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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2560 

ของ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต         ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวุทธิ ์ ปางวิรุฬห์รักข์   กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3. นายมนัส     แจ่มเวหา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล  กรรมการอิสระ 
5. ผศ.สัมพันธ์  หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ 
6. นายโกศล วรฤทธินภา  กรรมการ 

โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน 

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด  
ที่ปรึกษากฎหมาย 
นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากัด  และ 
นางสาวเศรษฐลักษณ ์ณรงค์วโรดม ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จํากัด จากบริษัท 

หลักทรัพย ์ยูโอบี เคเฮียน จํากัด  
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ก่อนเริ่มประชุม  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมา
ขณะลงทะเบียน   

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียง จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยนางสาวชลธิชา พุ่ม
พฤกษ ์จะเป็นผู้ทําหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ      

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพ่ือความโปร่งใสในการนับ
คะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นางสาวพรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ 

4)   การประชุมในครั้งนี้มีการกําหนดวาระการประชุมเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติ ด้วย
คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ 
จึงชี้แจงต่อที่ประชุมตามลําดับวาระการประชุม ว่าวาระใดต้องได้รับการลงมติด้วยจํานวนคะแนนเสียงจํานวนเท่าใด 
โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ขณะลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการชี้แจงว่าวาระใด ต้องการคะแนนเสียงเป็นเท่าใด 
ดังนี้ 

4.1) วาระท่ี 1 วาระท่ี 3, วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 7 วาระท่ี 8 วาระท่ี 9 และวาระที่ 14 
 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4.2) วาระท่ี 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4.3) วาระท่ี 10 วาระท่ี 11 วาระท่ี 12 และ วาระท่ี 13 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ 
4.4) สําหรับวาระการประชุมที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ   

 5)   หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และสําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
เสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 15 
หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพ่ือทางบริษัท จะได้นําข้อมูลดังกล่าวบันทึกลง
รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิออก
เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะนําจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมกอ่นการลงมติ 

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดย
นําไปหย่อนในกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียง ณ จุดตรวจเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม 

เริ่มการประชุม 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 
รวม 160 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,014,550,657 หุ้น หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3617 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั้งสิ้น 13,790,761,430 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ที่
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเริ่มเปิด
ประชุม จํานวน 35 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 75,699,300 หุ้น ทําให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 195 
ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 5,090,249,957 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง เห็นด้วย 5,078,926,757 เสียง ไม่เห็นด้วย 14,000 เสียง งดออกเสียง 11,309,200
เสียง ไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.7776 ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน             

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2559 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559   

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2559 และผลการดําเนินงานของ

บริษัทในปี 2559 โดยมอบหน้าที่ให้นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น

ผู้รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม 

นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอความเห็นให้มีการสลับวาระการ

ประชุม โดยขอให้ข้ามการพิจารณาวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไปพิจารณาก่อนที่จะพิจารณาวาระที่ 8 ก่อน

เนื่องจากเห็นว่าเป็นวาระสําคัญ ผู้ถือหุ้นอยากทราบผลประกอบการของบริษัท เพ่ือประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจในวาระเรื่องการเพิ่มทุน และออกใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ในวาระต่อๆ ไป  
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ประธาน ตามหลักการที่ดีและถูกต้องบริษัทต้องดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม ทั้งนี้ ในวาระนี้เป็นเพียงการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุม

ทราบเท่านั้น ไม่มีการพิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด ขออนุญาตดําเนินการประชุมไปตามลําดับตามที่

ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์  อธิบายเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 2 นี้เป็นเพียงการรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบเท่านั้น ไม่มีการพิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด วาระท่ีจะมีการ

พิจารณาอนุมัติคือวาระที่ 3 เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนสําหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวาระถัดไป ตามลําดับ และบริษัท

จําเป็นต้องดําเนินการประชุมไปตามลําดับวาระ 

นายวันชัย เจริญไวยเจตน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) แสดงความเห็นสนับสนุนข้อเสนอของ

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล ซึ่งเสนอให้มกีารสลับวาระการประชุม โดยข้ามวาระที่ 3ไปพิจารณา

ก่อนวาระที่ 8 เนื่องจากเป็นเรื่องสําคัญเพราะบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน จะได้ทราบว่าเพราะ

เหตุใด และมีหนี้สินที่กู้มาจํานวนเท่าใด เพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุนต่อไป 

ประธาน  ยืนยันให้ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับ โดยชี้แจงเหตุผลว่าต้องดําเนินการให้ถูกต้องกับ

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามสําหรับการประชุมสามัญประจําปีนั้นเรื่องที่สําคัญท่ีสุดในการ

ประชุมน่าจะเป็นการพิจารณาเพ่ือรับทราบและเพ่ืออนุมัติงบการเงินประจําปีของบริษัทเพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบการจัดสินใจของผู้ถือหุ้นในวาระต่อ ๆ ไปทีต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงขอมอบหมายให้นาย

ธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมตามลําดับวาระต่อไป 

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์ อธิบายเรื่องงบการเงิน สําหรับวาระนี้เป็นเพียงการรายงานผลการ

ดําเนินงานให้ที่ประชุมทราบ สําหรับปี 2559 ขอให้พิจารณาโดยแยกงบการเงินออกเป็น 2 ส่วน หาก

พิจารณางบการเงินเฉพาะบริษัท จะเห็นว่า ปี 2559  มีรายได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2558 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 1,697 ล้านบาท  มีกําไรก่อนการด้อยค่า ประมาณ 163 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีกําไร 632 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากปี 2558 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในวุฒิ-

ศักดิ์ ออกไปบางส่วน ซึ่งลดสัดส่วนการถือลงจาก 60 % เหลือ 50.17%  ดังนั้นหากไม่รวมกําไรจาก

การทํารายการพิเศษใน ปี 2558 จะเห็นว่า บริษัทมีกําไรในปี 2559 ดีกว่า ปี 2558  

แต่ในงบการเงินรวม รายได้ ปี 2559 ลดลงจากปี 2558  ซึ่งเกิดจากรายได้จากธุรกิจความงามลดลง  

ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2559 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2558 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรฐาน

บัญชี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากการตั้งสํารองกรณี วุฒิ-ศักดิ์ พิจารณาปิดสาขาท่ีรายได้น้อยซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นสาขาท่ีตั้งอยู่เป็นลักษณะ stand alone  อยู่นอกพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่าย

จากการตั้งสํารองดังกล่าว นั้น รวมประมาณ 175 ล้านบาท ดังนั้นในงบการเงินรวมของบริษัท หาก
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พิจารณาโดยหักค่าใช้จ่ายจากการตั้งสํารอง 175 ล้านบาท ดังกล่าว จะมีผลขาดทุนก่อนการด้อยค่า 

ประมาณ 230 ล้านบาท 

ต่อไป ขออธิบายรายละเอียดการด้อยค่า สําหรับปี 2559 ซึ่งจะทําให้ทราบว่าที่มาของผลขาดทุนใน

งบการเงินรวม ประมาณ 1,286 ล้านบาท เกิดจากกรณีท่ีบริษัทมีการตั้งด้อยค่า 2 ส่วน คือ 1) ด้อย

ค่าเงินลงทุน 36 ล้านบาท และด้อยค่าของค่าความนิยม 838 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับบริษัทมีการตั้ง

สํารองทางบัญชีรวมประมาณ 874 ล้านบาท ไม่ได้เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัท แต่เป็นการ

พิจารณาปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนซื้อกิจการ ซึ่งมทีรัพย์สินไม่มีตัวตน 

กล่าวคือมีค่าความนิยม ดังนั้นตามมาตรฐานทางบัญชีจะต้องมีการดําเนินการทดสอบโดยการ

ประเมินค่าความนิยมทุกๆ ปี   

นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมสําหรับวิธีการพิจารณาการตั้งด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทแต่งตั้ง

บริษัทประเมินอิสระคือบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เพ่ือประมูลเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ 

โดยใช้วิธีการแบบเดียวกันกับการประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ ก่อนเข้าทํารายการซื้อกิจการเพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดของธุรกิจ

ของวุฒิ-ศักดิ์ จนกระทั่งมีการพิจารณาอนุมัติให้ซื้อกิจการดังกล่าว สําหรับการพิจารณาการตั้งด้อย

ค่าก็ดําเนินการเหมือนกัน คือแต่งตั้งบริษัทประเมินซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันประมูลค่าธุรกิจของวุฒิ-

ศักดิ์ สําหรับปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 5,400 ล้านบาท สําหรับปี 2559 ประเมินได้ 4,908 ล้านบาท 

ซึ่งโดยหลักการหากจะพิจารณาไม่ด้อยค่านั้น พิจารณาจากตัวเลข 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการ

