้อ 44.  ห้ามจ่ำาย์เงินปันผู้ลจำากเงินประเภทอื�นนอกจำากเงินก�าไร ในกรณีที�บริษัทย์ังมีย์อดขาดทุนสะสมอยู์ ่ห้ามมิให้จ่ำาย์เงินปันผู้ล

เงินปันผู้ลนั�นให้แบง่ตามจำ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธีิและก�าหนดให้หุ้นบุริมสิทธีิได้รับเงินปันผู้ลแตกต่าง
จำากหุ้นสามัญ ให้จัำดสรรเงินปันผู้ลตามที�ก�าหนดไว้ โดย์การจ่ำาย์เงินปันผู้ลต้องได้รับอนุมัติจำากที�ประชุมผูู้้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจำจ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลให้แก่ผูู้้ถือหุ้นได้เป็นครั�งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทมีผู้ลก�าไรสมควรพอที�จำะท�าเช่นนั�น และเมื�อได้
จ่ำาย์เงินปันผู้ลระหว่างกาลแล้ว ให้ราย์งานการจ่ำาย์เงินปันผู้ลดังกล่าวให้ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นทราบในการประชุมผูู้้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ำาย์เงินปันผู้ลให้กระท�าภาย์ในหนึ�ง (1) เดือน นับแต่วันที�ที�ประชุมผูู้้ถือหุ้น หรือที�ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั�งนี� ให้แจ้ำง
เป็นหนังสือไปย์ังผูู้้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ำาย์เงินปันผู้ลนั�นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไมน่้อย์กว่าสาม (3) วันด้วย์

ข้อ 45.  บรษัิทต้องจัำดสรรก�าไรสทุธีปิระจำ�าปสีว่นหนึ�งไว้เปน็ทนุส�ารองไมน่อ้ย์กว่ารอ้ย์ละหา้ (5) ของก�าไรสทุธีปิระจำ�าปี หกัด้วย์ย์อดเงินขาดทนุสะสมย์กมา  
(ถ้ามี) จำนกว่าทุนส�ารองนี�จำะมีจำ�านวนไมน่้อย์กว่าร้อย์ละสิบ (10) ของทุนจำดทะเบีย์น

4. การบีัญชุี การเงิน และการสอบีบีัญชุี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัำดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจำ�าป ีเพื�อพิจำารณาอนมุติัและคณะกรรมการต้องจัำดให้มผีูู้ส้อบบญัชตีรวจำสอบงบดลุและงบก�าไรขาดทนุนั�นใหเ้สร็จำก่อนที�จำะน�าเสนอ
ต่อที�ประชุมผูู้้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัำดสง่เอกสารดังต่อไปนี�ไปให้ผูู้้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูู้้ถือหุ้นสามัญประจำ�าปี

(1) ส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที�ผูู้้สอบบัญชีตรวจำสอบแล้ว พร้อมทั�งราย์งานการตรวจำสอบบัญชีของผูู้้สอบบัญชี และ

(2) ราย์งานประจำ�าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื�อประกอบราย์งาน

ข้อ 43. ผูู้้สอบบัญชีมีหน้าที�เข้ารว่มประชุมในการประชุมผูู้้ถือหุ้นของบริษัททุกครั�งที�มีการพิจำารณางบดุล บัญชีก�าไรขาดทุน และปัญหาเกี�ย์วกับบัญชี
ของบรษัิทเพื�อชี�แจำงการตรวจำสอบบญัชต่ีอผูู้้ถือหุน้ และใหบ้ริษัทจัำดสง่ราย์งานและเอกสารทั�งหมดของบรษัิทที�ผูู้้ถือหุ้นจำะพงึได้รบัในการประชุม
ผูู้้ถือหุ้นครั�งนั�นแก่ผูู้้สอบบัญชีด้วย์
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แบีบีฟ์อร์มขึ้อรับีแบีบี 56-1 One Report ประจ้ำาปี 2565 
 (รายงานประจ้ำาปี) ในร้ปแบีบีหนังส่อ

(โปรดกรอกราย์ละเอีย์ดในแบบฟอร์ม และ น�าสง่ทางโทรสารหมาย์เลข 02 393 7629 หรือ อีเมล์ investor@megawecare.com)

เรีย์น  ฝ่่าย์นักลงทุนสัมพันธี์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้ำา..........................................................................................................................................................................................................................

เปน็ผูู้้ถือหุน้ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำ�ากัด (มหาชน) โดย์ถือหุน้จำ�านวนทั�งสิ�น...........................................................................................................หุน้ 

มีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำ�าปี 2565 (ราย์งานประจำ�าปี) ของบริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�ากัด (มหาชน) ในรูปแบบหนังสือ โดย์
ขอให้จัำดสง่ไปย์ังชื�อของข้าพเจ้ำาตามที�อยู์ด้่านล่างนี�

ที�อยู์ ่เลขที�.........................................หมู.่...........................................................ซอย์...........................................................................................................

ถนน..........................................................................................................แขวง/ต�าบล.......................................................................................................

เขต/อ�าเภอ........................................................................................................จัำงหวัด........................................................................................................

รหสัไปรษณีย์.์.................................................................................................โทรศัูพท์.........................................................................................................

       ลงชื�อ ....................................................................................................................
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March 03, 2023

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023

To: Shareholders of Mega Lifesciences Public Company Limited

Enclosure: 1.   Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022;

2. Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) in QR Code;

3. Documents for Consideration of Agenda Items Nos. 6 and 7: Roles and Responsibility of Board of Directors of the 
Company and Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors;

4. Documents for Consideration of Agenda Items Nos. 6 and 7: Nomination Process and Definitions of Independent 
Directors and Audit Committee;

5. Registration Form (Please bring the completed form for meeting registration);

6. Proxy Form A, Form B and Form C;

7. Profiles of Independent Director who may be appointed as proxy in Annual General Meeting of Shareholders of 2023;

8. Guideline for the appointment of proxy, registration, documents to be presented on the meeting date, voting procedures 
and votes counting and meeting procedures; 

9. Extracted Articles of Association of the Company relevant to Shareholders’ Meeting;

10. Venue Map; and

11. Requisition Form for the Hard Copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report).

Notice is hereby given by the Board of Directors (the “Board”) of Mega Lifesciences Public Company Limited (the “Company”) that  
the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (the “Meeting”) shall be held on Wednesday 5 April 2023 at 2:00 p.m., at GH203 Room, 
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. The Board has 
set the date of determining the names of shareholders who shall be entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2023  
(Record Date) on March 9, 2023.

The Meeting shall also be broadcasted via the Company’s website at (www.megawecare.com); however, this Meeting is not an electronic 
meeting. Thus, we suggest the shareholders to consider appointing the independent directors who have no conflict of interests and 
whose name as listed and detailed in Enclosure 7, as their proxy to attend the Meeting and cast votes on their behalf. However, if the 
shareholder or proxies intend to be present at the Meeting, it is advised to contact the Company at Corporate Management Support Section  
at 909, Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok, 10260, Telephone No.+66(02)7694222 Ext.4230.

In this regard, the Company would like to request shareholders to submit their proxies to the Company within March 28, 2023, or attending 
the 2023 Annual General Meeting of Shareholders at the date, place and time mentioned above, to consider the following agenda items:

Agenda Item No. 1	 Message	from	the	Chairman	and	Chief	Executive	Officer	to	the	Meeting.

Agenda Item No. 2 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 
of 2022 held on April 5, 2022

Purpose and Rationale: 

The Company has prepared the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders according to Section 96 of the Public Limited 
Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the “PLCA”), as detailed in Enclosure 1. The Meeting is proposed to certify the Minutes of 
the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022, as detailed in Enclosure 1.

The Board’s Opinion:  

The Board considered that the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022 was correctly and 
completely recorded and deemed appropriate to propose to the Meeting to certify the said minutes. The Board also considered that the 
agenda for certifying previous minutes in any future shareholders’ meeting shall no longer be required to be approved by the shareholders’ 
meeting as it is not required by law.

Voting: 

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, 
excluding the abstained votes from the calculation base.
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Agenda Item No. 3 To acknowledge the report on the result of the Company’s and its subsidiaries’ 
business operations for the year ended December 31, 2022.

Purpose and Rationale: 

The Company has prepared the Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report in QR Code) and sent to the shareholders together with the 
notice of this Meeting and posted on the Company’s website.

The Meeting is proposed to acknowledge the report on the result of the Company’s and its subsidiaries’ business operations for the year 
ended December 31, 2022, as appeared in the Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report), which has been posted on the Company’s website  
(www.megawecare.com) and as detailed in Enclosure 2.

The Board’s Opinion:  

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to acknowledge the report on the result of the Company’s and its subsidiaries’ 
business operations for the year ended December 31, 2022.

Voting: 

This agenda is for acknowledgement and no casting of vote.

Agenda Item No. 4	 To	consider	and	approve	the	statements	of	financial	position	and	profit	and	 loss	
statements of the Company for the year ended December 31, 2022

Purpose and Rationale: 

According to Section 112 of the PLCA and Articles 39 and 40 of the Company’s Articles of Association, a public company is required 
to prepare an audited statements of financial position and profit and loss statements for submission to the shareholders’ meeting for 
consideration and approval.

The Meeting is proposed to consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for 
the year ended December 31, 2022, as audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd., the Company’s auditor, reviewed by the Audit Committee 
and approved by the Board, as appeared in the Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report), as detailed in Enclosure 2.

The financial highlight of the statements of financial position and profit and loss statements of the Company are as follows:

(Unit: Million Baht)

Description
Consolidated Financial Statements Company’s Financial Statements

2022 2021 2022 2021

Total Assets  14,646.4 13,271.7  7,491.5 6,569.8

Total Liabilities  5,869.7 5,246.6  1,068.8 956.0

Total Equity  8,776.7 8,025.1  6,422.7 5,613.8

Total Revenues  15,766.7 14,300.9  5,860.6 5,014.9

Net Profits for the Year  2,240.0 1,940.9  2,187.0 1,634.0

Net Profits Attributable to:

Owners  2,241.5 1,946.8  2,187.0 1,634.0

Non-controlling interests  (1.5) (5.9)  0.0  0.0

Issued and Paid Up capital 435.9 435.9 435.9 435.9

Issued & Paid Up capital (No. of Share) 871.9 871.9 871.9 871.9

Earnings per share (Thai Baht) 2.57 2.23 2.51 1.87

The Board’s Opinion:  

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the statements of financial position and profit and loss 
statements of the Company for the year ended December 31, 2022, as audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd., reviewed by the Audit 
Committee, and approved by the Board.
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Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, 
excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 5 To acknowledge the interim dividend paid during year 2022 and to consider and 
approve	the	allocation	of	profit	and	payment	of	final	dividend	of	Baht	0.85	per	share	
according to the operation results in the year ended December 31, 2022

Purpose and Rationale: 

According to Section 116 of the PLCA and Article 45 of the Articles of Association of the Company, the Company is required to set aside 
as a legal reserve at least 5% of its net earnings in that particular year after deducting retained loss brought forward (if any) until such 
legal reserve reaches 10% of the registered capital. The legal reserve of the Company has already reached 10% of the registered capital 
as required by the PLCA and Articles of Association of the Company.

With regards to the interim dividend paid during the year 2022, pursuant to Section 115 of the PLCA and Article 44 of the Articles of 
Association of the Company, the Board may pay interim dividend to the shareholders from time to time if the Company has profit to 
justify such payment; after the interim dividend have been paid, the matter shall be reported to the shareholders at the next meeting. 
The Meeting is therefore proposed to acknowledge the payment of the interim dividend already paid in 2022 in the total amount of Baht  
653.90 million which has already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.75 per share. Such dividend has been paid from 
accumulated profit and operation results of the Company for the fiscal year ended June 30, 2022. The Company paid the interim dividend 
to the shareholders on 9 September 2022 (the “Interim Dividend”)

Dividend Payment Policy

The Company has a policy to pay dividends in the amount of not less than 25%of the annual net profit after deduction of corporate 
income tax and appropriation of statutory reserves as stated in the Articles of Association of the Company and related laws. However, 
the dividend payment for each year may vary depending on the business operations, financial condition, investment plan and the need 
for working capital for business operations and expansion as well as other relevant factors.

Allocation of Profit for Final Dividend Payment

The operating results for the fiscal year ended December 31, 2022 show that the Company has net income after corporate income tax 
(financial statements on a standalone basis) in the amount of Baht 2,187.0 million and net profit after corporate income tax (financial 
statements on a consolidated basis) in the amount of Baht 2,241.5 million. The legal reserve of the Company has already reached 10% of 
the registered capital as required by the PLCA and the Articles of Association of the Company. Thus, the Company deemed it appropriate 
to pay the dividend for the fiscal year ended December 31, 2022 to the shareholders in the total amount of not exceeding Baht 1,394.99 
million or equivalent to 63.8% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 62.2% 
of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) which is in line with the dividend payment 
policy of the Company in the rate of not less than 25 percent of the net profit of the Company.

As the Company has paid the Interim Dividend of Baht 653.90 million to the shareholders during the year 2022, the Company will pay the 
rest dividend for the year ended December 31, 2022 in the amount of not exceeding Baht 741.08 million.

Therefore, the Company shall pay the dividend from the accumulated profits and operation results for the fiscal year ended on December 
31, 2022 in the remaining amount up to Baht 741.08 million, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares at Baht 
0. 85 per share (eighty five satang per share) (the “Final Dividend”). In this regard, the Company shall pay the Final Dividend at the rate 
of 68.2% of the operation result of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022 and the retained earnings as of December 
31, 2021, which is exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (BOI) and 31.8 % of the Final 
Dividend will be paid from the Company’s operating results for year ending 31 December, 2022 and retained earnings as at 31 December, 
2021 subject to corporate income tax of 20%, the shareholder will be subject to a withholding tax of 10%.

Therefore, the Final Dividend which will be paid from net profit with 0% Corporate Income Tax due to BOI privilege in the amount of Baht 
505.68 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings subject to corporate income tax of 20% will be in 
the amount of Baht 235.40 million pursuant to the following details:

- The Final Dividend of Baht 0.58 per share, paid from the net profit and retained earnings, which is exempted from corporate 
income tax according to the Board of Investment (BOI) privilege, the shareholder will not be subject to withholding tax and not 
entitled to a tax credit.

- The Final Dividend of Baht 0.27 per share paid from net profits and retained earnings subject to corporate income tax of 20%, 
the shareholders will be subject to a withholding tax of 10% and can be credited 20/ 80 of the dividend.
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Dividend details

Year 2022 Year 2021

No. of Shares DPS 
(Thai Baht  
per share)

Total 
(Thai Baht)

No. of Shares DPS 
(Thai Baht  
per share)

Total 
(Thai Baht)

Interim Dividend 871,869,508 0.75 653,902,131 871,869,508 0.52 453,372,144

Final Dividend 871,869,508 0.85 741,089,082 871,869,508 0.86 749,807,777

Total Dividend 871,869,508 1.60 1,394,991,213 871,869,508 1.38 1,203,179,921

In this regard, the shareholders who are disqualified to receive the dividend under the law will not be entitled to this dividend payment. 
Moreover, the right to receive dividend is uncertain as it has not been approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Therefore, the Meeting is proposed to acknowledge the 2022 interim dividend payment and consider and approve the allocation of profit 
for the payment of Final Dividend according to the operation results for the year ended December 31, 2022, as follows:

1. to acknowledge the Interim Dividend payment in the total amount of Baht 653.90 million, which were paid to shareholders 
on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.75 per share. Such dividend has been paid from accumulated profit and operation 
results of the Company for the fiscal year ended June 30, 2022. The Company paid the interim dividend to the shareholders on 
9 September 2022.

2. to approve the allocation of the profit according to the operation results in the year ended December 31, 2022 to distribute the 
dividend in the total amount of not exceeding Baht 1,394.99 million; or equivalent to 63.8% of the annual net profit after corporate 
income tax (financial statements on a standalone basis) and 62.2% of the annual net profit after corporate income tax (financial 
statements on a consolidated basis) which is in line with the dividend payment policy of the Company in the rate of not less than 
25 percent of the net profit of the Company after deduction of corporate income tax and legal reserve.

3. to approve the payment of the Final Dividend from the operation results for the fiscal year ended December 31, 2022 and retained 
earnings as of December 31, 2021 in the remaining amount of not exceeding Baht 741.08 million (total dividend in item (2) less 
Baht 653.90 million the interim dividend payment in item (1) already paid in 2022) equivalent to the rate of Baht 0.85 per share, 
which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares to those shareholders whose names appear on the Record 
Date for determining the names of shareholders who shall be entitled to receive dividend on March 9, 2023 and set the payment 
date of the dividend as April 24, 2023; and

4. to authorize either Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and/or Mr. Thomas Abraham, Chief Financial Officer (CFO) 
 to do all such acts and deeds as may be required to consummate the payment of such dividend as stated above.

The Board’s Opinion:  

The Board deemed appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the 2022 interim dividend payment for the fiscal year ended 
December 31, 2022 as mentioned above and deemed appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the allocation of 
the profit from the operation results in the fiscal year ended December 31, 2022 and the retained earnings as of December 31, 2021 
to distribute the Final Dividend, as well as, the granting of authority to either Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and/or  
Mr. Thomas Abraham, Chief Financial Officer (CFO) to do take such actions necessary for such dividend payment.

Voting: 

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, 
excluding the abstained votes from the calculation base

Agenda Item No. 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those 
who must retire by rotation

Purpose and Rationale: 

According to the Sections 70 and 71 of the PLCA and Articles 16 and 17 of the Articles of Association of the Company, at least one-third 
of the total number of directors must retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders in each year, and if the number 
of directors cannot be divided into three, the closest number to one-third shall retire and the retired directors are eligible for re-election.
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In this regard, the Company deems appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the election of three (3) directors 
who will retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 and are recommended to be re-appointed for another 
term of office, as follows:
(1) Mr. Thor Santisiri; Independent Director (at present), Member of Audit Committee (at present), Chairperson of Remuneration  

   Committee (with effect from April 5, 2023)
(2) Mr. Kirit  Shah;   Director and Member of Remuneration Committee
(3) Ms. Sameera Shah; Director

The Nomination Committee’s Opinion

Nomination Committee (by the Directors who have no conflict of interest) had reviewed the qualifications of these three (3) directors 
who will retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 and is of the opinion that these three (3) directors, 
who have passed Nomination Committee screening test and have availability to perform their duties as directors of the Company, are 
knowledgeable, competent, experienced, and skillful in the benefit to the Company’s operations and have full qualifications and do not 
have any prohibited characteristics under the PLCA, the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the relevant 
regulations. Moreover, to take a position of independent director, such director nominated as an independent director can provide the 
opinion freely and accordance with relevant rules and regulations. In addition, the candidates also possess the qualifications in accordance 
with the Company’s policy, which is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and 
the Stock Exchange of Thailand. 

