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เลขที ่SMD 06/2565 
      

27 เมษำยน 2565 
 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 
เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  
 ตำมทีบ่รษิทั เซนต์เมด (จ ำกดั) มหำชน ไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 โดยเป็นกำรจดั
ประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ใน
วนัองัคำรที ่26 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. มผีูถ้อืหุน้เขำ้ประชุมทัง้ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ณ เวลำทีเ่ปิดประชุม
เวลำ 13.30 น. จ ำนวน 95 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 133,283,054 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55.53 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้มมีตดิงันี้ 

1. เรื่องทีป่ระธำนแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ ไม่จ ำเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีง 
 

2. รบัรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,283,054  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,283,054  100 

 
3. อนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564  

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
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4. อนุมตัิให้แต่งตัง้นำยสมคดิ เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นำงสำวกัญญำณัฐ ศรีรตัน์ชชัวำลย์ เลข
ทะเบียน 6549 หรือ นำงสำวอมรจิต เบ้ำหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นำงสำวศรณัญำ อคัรมหำ
พำณิชย์ เลขทะเบยีน 9919 หรอื นำงสำวลกัษม ีดตีระกูลวฒันะผล เลขทะเบยีน 9056 หรอื นำงสำวเกษณี 
สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 จำก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท เซนต์เมด 
จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,820,000 บำท ต่อปี 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      123,228,314  92.43 
ไม่เหน็ดว้ย 10,093,700 7.57 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 

 
5. อนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธ ิและกำรจ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2564 รำยละเอยีดดงันี้ 

5.1 จดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 535,000 บำท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนส ำรองตำม
กฎหมำยครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิัท
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

5.2 กำรจ่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนบรษิทั ประจ ำปี 2564 โดยบรษิทัจะจ่ำยปันผลในรูปแบบหุน้ปัน
ผลและเงนิสดดงันี้ 
5.2.1 จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ในอตัรำ 20 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ ำนวนไม่

เกิน 10,700,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท รวมมูลค่ำทัง้สิ้นไม่เกิน 5,350,000 บำท หรอืคดิเป็น
อตัรำกำรจ่ำยปันผล 0.025 บำทต่อหุน้ ในกรณีผูถ้อืหุน้รำยใดมเีศษของหุน้ที่ไม่สำมำรถจดัสรรหุน้ปันผลได้ 
บรษิทัจะท ำกำรจ่ำยเป็นเงนิสดแทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.025 บำท  

5.2.2 จ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงนิไม่เกนิ 107,000,000 บำท รวมเป็น
เงนิปันผลจ่ำยในอตัรำหุ้นละ 0.525 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ ำนวน 112,350,000 บำท คดิเป็นอตัรำเงนิปัน
ผลทีจ่่ำยเทยีบกบัก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 35.13 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทั โดย
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัก ำหนดใหบ้รษิทัจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ย
ละ 30 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และทุนส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี 

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
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6. อนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 10,700,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้สำมญัปันผลของบรษิทัฯ 

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

7. อนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้ 
“ ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 112,350,000 บำท(หนึ่งรอ้ยสบิสองลำ้นสำมแสนหำ้หมื่นบำท)  
 แบ่งออกเป็น   224,700,000 หุน้ (สองรอ้ยยีส่บิสีล่ำ้นเจด็แสนหุน้) 
 มลูค่ำหุน้ละ   0.50     บำท (หำ้สบิสตำงค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น :    

• หุน้สำมญั 224,700,000 หุน้ (สองรอ้ยยีส่บิสีล่ำ้นเจด็แสนหุน้) 
• หุน้บุรมิสทิธ ิ -       หุน้ (- หุน้) ” 

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

8. อนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผล จ ำนวนไม่เกนิ 10,700,000 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน
อตัรำ 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สำมญัปันผล หรอืคดิเป็นกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.025 บำท 

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

9. อนุมตัิแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ เพื่อให้กำรประกอบธุรกจิครอบคลุมกบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ และขยำยธุรกจิเกีย่วกบัอำหำรเสรมิ 

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

10. อนุมตัิแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3. ของบรษิัทฯ โดยเพิม่วตัถุประสงค์ของบรษิัทจ ำนวน 2 ขอ้ 
จำกเดมิทัง้หมด 35 ขอ้ เป็น 37 ขอ้ โดยมขีอ้ควำมดงันี้ 
“ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี ำนวน 37 ขอ้” 

ขอ้ (36) ประกอบกจิกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสรมิ หรอื เครื่องดื่มสุขภำพ เช่น ชำ กำแฟ 
ขอ้ (37) ประกอบกจิกำรส่งออกอำหำรเสรมิ หรอื เครื่องดื่มบ ำรุงสุขภำพ 

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

11. อนุมตัแิต่งตัง้พลเอกพงษ์เทพ เทศประทปี รองศำสตรำจำรย ์ดร.พภิพ อุดร และนำยทวศีกัดิ ์บุญประสทิธิ ์เขำ้
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิทั แทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ในปี 2564 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน แต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดงันี้ 
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11.1 พลเอกพงษ์เทพ เทศประทปี 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

11.2 รองศำสตรำจำรย ์ดร.พภิพ อุดร 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

11.3 นำยทวศีกัดิ ์บุญประสทิธิ ์

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,274,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 48,000 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,274,014  100 
   

12. อนุมตัแิต่งตัง้เพิม่เตมิกรรมกำรใหม่อกี 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำงรมณ วสุศุทธกิุลกำนต์ และแก้ไขอ ำนำจลงลำยมอื
ชื่อแทนบรษิทั 

โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
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13. อนุมตักิำรก ำหนด่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 ในรูปแบบค่ำเบีย้ประชุมและค่ำตอบแทนรำยเดอืน ใน
อตัรำเดยีวกบัปี 2564 และตัง้บ ำเหน็จกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงนิ 2 ลำ้นบำท (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 100 จำกปี 2564) 
หำกบรษิัทมผีลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยให้คณะกรรมกำรทัง้คณะมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทน
ดงักล่ำว 

โดยที่ประชุมผู้ถอืหุน้ได้มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย      133,322,014  100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 
รวม        133,322,014  100 
   

 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

        ขอแสดงควำมนับถอื 

                      - วโิรจน์ วสุศุทธกิุลกานต ์- 

             (นำยวโิรจน์ วสุศุทธกิุลกำนต)์ 
                ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

     บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

 