คํานวณจากวิธีการตามมาตรฐานบัญชีของผู้สอบบัญชี เนื่องจากขณะทํารายการซื้อกิจการ มูลค่าของ

วุฒิ-ศักดิ์ ซึ่งรวมหนี้สินเดิมแล้ว มีราคาซื้อขายประมาณ 4,500 ล้านบาท หากพิจารณาตามหลักการ

ง่ายๆ จะเห็นว่ามูลค่าธุรกิจ ณ ปี 2559 สูงกว่าราคาขณะทํารายการซื้อขายกิจการ อย่างไรก็ตาม

บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานประจําปี ของบริษัท ไว้โดยละเอียด อีกท้ัง

ได้มีการชี้แจงเพ่ิมเติมผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ถึงท่ีมาของการตั้งด้อยค่า ซึ่งรายการตั้งด้อยค่าดังกล่าวในส่วนของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่

เข้าเกณฑ์ที่จะต้องมีการตั้งด้อยค่า แต่อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าเป็นการพิจารณาโดย

ใช้หลัก Conservative (หลักความระมัดระวัง) จึงพิจารณาตั้งด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงิน 

จํานวน 838 ล้านบาท ตั้งด้อยค่าเงินลงทุน จํานวน 36 ล้านบาท และตั้งสํารองซึ่งอยู่ในส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอีก 175  ล้านบาท  รวมการสํารองการด้อยค่าดังกล่าวประมาณ 1,049 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นการตั้งสํารองตามหลักการทางบัญชี หากไม่รวมการตั้งสํารองทางบัญชี ผลขาดทุนจาก

การดําเนินงานของบริษัท จะประมาณ 230 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาสําหรับผลการดําเนินงานของธุรกิจความงามนั้น 

บริษัทประสบภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงและมีนโยบายที่เข้มงวดของภาครัฐที่มีระเบียบกติกา ข้อห้าม
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เกี่ยวกับธุรกิจความงามเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทก็อยู่ระหว่างพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ธุรกิจ

สามารถพลิกฟ้ืนกลับมามีผลการดําเนินงานที่ดีให้ได้ สําหรับวาระนี้ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ที่มาของการพิจารณาตั้งด้อยค่าให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดผลการดําเนินงานปรากฏตามรายงาน

ประจําปี ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ (ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชมรมอาสาผู้พิทักษ์

สิทธิผู้ถือหุ้น)  สอบถาม 2 คําถาม ดังนี้ 

ข้อ 1 จากการพิจารณารายละเอียดในงบการเงินเห็นว่าขณะทํารายการซื้อกิจการ วุฒิ-ศักดิ์ มีค่า

ความนิยมประมาณ 2,200 ลา้นบาท วิธีการประเมินและการคํานวณค่าความนิยม มีวิธีการอย่างไร 

ข้อ 2 สาเหตุใดทําให้รายได้ลดลงในงบการเงินรวม 

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์    ตอบคําถามตามลําดับดังนี้ 

ข้อ 1) การประเมินมูลค่าของค่าความนิยม (Goodwill) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งมีการ 

พิจารณาจาก 3 ส่วนหลักๆ  คือ  1) Brand Value  คือมูลค่าของแบรนด์ วุฒิ-ศักดิ์ 2) แผนการ

เจริญเติบโตของธุรกิจ และ 3) การเติบโตของธุรกิจในตลาดในต่างประเทศ กรณีธุรกิจของวุฒิ-

ศักดิ์ ซึ่งมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินซึ่งใช้หลักการตามวิชาชีพในการประเมิน และบริษัท

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท ว่าวุฒิ-ศักดิ์ มีค่าความนิยมซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประมาณ 2,200 ล้านบาท และขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักการพิจารณาต้ังด้อยค่าของค่า

ความนิยม ประมาณ 838 ล้านบาท เพ่ือให้ทราบว่ามีเหตุผลที่มาอย่างไร หลักการพิจารณาตั้ง

ด้อยค่าของค่าความนิยม มีการพิจารณาจาก 2 เหตุผลหลักคือ 1) พิจารณาจากยอดขายเป็น

หลัก ซึ่งหากยอดขายไม่เติบโต ตามหลักการทฤษฎีของค่าความนิยม ก็อาจทําให้ค่าความนิยม

ของแบรนด์ถดถอยลง  2) พิจารณาจากการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ หากธุรกิจ

ต่างประเทศไม่เจริญเติบโตด้วย ก็จะทําให้แนวโน้มค่าความนิยมลดลง  

สําหรับปี 2559 บริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัทประเมินซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท 15 ที่

ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และได้มีการเปิดเผยข้อมูล ว่ามูลค่าธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ มีจํานวน 4,908 

ล้านบาท  ซึ่งผู้ประเมินเป็นรายเดียวกันกับกรณีมีการประเมินมูลค่าธุรกิจ วุฒิ-ศักดิ์ ในช่วง

ปลายปี 2557 ซึ่งบริษัทเข้าทํารายการซื้อกิจการ ซึ่งมูลค่าธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ จํานวน 4,908 

ล้านบาทนั้น บริษัทไม่ได้ประเมินเองแต่อย่างใด  ซึ่งผู้ประเมินและบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายัง

ไม่เข้าเกณฑ์ท่ีจะต้องมีการตั้งสํารองการด้อยค่าความนิยมแต่อย่างใด และบริษัทยังได้แสดง

ความเห็นกับผู้สอบบัญชีด้วยว่าการพิจารณาค่าความนิยมจากยอดขายเป็นหลักนั้น หากมีกรณี

บริษัทที่มียอดขายมากแต่ผลการดําเนินงานขาดทุน เปรียบเทียบบริษัทที่มียอดขายน้อยแต่ผล

การดําเนินงานมีกําไร การพิจารณาด้วยหลักการดังกล่าวจะมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด  แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีพิจารณาโดยใช้หลักความระมัดระวัง (Conservative) เมื่อยอดขาย
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ลดลงเป็นสาระหลัก จึงเป็นที่มาในการพิจารณาตั้งด้อยค่าค่าความนิยม จํานวน 838 ล้านบาท 

ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน 

ข้อ 2) สาเหตุที่ทําให้รายได้ลดลงในงบการเงินรวม เกิดจากธุรกิจความงาม ซึ่งต้องยอมรับว่าเกิดจาก

สาเหตุซึ่งมีภาวการณ์แข่งขัน และกฎเกณฑ์ กฎหมาย กติกาข้อห้ามที่ค่อนข้างเข้มงวดในการ

ห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายสําหรับธุรกิจของบริษัทที่เป็นลักษณะการให้บริการในคลินิก ซึ่งหาก

เทียบกับคลินิกขนาดเล็กท่ีสามารถโฆษณาทําได้มากกว่า แต่ไม่ถูกจับตามองเท่ากับกรณีวุฒิ-ศักดิ์

ทําการโฆษณาเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่า ในอดีตกอ่นที่บริษัทจะเข้าลงทุน วุฒิ-ศักดิ์สามารถ

โฆษณาได้ แต่ในช่วงเวลาหลังจากท่ีบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจของวุฒิศักดิ์ ภาครัฐมีความเข้มงวด

เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2558  ถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว โดยใช้คุณภาพศักยภาพของวุฒิศักดิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือสร้างยอดขายสร้างรายได้

เพ่ิมข้ึน 

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  จากการร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2558 ผู้บริหารแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่ามีแผนจะนําวุฒิ-ศักดิ์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ภายในปี 
2559 ซึ่งการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้น เข้าใจว่าบริษัทจะต้องมีผลการดําเนินงาน
ที่มีกําไรก่อน แต่ปัจจุบันบริษัทยังมีผลขาดทุนอยู่ แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารควรจะมีการชี้แจง แจ้ง
ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าในการดําเนินการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย  อาจจะแจ้ง
เป็นจดหมาย เป็นจุลสาร หรือช่องทางใดก็ได้ ตามที่เคยให้ข้อเสนอแนะไว้  แต่บริษัทไม่มีการชี้แจง
ตามข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ทําให้ผู้ถือหุ้นไม่ทราบความคืบหน้าหรือสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะเหตุใด
วุฒิ-ศักดิ์ จึงยังไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 
- สําหรับกรณีเรื่องการออกตั๋วแลกเงินของบริษัท เห็นว่าการกู้ยืมเงินในการทําธุรกิจนั้นเป็นเรื่อง

ปกต ิ แต่กรณีที่มีข่าวจากกองทุนโซลาริส  แจ้งเรื่องบริษัทผิดนัดชําระหนี้ตั๋วแลกเงินนั้น ขอสอบถาม