One independent director is selected to resume their directorship for another term, the continue term of directorship shall be 13 years 
in total, which the Nomination Committee and the Board have considered and viewed that director is still qualified under the relevant 
laws in relation to tenancy of the independent director position. Moreover, during the directorship term, this independent director has 
good performance, using knowledge, expertise and work experiences related to the Company’s industry for providing suggestions which 
is beneficial for determining strategies and business operation policy of the Company. Furthermore, their contribution is beneficial for 
the Company. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Meeting to appoint this director who will retire by rotation to resume 
its directorship for another term.

In addition, the Company also gave an opportunity for the shareholders to propose the names of the persons to be consider to be appointed 
as the directors from October 1, 2022 to January 31, 2023 by disclosing through the electronic system of the Stock Exchange of Thailand, 
including through an announcement on the Company’s website, however, no shareholders proposed other persons for the position.

For more information, please refer to Roles and Responsibility of Board of Directors of the Company and Profiles of Nominated Candidates 
for the Election of New Directors, and the Nomination Process and Definition of Independent Directors and Audit Committee which have 
been posted on the Company’s website, and sent to the shareholders together with the notice of this Meeting, as detailed in Enclosure 3  
and Enclosure 4, respectively.

The Board’s Opinion:  

After a prudent and careful consideration, the Board (by the directors having no conflict of interest) deemed appropriate to propose the 
Meeting to consider and approve the re-election of the three (3) retiring directors, as recommended by the Nomination Committee and 
approved by the Board, as follows:
(1) Mr. Thor Santisiri; Independent Director, Member of Audit Committee, Chairperson of Remuneration Committee (Enclosure 3.1)
(2) Mr. Kirit  Shah;   Director and Member of Remuneration Committee (Enclosure 3.2)
(3) Ms. Sameera Shah; Director (Enclosure 3.3)

Voting: 

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, 
excluding the abstained votes from the calculation base. (In the consideration of appointing directors in replacement of those retiring 
by rotation, the Company will conduct the consideration and approval on an individual basis.)

Agenda Item No. 7 To consider and approve the increase of number of the Company’s directors from  
10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new 
independent director of the Company

Purpose and Rationale: 

The Company deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the increase of number of the company’s directors 
from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company.
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The Nomination Committee’s Opinion

Nomination Committee (by directors who have no conflict of interest) had reviewed the qualifications of Dr. Nithinart Sinthudeacha and 
is of the opinion that Dr. Nithinart Sinthudeacha, who has passed Nomination Committee screening test and have availability to perform 
her duties as director of the Company, is knowledgeable, competent, experienced, and skillful in the benefit to the Company’s operations 
and has full qualifications and does not have any prohibited characteristics under the PLCA, the Securities and Exchange Act B.E. 2535 
(1992) (as amended) and the relevant regulations. Moreover, to take a position of independent director, Dr. Nithinart Sinthudeacha  
can provide the opinion freely and accordance with relevant rules and regulations. In addition, the candidate also possesses the qualifications 
in accordance with the Company’s policy, which is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand.

In addition, the Company also gave an opportunity for the shareholders to propose the names of the persons to be consider to be appointed 
as the directors from October 1, 2022 to January 31, 2023 by disclosing through the electronic system of the Stock Exchange of Thailand, 
including through an announcement on the Company’s website, however, no shareholders proposed other persons for the position.

For more information, please refer to Roles and Responsibility of Board of Directors of the Company and Profiles of Nominated Candidates 
for the Election of New Directors, and the Nomination Process and Definition of Independent Directors and Audit Committee which have 
been posted on the Company’s website, and sent to the shareholders together with the notice of this Meeting, as detailed in Enclosure 3.4  
and Enclosure 4, respectively.

The Board’s Opinion:  

After a prudent and careful consideration, the Board (by Directors who have no conflict of interest) carefully considered and screened 
the qualifications of Dr. Nithinat Sinthudecha and deemed it appropriate to propose to the Meeting to consider and appoint Dr. Nithinart 
Sinthudeacha as the independent director of the Company.

In this respect, if Dr. Nithinart Sinthudeacha has been appointed as an independent director of the Company by the shareholders’ 
meeting, Dr. Nithinart Sinthudeacha shall also be appointed as Member of Nomination Committee and Chairperson of Sustainability, Risk 
Management and Corporate Governance Committee(1) having details pursuant to the resolution of the Board of Directors’ Meeting of the 
Company No. 1/2023 on 23 February 2023 which resolved to reorganize the sub-committees with effect from completion of the Meeting.(2) 

Remarks:  (1)  That is, the appointment of Dr. Nithinart Sinthudeacha as a Member of Nomination Committee and a Chairperson of 
Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee  is subject to consideration and approval of 
appointment of Dr. Nithinart Sinthudeacha as an independent director of the Company required to be made by the 
Meeting.

 (2)  In this regard, pursuant to the resolution of the Board of Directors’ Meeting of the Company No. 1/2023 on 23 February 2023,  
(i) the Nomination Committee, (ii) the Remuneration Committee, and (iii) the Sustainability, Risk Management and 
Corporate Governance Committee shall be cancelled, and those three sub-committees shall be reorganized as follows.

  (i) Nomination Committee
   Mr. Vijay Karwal,    Independent Director, Chairperson of Nomination Committee
   Mr. Alan Kam,    Independent Director, Member
   Dr. Nithinart Sinthudeacha,   Independent Director, Member
  (ii) Remuneration Committee
   Mr. Thor Santisiri,    Independent Director, Chaiperson of Remuneration Committee
   Mr. Kirit Shah, Director,   Member
   Mr. Vivek Dhawan,    CEO, Director, Member
  (iii) Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
    Dr. Nithinart Sinthudeacha,   Independent Director, Chairperson of Sustainability, Risk Management  
       and Corporate Governance Committee
   Mr. Vivek Dhawan,    CEO, Director, Member 
   Mr. Thomas Abraham,   CFO, Director, Member

In this respect, the three sub-committees shall perform their duties in accordance with their relevant charters with effect 
from April 5, 2023.

Voting: 

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, 
excluding the abstained votes from the calculation base.
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Agenda	Item	No.	8 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration

Purpose and Rationale: 

According to Section 90 of the PLCA and Article 22 of the Articles of Association of the Company, the directors shall be entitled to 
remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, retirement pensions, bonuses or other benefits in other 
forms as approved by the shareholders meeting, by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the number of the shareholders attending 
the meeting.

The Remuneration Committee’s Opinion:

The Remuneration Committee had considered and determined the directors’ remuneration by using the current applicable criteria to 
consider the remuneration from the size of business and the responsibilities of the Board in comparison with other companies with the 
same range of market capitalization and listed on the Stock Exchange of Thailand. The Remuneration Committee then recommended 
that the remuneration remain unchanged except for Mr. Thor Santisiri who is eligible for additional remuneration of Baht 264,600  
per annum due to his additional responsibility as Chairperson of Remuneration Committee in replacement of Mr. Vijay Karwal (with effect 
from April 5, 2023) and to be paid  quarterly. In this respect, the proposed amount is the total remuneration of the directors with no other 
remuneration and benefits.

The Board’s Opinion:  

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2023 
as recommended by Remuneration Committee, and approved by the Board to be paid on quarterly basis as follows:

Annual Remuneration5

(Baht per Annum)

Name of Director
2023

(Proposed)
2022 2021 2018 to 2020

Mr. Mechai Viravaidya2 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,100,000

Mr. Alan Kam 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,500,000

Mr. Vijay Karwal3 1,146,600 1,146,600
1,146,600

-

Mr. Manu Sawangjaeng3 - - 1,092,000

Mr. Thor Santisiri6 1,146,600 882,000 882,000 840,000

Mr. Kirit Shah 661,500 661,500 661,500 630,000

Mr. Ishaan Shah 661,500 661,500 661,500 630,000

Ms. Sameera Shah 661,500 661,500 661,500 630,000

Mr. Shiraz Erach Poonevala 661,500 661,500 661,500 630,000

Mr. Vivek Dhawan1 - - - -

Mr. Thomas Abraham1 - - - -

Dr. Nithinart Sinthudeacha4 1,146,600 - - -

Remarks: 1. Mr. Vivek Dhawan and Mr. Thomas Abraham, both declined to receive remuneration.
 2.  On behalf of Mr. Mechai Viravaidya, the Company pays the remuneration to the Mechai Pattana School towards 

scholarships.
 3.  Mr. Manu Sawangjaeng resigned on May 12, 2021 and Mr. Vijay Karwal joined on his position since May 13, 2021 with 

same remuneration and responsibilities. The remuneration history has been reflected for analysis for the position of 
Independent Director, Chairperson of Nomination and Remuneration Committee and Member of Audit Committee.

 4. Subject to appointment of Dr. Nithinart Sinthudeacha as Independent Director of the Company as required to be 
considered and approved by the Meeting on April 5, 2023 pursuant to Agenda Item No. 7 above, Dr. Nithinart Sinthudeacha 
would also be appointed as Member of Nomination Committee and as Chairperson of Sustainability, Risk Management 
and Corporate Governance Committee by virtue of the resolution of the Board of Directors’ Meeting of the Company  
No. 1/2023 on 23 February 2023, with effect from April 5, 2023.

 5. Remuneration of Board members is as per roles and responsibilities and each role has been assigned the following 
remuneration:
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  a) Remuneration as Board Member:  Baht 661,500 per annum
  b) Remuneration for Independent Director as Member of one or more Committee:  Baht 220,500 per annum
  c) Remuneration for Independent Director as Chair of Committee:  Baht 264,600 Per annum
  d) Remuneration for Independent Director as Chair of Board: Baht 1,543,500 Per annum
  e) Remuneration for Independent Director as Vice-Chair of Board: Baht 428,400 Per annum
 6. Remuneration is same as previous year except for Mr. Thor Santhisiri who is eligible for additional remuneration of 

Baht 264,600 per annum due to his additional responsibility as Chair of Remuneration Committee in replacement of 
Mr. Vijay Karwal (with effect from April 5, 2023).

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a vote of not less than two-thirds of the shareholders who attend the meeting, 
including the abstained votes in the calculation base.

Agenda Item No. 9 To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai  
Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended 
December 31, 2023

Purpose and Rationale: 

Under Section 120 of the PLCA and Article 36(6) of the Articles of Association of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders 
shall appoint the auditors and determine the audit fee of the Company in each year. In appointing the auditor, the former auditor may 
be re-appointed.

The Audit Committee’s Opinion:

The Audit Committee had considered the qualifications of four auditors in terms of their performance and independence, as well as, the 
remuneration, and expressed their opinions to the Board to propose the appointment of Ms. Sureerat Thongarunsang, CPA Registration 
No. 4409, or Ms. Vilaivan Pholprasert, CPA Registration No. 8420, or Mr. Chokechai Ngamwutikul  CPA Registration No. 9728, or Mr Sumate 
Jangsamsee CPA Registration No. 9362 from KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the auditor of the Company for the year 2023. The Audit 
Committee also proposed that the 2023 audit fee should be amounted to Baht 4.96 million and other expenses as per actual but not 
exceeding 5% of the audit fee.

In addition, none of the proposed auditors have given opinion on the Company’s financial statements for more than seven years.  
Therefore, all of the proposed auditors possess the qualifications as required by the Notification of Capital Market Supervisory Board  
No. Tor Jor. 44/2556 re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to the Financial Status and Operating 
Results of the Company issuing the Securities (as amended).

None of the auditors whose names were proposed has any relationship with nor interest in the Company, subsidiaries, management, major 
shareholders or the related persons of such persons and, therefore, they are independent to audit and give opinion on the Company’s 
financial statements.

The proposed auditors will also audit all subsidiaries of the Company in Thailand.

The Board’s Opinion:  

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai 
Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended December 31, 2023, as reviewed and recommended 
by the Audit Committee, and approved by the Board, and one of the following auditors may audit and provide opinions on the Company 
financial statements for the year ended December 31, 2023

No. Name-Surname CPA Registration Number Number of Years Signed Financial 
Statements / Number of Years of 

Being Auditor of the Company

1 Ms. Sureerat Thongarunsang 4409 1 /7 Years

2 Ms. Vilaivan Pholprasert 8420 - / 7Years

3 Mr. Chokechai Ngamwutikul 9728 - / 7Years

3 Mr. Sumate Jangsamsee 9362 - / 7Years

In addition, in the case, the aforementioned auditors are unable to perform their duties, KPMG Phoomchai Audit Ltd. shall be authorized 
to appoint any of the firm’s qualified auditors to audit and give opinion to the financial statements of the Company.
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 1
Attachment No. 1

The Board also deemed appropriate to propose that the Meeting to consider and approve the remuneration for 2023 quarterly reviews 
and annual audit which is illustrated in the table below:

Types of Fees 2023
(Million Baht)

(Proposed)

2022 
(Baht million)

2021
(Baht million)

2020
(Baht million)

The Company

1. Audit Fee
- Annual audit fee and quarterly review fee
- Increase (%) 
- One time fee for review of acquisitions

4.96
6.0

-

4.68
-
-

4.68
-
-

4.68
2.9

0.25

Total Audit Fee 4.96 4.68 4.68 4.93

2. Non-Audit Fee 0.92 0.98 0.98 1.10

Subsidiary 

1. Audit Fee
- Annual audit fee and quarterly review fee
- Increase (%) 

5.79
4.0

5.57
-

5.57
1.3

5.49
3.0

2. Non-Audit Fee - - - -

Grand Total

 Audit Fee 10.75 10.25 10.25 10.42

 - Increase (%) 4.8 - (1.7) 5.5

 Non-Audit Fee 0.92 0.98 0.98 1.10

Voting: 

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, 
excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives from 46 
items to 47 items and the amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum 
of Association to be in line with the Company’s objectives amendment.

Purpose and Rationale: 

In order for the Company to be able to carry out businesses relating to laboratory services and product research services to be in line with 
the Company’s business plan, it is necessary to amend the Company’s objectives from 46 items to 47 items, pursuant to the following details:

The 1 additional objective is as follows:

Item 47 To carry on the business of providing laboratory services related to research, analysis and chemical, physical, 
microbial testing to be used in industry, agriculture, livestock, fishery, cropping, animal husbandry, production 
of agricultural products, food production, cosmetic production inventing or making medicines, manufacture of 
medical instruments and equipment for detecting toxins or residues in agricultural products or such goods, and 
provide production and product testing services industry, agriculture, food production, cosmetics, medicines, 
medical equipment and devices and various products, and issuing a certificate for acknowledgment for the benefit 
or registration for all government agencies, state enterprises, public and private organizations, institutions, 
individuals, juristic persons and various establishments, both domestically and internationally as well as translating 
copies of analytical and testing reports

as well as to consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the 
Company’s objectives amendment pursuant to the following details:

Existing Clause:   Clause 3.  The Company’s objectives shall be 46 items, having details as per the attached Form BorMorJor. 002

Proposed Amendment:  Clause 3.  The Company’s objectives shall be 47 items, having details as per the attached Form BorMorJor. 002.
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The Board’s Opinion:

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the 
amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association pursuant to the above-mentioned details.

In this respect, please note that when the Company proceeds with registering the amended objectives with a public company registrar, 
there may be necessary revision(s) to the wordings as requested by the registrar. Accordingly, to facilitate the registration, it was also 
appropriate to propose the Meeting to consider and authorize the Board, the Company’s employees, or the authorized representatives 
of the Company to amend, add, revise, delete or cancel any and all statements as requested by the registrar.

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a vote of not less than three-fourths of the shareholders who attend the meeting 
and are entitled to vote, including the abstained votes in the calculation base.

The shareholders, who are collectively holding at least 1% of the Company’s total issued shares, are entitled to propose agenda for the 
Annual General Meeting of Shareholders of 2023 during the period from October 1, 2022 to January 31, 2023. The Company published such 
criteria on the Company’s website as well as announced the news through the website of the Stock Exchange of Thailand. Nonetheless, 
there was no shareholder proposing any agenda.

The shareholders are recommended to study the registration procedure and to prepare all documents that are required to present on 
the meeting date, and to study the voting and meeting procedures as detailed in Enclosure 8. The Company will conduct the meeting in 
accordance with the meeting procedure as detailed in Enclosure 8 and the Company’s Articles of Association as detailed in Enclosure 9.

The shareholder who wishes to obtain a printed copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) can fill in and send the completed 
Requisition Form for the Hard Copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) (as appeared in Enclosure 11) to Corporate Management 
Support Section of the Company. The Company will arrange to send a printed copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) to the 
interested shareholders’ address accordingly.

In order to protect the rights and interests of the shareholders in the event that any shareholder is unable to attend the meeting and 
would like to appoint the Company’s Independent Director as their proxy to attend the meeting and cast votes on his/her behalf, the 
shareholders can appoint the Independent Director of the Company as per the details in Enclosure 7 and deliver Proxy Form B, as appeared 
in Enclosure 6 together with the supporting documents to Company’s Corporate Management Support Section at No. 909, 10th floor, 
Ample Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260. For convenience of reviewing the documents, 
please kindly have the documents arrived the Company within March 28, 2023.

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to be carried out smoothly 
and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting attendance from 12:30 p.m. onwards at GH203 Room, Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. Thus, we suggest 
the shareholders to consider appointing the independent directors as their proxy to attend the meeting and cast votes on their behalf. 
The Company will use the Barcode system to facilitate the registration and votes counting in this meeting; therefore, the shareholders 
and proxies are requested to present the Registration Form, Enclosure 5 and other supporting documents as detailed in Enclosure 8 at 
the Registration Desk.

Yours sincerely,
Mega Lifesciences Public Company Limited

Mr. VivekDhawan

Chief Executive Officer

Corporate Management Support Section

Tel	+66	(02)	7694222	ext	4230

Fax	+	66	(02)	7694244
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Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Mega Lifesciences Public Company Limited
Date, Time and Venue

This meeting was held on 5 April 2022 at 14.00 hours, at Cashmere Room, Avani Sukhumvit Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd, PrakanongNua, 
Watthana, Bangkok 10260, Thailand.

Start of the Meeting

Ms. Tananya Pipitwanitchakan, the master of ceremony (the “MC”), welcomed the shareholders to the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders of Mega Lifesciences Public Company Limited (the“Company”) (the“Meeting”) and introduced to the Meeting the directors, 
auditors, advisors, corporate secretaries and the company that handled the vote counting.  The MC also informed the Meeting that there 
were 28 shareholders presented at the Meeting with combined shares of 138,592, and there were  583 proxies with 673,586,127 shares. 
This totaled to 611 shareholders with 673,724,719  shares equivalent to 77.2736 percent of  871,869,508 total issued shares of the 
Company, which constitutes the quorum pursuant to the laws and the Articles of Associations of the Company.