ว่าเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ซึ่งข่าวดังกล่าวส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและส่งผลต่อ

ราคาหุ้นด้วย  บริษัทเพียงแต่ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทไม่ได้มี

ปัญหาการชําระเงิน แต่ไม่มีการดําเนินการใดๆ กับกองทุนโซลาริส ซึ่งทําให้บริษัทได้รับความ

เสียหายดังกล่าว ขอเสนอแนะว่าบริษัทควรมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

ความคืบหน้ามากกว่านี้ ซึ่งเข้าใจว่าสามารถทําได้ไม่ผิดกฎเกณฑ์กติกาของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่

อย่างใด หากเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เว้นแต่เป็นการให้ข่าวที่เลื่อนลอยไม่เป็นความจริง  

นอกจากนี้ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาขายเงินลงทุนในวุฒิ-ศักดิ์ ออกบางส่วน เพื่อลดสัดส่วนการถือ

หุ้น เพ่ือให้ผลของงบการเงินรวมดีข้ึน   
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นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา  ขอสอบถาม 4 คําถามดังนี้  
1) ในรายงานประจําปี 2559 หน้าที่ 48 จากตารางโครงสร้างรายได้ มีชื่อบริษัท Space med ไม่

แสดงรายได้เพราะเหตุใด บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
2) ENMO ไม่มีรายได้ตั้งแต่ปี 2558 เพราะเหตุใด และ ENMO เป็นบริษัททําธุรกิจประเภทใด 
3) ธุรกิจของวุฒิศักดิ์ท่ีมีแฟรนไชน์ในประเทศลาวนั้น ปัจจุบันมีการดําเนินการหรือไม่อย่างไร 
4) บริษัทมีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับวุฒิ-ศักดิ์ เรื่องค่าความนิยม 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์  ตอบคําถามตามลําดับดังนี้ 
ข้อ 1 Spacmed  เป็นบริษัทย่อยของ EFORL ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องแพทย์ 
เหมือนกัน สําหรับกรณีรายได้ เป็นการรายงานรวมกับรายได้ของ EFORL ซึ่งเป็นธุรกิจกลุ่มเดียวกัน  
ปัจจุบันยังประกอบธุรกิจ  และมีรายได้มีกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ หากพิจารณารายละเอียด
ในงบการเงินเทียบระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ข้อ 2 ENMO เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจกิจให้บริการเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นธุรกิจเดิม ของบริษัท 
ปัจจุบันไม่ได้ดําเนินการแล้วมีการขายกิจการไปแล้วตั้งแต่ ปี 2556    
ข้อ 3 ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชน์ของวุฒิศักดิ์ยังคงดําเนินการอยู่ 12 สาขา แต่เนื่องจากการทํา
สัญญาแฟรนไชน์นี้ เป็นสัญญาที่มีอยู่เดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าทํารายการซื้อกิจการ ซึ่งรายละเอียด
ข้อตกลงเดิมระหว่างผู้ให้สิทธิกับผู้รับสิทธินั้น เป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างผูกมัดให้บุคคลเพียงคนเดียว
บริหาร ธุรกิจในต่างประเทศจึงยังไม่ค่อยเติบโตตามเป้าหมาย และค่อนข้างถดถอย แต่ยังมีการ
ดําเนินการอยู่และในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแฟรนไชน์ กับสาขาที่ไม่
ทํารายได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการโดยบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด  (WCIH) (บริษัทแม่
ของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด : (WCIG)) ได้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน 
คือบริษัท หลักทรัพย์ ยู โอบี เคเฮียน เพ่ือช่วยแนะนําให้คําปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง
ธุรกิจของ WCIG   
ข้อ 4 แนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ เรื่องค่าความนิยม บริษัทมีแผนที่จะขาย
เงินลงทุนไปบางส่วน เพ่ือลดภาระการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งตามหลักเกณฑ์หากบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนที่น้อยลง รวมทั้งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอํานาจควบคุม บริษัทก็ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทํางบการเงินรวม
กล่าวคือไม่ต้องบันทึกบัญชีรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เข้าไปลงทุน ซึ่งกรณีของธุรกิจที่มี
การด้อยค่าของค่าความนิยมซึ่งทําให้ส่งผลกระทบต่องบการเงินทําให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าซึ่งหากมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นจนเข้าเกณฑ์ไม่ต้องจัดทํางบการเงินรวมบริษัทก็ไม่ต้อง
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม ของ WCIG  
สําหรับข้อเสนอแนะของท่านนายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  นั้น เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่มีประโยชน์ 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดมีความผิดเรื่องการให้ข่าวให้ข้อมูลนั้น ขออนุญาตรับข้อเสนอแนะ
ของทา่นผู้ถือหุ้นและมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทตรวจสอบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้ง 
หากพิจารณาแล้วสามารถทําได้ บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น
ต่อไป 
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นายกัมพล คันธาภัสระ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีลดสัดส่วนการถือหุ้นในวุฒิ-ศักดิ์เหลือเพียง 
20% และบริษัทรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนที่ถือหุ้นนั้น ขอตั้งข้อสังเกตให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านใน
ที่ประชุมว่าต้องร่วมกันพิจารณาว่าการลดสัดส่วนการถือหุ้นนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่ถูกต้องหรือไม่ 
เนื่องจากมีความเห็นว่าหากไม่มีการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว และในอนาคต
หากวุฒิ-ศักดิ์ กลับมามีรายได้ดีมีผลประกอบการที่ดีข้ึน ค่าความนิยมดังกล่าวก็จะกลับมาดีขึ้น  
อย่างไรก็ตาม ขอสอบถามว่าหากไม่มีการพิจารณาตั้งด้อยค่าค่าความนิยมซึ่งเป็นรายการพิเศษในครั้ง
นี้ ผลการดําเนินงานของวุฒิ-ศักดิ์ มีผลขาดทุนหรือไม่อย่างไร  
นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬหร์ักข ์  ผลการดําเนินงานของวุฒิ-ศักดิ์ สําหรับปี 2559 หากไม่รวมรายการ
พิเศษ ปี 2559 ขาดทุนประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558  มีกําไรประมาณ 100 กว่าล้าน โดย
เฉลี่ยในการเข้าทํารายการซื้อกิจการของวุฒิ-ศักดิ์ ในระยะเวลา 2 ปี มีผลขาดทุนประมาณ 200 ล้าน
บาท 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากคําชี้แจงของผู้บริหารมีความรู้สึกว่าเป็นการ
ชี้แจงที่ไม่ค่อยชัดเจน เหตุผลเพราะกรณีมีคําถามว่ายอดขายลดลงรายได้ลดลงเกิดจากสาเหตุใด
ผู้บริหารให้เหตุผลว่าเกิดจากมาตรการของภาครัฐที่มีกฎเกณฑ์ในการห้ามโฆษณา เป็นเหตุให้บริษัทมี
รายได้ลดลง  กรณีของวุฒิ-ศักดิ์มผีลขาดทุนผู้บริหารก็แจ้งว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการขายเงินลงทุน
ออกบางส่วน ในฐานะผู้ถือหุ้นมีความเชื่อและเข้าใจว่าผู้บริหารและคณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีเป็นอย่างดี  ย่อมเข้าใจว่าการบริหารจัดการดีเป็นสิ่งที่สําคัญ
เพราะข้อมูลทางบัญชีจะสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัท 
- จากการพิจารณารายละเอียดงบการเงินเห็นว่าการด้อยค่ามี 2 ส่วน ทั้งในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงบเฉพาะกิจการที่มีการด้อยค่าเงินลงทุนซึ่งหากการด้อยค่าค่าความ
นิยม  ซึ่งปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท นั้น เป็นคนละส่วนกับตัวเลข 838 ล้านบาท และเป็นการ
พิจารณาด้อยค่าในหลักการเดียวกันก็ถือว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี 
- สําหรับการประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ ซึ่งใช้บริษัทประเมินอิสระ คือ บริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จํากัด ในการทํารายการซื้อกิจการ และการประเมินมูลค่าเพ่ือพิจารณาการด้อยค่า ก็ใช้บริษัท
ประเมินรายเดียวกันอีก ซึ่งอาจทําให้เกิดความลําเอียงในการประเมิน การที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาผล
การดําเนินงานแล้วเห็นว่าไม่น่ามีความเป็นไปได้ จึงมีการตั้งด้อยค่าค่าความนิยม 
- กรณีท่ีผู้บริหารให้เหตุผลว่ายอดขายลดลงเพราะมาตรการทางภาครัฐที่เข้มงวดในการห้ามโฆษณา
ส่งเสริมการขายในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน นั้น ในปี 2560 ฝ่ายบริหารมีการวางแผนที่จะป้องกัน
ปัญหาเรื่องยอดขายลดลงเพราะเหตุผลที่มีมาตรการห้ามโฆษณา ไว้หรือไม่ หากพิจารณายอดขายปี 
2558  ซึ่งมีประมาณ 2,500 ล้านบาท แต่ในป ี2559 ลดลงเหลือประมาณ 1,600 ล้านบาท ลดลง
ประมาณ 37% ด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่ารัฐบาลห้ามโฆษณา  และในปี 2560 ก็มีปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ด้วย ฝ่ายบริการมีแผนการจัดการเพ่ือแก้ปัญหาอย่างไร 
- หากย้อนกลับไปตอนบริษัทพิจารณาเข้าทํารายการซื้อกิจการของ วุฒิ-ศักดิ์ ภาพลักษณ์ที่ดีหรือ
จุดดีของวุฒิ-ศักดิ์ จําเป็นต้องมีหมอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่ ซึ่งผู้บริหารให้ความเห็นว่าการทํา
ธุรกิจของวุฒิศักดิ์ไม่จําเป็นต้องมีหมอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมร่วมบริหาร บริษัทในฐานะผู้ซื้อสามารถ
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บริหารกิจการของวุฒิ-ศักดิ์ เองได้  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีหมอทั้ง 3 ท่านมาร่วมบริหาร วุฒ-ิ
ศักดิ์ มีผลการดําเนินงานที่ขาดทุน งบการเงินของวุฒิศักดิ์ขาดทุนตั้งแต่กําไรขั้นต้น   
- ปัจจุบันธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ มีหมอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์  ขอเรียนชี้แจงดังนี้  
1) ผลการดําเนินงานของบริษัท มีผลขาดทุนจาก 2 ส่วน คือ ขาดทุนจากการบริหาร และขาดทุน

ทางบัญชี 
2) การทํารายการซื้อกิจการของวุฒิ-ศักดิ์ บริษัทซื้อจากกองทุน WISE THAI COMPANY LIMITED  
3) ขณะเข้าทํารายการซื้อวุฒิ-ศักดิ์ ยังมีผู้ถือหุ้นของวุฒิศักดิ์ เป็นผู้บริหารเดิม 1 ท่าน   
แต่เนื่องจากวุฒิ-ศักดิ์มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจึงมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้บริหารใหม่ ซึ่งได้มี
การแต่งตั้งผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นมืออาชีพมาร่วมบริหาร และอยู่ในระหว่างการให้
เวลาทีมที่ปรึกษา ได้ศึกษาแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของ วุฒิ-ศักดิ์ 
สําหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทนั้น ขอมอบหมายให้นาย
ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่านผู้ถือหุ้น  
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เนื่องจากผลการดําเนินงานของวุฒิ-ศักดิ์ มีผล
ขาดทุน กรณี EFORL เข้าลงทุนในวุฒิ-ศักดิ์ โดยหลักการทางบัญชีผลขาดทุนของวุฒิ-ศักดิ์จึงต้องมี
ผลสะท้อนเงินลงทุนของ EFORL ตามสัดส่วน จากรายละเอียดในงบการเงิน ที่แสดงผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าค่าความนิยม จํานวน 838 ล้านบาท เป็นอัตรา100% ในงบการเงิน แต่ EFORL ต้องรับรู้
ตามสัดส่วน ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้น 50.17% ดังนั้น EFORL ขาดทุนประมาณ 419 ล้านบาท 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ผู้ประเมินอิสระประเมินมูลค่าได้สูงกว่าแต่ผู้สอบ
บัญชีประเมินแล้วพิจารณาด้อยค่านั้นผู้สอบบัญชีใช้เกณฑ์ใดในการคํานวณ 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) จากผลการประเมินของผู้ประเมินอิสระ นั้น ผู้
ประเมินอิสระใช้วิธีคิดจากอัตราการเจริญเติบโต (GROWTH RATE) ซึ่งใช้อัตราการเจริญเติบโต 4% 
แต่จากรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีนําเสนอผู้บริหารนั้น ตามหลักการ
ทางบัญชีหากมีการใช้อัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่า GDP (Gross domestic product) ของ
ประเทศ ผู้สอบบัญชีจะต้องเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาลดอัตราลงมาโดยใช้อัตรา 3.2% ตาม GDP 
ของประเทศไทย  
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงแนวทางแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจสําหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนหรือไม่
เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เชื่อว่าผู้บริหารสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดไม่ผิดเงื่อนไข
หรือหลักเกณฑ์ใด 
ประธาน ในภาพรวมสําหรับการชี้แจงแนวทางการดําเนินการในนามคณะกรรมการบริษัทมีความ
ยินดีที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลเสมอ แต่ด้วยข้อจํากัดเรื่องกฎเกณฑ์การให้ข้อมูลนั้นทําให้ไม่สามารถให้
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดกรณีมีการเปิดเผยโดยบริษัท หลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน โซลาริส จํากัด เรื่องบริษัทผิดนัดชําระหนี้ตั๋วแลกเงินนั้น ขออธิบายถึงหลักการในการ
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ออกตั๋วแลกเงิน ว่าเมื่อตั๋วแลกเงินครบกําหนดชําระ แต่ผู้ออกตั๋วยังไม่สามารถชําระเงินได้ จะต้องมี
การต่ออายุตั๋วแลกเงิน โดยมีการหมุนเวียนกัน ซึ่งมีการดําเนินการด้วยวิธีดังกล่าวกันมาโดยตลอด  
แต่สําหรับกรณีกองทุน โซลาริส ซึ่งเป็นผู้จัดการเรื่องการออกตั๋วแลกเงินให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีกรณีผิดนัดชําระหนี้ตั๋วแลกเงิน ทําให้มีผลกระทบในภาพรวม
กันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทด้วยที่ได้ดําเนินการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นมาชําระหนี้ระยะยาวเหตุ
เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่า ทําให้สามารถลดต้นทางการเงินลงได้  และกรณีมีกองทุนจัดการตั๋วแลก
เงินซึ่งกองทุนจะมีผู้ลงทุนหลายรายเป็นบุคคลทั่วไป เมื่อบุคคลทั่วไปขาดความมั่นใจก็จะขอให้มีการ
ปิดกองทุน ซึ่งต้องมีการชําระหนี้ตั๋วแลกเงินทั้งหมด  โดยการออกตั๋วแลกเงินของบริษัทก็อยู่ในกองที่
มีปัญหาดังกล่าวด้วย 
แต่ขอเรียนชี้แจงว่าสําหรับเหตุการณ์เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2560 ซึ่งมีการเปิดเผยว่าบริษัทผิดนัด
ชําระหนี้ แต่ข้อเท็จจริงคือในวันที่ 12 มกราคม 2560 นั้น บริษัทมีการเตรียมเงินเพ่ือชําระหนี้ตั๋วแลก
เงินที่ครบกําหนดในวันดังกล่าวแล้ว แต่มีข้อผิดพลาดในการติดต่อประสานงานทําให้บริษัทตกเป็นผู้
ผิดนัด ซึ่งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด ผู้บริหารมีการเตรียมการตั้งเรื่องฟ้องร้อง
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอแนะนําให้บริษัทพิจารณาฟ้องร้อง
กรณีกองทุนโซลาริส  และกรณีท่ีผู้บริหารแจ้งว่าปัจจุบัน วุฒิ-ศักดิ์ มีกลุ่มผู้บริหารใหม่ นําโดย ดร. 
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ขอเสนอให้ผู้บริหารของEFORL ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของวุฒิศักดิ์ พิจารณาส่ง
ตัวแทนเข้าไปร่วมบริหารด้วย เพราะเป้าหมายของ EFORLตั้งแต่แรกคือการผลักดันวุฒิ-ศักดิ์เข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งเห็นว่าต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถเพ่ือแก้ปัญหาผล
การดําเนินงานของวุฒิ-ศักดิ์ เป็นหลัก เพราะ บริษัทย่อยของ EFORL บริษัทอ่ืน เช่น บริษัท       
สเปซเมด จํากัด และบริษัท สยามเสนล จํากัด ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ จากการติดตามข่าวสารซึ่งบริษัทรายงานตลาดหลักทรัพย์ ฯ เข้าใจว่าบริษัทมีปัญหาข้อ
ขัดแย้งกับบริษัท เค แอนด์ดับบลิว (ประเทศไทย) จํากัด (K&W) จึงขอให้ท่านประธานฯ ชี้แจง
เหตุผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
ประธานฯ  บริษัทและบริษัท K&W ไม่มีปัญหาขัดแย้งกันแต่อย่างใด ยังเป็นคู่ค้าร่วมค้าที่ดีต่อกัน 
กรณีท่ีบริษัทรายงานต่อลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น เป็นการรายงานเรื่องการทํารายการระหว่างกันเท่านั้น
ซึ่งเป็นการรายงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ
การทํารายการระหว่างกันนั้น เป็นเรื่องสืบเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 ซึ่งบริษัทเข้าทํารายการซื้อกิจการของ
วุฒิ-ศักดิ์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษทัรายงานความคืบหน้าการควบคุมภายในของวุฒิ-ศักดิ์ 
และรายงานแนวทางการขจัดความจัดแจ้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และ K&W ซึ่งเป็นการทํา
รายการ ระหว่างกัน เนื่องจากในช่วงปี 2557 บริษัทต้องยืมใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดและซื้อ
น้ํายา จากK&W ซ่ึงเดิมเปน็ธุรกิจของ K&W แต่เมื่อบริษัทได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจําหน่ายน้ํายา
วิเคราะห์เลือด บริษัทต้องยืมใช้เครื่องของ K&W เพ่ือให้ลูกค้าของบริษัทใช้โดยบริษัทได้ประโยชน์
จากการจําหน่ายน้ํายาวิเคราะห์เลือดให้แก่ลูกค้า ไม่ได้มีประเด็นขัดแย้งกันแต่อย่างใด 
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นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเรื่องสภาพคล่องและแผนการชําระตั๋ว
แลกเงินระยะสั้น เนื่องจากพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ระยะสั้นและแผนการเพ่ิมทุนของบริษัท
เป็นคนละช่วงเวลากัน อีกท้ังจากการพิจารณารายละเอียดงบการเงินเห็นว่ายอดหนี้รวมของบริษัท
กับจํานวนเงินที่จะได้รับจากการเพ่ิมทุนไม่สอดคล้องกัน จึงขอให้ผู้บริหารชี้แจงแผนการชําระหนี้