The MC then informed the Meeting that the Company has provided translation devices for foreign shareholders and that the Company 
arranged the invitation to the Meeting and inform the shareholders regarding this Meeting via three methods: (i) the Company has 
delivered the invitation noticeto the Meeting to all shareholders by registered mail, (ii) the Company has published the invitation both in 
Thai and English to the Meeting on newspapers and (iii) the Company has announced the Meeting on the Company’s website 30 days prior 
to the Meeting. The MC then notified the Meeting of the procedures of the Meeting, the rules on voting and the detail of each agenda.

The MC informed the Meeting that the representatives from Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited will be acting as a witness during 
the process of votes counting for transparency and good governance purposes. Moreover, the Company also invited any shareholders to 
be a witness for votes counting. However, no shareholder volunteered to be a witness for votes counting. 

Directors present at the Meeting (80 percent)

1. Mr. Alan Kam Independent Director, Chairman of Audit Committee, Member of Nomination Committee, 
Chairman of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

2. Mr. Thor Santiisiri Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of Nomination Committee, 
Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

3. Mr. Kirit Shah Director and Member of the Remuneration Committee

4. Mr. Ishaan Shah Director

5. Ms. Sameera Shah Director

6. Mr. Shiraz Erach Poonevala Director

7. Mr. Vivek Dhawan Executive Director, Chief Executive Officer and Member of Remuneration Committee

8. Mr. Thomas Abraham Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and 
Corporate Governance Committeer

Directors not present at the Meeting

1. Mr. Mechai Viravaidya Chairman of the Board and Independent Director

2. Mr. Vijay Karwal Independent Director, Member of Audit Committee, Chairman of Nomination Committee and 
Chairman of Remuneration Committee

Advisors presented at the Meeting

Auditor KPMG Phoomchai Audit Ltd.

Ms. Orawan Chunhakitpaisan

Ms. Sureerat Thongarunsang

Ms. Achanan Srinoppong 

Ms. Thanvarat Lekrungruangkit

Legal Advisor and  Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited

Independent Vote Counters   Ms. Phatamol Phisitbuntoon

 Ms. Chanakan Luksanasorn



55

สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 1
Attachment No. 1

Company Secretary, Deputy Director of Finance and Vote Counters

Company Secretary  Ms. Sujintana Boonworapat

Deputy CFO Mr. Manoj Gurbuxani

Vote Counting Company OJ International Co., Ltd.

As Mr. Mechai Viravaidya, Chairman of the Board and Independent Director, is unable to attend the Meeting due to health condition and 
the meeting of the Board of Directors have appointed Khun Alan Kam as a Vice-Chairman.

Pursuant to Section 104 of the Public Companies Act B..E. 2535 and Article 34 of the Company’s Articles of Association, the Chairman of 
the board shall preside over a meeting of shareholders. In the case where the chairman of the board is not present or is unable to perform 
the duty, a vice chairman, if any, shall preside over the meeting. Therefore, in this Meeting Khun Alan Kam presided as the chairman of 
the Meeting and would read the Chairman’s speech and to perform the responsibilities of the Chairman of the Meeting (“Chairman”).

Before the Chairman declared the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be duly convened, the MC 
explainedproedures for the Meeting, voting procedures and details on each meeting agenda as follows:

 1. To vote in each agenda, voters would have as many votes as the number of shares he held or the number of shares 
he had proxy. One share would be equal to one vote and no vote shall be divisible, except, he is a proxy holding Proxy 
Form C as a custodian of foreigner investors.

  The proxies holding Proxy Form B. which the proxy grantor has specified the voting in the proxy form must cast their 
votes as directed by the proxy grantor, in one of the following manners, i.e. approve, disapprove or abstain.

 2. The officer will distribute the voting cards at the registration desk only to (1) the shareholders attending the meeting 
in person, (2) the proxies appointed by using Proxy Form A., and (3) the proxies appointed by using Proxy Form B. and 
Form C. in case the grantor has specified in the proxy form that the proxy shall have the right on his/her behalf to 
consider and approve independently as the proxy deems appropriate. 

  The officer will not distribute the voting cards to the proxies in the case the grantors have already specified the voting 
in the proxy forms, and will record the votes as specified in the proxy forms when the proxies register for the meeting 
attendance.

 3. Before casting the votes in each agenda, the Chairman of the Meeting will give opportunity to the meeting attendees 
to inquire on the issues related to such agenda as appropriate. In this regard, the meeting attendee who wishes to 
inquire, please notify name and surname and the position as a shareholder or proxy to the Meeting.

 4. In counting the votes for each agenda, the Company will use the barcode to facilitate the shareholders,  the Company 
will use the method of deducting the disapproved votes, abstained votes and the invalid voting cards from all of the 
votes. The remaining votes will be deemed as the approved votes. The Company will collect the voting ballots from 
the shareholders who vote “disapprove” and “abstained votes” only (except for Agenda 6: To consider the election 
of Directors to replace those who must retire by rotation, the Company will collect every ballot, the Company will 
correcot the voting ballots from the shareholders who vote “approve” after the shareholders vote “disapprove” and 
and “abstained votes”). The shareholders who vote “approve” shall return the ballots to the officers after the Meeting 
is adjourned.

 5. In case that some shareholders or proxies would like to leave the meeting early, please return your voting ballots to 
the officers before you leave. For the accurated vote counting, the officers will record your votes in to each agenda.

 6. The votes counting will be conducted immediately and the Chairman of the Meeting will inform the voting results to 
the Meeting for every agenda. The total votes counted would be a result of votes exercised by shareholders attending 
the meeting themselves and those attending it by proxy.

  In case of the tied votes, the Chairman of the Meeting shall have an additional vote as the casting vote.
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 7. The resolution in each agenda will be as the following:

  Agenda  1, and 3 are for acknowledgement and no casting of vote 

  Agenda 2, 4, 5, 6, and 8 must be approved by a majority of the shareholders who attend the Meeting and cast their 
votes, excluding the abstained votes from the calculation base. 

  Agenda 7 must be approved by a vote of not less than two-thirds of the shareholders who attend the Meeting, including 
the abstained votes in the calculation base.

 8. Any votes cast in the following manner shall be considered invalid:

  1) A ballot card that is filled with more than one mark in the space provided;

  2) A ballot card that casts a vote expressing a conflict of intent;

  3) A ballot card with a vote that has been crossed out with no signature affix;

  4) A ballot card that casts a vote exceeding the number of voting right to which the shareholder is entitled.

 9. A shareholder who wishes to correct his/her vote should cross out the exiting vote on the voting ballot and affix  
his/her signature thereto and please sign your signature in the voting card with a pen.

The Chairman declared the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be duly convened and started the Meeting 
as follows.

Agenda No. 1	 Message	from	the	Chairman	and	Chief	Executive	Officer	to	the	Meeting

The Chairman welcomed the shareholders to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, mentioned the situation of Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) in the past 2 years and informed the Meeting that the Company has not stopped developing and producing the 
products such as supplement vitamins which help strengthen immune systems and health for people. Currently, the Company has not 
stopped the development and the effort to help society with the policy to take care of business allies - environmentally friendly business. 
The Company emphasized the use of energy from solar cells and tried to reduce wastes for community whereby the Company has Wellness 
We Care Center foundation situated in Muak Lek District operate this task.

Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and Chief Coach (“Mr. Vivek”) thanked every shareholders attending the Meeting and 
informed the Meeting as follows:

Mr. Vivek gave a welcoming remarks and thanked the shareholders and consumers for believing in the Company, as well as any relevant 
persons supporting the business of the Company which led to the increase of sales volumes. Mr.Vivek informed the Meeting that in 
2021, the sales volume of the Company increased by THB 14,000 million or approximately 12.3%, the increase rate of the Company’s 
brand sales volumeis approximately 18% the revenues and profits of the Company rose by THB 1,900 – 1,940 million or approximately  
39.8 – 40%, mainly because 1) of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and 2) the Company’s brand has been in the market for a long time 
and there are a lot of branches with both of new and existing products which the Company has done the marketing for years and when 
there is a spread of COVID-19, people started to take better care of their health and started to consume Vitamins C, D and zinc, which 
are the product of the Company, and Eugica product, which is the brand in Vietnam and the Company sells them in various countries. 
Moreover, in 2021, the Company launched 16 new, not the existing, products in Thailand and worldwide where the Company works. For 
this year, the Company has a plan to launch 13 new products and the total number of products that the Company is developing, under the 
registration, starting to be launched and starting to be sold are approximately 176 products, which are medicine and supplements, as the 
Company has business in both units i.e. Pharmaceutical Healthcare PFC and Consumer Healthcare. At present, the Company increased new 
unit i.e. Natural Healthcare which will sell entirely natural products e.g. Baby Natura, DR.DRINK, which are the goods recently launched 
and their sources are natural plant-based, and most of the products will be health products. In 2022 and 2023, the Company will launch 
new products in these 3 units.

The Company has spent proceeds for plant development of approximately THB 140 million. For this year and the next two years, 
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the Company has a plan to invest THB 625 million, whereby THB 414 million will be invested in the plant in Bang Pu where the Company 
expanded and relocated its plant to invest in the manufacturing of liquid line products, solid tablets and powders that the Company develops 
and in Indonesia, the Company has a plan to invest approximately THB 165 million in expanding the plant for manufacturing soft capsules 
and other forms of capsule in Indonesia since the Company started to register numerous products according to the policy in Indonesia 
which requires the Company to manufacture the products in Indonesia for 5 years and now the Company is in the preparation process.

Apart from what the Chairman mentioned above, the Company has the policy to help society by the wellness center of the Company 
located in Muak Lek District to teach people to take care of their health, Mor Sant (Doctor Sant) YouTube Channel, programs for Thai 
people and staffs of the Company to know how to be strong, healthy without having to depend on medicine under the name of “Good 
Health by Yourself”. For this year, the Company has another goal to try seriously, which is to become Thailand Sustainability Investment 
(THSI), whereby the Company expects that the filing of documents will be ready within this year and the Company will be in the THIS and 
ESG index of Thailand next year as the Company operates numerous sustainability-related businesses by being environmentally conscious, 
socially responsible and administering according to corporate governance principle (Environmental, Social and Governance orESG). In this 
regard, Mr.Vivek exemplified business operations of the Company in various countries which are environmentally conscious and socially 
responsible, including the provision of health information for customers via online channels and We Care application of Mega.

Remarks: This agenda is for acknowledgement. Therefore, there is no casting of votes. 

Agenda No. 2 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 
of 2021 held on 5 April 2021

The MC informed the Meeting that pursuant to Section 96 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the “PLCA”), 
a public company is required to prepare minutes of shareholders meeting. The Board considered that the Minutes of the 2021 Annual 
General Meeting of Shareholders held on 5 April 2021 were correctly and completely recorded and deemed appropriate to propose to 
the Meeting to certify the said minutes.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this 
regard, the shareholders provided the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Basant Kumar Dugar  shareholder present in person provided opinion that the Company should inform the shareholders that 
after the minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders is finished, the shareholders will have 
right to object or request the correction of the minutes within 14 – 30 days for the transparency and good 
governance of the Company.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to vote. 

The Meeting considered and resolved to approve the Minutes of 2021 AnnualGeneral Meeting of Shareholders held on 5 April 2021, as 
proposed with the following voting results:

Shareholders Voting Numbers of Votes Accounting for Percent

Approve 674,143,316 100.0000

Disapprove 0 0.0000

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Abstain 0 -

Voided 0 -

Remark: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their 
votes, excluding the abstained votes,as the calculation base.

In this agenda, there were additional 12 shareholders and/or proxy holders attending the Meeting, holding 418,597 shares; therefore, 
there were 623 shareholders and/or proxy holders attending the Meeting, holding 674,143,316 shares in total.
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Agenda No. 3 To acknowledge the report on the result of the Company’s and its subsidiaries’ 
business operations for the year ended 31 December 2021

Ms. Sujintana informed the Meeting that the Company has prepared the Form 56-1 One Report 2021 (Annual Report) and sent to the 
shareholders (in the form of QR Code)  together with the notice of this Meeting and posted on the Company’s website. 

In this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to acknowledge the report on the result of the Company’s and its 
subsidiaries’ businessoperations for the year ended 31 December 2021.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this 
regard, the shareholders provides the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Kamphon Assawasiriwilat, a proxy, asked whether the executives of the Company viewed the upward trend of vitamin consumption 
over the past year or the past few years from COVID-19 as a short-term trend or continuing trend and whether 
the Company has a plan to do M&A or not.

Mr. Vivek clarified that the Company does not have a plan to do M&A as there is no business that interests the 
Company or is suitable for the business of the Company. While the reason why the Company used to purchase 
a company in Indonesia was that it was suitable for the Company and the Company wished to expand the 
business in Indonesia as the Company cannot import the products into Indonesia. Currently, the Company 
is interested in investing in the regions that the Company does not have its own brand, the Company is thus 
more interested in purchasing brand.

 For the past two years, vitamin consumption has increased from Coronavirus Disease (COVID-19) in certain 
regions, not all regions. Besides, the Company still has other products in which the consumers’ interests have 
increased as the Company has built the brand for more than 20 – 30 years. During the spread of COVID-19, 
people go to hospital less often, the sales volume of disinfectant and antibiotic medicine has dropped as 
a result. However, the Company is still able to continuously sell the medicine which is required to be taken 
constantly for chronic diseases or the medicine which is required to be taken continually such as medicine 
for cardiovascular disease and antihypertensives, since the products of the Company have been popular 
in the market for more than 30 years and as most of the products of the Company are medicine and are 
entrustedproducts. 

 In the future, the Company hopes that people will be more interested in their health because of COVID-19 
since if there are no underlying or chronic diseases, risk to be infected with the disease or necessity to be 
admitted to the hospital will be less. Therefore, people will focus on their health more. Nevertheless, vitamin 
and supplementary food consumption trend will decrease after a while as people may consume it because 
of the fear to be infected with the disease (fear factor) or some people may exercise more instead of taking 
medicine or vitamin. Such trend will still be good but not as great as during the spread of COVID-19 for the 
past few years.

Remark: This agenda is for acknowledgment. Therefore, there is no casting of votes. 

Agenda No. 4	 To	consider	and	approve	the	statements	of	financial	position	and	profit	and	 loss	
statements of the Company for the year ended 31 December 2021

Ms. Sujintana informed the Meeting that according to Section 112 of the PLCA and Article 40 of the Company’s Articles of Association, 
a public company is required to prepare an audited statement of financial position and profit and loss statement for submission to the 
shareholders’ meeting for consideration and approval.
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Ms. Sujintana summarized material items of the statement of financial position and profit and loss statement for the year ended  
31 December 2021, audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd., the Company’s auditor, reviewed by audit committee and approved by 
Company’s the Board of Directors to the Meeting as follows:

(Unit: Million Baht)

Description Consolidated Financial Statements Company’s Financial Statements

2021 2020 2021 2020

Total Assets 13,271.7 11,556.8 6,569.8 5,669.3

Total Liabilities 5,246.6 4,577.9 956.0 758.2

Total Equity 8,025.1 6,978.9 5,613.8 4,911.2

Total Revenues 14,300.9 12,643.1 5,014.9 4,027.8

Net Profits for the Year 1,940.9 1,388.4 1,634.0 1,072.9

Net Profits Attributable to:

Owners 1,946.8 1,392.7 1,634.0 1,072.9

Non-controlling interests (5.9) (4.3) 0.0 0.0 

Issued and Paid Up capital 435.9 435.9 435.9 435.9

Issued & Paid Up capital (No. of Shares) 871.9 871.9 871.9 871.9

Earnings per share (Thai Baht) 2.23 1.60 1.87 1.23

In 2021, the Company had:

• Total assets were 13,271.7 million Baht

• Total liabilities were 5,246.6 million Baht.

• Total equity was 8,025.1 million Baht.

• Total revenue was 14,300.9 million Baht.

• Net profit was 1,940.9 million Baht.

• Earnings per share was 2.23 Baht per share. 

In this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the statements of financial position 
and profit and loss statementsof the Company for the year ended 31 December 2021, as audited by KPMG Phoomchai Audit Limited,  
reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this 
regard, the shareholders provides the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Anukul Piyathananukul  shareholder of the Company submitted 4 questions in advance via online channel as follows:

 1) After the modification and improvement of the existing plant at Bang Pu is finished, how does it increase 
the productivity of the Company?

Mr. Vivek   clarified that first of all, the existing plant of the Company was built 35 years ago thus the Company has to 
improve the plant to have new standards which are in line with worldwide standards. Since the Company has 
the markets in Australia and Germany, it is necessary for the Company to develop and improve the standards.

 Secondly, the former plant is too small as the Company needs area for laboratory for many forms of development, 
not just the development of soft capsules. The Company separates specimen collection room of the quality 
control division for better efficiency. Currently, the Company is developing liquid drug, spray medicine and 
powders and increasing the packaging line since there are more packaging. There are remaining areas which 
can accommodate further expansion.
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 2)  Does the Company have a long-termed strategy to increase the proportion of prescription medicine 
manufacturing, both in the quantity and types or not? and how?

Mr. Vivek   clarified that the Company will surely increase the manufacturing as it can be seen from 176 products being 
developed. The Company also launched 21 new products last year and 70 – 80% of all new registered products 
currently are medicine. Therefore, the proportion of medicine manufacturing will certainly increase, especially 
the self-manufactured medicine and the licensing from others to develop the medicine (license Inc) for quick 
launch of products.

 3)  How long will the Company think that it would take for the performance trend of Maxxcare in Myanmar 
to recover to be at the same growth rate before the coup d’état? Does the Company have the same opinion 
regarding operating business in Myanmar as before or not?

Mr. Vivek  clarified that the Company thought that the Company can still further operate Maxxcare business in Myanmar as 
the Company has run the business in Myanmar for more than 25 years and developed every business model since 
Myanmar has not opened the country. Most of the activities of the Company are pharmaceutical manufacturing 
and pharmaceutical drugs are still used in the country despite the war. Therefore, it is the advantage that the 
proportion of pharmaceutical drug manufacturing is high. Even though the business depends on various factors 
including economy condition in Myanmar, the Company is confident that the Company can still operate this 
business despite being unable to specify the exact period the Company will take for the recovery of the growth 
rate.

 4)  How many percent of the total sales volume does the Company aim for the sales volume in Indonesia for 
the next 5 years? And with what strategies?.

Mr. Vivek  clarified that the Company set the target sales volume at USD 30 million by 2025 and expected to expand by 
approximately USD 7-8 million and currently, the Company can expand it by 4-5 times. The Company has the 
product strategies as follows:

 1. The Company has the ODC and Consumer Health Division, which is similar to in Thailand, that starts to be 
expanded and manufactures various products that the Company imports. The development is undertaken by 
the same working team under MEGA We Care.

 2. Increasing generic drugs that the Company has not yet sold but has started registering. The Company has 
a plan to construct the plant to manufacture soft capsules in Indonesia and the work plan of which is already 
approved by the board of directors of the Company.