ระยะสั้น  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ขอชี้แจงแยกกันระหว่างหนี้ของบริษัท กับหนี้ของวุฒิ-ศักดิ์ ดังนี้ 
กรณีหนี้ของ บริษัท ในส่วนของหนี้ตั๋วแลกเงิน ณ ปัจจุบัน บริษัทมีภาระหนี้ตั๋วแลกเงินประมาณ 180 
ล้านบาท ลดลงจากข้อมูลในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทไม่มีปัญหาในการชําระ
หนี้แต่อย่างใด สําหรับกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นเพียงเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก
ความผิดในการประสานงาน สําหรับภาระหนี้ที่บริษัทมีกับธนาคารเจ้าหนี้นั้น บริษัทได้มีการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งปรับเป็นหนี้ระยะยาวแทน 
กรณตีั๋วแลกเงินของวุฒิศักดิ์ ยังมีภาระหนี้อีกประมาณ 420 ล้านบาท วุฒิ-ศักดิ์มีแผนการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ โดยได้มีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน คือบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียนจํากัด 
เป็นที่ปรึกษาในการจัดทําแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่เปน็หนี้ระยะสั้น รวมทั้งการปรับแผนธุรกิจ 
ของวุฒิ-ศักดิ์  
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ในฐานะเป็นบริษัทแม่ของวุฒิ-ศักดิ์   
EFORL ต้องติดตามควบคุมเรื่องภาระหนี้ของวุฒิ-ศักดิ์ เพราะกรณีศักดิ์ผิดนัดชําระหนี้ โดยเฉพาะ
ภาระหนี้จากการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น และมีการออกข่าวต่างๆ ส่งผลต่อภาพรวมของบริษัทและ
กระทบราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องสําหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นสําหรับการ
ซ้ือหุ้นเพิ่มทุน  จึงขอเสนอให้บริษัทเร่งพิจารณาดําเนินการแก้ไขโดยสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ
เข้าไปบริหารเพ่ือเร่งแก้ปัญหาของวุฒิ-ศักดิ์  และขอเสนอให้บริษัทเร่งดําเนินการลดสัดส่วนการถือ
หุ้นในวุฒิ-ศักดิ์ เพื่อให้งบการเงินรวมของบริษัทดีขึ้น 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงดังนี้ สําหรับกรณีการผิด
นัดชําระหนี้ตั๋วแลกเงินของวุฒิ-ศักดิ์และมีการออกข่าวมีการออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้น 
เนื่องจากผู้ซื้อตั๋วแลกเงินเป็นกองทุนซึ่งมีผู้ลงทุนในกองทุนจํานวนมากเป็นลักษณะ Public fund 
เมื่อมีกรณีผิดนัดเกิดข้ึนกองทุนมีหน้าที่ต้องรายงานชี้แจงต่อผู้ลงทุน     
สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาของวุฒิ-ศักดิ์  นั้น วุฒิ-ศักดิ์พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
เพ่ือการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ ซึ่งในวันนี้บริษัทได้เชิญที่ปรึกษา
ทางการเงินมาร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแผนการดําเนินการในเบื้องต้นให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย ขอ
มอบหมายให้ นางสาวเศรษฐลักษณ์ ณรงค์วโรดม ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เค เฮียน 
จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด อธิบายรายละเอียดเบื้องต้น 
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ 
นางสาวเศรษฐลักษณ์ ณรงค์วโรดม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท  ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จ ากัด 
จากบริษัท หลักทรัพย ์ยูโอบี เคเฮียน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและศึกษาใน
รายละเอียดของข้อมูลเพื่อเพ่ือวางแผนกําหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างธรกิจของวุฒิ-ศักดิ์  
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และจะนําเสนอรายงานให้ผู้บริหารของวุฒิ-ศักดิ์พิจารณา ตามลําดับ สําหรับข้อมูลที่จะชี้แจงผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างนั้น ขอให้รอการชี้แจงจาก EFORL อีกครั้ง ตามลําดับ
ขั้นตอนการทํางาน    
สําหรับแผนกําหนดการทํางานนั้นอยู่ระหว่างประสานงานกับท่ีปรึกษาทางการเงินของ EFORL เพ่ือ
ทราบและเข้าใจ Master Plan ของ EFORL เพ่ือให้การทํางานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ในฐานะ
ตัวแทนซึ่งบริษัทมอบหมายให้เข้าไปร่วมบริหารใน วุฒิ-ศักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของวุฒิ-ศักดิ์ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ขออธิบายตามลําดับดังนี้ 
1) การบริหารวุฒิ-ศักดิ์ หลังจากบริษัทเข้าทํารายการซื้อวุฒิศักดิ์ บริษัทส่งตัวแทนซึ่งเป็นกรรมการ
บริษัท เข้าไปเป็นทีมบริหารของวุฒิ-ศักดิ์ คือนายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์, ท่านประธานฯ นายปรีชา 
นันท์นฤมิต ,นายโกศล วรฤทธินภา และนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการบริหารใน
วุฒิ-ศักดิ์ และบริษัทย่อยของวุฒิศักดิ์ ในการบริหารตั้งแต่ต้นปี 2558  และปี 2559 เป็นการแก้ไข
ปัญหาการควบคุมภายในของวุฒิ-ศักดิ์ ตามหลักเกณฑ์ Compliance ซึ่งในช่วงปี 2559 วุฒิ-ศักดิ์ ก็
สามารถแก้ไขปัญหาการควบคุมภายในเพื่อเตรียมยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
2) เนื่องจากเดิมการบริหารจัดการธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ ในอดีต มีการเปิดสาขาในลักษณะ เป็น Stand 
alone และมีการเปิดสาขาในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน แตใ่นช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการเปิด
ห้างสรรพสินค้า และ Community mall ใหม่ข้ึนมากมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการของผู้บริโภค 
กล่าวคือจะมีพฤติกรรมการการเดินห้างสรรพสินค้า เพ่ิมมากข้ึนและเลือกใช้บริการสาขาใน
ห้างสรรพสินค้ามากข้ึน  ดังนั้นการบริหารจัดการของวุฒิ-ศักดิ์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยการ
เปลี่ยนย้ายสาขาไปเปิดในห้างสรรพสินค้า ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวตามหลักการทางบัญชีเมื่อมีการ
ปิดสาขา ต้องมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ เช่น การรื้อถอนทรัพย์สิน อีกทั้งยังมีแผนการปิด
สาขาที ่Stand alone อีกประมาณ 20 สาขา ซึ่งมีการพิจารณาตั้งสํารองตามหลักการทางบัญชี  ใน
งบการเงินปี 2559 แล้ว ซึ่งจากการบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้บริษัทมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนตามหลักการทางบัญชี  
3) เรื่องภาระหนี้โดยหนี้ตั๋วแลกเงินซึ่งเป็นหนี้ระยะสั้น บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการหาแนวทาง
ดําเนินการแก้ไข เช่นการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน 
จํากัด เพื่อมาช่วยพิจารณาให้ความเห็นอีกฝ่ายหนึ่งในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) วิธีการปิดสาขา เช่น กรณีปิดสาขาใน
ห้างสรรพสินค้า ใช้วิธีการเปิดสาขาใหม่ในห้างเดียวกันก่อนแล้วย้ายจากสาขาเดิมไปสาขาใหม่ได้
หรือไม่ เพ่ือไม่ให้มีการพิจารณาตั้งด้อยค่า  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์    ตามหลักการทางบัญชีไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตามวุฒิ-
ศักดิ์ มีแผนการดําเนินการตั้งสาขาในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพ่ือปัญหาการถูกตั้งด้อยค่า 
ตามหลักการทางบัญชี   
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คุณชวาล ลิขิตเวชกุลกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีการเปิดเผยรายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ของ วุฒิ-
ศักดิ์ โดยเฉพาะท่าน ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นั้น ฝ่ายบริหารเห็นว่ามีจุดแข็ง (strength point) 
อย่างไร ในการเข้ามาบริหารวุฒิศักดิ์ และขอให้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจของบริษัทใน
อนาคตว่าผู้บริหารกลุ่มใหม่มีแผนการดําเนินการอย่างไร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของบริษัทได้
ทราบถึงทิศทางแนวทางการบริหารจัดการในอนาคต อีกท้ังการที่เปิดเผยว่ามีผู้บริหารทีมบริหารใหม่
ของวุฒิ-ศักดิ์ ซึ่งเป็นมีทีมที่จุดแข็งในการบริหารธุรกิจ เหตุใดไม่มีการดําเนินการแถลงข่าว 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์    สําหรับกรณีที่ท่าน ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  เข้ามาร่วมเป็นทีม
บริหารซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการหาพันธมิตรในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม 
CLMV ซึ่งน่าจะช่วยสนับสนุนการทําธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ ในต่างประเทศได้  สําหรับเรื่องการจัดการ
การแถลงข่าวนั้น จะมีการแถลงข่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งในวันแถลงข่าวนั้นทีมบริหาร
ชุดใหม่จะชี้แจงแผนกลยุทธ์ในการทําธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ อย่างชัดเจน 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้รับมอบฉันทะ) พันธมิตรจากต่างประเทศ มีจุดแข็ง (strength point) 
อย่างไรจะมาช่วยเรื่องการบริหารจัดการด้วยหรือไม่ 
 และขอทราบรายชื่อกรรมการท่านอื่นของวุฒิ-ศักดิ์  ว่ามีท่านใดบ้าง   
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ผู้บริหารกลุ่มใหม่ของ วุฒิศักดิ์ นําโดย ดร.สุรกียรติ์ เสถียรไทย       
ดร.วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ มีประสบการณ์การทํางานด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์ กรณีเรื่องพันธมิตรอยู่
ระหว่างการเจรจาในวันแถลงข่าวทีมผู้บริหารจะชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง มีทีมงานด้านการตลาด 
ซึ่งมีประสบการณ์ในการทําแผนการตลาดให้กับบริษัททําเครื่องดื่มอัดลมยี่ห้อแป๊บซี่ และมันฝรั่ง 
ยี่ห้อเลย์ เป็นต้น และมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชน์  ซึ่งเพ่ิงมีการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้รับมอบฉันทะ) เห็นว่าการโฆษณาของ  snail 8 ยังน้อยมากหากเทียบกับ 
Snail White แต่ก็ไมแ่น่ใจว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้หรือไม่  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนเพ่ือการสร้างแบรนด์เป็นจํานวนมาก 
และเนื่องจากบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 51%  ซึ่งยังมีผู้ถือหุ้นอีก 49% ที่มีหลักการตามหลักการ 
Conservative ซึ่งค่อนข้างชะลอตัวในการลงทุนเพ่ิม สําหรับการใช้งบการโฆษณาแบรนด์ใหญ่ เช่น 
Snail white ใช้งบประมาณจํานวนมากประมาณ 5 ร้อยล้านต่อปี ตัวอย่างเช่นเงินทุนในการโฆษณา
และการสร้างแบรนด์ของวุฒิ-ศักดิ์ กว่าจะมีชื่อที่ทุดคนโดยทั่วไปรู้จักต้องใช้เงินกว่า 5 พันล้านบาท 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพ่ือให้คําแนะนํา
สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของ วุฒิ-ศักดิ์ นั้น เสนอว่าควรจะมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้
ที่ปรึกษาทางการเงินมาให้คําปรึกษาสําหรับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงธุรกิจของ EFORL ด้วย  
เนื่องจากแนวคิดการเพ่ิมทุนของบริษัทในครั้งนี้ส่งผลให้มีการ Dilution จํานวนมาก ซึ่งย่อมส่งผลต่อ
ราคาหุ้นอย่างแน่นอน จึงขอสอบถามว่าแนวคิดการเพ่ิมทุนในครั้งนี้เกิดจากความคิดของใคร    
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  โดยหลักการพิจารณาเพ่ิมทุนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทซึ่งมีเหตุผลความจําเป็นจากสถานะทางการเงินของบริษัทซึ่งมีภาระหนี้กับทั้งสถาบันการเงิน
และหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น  จากการเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้ กรณีบริษัทมีภาระหนี้ประกอบกับผล
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การดําเนินงานลดลง ธนาคารจึงให้ความเห็นว่าอาจะต้องมีการพิจารณาการดํารงสัดส่วนของD/E 
Ratio ธนาคารเจ้าหนี้จึงเสนอแนะว่าบริษัทควรมีการระดมทุนโดยการเพ่ิมทุน  
ทั้งนี้ หากพิจารณาย้อนไปในการทํารายการซื้อกิจการของ วุฒิ-ศักดิ์ ซึ่งบริษัทพิจารณาตัดสินใจไม่
เพ่ิมทุนเนื่องจากไม่อยากให้เกิด Dilution แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดย
สถาบันการเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 
จึงพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่บริษัท แม้จะมีความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็น
ว่ายอมรับได้  แต่อย่างไรก็ตามเม่ือปัจจุบันบริษัทประสบภาวะขาดทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีสิ่งที่
เกิดข้ึนแบบไม่ได้คาดคิดและไม่อยากให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามธนาคารเจ้าหนี้ทราบดี และธนาคารยัง
ช่วยเหลือหาแนวทางออกให้แก่บริษัท โดยการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทเป็นหนี้ระยะ
ยาว  เพียงแต่ธนาคารขอให้บริษัทพิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุน เพื่อชําระหนี้บางส่วนให้แก่ธนาคารก่อน 
ทั้งหมดเป็นที่มาของการเพ่ิมทุนในครั้งนี้  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้ 
1) จากการติดตามข่าวสารของบริษัทจะเห็นว่าบริษัทมีการรายงานความคืบหน้าเรื่องรายการความ
ขัดแย้ง ไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุผลใด 
2) รายการที่เกี่ยวโยงกันจะหมดลงหรือไม่ และจะหมดลงเมื่อใด 
3) รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นเหตุผลทําให้วุฒิ-ศักดิ์ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ขอตอบคําถามตามลําดับดังนี้  
1) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าวเป็นการรายงานตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้
บริษัทต้องรายงานทุกไตรมาส ซึ่งเป็นเป็นการรายงานเกี่ยวกับการทํารายการกับ บริษัท เค แอนด์ 
ดับบลิว (ประเทศไทย) จํากัด (K&W)  เนื่องจาก K&W ถือเป็นผู้มีความเก่ียวข้องกับบริษัท  ตามท่ี
บริษัทได้รายงานและเปิดเผยมาโดยตลอด  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  รายการที่กล่าวถึงหมายถึงรายการใดบ้าง 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจําหน่ายน้ํายาวิเคราะห์เลือดเป็น
ที่ต้องใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดซึ่งเป็นทรัพย์สินของ K&W ตัวแทนจําหน่ายรายเดิม บริษัทจึง
ต้องทํารายการยืมใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดและให้ลูกค้าของบริษัทยืมใช้อีกทอดหนึ่ง เพื่อขาย
น้ํายาวิเคราะห์เลือดให้แก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นการทําธุรกิจปกติของบริษัท 
2) สําหรับคําถามที่ว่าจะรายการดังกล่าวจะหมกลงไปหรือไม่และจะหมดลงเมื่อใดนั้น ขอเรียนแจ้งว่า
บริษัทมีเจตนาจะให้รายการระหว่างกันดังกล่าวหมดลง  
3) รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวไม่ใช่เหตุผลทีท่ําให้วุฒิ-ศักดิ์ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แต่อย่างใด 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  เสนอให้บริษัทประสานงานกับ วุฒิ-ศักดิ์ แจ้งให้
มีการจัดงานแถลงข่าวก่อนกําหนดวันใช้สิทธิ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   รับทราบและจะประสานงานแจ้งฝ่ายบริหารของวุฒิ-ศักดิ์ 
คุณชวาล ลิขิตเวชกุลกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ขอสอบถามข้อมูลและแสดงความเห็นดังนี้  
1) ชื่อผู้บริหารกลุ่มใหม่ของ วุฒิ-ศักดิ์  ที่ผู้บริหารแจ้งว่ามาจากช่อง 3 นั้น เป็นผู้บริหารระดับใด 

ขอให้แจ้งชื่อต่อที่ประชุมด้วย   และมีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ 
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2) ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นของวุฒิ-ศักดิ์ โดยให้กรรมการผู้บริหารมีส่วน
ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของวุฒิ-ศักดิ์ ด้วยเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทําให้มีความตั้งในการทํางาน
ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความม่ันใจในความตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของวุฒิ-ศักดิ์ จากรายชื่อผู้บริหารกลุ่มใหม่เห็นว่ามีผู้ซึ่งมี
ความชํานาญด้านการสื่อสาร ควรมีการแถลงข่าวให้คนทั่วไปและผู้ถือหุ้นได้ทราบ 

3) หากการเพ่ิมทุนไม่สําเร็จบริษัทมีแผนสํารองอย่างไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   รับทราบข้อเสนอแนะและตอบคําถามดังนี้  
- สําหรับชื่อผู้บริหารของวุฒิ-ศักดิ์ที่มาจากโทรทัศน์ช่อง 3 คือนางฐาณิญา พงษ์ศิริ  มีการจด

ทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว 
- ส่วนแผนสํารองกรณีการเพ่ิมทุนไม่สําเร็จนั้นบริษัทเจรจากับธนาคารเรื่องปรับโครงสร้างหนี้โดย

บริษัทตกลงทําสัญญากู้ยืมเงินซึ่งมีเง่ือนไขให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทวางเงินไมต่่ํากว่า 250     
ล้านบาท เพ่ือเป็นใช้เป็นเงินเพ่ิมทุนขั้นต่ํา โดยการเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้ว่าอย่างไรก็ตามผู้ถือ
หุ้นใหญ่ก็จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนแน่นอน ซึ่งธนาคารก็ตกลงยอมรับข้อตกลงนี้ 

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ขอเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเปลี่ยนแผนการเพ่ิมทุน เป็นการกู้ยืมเงินกรรมการโดยไม่คิดดอกเบี้ยแทน 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  แม้เป็นการกู้ยืมกรรมการ โดยภาพรวมงบการเงินของบริษัทก็ถือว่า
บริษัทมีภาระหนี้เหมือนกัน  อย่างไรก็ตามบริษัทได้เจรจากับธนาคารเจ้าหนี้เพ่ือขอปรับโครงสร้างหนี้ 
จากหนี้ระยะสั้น เป็นหนี้ระยะยาว และธนาคารเจ้าหนี้ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จํานวน 34 ราย 
มีจํานวนหุ้น 106,561,251 หุ้น ทําให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 229 ราย รวมเป็นหุ้นจํานวน 
5,196,811,208 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี 2559 และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559   
  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานของผู้สอบ
บัญชี 

 ประธาน  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับประเด็นสําคัญ  เช่น 
เหตุผลการพิจารณาตั้งด้อยค่า เป็นต้น  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ซึ่ง
บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

   คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากการพิจารณารายละเอียดงบการเงินรวม
เห็นว่ารายได้ลดลงจากปี 2559 แต่ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เพราะเหตุใด 
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 ประธาน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน 
เงินเดือนแพทย์  เงินเดือนพนักงานที่เป็น Special List ในปี 2558 ยังคงมีรายได้ที่ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ แต่ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายยังคงเดิม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย 5,083,555,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 107,380,700 เสียง งดออกเสียง 5,875,300 เสียง  
ไม่มีบัตรเสียโดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 97.8207 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หมายเหตุ : นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมกรณีมี
การลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จะมีผลอย่างไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ กรณีหากมีการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถือว่างบการเงินไม่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยนั้นจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน เช่น กรณีผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงินให้แก่บริษัทแบบมีเงื่อนไข  ซึ่งอาจเกิดจากกรณีผู้สอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เป็นต้น  

วาระท่ี 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559 และงดการจัดสรรก าไรเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย  

 ประธาน เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี 2559  มีผลขาดทุน จํานวน 300.14 ล้าน
บาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559  หน้าที่ 175 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 
CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2559 
ได ้
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
การดําเนินงานปี 2559 และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขออนุญาตตั้งสังเกต เรื่องการจ่ายปันผล  จาก
การรายงานประจําปี หน้าที่ 174 งบการเงินเฉพาะของบริษัทปี 2558 มีกําไรสะสมประมาณ 582 
ล้านบาท แต่สําหรับปี 2559 กําไรสะสมลดลงเหลือเพียง 95.86 ล้านบาท  ดังนั้นหากในปี 2560 มี
ผลขาดทุนอีก จะทําให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อีก  จึงขอตั้งข้อสังเกตฝากไว้กับผู้บริหาร 
ประธาน รับทราบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2559 และงดการจัดสรรกําไร
เป็นเงินสํารองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,134,354,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 
55,141,500 เสียง และงดออกเสียง 7,315,000 เสียง ไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 98.7982 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็น
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

  ประธาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กําหนด
ว่าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระมี 2 ท่าน คือ 

    1. คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    2. คุณโกศล วรฤทธินภา    กรรมการ 
  โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อ

บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระ
ต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล และ นายโกศล วรฤทธินภา เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท  
สําหรับคุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเป็น
อิสระตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความ
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง  

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  เข้า
เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สําหรับรายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสาร 

  สําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอชี้แจงการลงคะแนนเสียงดังนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 
หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  

  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
   ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

 นายธนภูมิ เดชเทวัญด ารง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดง
วิสัยทัศน์ในการทําหน้าที่กรรมการบริษัทว่าแต่ละท่านมีวิสัยทัศน์อย่างไร 

 ประธาน เชิญ นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล และ นายโกศล วรฤทธินภา กล่าววิสัยทัศน์ 
 นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ) กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น ในฐานะ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ซึ่งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการมานานหลายปี
แล้ว ซึ่งในการทําหน้าที่ในบทบาทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น ยึดถือและปฏิบัติ
หน้าที่ 3 เรื่องหลักๆ คือ   
1) กํากับควบคุมดูแลให้บริษัทมีการบริหารกิจการที่ด ี   
2) ป้องกันความเสี่ยงจากการบริหารกิจการเพ่ือให้บริษัทมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
3) กํากับควบคุมให้บริษัทมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากหน่วย