 3. The Company already has the drugs for sale and various products under the registration process that the 
Company can import, e.g. new drugs and cancer drugs, whereby some of them have already been registered.

 From the three strategies above, the Company expects that within 3 – 4 years, the Company will be able to 
expand the business for 2 – 3 times from the present.

Mr.Budsan Kuma Dugar  shareholder present in person provided opinion to appreciate the performance of the Company, market 
capitalization of the Company, the growth of the Company and net profits of the Company. He added that 
the net enterprise value of the Company is higher than the market cap of the Company and further asked the 
board of directors of the Company regarding the location of Mindo Asia Investment Limited and received the 
answer that it is located in Hong Kong.

 Once there were no furtherenquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider and approve the 
statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended 31 December 
2021 as previously presented in order to vote.:
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Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the statement of financial position and profit and loss statement of the 
Company for the year ended 31 December 2021, as proposed with the following voting results:

Shareholders voting Numbers of Votes Accounting for Percent

Approve 674,143,316 100.0000

Disapprove 0 0.0000

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Abstain 0 -

Voided 0 -

Remark: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their 
votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 5 To acknowledge the interim dividend paid during year 2021and to consider and 
approve	the	allocation	of	profit	and	payment	of	final	dividend	of	Baht	0.86	per	share	
according	to	the	operational	results	for	the	fiscal	year	ended	31	December	2021

According to Section 116 of the PLCA and Articles 45 of the Articles of Association of the Company, the Company is required to set aside 
as alegal reserve at least 5% of its net earnings in that particular year after deducting retained loss brought forward (if any) until such 
legal reservereaches 10% of the registered capital. The legal reserve of the Company has already reached 10% of the registered capital 
as required by thePLCA and Articles of Association of the Company.

With regard to the interim dividend paid during the year 2021, Section 115 of the PLCA and Articles 44 of the Articles of Association of 
the Company,the Board may pay interim dividend to the shareholders from time to time if the Company has profit to justify such payment; 
after the interimdividend have been paid, the matter shall be reported to the shareholders at the next meeting. The Meeting is therefore 
proposed to acknowledgethe payment of the interim dividend already paid in 2021 in the total amount of Baht 453.37 million which 
has already been paid on a base of871,869,508 shares at Baht 0.52 per share. Such dividend has been paid from accumulated profit and 
operation results of the Company for thesix months ended 30 June 2021. The Company paid the interim dividend to the shareholders on 
14 September 2021 (the “Interim Dividend”)

Dividend Payment Policy:

The Company has a policy to pay dividends in the amount of not less than 25% of the annual net profit after deduction of corporate 
income taxand appropriation of statutory reserves as stated in the Articles of Association of the Company and related laws. However, the 
dividend paymentfor each year may vary depending on the business operations, financial condition, investment plan and the need for 
working capital for businessoperations and expansion as well as other relevant factors.

Allocation of Profit for Final Dividend Payment:

The operating results for the fiscal year ended 31 December 2021 show that the Company has net income after corporate income tax 
(financial statements on a standalone basis) in the amount of Baht 1,634.0 million and net profit after corporate income tax (financial 
statements on a consolidated basis) in the amount of Baht 1,946.8 million. The legal reserve of the Company has already reached 10% of 
the registered capital asrequired by the PLCA and Articles of Association of the Company. Thus, the Company deemed it appropriate to pay 
the dividend for the fiscal yearended 31 December 2021 to the shareholders in the total amount of not exceeding Baht 1,203.18 million 
or equivalent to 73.6% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 61.8% of the 
annual net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) which is in line with the dividend payment 
policy of the Company in the rate of not less than25 percent of the net profit of the Company.

As the Company has paid the Interim Dividend of Baht 453.37 million to the shareholders during the year 2021, the Company will pay the  
for the year ended 31 December 2021 in the amount of not exceeding Baht 749.81 million.

Therefore, the Company shall pay the dividend from the accumulated profits and operation results for the fiscal year ended on 31 
December2021 in the remaining amount up to Baht 749.81 million, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares 
at Baht 0.86 pershare (eighty six satang per share) (the “Final Dividend”). In this regard, the Company shall pay the Final Dividend at 
the rate of 65.1% of theoperation result of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021 and the retained earning as of 31 
December  2020, which is exemptfrom corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (BOI) and 34.9% of the 
Final Dividend will be paid from Company’soperating results for year ending 31 December 2021 and retained earnings as at 31 December 
2020 from tax exempt income, the shareholderwill be subject to a withholding tax of 10%.
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Therefore, the Final Dividend which will be paid from net profit with 0% Corporate Income Tax due to BOI privilege in the amount of Baht 
488.25 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings from tax exempt income tax in the amount of 
Baht 261.56 million and dividends will have a tax credit status as below: 

• The Final Dividend of Baht 0.56 per share, paid from the net profit and retained earnings, which is exempted from corporate income 
taxaccording to the Board of Investment (BOI) privilege, the shareholder will not be subject to withholding tax and not entitled to 
a tax credit..

• The Final Dividend of Baht 0.30 per share paid from net profits and retained earnings from tax exempt income, the shareholder will 
besubject to a withholding tax of 10% and not entitled to a tax credit.

Dividend details Year 2021 Year 2020

No. of Shares Dividend per 
share
(Baht)

No. of Shares No. of Shares Dividend per 
share
(Baht)

No. of Shares

Interim Dividend  871,869,508 0.52 453,372,144 871,869,508 0.36 313,873,023

Final Dividend 871,869,508 0.86 749,807,777 871,869,508 0.54 470,809,534

Total Dividend 871,869,508 1.38 1,203,179,921 871,869,508 0.90 784,682,557

In this regard, the shareholders who are disqualified to receive the dividend under the law will not be entitled to this dividend payment.

Ms. Sujintana summarized the 2021 dividend payment whereby the Company paid the interim dividend in the amount of THB 0.52 per 
share, totalling THB 453,372,144 and would request the approval from the meeting for the allocation of the last phase of dividend 
payment in the amount of THB 0.86 per share, totalling THB 749,807,777. Total dividend payment is THB 1.38 per share or equivalent 
to THB 1,203,179,921 in total.

In this regard, the Board deemed appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the 2021 interim dividend payment for the 
fiscal year ended 31 December2021 as mentioned above and deemed appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the 
allocation of the profit from the operationresults in the fiscal year ended 31 December 2021 and the retained earnings as of 31 December 
2020 to distribute the Final Dividend, as well as,the granting of authority to either Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO)  
and/or Mr. Thomas Abraham, Chief Financial Officer (CFO) todo take such actions necessary for such dividend payment.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to express any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this 
regard, the shareholders provides the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response

Mr. Basant Kumar Dugar shareholder present in person/ a proxy provided opinion regarding the tax in relation to dividend payment 
(e.g., 50% or 100% temporary tax exemption from the Board of Investment (BOI) and mentioned double tax 
agreements between Thailand and approximately 66 countries. 

 Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting toacknowledge the interim 
dividend paid during year 2021and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend 
according to the operational results for the fiscal year ended 31 December 2021, as follows:

1. to acknowledge the interim dividend paid in the total amount of Baht 453.37 million which has already been 
paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.52 per share. Such dividend shall be paid from accumulated 
profit and operational results of the Company for the fiscal year ended 30 June 2021. The Company paid 
the said interim dividend to the shareholders on 14 September 2021;

2. to approve the allocation of profit and payment of dividend from the operational results for the fiscal 
year ended 31 December 2021in the total amount of not exceeding Baht 1,203.18 million or equivalent to 
73.6% of the annual net profit after corporate income tax (according to the separated financial statements) 
and 61.8% of the annual net profit after corporate income tax (according to the consolidated financial 
statements) which is in line with the dividend payment policy of the Company in the rate of not less than 
25 percent of the annual net profit after corporate income tax and legal reserve;
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3. to approve the payment of the Final Dividend according to the operational results in the years ended  
31 December 2021 and retained earnings as of 31 December 2020 in the remaining amount up to Baht 
749.81 million at Baht 0.86 per share, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares, 
to shareholders whose names appear in the shareholder register book as of the date for determining 
the list of shareholders entitled to receive the dividend (Record Date) on 9 March 2022. The dividend is 
determined to be paid on 22 April 2022; and

4. to authorize either Mr. Vivek Dhawan, CEO and/or Mr. Thomas Abraham, CFO to do all such acts and deeds 
as may be required to consummate the payment of  such dividend as stated above.

Resolution The Meeting considered and acknowledged the interim dividend paid during 2021, approved the allocation of profit for the 
payment of Final dividend at the rate of Baht 0.86 per share from the operational results for the fiscal year ended 31 December 2021 and 
approve the payment of the Final Dividend from to the operational results in the years ended 31 December 2021 and retained earningsas of 
31 December 2020 to be paid on 22 April 2022, and approved Mr. Vivek Dhawan, CEO and/or Mr. Thomas Abraham, CFO to do all such acts 
and deeds as may be required to consummate the payment of  such dividend as stated above.

Shareholders Voting Numbers of Votes Accounting for Percent

Approve 674,143,316 100.0000

Disapprove 0 0.0000

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Abstain 0 -

Voided 0 -

Remark: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their 
votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those 
who must retire by rotation

The MC informed the Meeting that according to the Sections 70 and 71 of the PLCA and Articles 16 and 17 of the Articles of Association 
of the Company, at least one-third of the total number of directors must retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders 
in each year, and if the number of directors cannot be divided into three, the closest number to one-third shall retire and the retired 
directors are eligible for re-election.

The MC informed the Meeting that the directors to be retired by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company 
for 2022 are as follows:
(1) Mr. Shiraz Erach Poonevala Director
(2) Mr. Ishaan Shah   Director
(3) Mr. Thomas Abraham  Director, Chief Financial Officer (CFO) and Member of Sustainability, Risk Management and  

    Corporate, Governance Committee
(4) Mr. Vivek Dhawan   Director, Chief Executive Officer (CEO) and Member of Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee of the members of the Nomination and Remuneration Committee who do not have a conflict 
of interest in this matter viewed that such 4 directors have passed the qualification examination from the Nomination and Remuneration 
Committee and ready to act as the Company’s directors, having qualified competence, experiences, and expertise, which is beneficial to 
the Company, and not having restricted qualifications in accordance with the PLCA and Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) 
and other relevant notifications. Morever, the said 4 directors have the qualification in accordance with the policy of the Company and 
the prescription of Office of Secutrities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand. 

In this regard, the Board (by the directors having no conflict of interest) deemed appropriate to propose the Meetingto consider and 
approve the re-election of the 4 retiring directors for another term.

The Company has provided an opportunity for the shareholders to nominate the persons to be considered and appointed as the directors 
from 1 December 2021 to 17 February 2022, but there was no any shareholder nominating any person to be considered and elected.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this 
regard, the shareholders provided the opinion and enquires the queries as follows:
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Opinion/ Query/ Response:

Mr. Budsan Kuma Dugar  shareholder present in person/ a proxy provided opinion that there should be a training course on individual 
management for the board of directors of the Company.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to  consider the election of the Company’s directors to 
replace those who must retire by rotation on an individual basis, as proposed above and cast he votes in this agenda.

Resolution:  The Meeting considered and resolved to approve the re-election of the three retiring directors at the 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders, as proposed above in all respects, with the following results:

Agenda Item No. 6.1 

The appointment of Mr. Shiraz Erach Poonevala as Director

Shareholders voting Numbers of Votes Accounting for percent

Approve 666,812,916 98.9126

Disapprove 7,330,400 1.0874

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Abstain 0 -

Voided 0 -

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the 
abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 6.2 

The appointment of Mr. Ishaan Shah as Director

Shareholders voting Numbers of Votes Accounting for percent

Approve 660,510,641 97.9778

Disapprove 13,632,675 2.0222

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Voided 0 -

Abstain 0 -

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the 
abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 6.3 

The appointment of Mr. Thomas Abraham as Director, Chief Financial Officer (CFO) and Member of Sustainability, Risk Management 
and Corporate Governance Committee

Shareholders voting Numbers of Votes Accounting for percent

Approve 668,017,616 99.0913

Disapprove 6,125,700 0.9087

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Voided 0 -

Abstain 0 -

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the 
abstained votes, as the calculation base.
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Agenda Item No. 6.4 

The appointment of Mr. Vivek Dhawan as Director, Chief Executive Officer (CEO) and Member of Remuneration Committee

Shareholders voting Numbers of Votes Accounting for percent

Approve 662,296,941 98.2428

Disapprove 11,846,375 1.7572

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Voided 0 -

Abstain 0 -

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the 
abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 7 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration

According to Section 90 of the PLCA and Articles 22 of the Articles of Association of the Company, the directors shall be entitled to 
remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, retirement pensions, bonuses or other benefits in other 
forms as approved by the shareholders meeting, by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the number of the shareholders attending 
the meeting.

Mr. Thor Santisiri, Member of the  Nomination Comiitee informed the Meeting that  the consideration and determination of the directors’ 
remuneration used the applicable criteria to consider the remuneration from the size of business and the responsibilities of the Board 
in comparison with other companies with the same range of market capitalization and listed on the Stock Exchange of Thailand and 
recommended that the remuneration remain unchanged and the proposed amount is the total remuneration as Directors.

In this regard, the Board deemed  that it is appropriate to propose to the Meeting to consider the determination of the directors’ 
remuneration for the year 2022, as recommended by Nomination and Remuneration Committee, and advised by the Board of Directors 
to be paid on a quarterly basis, as the table below.

Name-Surname Remuneration  
2022

(per annum)

Remuneration  
2021

(per annum)

Remuneration  
2018-2020

(per annum)

Remuneration  
2013 -2017
(per annum)

Mr. Mechai Viravaidya2 Baht 2,205,000 Baht 2,205,000 Baht 2,100,000 Baht 2,000,000 

Mr. Alan Kam Baht 1,575,000 Baht 1,575,000 Baht 1,500,000 Baht 1,200,000 

Mr. Vijay Karwal3 Baht 1,146,600
Baht 1,146,600

- -

Mr. Manu Sawang-Jaeng3 - Baht 1,092,000 Baht 1,040,000 

Mr. Thor Santisiri Baht 882,000 Baht 882,000 Baht 840,000 Baht 800,000 

Mr. Kirit Shah Baht 661,500 Baht 661,500 Baht 630,000 Baht 600,000 

Mr. Ishaan Shah Baht 661,500 Baht 661,500 Baht 630,000 Baht 600,000 

Ms. Sameera Shah Baht 661,500 Baht 661,500 Baht 630,000 Baht 600,000 

Mr. Shiraz Erach Poonevala Baht 661,500 Baht 661,500 Baht 630,000 Baht 600,000 

Mr. Vivek Dhawan1 - - - -

Mr. Thomas Abraham1 - - - -

Remark: 1. Mr. Vivek Dhawan and Mr. Thomas Abraham, both declined to receive remuneration.

 2. On behalf of Mr. Mechai Viravaidya, Company pays the remuneration to the Mechai Pattana School towards scholarships.

 3. Mr Manu Sawangjaeng resigned on 12 May 2021 and Mr Vijay Karwal joined on his position since 13 May 2021 with same 
remuneration and responsibility.  The remuneration history has been reflected for analysis for the position of Chairman of 
Nomination and Remuneration Committee and Member of Audit Committee.
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 4. The member of the sub-committees of the Company i.e. the Audit Committee, the Nomination Committee, the Remuneration 
Committee and the Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee shall not receive any other 
remuneration except the above 2022 directors’ remuneration. In the case that a director resigns or vacates the office, the 
director who has been appointed for the replacement shall receive the same remuneration as the director who resigns or 
vacates the office.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda.

Opinion/ Query/ Response

Mr. Budsan Kuma Dugar  shareholder present in person/ a proxy requested the profiles displaying details of experiences and operation 
plan of the nominated directors who would be appointed as director of the Company. He also asked about the 
bonus  of the Company and provided opinion on the health insurance of the board of directors of the Company.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to  consider the determination of the directors’ remuneration 
as presented above in order to vote this agenda.

Resolution:  The Meeting considered and resolved to approve the determination of the directors’ remuneration as proposed, with the 
following results:

Shareholders voting Numbers of Votes Accounting for percent

Approve 674,141,816 99.9998

Disapprove 0 0.0000

Abstain 1,500 0.0002

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Voided 0 -

Remark: This agenda is to be approved by a vote of not less than two-thirds of the shareholders who attend the meeting, including the 
abstained votes, as the calculation base.

Agenda	Item	No.	8 To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai 
Audit Company Limited and determination of the audit fee of the Company for the 
yearended 31 December 2022

Under Section 120 of the PLCA and Article 36 (6) of the Articles of Association of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders 
shall appoint the auditors and determine the audit fee of the Company in each year. In appointing the auditor, the former auditor may 
be re-appointed.

Mr. Alan Kam, the Chairman of the Audit Committee, (“Mr. Alan”) informed the Meeting that the audit committee had considered 
the qualifications of the 3 auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. in terms of their performance and independence, as well as, 
the remuneration, and therefore propose the appointment of the following persons to be the auditors of the Company:  Ms. Sureerat 
Thongarunsang or Ms. Aorapin Sinthawornkul or Ms. Vilaivan Pholprasert from KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the auditor of the Company 
for the year 2022 and propose the determination of audit fee in the amount of Baht 4.68 million and other miscellaneous expense, which 
is collectible no more 5 percent of the audit fee.

In this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the appointment of auditor and determination 
of the audit fee of the Company for the year ended 31 December 2022, as reviewed and recommended bythe Audit Committee, and 
approved by the Board, and one of the following auditors may audit and provide opinions on the Company financial statements for the 
year ended 31 December 2022:

No. Name-Surname CPA Registration number Number of Years Signed
Financial Statements / Number 

of Years being Auditor

1 Ms. Sureerat Thongarunsang 4409 - / 7 years

2 Ms. Aorapin Sinthawornkul 9441 - / 7 years

3 Ms. Vilaivan Pholprasert 8420 - / 7 years
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In addition, in the case, the aforementioned auditors are unable to perform their duties, KPMG Phoomchai Audit Ltd. shall be authorized 
to appoint any of the firm’s qualified auditors to audit and give opinion to the financial statements of the Company.

In addition, no auditor has audited or reviewed and given opinion on the Company’s financial statements for seven years. Therefore, all of 
the proposed auditors possess thequalifications as required by the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 44/2556 
(2013) Re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to the Financial Status and Operating Results of the 
Company issuing the Securities (as amended).

None of the auditors whose names were proposed has any relationship with nor interest in the Company, subsidiaries, management, major 
shareholders or the related persons of such persons and; therefore, they are independent to audit and give opinion on the Company’s 
financial statements.

The proposed auditors will also audit all subsidiaries of the Company in Thailand.

In addition, the Board also deemed appropriate to propose that the Meeting to consider and approve the remuneration for 2022 quarterly 
reviews and annual audit which is illustrated in the table below:

Types of Fees 2021
(Baht million)

2020
(Baht million)

2019
(Baht million)

The Company

1. Audit Fee
-Annual audit fee and quarterly review fee
-increased by (compared to previous year)
-Expense for inspection in relation to the acquisition of asset

4.68
-
-

4.68
-
-

4.68
2.9

0.25

 Total 4.68 4.68 4.93

2. Non-Audit Fee 0.98 0.98 1.10

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this 
regard, the shareholders provided the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response

Mr. Budsan Kuma Dugar  shareholder present in person  provided opinion regarding the agenda item on the auditors and additional 5% 
of the auditors’ remuneration for other expenses which may incur.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC therefore proposed the Meeting to consider the appointment of the auditors from 
KPMG Phoomchai Audit Ltd.and determination of the audit fee of the Company for the year ended 31 December 2022 and request the 
Meeting to cast the vote for this agenda.

Resolution:  The Meeting considered and resolved to approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd.and 
determination of the audit fee of the Company for the year ended 31 December 2022 as proposed in all respects, with the following results:

Shareholders Voting Numbers of Votes Accounting for Percent

Approve 674,136,216 99.9989

Disapprove 7,100 0.0011

Total (623 persons) 674,143,316 100.0000

Abstain 0 -

Voided 0 -

Remark: this agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the 
abstained votes, as the calculation base.
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Agenda Item No. 9 To consider other business (if any)

The MC opened the floor to questions and opinions from the shareholders.

Opinion/ Query/ Response:

Mr.Natee Natsukan  a shareholder present in person, asked that in case where the demand of consumers in the future after 
COVID-19 may decrease, does the management have other ways to generate revenue to offset such decreasing 
demand or not?

Mr. Vivek  clarified that before the spread of COVID-19, the Company did not expect that the consumers’ demand would 
significantly increase as it is currently. The Company thus has no reason to offset this part because consumers’ 
demand is still the same even though there is no COVID-19, i.e., the demand grows approximately 8% 9% 
10% and grows every year since the Company was listed in the Stock Exchange, only that the growth rate 
during COVID-19 significantly rises. Nevertheless, the products of the Company can always be sold, and the 
Company’s brand has been in the market and popular for more than 10 years. The growth rate is thus impossible 
to go down to zero. The Company has manufactured vitamin C and D for more than 10 years and sold them 
to prevent disease, nourish health and cure diseases, therefore the Company thinks that consumers’ demand 
will not disappear but will drop according to new normal lifestyle. Consumers’ demand during COVID-19 is an 
extra figure other than normal situation thus it is not necessary for the Company to consider the extra but 
to consider from the level of standard growth which will be further grown. When considering the plan set by 
the Company within 2025, the Company aims to have the profits of approximately THB 2,400 – 2,500 million 
which the Company achieves the profit of THB 1,940 million at present. Therefore, it has to be considered 
as extraordinary situation, not an ordinary one. Furthermore, another advantage of the Company is that the 
Company has diverse and high-quality products, therefore the Company believes that the brand, which is 
already popular in the market and has been built seriously and well-established, will be able to run business 
continually.

Mr. Terdsak  a shareholder present in person, asked about the information on the background, objective, and social and 
business purpose of Wellness We Care in Muak Lek District. 

Mr. Vivek  clarified that the goal of Wellness We Care is to be a social enterprise. The Company runs business for human’s 
health with the business goal and wish to make people healthier and teach people to be able to take care of 
their own health. The meaning of We Care is that we care for people’s health. Wellness We Care is therefore 
a knowledge center of MEGA which provides health knowledge and information because if people can take 
care of themselves, eat well, exercise and have good mind and concentration, their health will be better. 
Becoming healthier will help various aspects such as (1) the country may not have to spend more public 
healthcare expenses like the USA that spends 27% of their budget to look after their people, (2) people do 
not have to pay for medical fee or health insurance, and (3) people can look after themselves and it is not 
necessary for the descendants to take care of them.

Ms. Suwannee Chiansirikraiwut, a shareholder present in person, asked whether the business goal of the investment of the Company in 
Indonesia is the same as in Thailand or not. Aside from the investment in Indonesia, whether the Company 
has a plan to invest in other countries or not. She also asked about the raw materials that recently, how 
much does the increase of raw material price have an impact on the manufacturing cost of MEGA? and is it 
necessary for the Company to adjust the price of products in the market or not? and when?
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Mr. Vivek  informed that actually, the Company runs business in 36 countries with their own personnel in every country, 
the Company does not hire other companies or agents for the operation. However, the Company invests in 
the plant in Indonesia because Indonesian law prohibits the import of medicine, medicine is required to be 
manufactured domestically only. The Company is thus required to invest in Indonesia as the Company wishes 
to sell pharmaceutical products in Indonesia where there are 200 million population, which is 3-4 times more 
than in Thailand. For the increase of the raw material price, it is not necessary for the Company to increase 
the price of every product. If the business operation cost, such as oil price, shipping fee, commodity price, 
increases, the Company may be able to bear certain parts of such costs by reducing the advertising expenses. 
Therefore, if the price of raw materials increases, the Company may raise the price of certain products and 
maintain the price of some products by considering the marketing aspect because increasing the price is 
one of marketing strategies.

Mr.Budsan Kuma Dugar  shareholder present in person appreciated that MEGA is a Company with stable financial position and 
appreciated the Company’s team. 

There was no shareholder proposing other matters for the consideration of the meeting or having additional questions. The Chairman 
emphasized the stable financial position of the Company and risk managementpolicy of the Company that the shareholders can access via 
the website of the Company. The Chairman then has thanked the meeting attendants and declared the Meeting adjourned at 15.34 hrs. 

Mega Lifesciences Public Company Limited

Mr. Vivek Dhawan

Chief Executive Officer and Chief Coach 

Mr. Thomas Abraham

Chief Financial Officer 
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Roles and Responsibilities of Board of Directors of the Company
• to perform their duties and to monitor the Company’s operations with responsibility, due care and honesty and in accordance with all applicable 

laws, the Company’s objectives and Articles of Association, and the resolutions of any Board of Directors’ Meeting and any Shareholders’ 
Meeting, all for the interests of the Company and its shareholders;

• to determine the Company’s vision, policies, strategies, business direction, business plans and budget, and to supervise and monitor management 
so that they can perform their functions effectively and efficiently in accordance with such policies, as well as following up with and reviewing 
the Company’s performance regularly and continuously, so that it is in line with the business plans and budget, in order to maximize value 
for the Company and its shareholders;

• to evaluate regularly the management’s performance, and to ensure the appropriateness of the remuneration system for executives;

• to supervise the management to ensure that the accounting system, financial reports and the audit system are accountable to the Company, 
as well as to ensure that the Company has an appropriate and sufficient internal control system;

• to ensure that the Company has appropriate risk management procedures and policies, to review the procedures and policies of risk management 
and to follow up with the performance results with respect to risk management;

• to consider and approve the acquisition or disposition of assets, investment in new businesses and any operational matters required by relevant 
laws, notifications, rules and regulations;

• to consider and/or comment on related-party transactions and/or entry into transactions (if the value of the transaction does not require 
that it be considered and approved by a shareholders’ meeting) of the Company and its subsidiaries with regard to their compliance with all 
applicable laws, notifications, regulations and rules;

• to monitor and prevent conflicts of interests among stakeholders of the Company;

• to consider fairly all of the Company’s affairs by taking into account the interests of shareholders and stakeholders. A director shall report 
to the Company, without delay, if he has any conflict of interest in a contract to be executed with the Company, or acquires shares or sells 
shares in the Company or its subsidiaries. Thus, for any transaction in which a director has a conflict of interest or a conflict of any kind with 
the Company or its subsidiaries, the conflicted director shall have no right to vote to approve such transaction;

• to ensure that the Company has a corporate governance policy and apply such policy efficiently;

• to ensure that appropriate information and disclosures are duly communicated to the stakeholders, including those persons who have conflicts 
of interest and related persons, with accuracy, completeness, appropriateness and timeliness;

• to report his or her own responsibility in the preparation of the financial statements as well as the annual report of an auditor in the Company’s 
annual report, covering key issues under the Policy Statement on Code of Best Practice of Directors of Listed Companies of the SET;

• to delegate one or more directors or other people to perform any tasks on behalf of the Board of Directors. However, in a transaction, such a 
delegation shall not be an authorization or sub-authorization that allows a director or any authorized person who has a conflict of interest or 
a conflict of any kind with the Company or its subsidiaries to approve any such transaction;

• to appoint a person to be a director of the Company, in the case of any vacancy of a Board seat other than due to a retirement by rotation, 
provided that such person shall be qualified to be a director and shall not possess any characteristics that are prohibited pursuant to the Public 
Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the SEC Act including other rules and regulations applicable to the Company;

• to appoint a sub-committee, such as the Executive Committee or the Audit Committee, to assist in monitoring the management and the 
internal control system in compliance with policy;

• to approve the remuneration of directors as proposed by the Remuneration and Nomination Committee and propose to a meeting of 
shareholders for further approval;

• to appoint the management, as defined by the SEC and/or the Capital Market Supervisory Board and approve the remuneration of such 
management;

• to appoint the Company Secretary to ensure that the Board of Directors and the Company comply with all laws and relevant regulations and 
approve the remuneration of the Company Secretary; and

• to seek advice from independent advisors, as deemed appropriate, at the Company’s expense to support the Board of Directors’ decision making.
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Profile of Nominated Candidate for the Election of New Directors

Mr. Thor Santisiri

Age : 70 Years

Education :

:

Post Graduate in photography London College of 
Communications, UK.
Bachelor of Arts in graphic design St Martins School of Art, 
London, UK.

Training : IOD Training; DCP No. 175/2013

Shareholding in the Company
(including spouse and minor children)

: 110,000 shares, representing 0.013 per cent of the total 
issued shares (as of December 30, 2022)

Current position in the Company : Director, Independent Director, Member of Audit 
Committee, Member of Nomination Committee and 
Member of Sustainability, Risk Management and Corporate 
Governance Committee

Current position in other listed companies in Thailand : None

Current position in other companies

Chairman Grey (Thailand) Co., Ltd.

Experience

Chairman : E.D.U.N. Company Limited (formerly known as Nude 
Communication Co., Ltd.), now liquidated 

Chairman /Executive Creative Director : TBWA (Thailand) Co., Ltd.

Present directorship/management in other businesses with 
potential conflict of interest

: None

Meeting attendance for the past fiscal year :
:
:

:

Board of Director’s meeting attended 7 out of 7 meetings
Audit Committee’s meeting: attended 4 out of 4 meetings
Nomination Committee’s meeting: attended 3 out of 3 
meetings
Sustainability, Risk Management and Corporate Governance 
Committee’s meeting: attended 1 out of 1 meetings

Type of directorship to be nominated : Director, Independent Director, Member of Audit 
Committee, Member of Nomination Committee and 
Member of Sustainability, Risk Management and Corporate 
Governance Committee

Number of years held the director position : 10 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public 
Company Limitedd

Qualification of Independent Director and Member of Audit 
Committee

: Possesses all qualifications pursuant to definitions of 
Independent Director and member of Audit Committee of 
the Company which are in accordance with the relevant 
requirements of the Office of Securities and Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand 
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Profile of Nominated Candidate for the Election of New Directors

Mr. Kirit Shah

Age : 69 Years

Education : Bachelor of Commerce, 
H.R. College of Commerce, India

Training : IOD Training: DCP No. 57/2005

Shareholding in the Company
(including spouse and minor children)

: Nil shares, representing Nil percent of the total issued 
shares (as of December 30, 2022)

Current position in the Company : Director and Member of Remuneration Committee

Current position in other listed companies in Thailand

Vice Chairman, Executive Director, Member of Nomination 
Committee, Member of Remuneration Committee
Director and Member of Remuneration Committee

:

:

Christiani & Nielsen (Thai) PCL

Precious Shipping PCL

Current position in other companies

Director
Director
Director
Director
Director
Director

:
:
:
:
:
:

Globex Corporation Limited
Graintrade Limited
Unistretch Limited
Maxwin Builders Limited
Premthai International Limited
Maestro Controls Ltd.

Present directorship/management in other businesses with 
potential conflict of interest

: None

Meeting attendance for the past fiscal year :
:

Board of Director’s meeting attended 7 out of 7 meetings
Remuneration Committee ’s meeting: attended 1 out of 1 
meetings

Type of directorship to be nominated : Director and Member of Remuneration Committee  

Number of years held the director position : 10 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public 
Company Limited

Qualification of Director and Member of Remuneration Committee : Possesses all qualifications pursuant to definitions of 
Director and Member of Remuneration Committee of 
the Company which are in accordance with the relevant 
requirements of the Office of Securities and Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand 
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Profile of Nominated Candidate for the Election of New Directors

Ms. Sameera Shah

Age : 39 Years

Education :
:
:

Bachelor of Fine Arts  Chapman University U.S.A.
Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A
Gems and Gemology, Gemological Institution of America, 
U.S.A.

Training : -

Shareholding in the Company
(including spouse and minor children)

: Nil shares, representing Nil per cent of the total issued 
shares (as of December 30, 2022)

Current position in the Company : Director

Current position in other listed companies in Thailand : None

Current position in other companies

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

:
:
:
:
:
:
:

Maestro Controls Ltd
Linaria Chemicals (Thailand) Limited
Globex Corporation Co., Ltd.
Graintrade Co., Ltd.
Unistretch Co., Ltd.
Maxwin Builders Ltd. 
Premthai International Ltd.

Present directorship/management in other businesses  
with potential conflict of interest

: None

Meeting attendance for the past fiscal year : Board of Directors’ meeting: attended 6 out of 7 meetings

Type of directorship to be nominated : Director

Number of years held the director position : 10 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public 
Company Limited

Qualification of Director : Possesses all qualifications pursuant to definitions of 
Director of the Company which are in accordance with 
the relevant requirements of the Office of Securities and 
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand
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Profile of Nominated Candidate for the Election of New Independent Director

Dr. Nithinart Sinthudeacha 

Age : 57 Years

Education :

:

:

:

Doctor of Philosophy in Organization and Human Resources 
Development (specialization in large scale organizational 
transformation), Boston University, Massachusetts, USA
Master of Science in Organizational Policy Boston 
University, Massachusetts, USA
Master of Science in Communication (specialization 
in Corporate Public Relations) Boston University, 
Massachusetts, USA Bachelor of Arts in English, Faculty of 
Arts Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Training :
:
:

:

2005 - Senior Leadership Development, University of Chicago
2006 - Advance Supply Chain, Supply Chain Academy, Accenture
2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors (IOD)
2022 - Senior Executive Program of Capital Market Academy 
(CMA32)

Awards :
:

Thailand Top 25 HR
Top 20 Women Entrepreneurs of Asia Pacific from Insight 
Success, USA

Shareholding in the Company
(including spouse and minor children)

: Nil shares, representing Nil percent of the total issued 
shares (as of December 30, 2022)

Current position in the Company : None

Experiences

Professional Advisor  to Board of Director* : Mega Lifesciences Public Company Limited

Current position in other listed companies in Thailand

Chief Executive Officer and Director : Beryl 8 Plus Public Company Limited

Chairperson and Independent Director : Chame Corporations Public Company Limited

Current position in other companies

Managing Director : N-Able Plus Co., Ltd.

Partner : Accenture

Present directorship/management in other businesses  
with potential conflict of interest

: None

Type of directorship to be nominated : Independent Director  

Qualification of Independent Director : Possesses all qualifications pursuant to definitions of 
Independent Director and Member of Nomination and 
Remuneration Committee of the Company which are in 
accordance with the relevant requirements of the Office 
of Securities and Exchange Commission and the Stock 
Exchange of Thailand 

*Acting this position during 12 August 2022 until 5 April 2023 with remuneration of Baht 400,000 per year.
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Nomination Process and Definitions of Independent Directors and Audit Committee

1.  Nomination Process

In selecting and appointing a person to be a director or an executive of the Company, the Remuneration and Nomination Committees 
shall be responsible for recruiting, selecting and nominating persons with appropriate qualifications to be presented to the Board  
and/or at a shareholders' meeting (as the case may be). Candidates for the position of director must be knowledgeable, experienced,  
specialized and time dedicated as well as possess all of the qualifications required to be a director pursuant to Section 68 of the Public Limited 
Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended), the relevant notifications 
of the SEC and the Capital Market Supervisory Board and does not have character prohibited under the notification of the Capital Market  
Supervisory Board No. Thor Jor. 24/2551 re: Prerequisites of Directors and Executives of Securities Issuer Companies (as amended). In 
addition, the appointment of any director must be approved by a meeting of the Board of Directors and/or a meeting of shareholders 
(as the case may be).

In respect of independent directors, candidates must possess all of the qualifications required to be an independent director pursuant 
to the relevant notifications of the Office of the SEC and the Securities and Exchange of Thailand.

2. Definition of Independent Directors

In respect of independent directors, candidates must possess all of the qualifications required to be an independent director. Definitions 
of independent directors of the Company are in accordance with the minimum requirement of the Office of the SEC and the Securities 
and Exchange of Thailand as follows:

1) hold shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiaries, 
associates, major shareholders or controlling persons, including shares held by related persons of such independent director;

2) neither be nor have been directors participating in the management, employee, staff or advisor receiving a regular salary from the 
Company, or controlling person of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, 
major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing status has ended not less than two years prior 
to the date of filing an application with the Office of the SEC. However, such prohibited characteristic shall not include the case 
where an independent director used to be a government official or an advisor of a government unit which is a major shareholder 
of or controlling person of the Company;

3) not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including the spouse of child, 
of a director, executive, major shareholder, controlling person or persons to be nominated as a director, executive or controlling 
person of the Company or its subsidiaries;

4) not have nor formerly have had a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major 
shareholders or controlling persons of the Company, in the manner which may interfere with his independent judgment, and not 
be nor formerly have been a direct significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with 
the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the 
foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC.

Such business relationships include commercial transactions made in the ordinary course of business, renting or leasing property, 
transactions in relation to assets or services, granting or receipt of financial support by receiving or giving loans, guarantees, 
providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to 
indebtedness payable to the other party in the amount equivalent to 3% or more of the Company’s net tangible assets or Baht 
20 million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according, mutatis mutandis, the 
method for calculation of value of connected transactions under the notification of the Capital Market Supervisory Board governing 
rules on connected transactions. Moreover, in considering such indebtedness, it shall include the indebtedness incurred during 
the period of one year prior to the date on which the business relationship with the same person commences;

5) neither be nor have been the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling 
persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of an audit firm carrying out the audit 
of the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless 
the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;



76

สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 4
Attachment No. 4

6) neither be nor have been a professional service provider, including legal advisor or financial advisor receiving fees exceeding Baht 
2 million per annum from the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons 
of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of such professional service provider, unless 
the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;

7) not be a director appointed to be a representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is a connected 
person of the major shareholder;

8) not undertake any business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries, or not be a significant 
partner in a partnership or being a director participating in management, employee, staff, advisor receiving a regular salary from 
or holding shares in a proportion exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company operating a 
business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries;

9) not have any other characteristics which may prevent him or her from expressing an independent opinion on the Company’s 
operations;

10) Capable of Independent opinion. 

3.  Definition of Audit Committee

The Audit Committee shall consist of at least three independent directors. At least one independent director of the Audit Committee 
must have sufficient knowledge and experience in accounting or finance to audit the financial statements and advise on its reliability.

Definitions of Audit Committee of the Company are in accordance with the minimum requirement set out in the relevant notifications 
of Capital Market Supervisory Board as follows:

1) hold shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiaries, 
associates, major shareholders or controlling persons, including shares held by related persons of such independent director;

2) neither be nor have been directors participating in the management, employee, staff or advisor receiving a regular salary from the 
Company, or controlling person of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, 
major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing status has ended not less than two years prior 
to the date of filing an application with the Office of the SEC. However, such prohibited characteristic shall not include the case 
where an independent director used to be a government official or an advisor of a government unit which is a major shareholder 
of or controlling person of the Company;

3) not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including the spouse of child, 
of a director, executive, major shareholder, controlling person or persons to be nominated as a director, executive or controlling 
person of the Company or its subsidiaries;

4) not have nor formerly have had a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major 
shareholders or controlling persons of the Company, in the manner which may interfere with his independent judgment, and not 
be nor formerly have been a direct significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with 
the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the 
foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC.

Such business relationships include commercial transactions made in the ordinary course of business, renting or leasing property, 
transactions in relation to assets or services, granting or receipt of financial support by receiving or giving loans, guarantees, 
providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to 
indebtedness payable to the other party in the amount equivalent to 3% or more of the Company’s net tangible assets or Baht 
20 million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according, mutatis mutandis, the 
method for calculation of value of connected transactions under the notification of the Capital Market Supervisory Board governing 
rules on connected transactions. Moreover, in considering such indebtedness, it shall include the indebtedness incurred during 
the period of one year prior to the date on which the business relationship with the same person commences;

5) neither be nor have been the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling 
persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of an audit firm carrying out the audit 
of the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless 
the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;
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6) neither be nor have been a professional service provider, including legal advisor or financial advisor receiving fees exceeding Baht 
2 million per annum from the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons 
of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of such professional service provider, unless 
the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;

7) not be a director appointed to be a representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is a connected 
person of the major shareholder;

8) not undertake any business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries, or not be a significant 
partner in a partnership or being a director participating in management, employee, staff, advisor receiving a regular salary from 
or holding shares in a proportion exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company operating a 
business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries;

9) not have any other characteristics which may prevent him or her from expressing an independent opinion on the Company’s operations;

10) not being a director assigned by the Board of Directors to make decisions on business operations of the Company, parent company, 
subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, major shareholders or controlling persons of the Company; and

11) not be a director of the parent company, Company’s subsidiaries or a subsidiary in the same level which are listed.



78

สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 7
Attachment No. 7

Profiles of Independent Director who may be appointed as proxy in the Annual 
General Meeting of Shareholders of 2023

Mr. Alan Kam

Age : 66 Years

Address : 909,  Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, 
BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260

Education : Bachelor in Science in Business Administration (BSBA) 
& Master of Business Administration (MBA) in Finance, 
University of Denver, U.S.A..

Training : IOD Training; 
- DCP No. 39/2004
- CSR No. 1/2006
- CDC No. 2/2008
- CGI No. 0/2014
- RCP No. 40/2017
- SBM No. 3/2018
- Chairman Forum 2021
- Facilitator 2007
- Fellow Member 2004
- Chartered Director 2008

Shareholding in the Company
(including spouse and minor children)

: Nil shares, representing Nil per cent of the total issued 
shares (as of December 30, 2022)

Current position in the Company : Director, Independent Director, Chairman of Audit 
Committee, Member of Nomination Committee, and 
Chairman of Sustainability, Risk Management and Corporate 
Governance Committee

Current position in other listed companies in Thailand

Independent Director, Member of Nomination & Remuneration 
Committee, and Chairman of Audit Committee
Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee

:

:

Tata Steel (Thailand) Public Co., Ltd., Bangkok, Thailand

Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL
Electronic products production

Current position in other companies

Director
Director
Director
Director
Chairman of the Executive Committee
Director
Director and Chairman of the Investment Committee

:
:
:
: 
:
:
:

Pipatanasin Company Limited, Thailand/Property & Holding
Mechai Viravaidya Foundation, Thailand
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd. Bangkok, Thailand
Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatto Foundation, Thailand
Ticketmelon Co., Ltd. Digital ticketing for events services
Cal-Comp Holdings (Brazil) Sao Paulo, Brazil
Nambawan Super annuation Limited, Trustee of the Public 
Officers Superannuation Fund, Papua New Guinea
Libertus Company Limited Business advisory services

Conflict of Interest : None

Remark:  Mr. Alan Kam has no conflict of interest in any agenda proposed in the Meeting.
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Profiles of Independent Director who may be appointed as proxy in the Annual 
General Meeting of Shareholders of 2023

Mr. Vijay Karwal

Age : 52 Years

Address : 909,  Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, 
BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260

Education :

:

:

Association for Investment  Management & Research / CFA 
Institute Current holder of Chartered  Financial Analyst (CFA)
University of Groningen, The Netherlands
M.Sc. in Monetary Economics 
University of Southampton, United Kingdom
Erasmus Scholar – Department of Accounting 
& Management Sciences  

Training :

:

:

2017- Harvard Business School
Business Innovation Program in Global Healthcare
2006 - Columbia University School of Business Negotiation 
Strategies and Decision Making Course 
1997 - New York University, Stern College of Business, 
Valuation course 

Shareholding in the Company
(including spouse and minor children)

: None  (as of December 30, 2022)

Current position in the Company : Independent Director, Member of Audit Committee, 
Chairman of Nomination Committee and Chairman of 
Remuneration Committee

Current position in other listed companies in Thailand : None

Current position in other companies

Executive (Non-Independent) Director : AffaMed Therapeutics , Hong Kong / developing and 
commercializing

Chief Financial Officer : AffaMed Therapeutics , Hong Kong / developing and 
commercializing transformative pharmaceutical products

Operating Partner : CBC,Group , Hong Kong  (formerly C-Bridge Capital) is 
one of the largest and most active healthcare-dedicated 
investment firms in Asia

Managing Director, Head of Healthcare Investment Banking, 
Asia ex-Japan 

: Nomura International, Hong Kong

Chief Development Officer, Asia Pacific : DaVita Inc. ,Singapore / leading global operator of dialysis 
clinics and integrated care services 

General Manager, China : DaVita Inc. Shanghai

Conflict of Interest : None 

Remark:  Mr. Vijay Karwa has no conflict of interest in any agenda proposed in the Meeting.
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Guideline for the appointment of proxy, registration, documents to be presented on 
the meeting date, voting procedures and votes counting and meeting procedures

Guideline for the Appointment of Proxy

In case the shareholders cannot attend the meeting in person, the shareholders can appoint a person as their proxy to attend the meeting 
and vote on their behalf. The Company has provided 3 proxy forms in accordance with the forms specified by the Department of Business 
Development, the Ministry of Commerce. The Company has enclosed Proxy Form B. with this Invitation. As for Proxy Form A. and Proxy 
Form C., the shareholders can download these forms from the Company’s website at www.megawecare.com. Each proxy form has the 
characteristics as follows:

 » Proxy Form A. is the general and simple form.

 » Proxy Form B. is the form with fixed and specific details authorizing proxy.

 » Proxy Form C. is the form for the shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository 
and keeper.

The appointment of proxy can be conducted as follows:

1) The shareholders (other than the shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository 
and keeper) may choose to use either Proxy Form A. or Form B. In any case, only one type of the proxy form can be chosen. The Company 
recommends the shareholders to use Proxy Form B. and specify the voting for each agenda.

2) The shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper may either 
choose Proxy Form A., Form B. or Form C. In any case, only one type of the proxy form can be chosen.

3) The shareholders appoint the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/
her votes to different proxies to vote separately.

4) The shareholders can appoint any person to be their proxies as they wish, or appoint the Independent Director of the Company as appeared 
in Enclosure 7 to be their proxies. If the shareholders choose to appoint the Independent Director of the Company to be their proxies, 
the Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. and specify the votes for each agenda, and deliver the proxy form 
with the supporting documents to the Company’s Corporate Management Support Section at 909,  Ample Tower, 10th Floor, Debaratna 
Road, BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok, Telephone no. +66 (02) 7694222 Ext. 4230. For convenience of reviewing the  
documents, please kindly have the documents delivered to the Company no later than March 28, 2023.

5) The proxy form must be correctly and clearly filled in, and signed by the grantor and the proxy, and affixed with Baht 20 stamp duty, crossed 
and specified the date such proxy is made.

6) The proxy must present the registration form, proxy form and supporting documents at the registration desk for proxies on the meeting date.
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Registration

The Company will commence the registration and allow the shareholders and the proxies to register the 

meeting attendance from 12.30 p.m. onwards on April 5, 2023, at GH203 Room, Bangkok International Trade 

& Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. The 

location is as appeared in the location map in Enclosure 10.

Documents to be Presented on the Meeting Date

As the Company will use the Barcode System for the registration and votes counting, the meeting participants are recommended to present 
the Registration Form (Enclosure 5) and the following documents to the officer at the registration desk before attending the meeting:

1. Individual

1.1 In the case the shareholders attend the meeting in person, to present the valid identification issued by the government agency, e.g. 
the identification card, government identification card, driving license or passport, including evidence of name - surname change  
(if any).

1.2 In the case the shareholders appoint the proxy to attend the meeting, to present the following documents.

(1) The proxy form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty;

(2) Copy of the grantor’s valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1, certified as true and 
correct copy by the grantor; and

(3) The proxy’s valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1.

2. Juristic Persons

2.1 In the case the authorized representative of the shareholders attend the meeting in person, to present the following documents.

(1) Valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative; and

(2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement 
showing that such authorized representative who attends the meeting is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.

2.2 In the case the shareholders appoint the proxy to attend the meeting, to present the following documents.

(1) The proxy form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty;

(2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement 
showing that such authorized representative who signs the proxy form is empowered to act on behalf of such juristic shareholder;

(3) Copy of valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative, certified 
as true and correct copy; and

(4) The proxy’s valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1.
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3. In the case the shareholders, who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a 
share depository and keeper, appoint a proxy by using Proxy Form C., to present the following documents.

3.1 Documents from custodian

(1) The Proxy Form C., correctly and completely filled in and signed by the authorized representative of the custodian which is the 
grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty;

(2) Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business;

(3) Copy of an affidavit of the custodian, certified as true and correct copy by the authorized representative of the custodian, 
with the statement showing that such authorized representative of the custodian, who signs the proxy form as the grantor, is 
empowered to act on behalf of the custodian; and

(4) Copy of the valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative 
of the custodian, certified as true and correct copy.

3.2 Documents from shareholder

(1) Power of Attorney from the shareholder appointing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf;

(2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement 
showing that such authorized representative who signs the power of attorney is empowered to act on behalf of such juristic 
shareholder; and

(3) Copy of valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative, certified 
as true and correct copy.

3.3 Documents from proxy

To present the proxy’s valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1.

4. In the case the shareholder who does not hold Thai nationality or is a juristic person established under 
the foreign law (as the case may be), provides the documents in the languages other than Thai or English, 
such	shareholder	must	also	provide	the	English	translations.	The	translations	shall	be	certified	for	their	
correction by the shareholder or the authorized representative of the shareholder (as the case may be).
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Voting Procedures and Votes Counting

1. One share is equal to one vote.

2. The shareholders attending the meeting in person and the proxies holding Proxy Form A. and Form B. must cast their votes in one 
of the following manners, i.e. approve, disapprove or abstain, and cannot split their votes in each agenda.

3. The shareholders, who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper, 
appointing a proxy by using Proxy Form C., can split their votes in each agenda.

4. The officer will distribute the voting cards at the registration desk only to (1) the shareholders attending the meeting in person, 
(2) the proxies appointed by using Proxy Form A., and (3) the proxies appointed by using Proxy Form B. and Form C. in case the 
grantor has specified in the proxy form that the proxy shall have the right on his/her behalf to consider and approve independently 
as the proxy deems appropriate without specifying the voting in the proxy form. The officer will not distribute the voting cards to 
the proxies in the case the grantors have already specified the voting in the proxy forms, and will record the votes as specified in 
the proxy forms when the proxies register for the meeting attendance.

5. In casting the votes for each agenda (except for Agenda 6: To consider and approve the election of the Company’s directors to replace 
those who must retire by rotation and Agenda 7: To consider and approve the increase of number of the Company’s directors; from 
10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company) the Chairman 
of the Meeting will inquire whether any person disapproves or abstains, and ask such person to mark in the box  disapprove  
or  abstain in the voting cards, and raise his/her hand in order for the officer to collect the voting cards and count the votes. In 
votes counting, the Company will use the method of deducting the disapproved votes, abstained votes and the invalid voting cards 
from all of the votes. The remaining votes will be deemed as the approved votes.  For the persons who vote to approve, please mark 
in the box  approve in the voting cards and return them to the officer after the meeting is adjourned.

6. As for Agenda 6: To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those who must retire by rotation 
and Agenda 7: To consider and approve the increase of number of the Company’s directors; from 10 persons to 11 persons by 
appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company, in order to follow the Best Practice Guideline 
for Shareholders' Meeting of the Office of the Securities and Exchange Commission, the officer will collect the voting cards from 
the voting card holders in all cases, i.e. approve, disapprove and abstain. In this regard, there will be the casting of votes to appoint 
each Director individually. However, for the convenience of votes counting, the voting cards for the disapproved or abstained votes 
will be collected before the voting cards for the approved votes.

7. Before casting the votes in each agenda, the Chairman of the Meeting will give opportunity to the meeting attendees to inquire 
on the issues related to such agenda as appropriate. In this regard, the meeting attendee who wishes to inquire or make comment, 
please notify name and surname to the meeting before making any inquiry or comment.

8. The resolution of the shareholders’ meeting must consist of the following votes:

(1) In ordinary case, the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes

(2) In other cases specified otherwise by laws or the Company’s Articles of Association, the resolution of the meeting shall be in 
accordance with the laws or the Company’s Articles of Association. The Company has already specified as the remark in each 
agenda in the Invitation the number of votes to be required to approve the relevant matter in each agenda.

(3) In case of the tied votes, the Chairman of the Meeting shall have an additional vote as the casting vote.

(4) A shareholder or proxy having a special interest in any specific matters shall not be permitted to cast his/her votes on such 
matter.

9. The votes counting will be conducted immediately and the Chairman of the Meeting will inform the voting results to the meeting 
for every agenda.
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MEETING PROCEDURES

Attending in person Attending by proxies

Registration Desk for 
shareholders attending in person

Document Verification Desk

Registration Desk
for proxies

Present registration form, proxy 
form and supporting document

Obtain voting cards

Enter the meeting room

Commence the meeting at 2.00 p.m.

Conduct the meeting chronologically in 
accordance with the meeting agenda

Collect all voting cards in the agenda on directors’ 
appointment, and collect voting cards from the 

persons who disapprove and abstain in each agenda

Inform voting results to the meeting

Present registration form 
and personal documents

Shareholders

Registration commencement at 12.30 p.m.
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Extracted Articles of Association of  
Mega Lifesciences Public Company Limited  

relevant to Shareholders’ Meeting
1. The Shareholders’ Meeting

Article 31 The Board of Directors shall convene an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the last 
day of the Company’s fiscal year.

Shareholders’ meetings, other than those specified above, shall be called the extraordinary meeting. The Board of 
Directors may summon an extraordinary meeting whenever it deems appropriate. 

The shareholders holding shares in aggregate of not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares sold, or no less 
than twenty-five (25) shareholders holding shares in aggregate of not less than one-tenth (1/10) of the total number of 
shares sold, may, at any time, subscribe their names in a letter requesting the Board of Directors to call an extraordinary 
meeting, provided that they must clearly state the reasons for such request in the said letter. In this case, the Board of 
Directors shall convene the shareholders meeting within one (1) month from the date of receipt of such letter.

Article 32 In summoning the shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of the meeting specifying 
the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with reasonable 
details by explicitly indicating whether they are matters proposed for acknowledgement, for approval or for consideration, 
including the opinions of the Board of Directors on the said matters, and shall send the same to the shareholders and 
the registrar for their information no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice of the meeting 
shall also be published in a newspaper at least three (3) days prior to the date of the meeting for three (3) consecutive 
days.

The shareholders meeting may be held at the location where the Company’s head office is situated or other locations 
as determined by the Board of Directors.

Article 33 In every shareholders meeting there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting amounting to not 
less than twenty-five (25) persons or not less than half (1/2) of the total number of shareholders, holding in aggregate 
of not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, in order to constitute a quorum.

At any shareholders meeting, if one (1) hour has passed beyond the fixed time for the meeting and the number of 
shareholders present is inadequate to constitute a quorum as specified, and if such shareholders’ meeting was convened 
pursuant to a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such shareholders meeting was not convened 
pursuant to the request of the shareholders, the meeting shall be summoned once again and the notice summoning such 
meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days before the date of the meeting. In the subsequent 
meeting, a quorum is not required.

Article 34 In the shareholders’ meeting, the Chairman shall preside over the meeting. If the Chairman is unable to perform  
his/her duty or the Chairman is not present at the meeting within thirty (30) minutes from the scheduled commencement 
of the meeting, the Vice-Chairman shall preside over the meeting. If the Vice-Chairman is not present at the meeting 
or is unable to perform his/her duty, the meeting shall elect one (1) shareholder who attends the meeting to act as the 
Chairman of the meeting.

Article 35 In casting votes at the shareholders’ meeting, one (1) share shall represent one (1) vote. Any shareholder who has special 
interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for the voting for election of directors. The 
resolution of the shareholders’ meeting shall comprise of the following votes:

(1) in normal case, majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, 
the Chairman of the meeting shall have a casting vote;

(2) in the following cases, resolutions shall be passed by votes of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of 
the shareholders who attend the meeting and are entitled to vote:

(a) the sale or transfer of the whole or substantial part of the businesses of the Company to other persons; or

(b) the purchase or acceptance of transfer of businesses of public limited companies or private limited companies 
to the Company; or
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(c) the making, amendment or termination of contracts relating to the leasing out of the whole or substantial part 
of the Company’s business, the designation of any other persons to manage the Company’s business, or the 
consolidation of the business with other persons with an objective towards profit and loss sharing; or

(d) the addition to or amendment of the Company’s Memorandum or Articles of Association; or

(e) the increase or reduction of the Company’s registered capital; or

(f) the dissolution of the Company; or

(g) the offer for sale of debentures to the public; or

(h) the amalgamation with another company.

Article 36 The transactions to be conducted at the annual general meeting shall at least consist of the following matter:

(1) acknowledging the Board of Directors report proposed to the meeting for the result of operation of the Company 
during the preceding year and suggestions as to future business operation;

(2) considering and approving the balance sheets, and the profit and loss statement of the preceding fiscal year;

(3) considering the appropriation of profits, distribution of dividend and the appropriation of a reserve fund;

(4) considering the election of new directors in place of those who must retire on the expiration of their terms;

(5) considering the remuneration of directors;

(6) considering the appointment of an auditor and fixing his/her remuneration; and

(7) other businesses.

2. Board of Directors

Article 15 The Company shall have the Board of Directors consisting of not less than seven (7) directors in order to conduct the 
Company’s business, provided that not less than half (1/2) of all directors shall reside in the Kingdom of Thailand.

The Director may, or may not be a shareholder of the Company.

Article 16 A meeting of shareholders must elect the directors in accordance with the following procedures and rules:

(1) Each shareholder has one (1) vote for each share;

(2) Each shareholder may exercise the votes in electing one (1) or more persons to be the directors but the votes are 
indivisible; and

(3) The person who obtains the highest votes will be elected as a director in respective order according to the required 
number of directors, but if two (2) or more persons obtain equal votes, the Chairman must exercise a casting vote.

Article 17 At every annual general meeting, one-third (1/3) of the number of the directors shall vacate the office. If the number 
is not a multiple of three, then the number nearest to one-third (1/3) shall retire from the office. 

A retiring director is eligible for re-election.

The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be determined 
by drawing lots. In subsequent years, the director who has been in office for the longest term shall retire.

Article 20 The shareholders meeting may pass a resolution to remove any director from office prior to the expiration of the 
director’s term of office by a vote of no less than three-fourths (3/4) of the number of the shareholders attending the 
meeting and having the right to vote and the shares held by them shall not, in aggregate, be less than half (1/2) of 
the number of the shares held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
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Article 22 The directors shall be entitled to remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, retirement 
pensions, bonuses or other benefits in other forms pursuant to the Articles of Association of the Company or the 
approval of the shareholders meeting, by a vote of no less than two-threes (2/3) of the number of the shareholders 
attending the meeting, that may designate a fixed amount or prescribe rules, and which may be fixed from time to time 
or remain effective until further change. In addition, the directors may receive per diem and other welfare according 
to the Company’s regulations.

The provisions of the above paragraphs will not prejudice the rights of the Company’s staff or employees who are 
appointed to be the directors of the Company in respect of their entitlements to remuneration and benefits as being 
staff or employees of the Company.

3. Dividend and Reserve

Article 44 No dividend shall be paid otherwise than out of profits, which includes the retained earnings. If the Company still has 
an accumulated loss, no dividend shall be paid.

Payment of dividend shall be equally paid in accordance with the number of shares, except in the case of preferred 
shares (if any).

The Board of Directors may pay an interim dividend to the shareholders from time to time when the Board of Directors 
deems in accordance with the acceptable accounting principle that the profit of the Company justifies such payment. 
After such payment has been made, it shall be reported for acknowledgement at the next shareholders meeting.

The payment of dividend shall be made within one (1) month from the date the resolution was passed by the shareholders 
meeting or by the Board of Directors meeting, as the case may be. In this regard, the shareholders shall be notified in 
writing and the notice of such payment of dividend shall also be published in a newspaper for no less than three (3) days.

Article 45 The Company must appropriate to a reserve fund, from the annual net profit, not less than five (5) percent of the 
annual net profit less the total accumulated losses brought forward (if any) until the reserve fund reaches an amount 
not less than ten (10) percent of the registered capital of the Company. In addition to such reserve, the Board of 
Directors may propose to the shareholders meeting to approve the allocation of other reserves as deemed beneficial 
to the Company’s operation.

4. Accounting, Financing and Auditing

Article 39 The Board of Directors must propose the balance sheet and profit and loss statement as at the end of the accounting 
period of the Company to the annual general meeting of shareholders for approval. The balance sheet and profit and 
loss statement must be audited by the auditors before they are proposed to the meeting of shareholders.

Article 40  The Board of Directors must deliver the following documents to the shareholders together with the notice of the 
annual general meeting:

(1) copies of the audited balance sheet and profit and loss statement together with the auditors' report; and

(2) the directors’ annual report including its supporting documents.

Article 43 The auditor has a duty to attend the shareholders meeting of the Company every time the balance sheet, the profit 
and loss statement and problems pertaining to the Company’s accounts are considered, in order to make clarification 
in respect of the audit to the shareholders. The Company shall also send to the auditor reports and documents ought 
to be received by the shareholders in such shareholders meeting.
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Request Form for Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report)

(Please fill in the form and submit to Fax No. 02-393-7629 or Email: investor@megawecare.com)

To:  Investor Relations

Mega Lifesciences Public Company Limited

I/We ………………………………………...…………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………

being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited, holding total amount of……………………………………........................shares

would like to have a printed copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) of Mega Lifesciences Public Company Limited.

Please send it to the following address

No…………………..…….…………………......Moo……………………..………….………………Soi…………………………………………..……............……………………………….......

Road…………………………………………………..……………………………………...................Khwaeng/Tambon……………………………………………………………..……………

Khet/Amphoe…………………………….……………………………………..……........……....Province………………………………………………............……..……………………

Postcode………………………………………….…………………………………….............……Telephone………………………………..………………...........………………………

						(Signature)	…………………………………….……………………………………..………………………….
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หนังสิ่อ่มอบฉันที่ะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทัี่�วไปัซ้�งเป็ันแบบที่ี�ง่ายและไม่ซบัซอ้น) 
(General and Simple Form) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

เลขทะเบีย์นผูู้้ถือหุ้น ______________ เขีย์นที� 
Shareholder registration number Written at

วันที� เดือน พ.ศู.  
Date Month Year

(1)  ข้าพเจ้ำา สัญชาติ อยู์เ่ลขที� ซอย์ 
I/We nationality residing/located at no. Soi 
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต จัำงหวัด 
Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet Province 
รหัสไปรษณีย์์ 
Postal Code

(2)  เป็นผูู้้ถือหุ้นของบรื่ษั่ัที่ เมก้า ไลฟ์์ไซแอ็นซ ์จำากัด้ (มหาชน) (“บรื่ษั่ัที่ฯ ”) 
Being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited (“Company”) 
โดย์ถือหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�นรวม หุ้น และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง ดังนี�
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes
 หุ้นบุริมสิทธีิ หุ้น  และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง

preference share  shares  and have the rights to vote equal to  votes
(3)  ขอมอบฉัันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following) 

  1. ชื�อ อายุ์ ปี อยู์บ่้านเลขที� 
Name  age years residing/located at no.
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต 
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จัำงหวัด รหัสไปรษณีย์์ 
Province Postal Code
หรื่อ่/Or
ชื�อ อายุ์ ปี อยู์บ่้านเลขที� 
Name  age years residing/located at no.
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต 
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จัำงหวัด รหัสไปรษณีย์์ 
Province Postal Code
คนหนึ�งคนใดเพีย์งคนเดีย์ว
Anyone of these persons

   2. มอบฉัันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
        นาย์อลัน แคม /Mr. Alan Kam
        นาย์วีเจำย์ ์คารว์าล /Mr. Vijay Karwal
(ราย์ละเอีย์ดของกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่่�งที่ี�สิ่่งมาด้้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7 
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023)

กรณเีลือกขอ้ 1. กรุณาท�าเครื�องหมาย์ ü ที� 
£ 1. และระบุชื�อผูู้ร้บัมอบอ�านาจำ
If you make proxy by choosing No. 1, 
please mark ü at £ 1. and give the 

detail of proxy (proxies) .

กรณเีลือกขอ้ 2. กรุณาท�าเครื�องหมาย์ ü 
ที� £ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ�ง
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ü at £ 2. and choose 
one of these independent directors.

✂
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ทั�งนี� ในกรณีที�กรรมการอิสระผูู้้รับมอบฉัันทะคนใดคนหนึ�งไมส่ามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผูู้้รับมอบฉัันทะแทนกรรมการอิสระที�ไมส่ามารถ
เข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be 
appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผูู้้แทนของข้าพเจ้ำาเพื�อเข้าประชุมและออกเสีย์งลงคะแนนแทนข้าพเจ้ำาในการื่ปัรื่ะชุมสิ่ามัญผ้้ถุ่อหุ้นปัรื่ะจำาปีั 2566 ในวันพุธที่ี� 5 เมษัายน 2566  
เวลา 14.00 น. ณ ศน้ยน่์ที่รื่รื่ศการื่และการื่ปัรื่ะชุมไบเที่คบางนา หอ้ง GH203 ถุนนเที่พรื่ตั่น แขวงบางนาใต้่ เขต่บางนา กรุื่งเที่พมหานครื่ 10260 ปัรื่ะเที่ศไที่ย
หรือที�จำะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย์

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of  2023 on Wednesday, April 5, 2023  
at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 
10260, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจำการใดที�ผูู้้รับมอบฉัันทะได้กระท�าไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ำาได้กระท�าเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้มอบฉัันทะ/Grantor 

(.....................................................................) 

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................) 

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................) 

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................) 

หมาย์เหตุ/Remarks

ผูู้ถื้อหุน้ที�มอบฉันัทะจำะต้องมอบฉันัทะใหผูู้้้รับมอบฉันัทะเพยี์งราย์เดีย์วเปน็ผูู้เ้ขา้ประชุมและออกเสยี์งลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แย์กจำ�านวนหุ้นใหผูู้้้รับมอบฉันัทะ
หลาย์คนเพื�อแย์กการลงคะแนนเสีย์งได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately.
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หนังสิ่อ่มอบฉันที่ะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่ี�กำาหนด้รื่ายการื่ต่่างๆ ที่ี�จะมอบฉันที่ะที่ี�ละเอยีด้ชัด้เจนและต่ายตั่ว) 
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

เลขทะเบีย์นผูู้้ถือหุ้น ______________ เขีย์นที� 
Shareholder registration number Written at

วันที� เดือน พ.ศู.  
Date Month Year

(1)  ข้าพเจ้ำา สัญชาติ อยู์เ่ลขที� ซอย์ 
I/We nationality residing/located at no. Soi 
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต จัำงหวัด 
Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet Province 
รหัสไปรษณีย์์ 
Postal Code

(2)  เป็นผูู้้ถือหุ้นของบรื่ษั่ัที่ เมก้า ไลฟ์์ไซแอ็นซ ์จำากัด้ (มหาชน) (“บรื่ษั่ัที่ฯ ”) 
Being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited (“Company”) 
โดย์ถือหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�นรวม หุ้น และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง ดังนี�
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes

 หุ้นบุริมสิทธีิ หุ้น  และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง
preference share  shares  and have the rights to vote equal to  votes

(3)  ขอมอบฉัันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 

   1. ชื�อ อายุ์ ปี อยู์บ่้านเลขที�  
Name  age years residing/located at no.
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต 
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จัำงหวัด รหัสไปรษณีย์์ 
Province Postal Code
หรื่อ่/Or
ชื�อ อายุ์ ปี อยู์บ่้านเลขที� 
Name  age years residing/located at no.
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต 
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จัำงหวัด รหัสไปรษณีย์์ 
Province Postal Code
คนหนึ�งคนใดเพีย์งคนเดีย์ว
Anyone of these persons

   2. มอบฉัันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
        นาย์อลัน แคม / Mr. Alan Kam
        นาย์วีเจำย์ ์คารว์าล / Mr. Vijay Karwal
(ราย์ละเอีย์ดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�สิ่่งมาด้้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7 
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023)

กรณเีลือกขอ้ 1. กรุณาท�าเครื�องหมาย ü ที� 
£ 1. และระบุชื�อผูู้ร้บัมอบอ�านาจำ
If you make proxy by choosing No. 1, 
please mark ü at £ 1. and give the 
detail of proxy (proxies) .

กรณเีลือกขอ้ 2. กรุณาท�าเครื�องหมาย์ ü 
 ที� £ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ�ง
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ü at £ 2. and choose 
one of these independent directors.
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ทั�งนี� ในกรณทีี�กรรมการอิสระผูู้ร้บัมอบฉันัทะคนใดคนหนึ�ง ไมส่ามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที�เหลือเปน็ผูู้รั้บมอบฉันัทะแทนกรรมการอิสระที�ไมส่ามารถ
เข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be 
appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เปน็ผูู้แ้ทนของขา้พเจ้ำาเพื�อเขา้ประชุมและออกเสีย์งลงคะแนนแทนข้าพเจ้ำาในการื่ปัรื่ะชุมสิ่ามญัผ้ถุ่้อหุน้ปัรื่ะจำาปีั 2566 ในวันพธุที่ี� 5 เมษัายน 2566เวลา 14.00 
น. ณ ศน้ยน่์ที่รื่รื่ศการื่และการื่ปัรื่ะชุมไบเที่คบางนา หอ้ง GH203 ถุนนเที่พรื่ตั่น แขวงบางนาใต้่ เขต่บางนา กรุื่งเที่พมหานครื่ 10260 ปัรื่ะเที่ศไที่ย หรอืที�จำะพงึ
เลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย์

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of  2023  on Wednesday, April 5, 2023  
at 14:00 hrs.,at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 
10260, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4)  ข้าพเจ้ำาขอมอบฉัันทะให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนแทนข้าพเจ้ำาในการประชุมครั�งนี� ดังนี�
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

 (ก)  ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
(a)  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 (ข)  ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วารื่ะที่ี� 1 เรื่่�องที่ี�ปัรื่ะธานและปัรื่ะธานเจ้าหน้าที่ี�บรื่ห่ารื่ (CEO) แจ้งใหท้ี่ี�ปัรื่ะชุมสิ่ามัญผ้ถุ่้อหุน้ที่รื่าบ
Agenda 1 Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting
 (ไมม่กีารลงคะแนนเสยี์งในวาระนี�/ No casting of votes in this agenda)

วารื่ะที่ี� 2 พ่จารื่ณาและรื่บัรื่องรื่ายงานการื่ปัรื่ะชุมสิ่ามัญผ้ถุ่้อหุน้ปัรื่ะจำาปีั 2565 ซ้�งจัด้ข้�นเม่�อวันที่ี� 5 เมษัายน 2565
Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 05, 2022 

£   ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์ £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
Approve  Disapprove   Abstain

วารื่ะที่ี� 3 รื่บัที่รื่าบรื่ายงานผลการื่ด้ำาเน่นงานของบรื่ษั่ัที่ฯ และบรื่ษั่ัที่ยอ่ย สิ่ำาหรื่บัรื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2565
Agenda 3 To acknowledge the report on the result of the Company’s and its subsidiaries’ business operations for the year ended  

December 31, 2022
 (ไมม่ีการลงคะแนนเสีย์งในวาระนี�/No casting of votes in this agenda)

วารื่ะที่ี� 4 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่งบแสิ่ด้งฐานะการื่เง่นและกำาไรื่ขาด้ที่นุของบรื่ษั่ัที่ฯ สิ่ำาหรื่บัรื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2565
Agenda 4 To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year 

ended December 31, 2022

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์ £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
Approve  Disapprove   Abstain
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วารื่ะที่ี� 5 รื่บัที่รื่าบการื่จ่ายเง่นปัันผลรื่ะหว่างกาลในปั ี2565 และอนุมต่ั่การื่จัด้สิ่รื่รื่ผลกำาไรื่เพ่�อจ่ายเง่นปัันผลงวด้สิ่ดุ้ท้ี่ายในอัต่รื่าหุน้ละ 0.85 บาที่ 
ต่ามผลการื่ด้ำาเน่นงานสิ่ำาหรื่บัรื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2565

Agenda 5 To acknowledge the interim dividend paid during year 2022 and to consider and approve the allocation of profit and payment 
of final dividend of Baht 0.85 per share according to the operation results in the year ended December 31, 2022

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์ £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
Approve  Disapprove   Abstain

วารื่ะที่ี� 6 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่เล่อกตั่�งกรื่รื่มการื่แที่นกรื่รื่มการื่ที่ี�ออกต่ามวารื่ะ
Agenda 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those who must retire by rotation

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ แต่งตั�งกรรมการทั�งชุด
Vote for all of the directors nominated

£ เห็นด้วย์     £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
   Approve        Disapprove     Abstain

 แต่งตั�งกรรมการเป็นราย์บุคคล
Vote for each nominated director individually

1. ชื�อกรรมการ นายต่่อ สิ่นัต่่สิ่ร่ื่ ่
Director’s name Mr. Thor Santisiri 

£ เห็นด้วย์     £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
   Approve        Disapprove     Abstain

2. ชื�อกรรมการ นายก่รื่ต่่ ชาห ์
Director’s name Mr. Kirit Shah 

£ เห็นด้วย์     £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง

   Approve        Disapprove     Abstain

3. ชื�อกรรมการ นางสิ่าวสิ่ม่หรื่า ชาห ์
Director’s name Ms. Sameera Shah 

£ เห็นด้วย์     £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
   Approve        Disapprove     Abstain

 วารื่ะที่ี� 7 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่เพ่�มจำานวนกรื่รื่มการื่บรื่ษั่ัที่จาก 10 ท่ี่าน เป็ันจำานวน 11 ท่ี่าน โด้ยแต่่งตั่�ง ด้รื่. น่ธ่นาถุ สิ่น่ธุเด้ชะ เข้าด้ำารื่งต่ำาแหน่ง
กรื่รื่มการื่อ่สิ่รื่ะของบรื่ษั่ัที่ฯ เพ่�มเต่่ม

Agenda 7 To consider and approve the increase of number of the Company’s directors from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. 
Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company. 

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์ £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
Approve  Disapprove   Abstain
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วารื่ะที่ี� 8 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่กำาหนด้ค่าต่อบแที่นกรื่รื่มการื่
Agenda 8 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์ £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
Approve  Disapprove   Abstain

วารื่ะที่ี� 9 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่แต่่งตั่�งผ้ส้ิ่อบบญัชจีากบรื่ษั่ัที่ เคพเีอ็มจ ีภม้่ไชย สิ่อบบญัช ีจำากัด้ และกำาหนด้ค่าสิ่อบบญัชขีองบรื่ษั่ัที่ฯ สิ่ำาหรื่บั
รื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2566

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee 
of the Company for the year ended December 31, 2023

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์ £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
Approve  Disapprove   Abstain

วารื่ะที่ี� 10 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่แก้ไขเพ่�มเต่่มวัต่ถุปุัรื่ะสิ่งค์ของบรื่ษั่ัที่ฯ จาก 46 ข้อ เป็ัน 47 ข้อ พรื่อ้มทัี่�งแก้ไขเพ่�มเต่่มหนังสิ่อ่บรื่ค่ณหส์ิ่นธ่ขอ
งบรื่ษั่ัที่ฯ ข้อ 3 เพ่�อใหส้ิ่อด้คล้องกับการื่เปัลี�ยนแปัลงวัต่ถุปุัรื่ะสิ่งค์ของบรื่ษั่ัที่ฯ

Agenda 10 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives from 46 items to 47 items and the amendment to 
Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the Company’s objectives amendment.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์ £ ไมเ่ห็นด้วย์ £ งดออกเสีย์ง
Approve  Disapprove   Abstain

(5) การลงคะแนนเสยี์งของผูู้ร้บัมอบฉันัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันัทะนี�ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสยี์งนั�นไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ปน็การ
ลงคะแนนเสีย์งของข้าพเจ้ำาในฐานะผูู้้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้ำาไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสีย์งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจำนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจำารณาหรือลงมติ 
ในเรื�องใดนอกเหนือจำากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ย์นแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จำจำริงประการใด ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have 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.
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กิจำการใดที�ผูู้้รับมอบฉัันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผูู้้รับมอบฉัันทะไม่ออกเสีย์งตามที�ข้าพเจ้ำาระบุในหนังสือมอบฉัันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ำา
ได้กระท�าเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้มอบฉัันทะ/Grantor 

(.....................................................................)

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................) 

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................)

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................)

หมาย์เหตุ/Remarks

1. ผูู้้ถือหุ้นที�มอบฉัันทะจำะต้องมอบฉัันทะให้ผูู้้รับมอบฉัันทะเพีย์งราย์เดีย์วเป็นผูู้้เข้าประชุมและออกเสีย์งลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แย์กจำ�านวนหุ้นให้ผูู้้รับมอบ
ฉัันทะหลาย์คนเพื�อแย์กการลงคะแนนเสีย์งได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที�มีวาระที�จำะพิจำารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผูู้้มอบฉัันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจำ�าต่อแบบหนังสือมอบฉัันทะแบบ ข. 
ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.
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ใบปัรื่ะจำาต่่อแบบหนังสิ่อ่มอบฉันที่ะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การื่มอบฉันที่ะในฐานะเป็ันผ้ถุ่้อหุน้ของบรื่ษั่ัที่ เมก้า ไลฟ์์ไซแอ็นซจ์ำากัด้ (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited

ในการื่ปัรื่ะชุมสิ่ามัญผ้้ถุ่อหุ้นปัรื่ะจำาปีั 2566 ในวันพุธที่ี� 5 เมษัายน 2566 เวลา 14.00น. ณ  ศ้นย์น่ที่รื่รื่ศการื่และการื่ปัรื่ะชุมไบเที่คบางนา ห้อง GH203  
ถุนนเที่พรื่ตั่น แขวงบางนาใต้่ เขต่บางนา กรุื่งเที่พมหานครื่ 10260 ปัรื่ะเที่ศไที่ย  หรื่อ่ที่ี�จะพ้งเล่�อนไปัในวัน เวลา และสิ่ถุานที่ี�อ่�นด้้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand, or such other 
date, time and place as the meeting may be held.

........................................................................

£	วารื่ะที่ี� เรื่่�อง 
Agenda Re :

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง

    Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

£	วารื่ะที่ี� เรื่่�อง 
Agenda Re :

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
    Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

£	วารื่ะที่ี� เรื่่�อง 
Agenda Re :

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
    Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

£	วารื่ะที่ี� เรื่่�อง 
Agenda Re :

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง

    Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes
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หนังสิ่อ่มอบฉันที่ะแบบ ค.
Proxy Form C.

(แบบที่ี�ใช้เฉพาะกรื่ณทีี่ี�ผ้ถุ่้อหุน้ที่ี�ปัรื่ากฏช่�อในที่ะเบยีนเป็ันผ้ล้งที่นุต่่างปัรื่ะเที่ศ 
และแต่่งตั่�งใหคั้สิ่โต่เด้ยีน (Custodian) ในปัรื่ะเที่ศไที่ย

เป็ันผ้ร้ื่บัฝ่ากและด้้แลหุน้ใหเ้ท่ี่านั�น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor  

and has appointed a custodian in Thailand to bea share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

เลขทะเบีย์นผูู้้ถือหุ้น ______________ เขีย์นที� 
Shareholder registration number Written at

วันที� เดือน พ.ศู.  
Date Month Year

(1)  ข้าพเจ้ำา สัญชาติ อยู์เ่ลขที� ซอย์ 
I/We nationality residing/located at no. Soi 
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต จัำงหวัด 
Road Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet Province 
รหัสไปรษณีย์์ 
Postal Code
ในฐานะผูู้้ประกอบธุีรกิจำเป็นผูู้้รับฝ่ากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 
As the custodian of
ซึ�งเป็นผูู้้ถือหุ้นของบรื่ษั่ัที่ เมก้า ไลฟ์์ไซแอ็นซ ์จำากัด้ (มหาชน) (“บรื่ษั่ัที่ฯ ”) 
who is a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited (“Company”) 
โดย์ถือหุ้นจำ�านวนทั�งสิ�นรวม หุ้น และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง ดังนี�
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
£ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes
£ หุ้นบุริมสิทธีิ หุ้น  และออกเสีย์งลงคะแนนได้เท่ากับ เสีย์ง

preference share  shares  and have the rights to vote equal to  votes
(2)  ขอมอบฉัันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following) 

£ 1. ชื�อ อายุ์ ปี อยู์บ่้านเลขที� 
Name  age years residing/located at no.
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต 
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จัำงหวัด รหัสไปรษณีย์์ 
Province Postal Code
หรือ/Or
ชื�อ อายุ์ ปี อยู์บ่้านเลขที� 
Name  age years residing/located at no.
ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต 
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จัำงหวัด รหัสไปรษณีย์์ 
Province Postal Code
คนหนึ�งคนใดเพีย์งคนเดีย์ว

Anyone of these persons

£ 2. มอบฉัันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
£ นาย์อลัน แคม / Mr. Alan Kam
£ นาย์วีเจำย์์ คาร์วาล/ Mr. Vijay Karwal
(ราย์ละเอีย์ดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�สิ่่งมาด้้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7 
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023)

กรณเีลือกขอ้ 1. กรุณาท�าเครื�องหมาย์ ü 

ที� £ 1. และระบุชื�อผูู้ร้บัมอบอ�านาจ 
If you make proxy by choosing No. 1, 
please mark ü at £ 1. and give the 
detail of proxy (proxies) .

กรณเีลือกขอ้ 2. กรุณาท�าเครื�องหมาย์ ü 
 ที� £ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด 
คนหนึ�ง
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ü at £ 2. and choose 
one of these independent directors.
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ทั�งนี�ในกรณีที�กรรมการอิสระผูู้้รับมอบฉัันทะคนใดคนหนึ�งไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผูู้้รับมอบฉัันทะแทนกรรมการอิสระที�
ไมส่ามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be 
appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผูู้้แทนของข้าพเจ้ำาเพื�อเข้าประชุมและออกเสีย์งลงคะแนนแทนข้าพเจ้ำาในการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำ�าปี 2566 ในวันพุธีที� 5 เมษาย์น 2566  
เวลา 14.00 น. ณ ศูนูย์นิ์ทรรศูการและการประชุมไบเทคบางนา หอ้ง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศูไทย์ 
หรือที�จำะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย์

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, 
April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna 
Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailandม, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3)  ข้าพเจ้ำาขอมอบฉัันทะให้ผูู้้รับมอบฉัันทะเข้ารว่มประชุมออกเสีย์งลงคะแนนครั�งนี� ดังนี�
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

£	มอบฉัันทะตามจำ�านวนหุ้นทั�งหมดที�ถือและมีสิทธีิออกเสีย์งลงคะแนนเสีย์ง
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

£ มอบฉัันทะบางสว่น คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

£ หุ้นสามัญ_______________________________ หุ้น                     และมีสิทธีิออกเสีย์งลงคะแนนได้ _______________________________ เสีย์ง 
ordinary shares         shares                 and have the rights to vote equal to                                 votes

£ หุ้นบุริมสิทธีิ_______________________________ หุ้น                   และมีสิทธีิออกเสีย์งลงคะแนนได้ _______________________________ เสีย์ง 
preferred shares                shares                 and have the rights to vote equal to                                 votes

รวมสิทธีิออกเสีย์งลงคะแนนได้ทั�งหมด_______________________________ เสีย์ง

Total right to vote equal to                                                       votes

(4)  ข้าพเจ้ำาขอมอบฉัันทะให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนแทนข้าพเจ้ำาในการประชุมครั�งนี� ดังนี�
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

£	(ก) ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ (ข) ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วารื่ะที่ี� 1 เรื่่�องที่ี�ปัรื่ะธานและปัรื่ะธานเจ้าหน้าที่ี�บรื่ห่ารื่ (CEO) แจ้งใหท้ี่ี�ปัรื่ะชุมสิ่ามัญผ้ถุ่้อหุน้ที่รื่าบ
Agenda 1 Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting
 (ไมม่ีการลงคะแนนเสีย์งในวาระนี�/ No casting of votes in this agenda)

วารื่ะที่ี� 2 พ่จารื่ณาและรื่บัรื่องรื่ายงานการื่ปัรื่ะชุมสิ่ามัญผ้ถุ่้อหุน้ปัรื่ะจำาปีั 2565 ซ้�งจัด้ข้�นเม่�อวันที่ี� 5 เมษัายน 2565  
Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 5, 2022

 £	ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

วารื่ะที่ี� 3  รื่บัที่รื่าบรื่ายงานผลการื่ด้ำาเน่นงานของบรื่ษั่ัที่ฯ และบรื่ษั่ัที่ยอ่ย สิ่ำาหรื่บัรื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2565
Agenda 3 To acknowledge the report on the result of the Company’s and its subsidiaries’ business operations for the year ended De-

cember 31, 2022
(ไมม่ีการลงคะแนนเสีย์งในวาระนี�/No casting of votes in this agenda) 
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วารื่ะที่ี� 4 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่งบแสิ่ด้งฐานะการื่เง่นและกำาไรื่ขาด้ที่นุของบรื่ษั่ัที่ฯ สิ่ำาหรื่บัรื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2565
Agenda 4 To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year 

ended December 31, 2022

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

วารื่ะที่ี� 5 รื่บัที่รื่าบการื่จ่ายเง่นปัันผลรื่ะหว่างกาลในปั ี2565 และอนุมต่ั่การื่จัด้สิ่รื่รื่ผลกำาไรื่เพ่�อจ่ายเง่นปัันผลงวด้สิ่ดุ้ท้ี่ายในอัต่รื่าหุน้ละ 0.85 บาที่
ต่ามผลการื่ด้ำาเน่นงานสิ่ำาหรื่บัรื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2565

Agenda 5 To acknowledge the interim dividend paid during year 2022 and to consider and approve the allocation of profit and payment 
of final dividend of Baht 0.85 per share according to the operation results in the year ended December 31, 2022

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

วารื่ะที่ี� 6 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่เล่อกตั่�งกรื่รื่มการื่แที่นกรื่รื่มการื่ที่ี�ออกต่ามวารื่ะ
Agenda 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those who must retire by rotation

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ แต่งตั�งกรรมการทั�งชุด
Vote for all of the directors nominated

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
   Approve            Votes     Disapprove            Votes      Abstain                    Votes

£ แต่งตั�งกรรมการเป็นราย์บุคคล
Vote for each nominated director individually

1. ชื�อกรรมการ นายต่่อ สิ่นัต่่สิ่ร่ื่ ่
Director’s name Mr. Thor Santisiri  

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
   Approve            Votes     Disapprove            Votes      Abstain                    Votes

2. ชื�อกรรมการ นายก่รื่ต่่ ชาห ์
Director’s name  Mr. Kirit Shah  

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
   Approve            Votes     Disapprove            Votes      Abstain                    Votes

3. ชื�อกรรมการ นางสิ่าวสิ่ม่หรื่า ชาหม์ 
Director’s name Ms. Sameera Shah  

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
   Approve            Votes     Disapprove            Votes      Abstain                    Votes
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วารื่ะที่ี� 7 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่เพ่�มจำานวนกรื่รื่มการื่บรื่ษั่ัที่จาก 10 ท่ี่าน เป็ันจำานวน 11 ท่ี่าน โด้ยแต่่งตั่�ง ด้รื่. น่ธ่นาถุ สิ่น่ธุเด้ชะ เข้าด้ำารื่งต่ำาแหน่ง
กรื่รื่มการื่อ่สิ่รื่ะของบรื่ษั่ัที่ฯ เพ่�มเต่่ม

Agenda 7 To consider and approve the increase of number of the Company’s directors from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. 
Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

วารื่ะที่ี� 8 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่กำาหนด้ค่าต่อบแที่นกรื่รื่มการื่
Agenda 8 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

วารื่ะที่ี� 9 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่แต่่งตั่�งผ้ส้ิ่อบบญัชจีากบรื่ษั่ัที่ เคพเีอ็มจ ีภม้่ไชย สิ่อบบญัช ีจำากัด้ และกำาหนด้ค่าสิ่อบบญัชขีองบรื่ษั่ัที่ฯ สิ่ำาหรื่บั
รื่อบรื่ะยะเวลาบญัชสีิ่่�นสิ่ดุ้วันที่ี� 31 ธันวาคม 2566

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee 
of the Company for the year ended December 31, 2023

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

วารื่ะที่ี� 10 พ่จารื่ณาและอนุมัต่่การื่แก้ไขเพ่�มเต่่มวัต่ถุุปัรื่ะสิ่งค์ของบรื่ษั่ัที่ฯ จาก 46 ข้อ เป็ัน 47 ข้อ พรื่อ้มทัี่�งแก้ไขเพ่�มเต่่มหนังสิ่่อบรื่ค่ณห์สิ่นธ่ 
ของบรื่ษั่ัที่ฯ ข้อ 3 เพ่�อใหส้ิ่อด้คล้องกับการื่เปัลี�ยนแปัลงวัต่ถุปุัรื่ะสิ่งค์ของบรื่ษั่ัที่ฯ

Agenda 10 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives from 46 items to 47 items and the amendment to 
Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the Company’s objectives amendment.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

£ ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะออกเสีย์งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้ำา ดังนี�
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

£ เห็นด้วย์___________เสีย์ง £ ไมเ่ห็นด้วย์___________เสีย์ง £ งดออกเสีย์ง___________เสีย์ง
Approve              Votes      Disapprove            Votes        Abstain                     Votes

(5) การลงคะแนนเสีย์งของผูู้้รับมอบฉัันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉัันทะนี�ให้ถือว่าการลงคะแนนเสีย์งนั�นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น 
การลงคะแนนเสีย์งของข้าพเจ้ำาในฐานะผูู้้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders.



101

✂
สิ�งิท่�ส่งิมัาด้วย	6

Attachment No. 6

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้ำาไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสีย์งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจำนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจำารณาหรือลงมติใน
เรื�องใดนอกเหนือจำากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ย์นแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จำจำริงประการใด ให้ผูู้้รับมอบฉัันทะมีสิทธีิพิจำารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้ำาได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have 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.

กิจำการใดที�ผูู้้รับมอบฉัันทะได้กระท�าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที�ผูู้้รับมอบฉัันทะไม่ออกเสีย์งตามที�ข้าพเจ้ำาระบุในหนังสือมอบฉัันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ำาได้ 
กระท�าเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้มอบฉัันทะ/Grantor 

(.....................................................................)

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................)

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................)

ลงชื�อ/Signed........................................................................ผูู้้รับมอบฉัันทะ/Proxy 

(.....................................................................)

หมายเหต่/ุRemarks

1. หนงัสือมอบฉัันทะ ค. นี� ใชเ้ฉัพาะกรณทีี�ผูู้หุ้น้ที�ปรากฏชื�อในทะเบยี์นเป็นผูู้ล้งทนุต่างประเทศูและแต่งตั�งใหคั้สโตเดีย์น (Custodian) ในประเทศูไทย์เป็น 
ผูู้้รับฝ่ากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น
The Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที�ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉัันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอ�านาจำจำากผูู้้ถือหุ้นให้คัสโตเดีย์น(Custodian)เป็นผูู้้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉัันทะแทน
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือย์ืนย์ันว่าผูู้้ลงนามในหนังสือมอบฉัันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุีรกิจำคัสโตเดีย์น (Custodian)
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผูู้ถื้อหุน้ที�มอบฉัันทะจำะต้องมอบฉันัทะใหผูู้้ร้บัมอบฉันัทะเพยี์งราย์เดีย์วเปน็ผูู้เ้ขา้ประชุมและออกเสยี์งลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แย์กจำ�านวนหุน้ใหผูู้้ร้บัมอบ 
ฉัันทะหลาย์คนเพื�อแย์กการลงคะแนนเสีย์งได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split  
his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที�มวีาระที�จำะพจิำารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้งต้น ผูู้้มอบฉันัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจำ�าต่อแบบหนังสอืมอบฉันัทะแบบ ค.  
ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C.  
provided.
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ใบปัรื่ะจำาต่่อแบบหนังสิ่อ่มอบฉันที่ะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การื่มอบฉันที่ะในฐานะเป็ันผ้ถุ่้อหุน้ของบรื่ษั่ัที่ เมก้า ไลฟ์์ไซแอ็นซจ์ำากัด้ (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited

ในการื่ปัรื่ะชุมสิ่ามัญผ้้ถุ่อหุ้นปัรื่ะจำาปีั 2566 ในวันพุธที่ี� 5 เมษัายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ศ้นย์น่ที่รื่รื่ศการื่และการื่ปัรื่ะชุมไบเที่คบางนา ห้อง GH203  
ถุนนเที่พรื่ตั่น แขวงบางนาใต้่ เขต่บางนา กรุื่งเที่พมหานครื่ 10260 ปัรื่ะเที่ศไที่ย หรื่อ่ที่ี�จะพ้งเล่�อนไปัในวัน เวลา และสิ่ถุานที่ี�อ่�นด้้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand or such other 
date, time and place as the meeting may be held.

........................................................................
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สิ�งิท่�ส่งิมัาด้วย	10

Attachment No. 10
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สิ่่�งท่ี่�สิ่ง่มาด้้วย 2
Attachment No. 2

แบีบี 56-1 One Report ประจ้ำาป ี2565 (รายงานประจ้ำาป)ี ในร้ป้แบีบีรหสัควิอาร์ 

Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) in QR Code



Mega Lifesciences Public Company Limited
384 Moo 4, Pattana 3, Bangpoo Indrustrial Estate Soi 6, Preaksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Tel: +66 2 7694222   Fax: +66 2 7694244  

www.megawecare.com

384 หมู่ 4, นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 พัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: +66 2 7694222   โทรสาร: +66 2 7694244  

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

Your Wellness
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