กํากับทุกหน่วยงาน  เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ ก.ล.ต.  
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดีเสมอมา 
ในฐานะที่ทําหน้าที่ดูแลเรื่องความเสี่ยงของบริษัทและจากการร่วมฟังคําถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นคําถามเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทพิจารณาลงทุนในธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ์ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา
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ขอเรียนชี้แจงดังนี้ เนื่องจากบริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพจึงเห็นว่าธุรกิจความงามน่าสนใจ และมี
อนาคตอีกท้ังได้ลงทุนในบริษัท สยามสเนล จํากัด และ บริษัท แดทโซ เอเชียร์คอร์ เปอร์เรชั่น จํากัด 
ซึ่งทั้ง 3 บริษัทเป็นธุรกิจเสริมความงามและยังถือว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต แต่สําหรับธุรกิจของวุฒิ-
ศักดิ์ เมื่อบริษัทเข้าไปลงทุนแล้วบริษัทพยายามผลักดันให้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งวุฒิ-ศักดิ์ 
จึงมีการพยายามปรับปรุงระบบบัญชีของวุฒิ-ศักดิ์ ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานบัญชีที่ดี  ทําให้มี
มาตรฐานการจัดทําบัญชีที่ค่อนข้างเข้มงวด  เช่น การพิจารณาตั้งสํารอง การตั้งด้อยค่าค่าความนิยม 
ทําให้เกิดการเสื่อมค่าลงทางบัญชีตามราคา   
ประเด็นต่อไปต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจวุฒิศักดิ์ เนื่องจากสัดส่วนรายได้
และรายจ่ายไม่สอดคล้องกัน เช่น รายได้หลักมาจากการทําทรีตเม้น แต่รายจ่ายหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายคลินิกซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างให้มีสัดส่วนดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสม เช่น สาขาที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้กันต้องพิจารณาปิดสาขา ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการตั้ง
สํารองจากการปิดสาขา  เพ่ือให้เกิดความสามรถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
แต่แม้ว่าการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บริษัทต้องแบกรับภาระผลขาดทุน ก็จําเป็นต้องดําเนินการ  
ในฐานะกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อมีความยินดีที่จะทํางานรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระก็อย่างเต็มที่  มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเพ่ือทําหน้าที่ดูแล
ป้องกันความเสี่ยงจากการทําธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย  เพ่ือให้ผลประกอบการในระยะยาวดี
ขึ้น ทั้งนี้ อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เกิดจากสถานการณ์
เศรษฐกิจโดยรวมด้วยซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงจากภาวะมหาภาคของประเทศได้ แต่ธุรกิจหลักของบริษัท
ก็ยังมีการดําเนินการเพ่ิมมากขึ้นและดูแลให้มีผลประกอบการที่ดี สําหรับการลงทุนก็ต้องพิจารณา
ปรับแนวทางให้มีความเหมาะสมในระยะยาว       
ฝ่ายบริหารพยายามดําเนินการในหลายๆ วิธีเพ่ือให้บริษัทมีมูลค่าและสะท้อนราคาหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามความสมเหตุสมผล  ซึ่งมีการปรับให้โครงสร้างให้มีความเหมาะสมในระยะยาว
ตลอด  ตามที่ได้เรียนชี้แจงทั้งหมดคือสิ่งที่ปฏิบัติมาทั้งหมดและจะตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีต่อไปเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
นายโกศล วรฤทธินภา (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ)  กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นจากการร่วมรับฟังการ
ประชุมตั้งแต่ต้นขอเรียนแจ้งว่าเกิดความไม่สบายใจ ที่ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความเสียหาย ขอ
เรียนแจ้งผู้ถือหุ้นว่าจะตั้งใจทําหน้าที่กรรมการบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีผลการดําเนินการที่ดีและมี
ความเจริญก้าวหน้าเพ่ือสร้างมูลค่าราคาหุ้นของบริษัท เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน นอกจากนี้
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีมีผู้ถือหุ้นเสนอให้กรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงินแทนที่จะนําเงินไปวางเป็น
หลักประกันการทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวนั้น  เห็นว่าการเป็นหนี้ไม่
ว่าจะเป็นหนี้ส่วนใดก็ส่งผลต่อภาพรวมของงบการเงินกล่าวคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และการ
กระทําดังกล่าวเป็นการเพ่ิมหนี้มากขึ้น   ซึ่งการดําเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนั้น 
ทําให้บริษัทสามรถขยายระยะเวลาการชําระหนี้ได้ยาวขึ้น ในส่วนของหนี้ตั๋วแลกเงินซึ่งเป็นหนี้ระยะ
สั้นนั้น ธนาคารเจ้าหนี้ตกลงรับชําระแทนบริษัทซึ่งถือเป็นการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ที่จะต้อง
ดําเนินการจัดหาแหล่งเงินเพื่อชําระหนี้ในระยะสั้นลงไปได้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้ 
1. อนุมัตแิต่งตั้ง นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจํานวน 5,181,651,308 เสียง ไม่เห็นด้วย
จํานวน 7,289,900 และงดออกเสียงจํานวน 7,870,000 เสียง ไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 99.7083 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็น
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. อนุมัตแิต่งตั้งนายโกศล  วรฤทธินภา เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วยจํานวน 5,185,037,808 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 3,973,400 เสียง และงดออกเสียง
จํานวน 7,800,000 เสียง  ไม่มีบัตรเสียโดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.7734 ของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 

ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งอาจกําหนดเป็น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้  ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้
กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้ โดยคํานึงถึงความ
เป็นธรรมและเหมาะสมสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทโดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

ประเภทกรรมการ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บ ริห า รคว าม
เสี่ยง 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บริหารความ 
เสี่ยง 

อัตราค่าตอบแทน 

(บาท/คน/เดือน) 

ประธาน ประธาน ประธาน ประธาน ประธาน ประธาน 

30,000 30,000 15,000 30,000 30,000 15,000 

กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ 

20,000 25,000 10,000 20,000 25,000 10,000 

วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ค่าตอบแทนรวม 2,650,000 บาท 
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โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2559 แต่วงเงินรวม
จํานวนไม่เกิน 3,500,000 บาท นั้น โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20  เนื่องจากบริษัทมีแผนพิจารณา
จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมขึ้นภายในปี 2560 โดยจะขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  ภายใต้วงเงินที่
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น    
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และ
พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อย
อ่ืนๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไมเ่กิน 3,500,000 บาท  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) โดยสรุป อัตราตอบแทนกรรมการเพ่ิมข้ึนหรือไม่
อย่างไร 
ประธาน  อัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2559  แต่วงเงินรวมโดยเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทมีแผนพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมขึ้นภายในปี 2560 
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ประจําปี 
2560 โดยกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 
ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน 
กรรมการท่านละ  20,000 บาทต่อเดือน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน  
กรรมการตรวจสอบท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 5,117,893,908 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 74,447,100 เสียง และ 
งดออกเสียง 4,470,200 เสียง  ไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 98.4814 
ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็น คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 
ประธาน ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กําหนดให้บริษัท
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จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 
รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถ
แต่งตั้ งผู้สอบบัญชีรายอ่ืน ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้  ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

 1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ 
 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624  หรือ 
 3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือ 
 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 

แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2559 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และรอบระหว่างกาล 3 
ไตรมาส โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทําการสอบทานตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว โดยเสนอ
ให้กําหนดค่าตอบแทนดังนี้  
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)    จํานวน 2,000,000 บาท 
บริษัท สเปซเมด จํากัด                        จํานวน 585,000 บาท 
บริษัท สยามสเนล จํากัด               จํานวน 875,000 บาท   
และค่าทวนสอบแบบ 56-1     จํานวน   40,000 บาท  
รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น  3,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง)  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่มีการปรับเพ่ิมค่าสอบบัญชี
สําหรับปี 2560 ซึ่งในปี 2559 ได้มีการสอบถามเหตุผลในการกําหนดอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท 
สยามสเนล จํากัด เนื่องจากเห็นว่าเป็นอัตราที่สู.เมื่อเทียบกับยอดรายได้ โดยผู้สอบบัญชีให้เหตุผลว่า
การจัดทํางบการเงินของ บริษัท สยามสเนล จํากัด เนื่องจากในปี 2559 มีการบังคับใช้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม สินทรัพย์ชีวภาพ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจของ 
บริษัทสยามสเนล จํากัด ต้องใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานบัญชีดังกล่าวมีรายละเอียด
ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการทํางานต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า การพูดคุยเจรจากับบริษัทซึ่ง
ต้องมีการเพ่ิมเวลาในการทํางานมากขึ้น ซึ่งในปี 2559 ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าบริษัท
ต้องคํานึงถึงค่าสอบบัญชีด้วยว่าปีหน้าไม่ควรปรับขึ้นราคาอีก แต่ปรากฏว่ามีการปรับเพิ่มค่าสอบ
บัญชีในปี 2560 อีก จึงขอให้ชี้แจงเหตุผล 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  เนื่องจากในปี 2560 ธุรกิจของสยามสเนลมีการ
ขยาย มีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์สินค้ามากขึ้นยอดขายเพ่ิมมากขึ้น  และต้องมีการปรับปรุงระบบการ
ทํางานระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี นี้ EFORL ในฐานะบริษัทแม่ได้ส่งตัวแทน
เข้าไปดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีของสยามเสนล แล้วซึ่งหากระบบการทํางานลงตัวมากขึ้น ผู้สอบ
บัญชีจะพิจารณาปรับลดค่าสอบบัญชีในปีต่อไป  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ 
 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624  หรือ 
 3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือ 
 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 

5. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็น
ผู้สอบแห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2560 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็น
ดังนี้ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)    จํานวน 2,000,000 บาท 
บริษัท สเปซเมด จํากัด                        จํานวน 585,000 บาท 
บริษัท สยามสเนล จํากัด                จํานวน 875,000 บาท   
และค่าทวนสอบแบบ 56-1     จํานวน   40,000 บาท  
รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น  3,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง) 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 5,186,698,708 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 3,174,000 เสียง และ 
งดออกเสียง 6,938,500 เสียง  ไม่มีบัตรเสีย  โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.8054 
ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3      (EFORL-
W3) จ านวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 ประธาน  มอบหมายให้นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเพ่ิมทุนเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ยืม
ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจาก
การชําระหนี้เงินกู้ประมาณ 143 ล้านบาท จะเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพ่ือช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถเพ่ิมศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้  และลดต้นทุนทางการเงิน 
บริษัทจึงพิจารณาออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่  3 (EFORL-W3 ) 
จํานวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิด
มูลค่า (เสนอขายราคาต่อหน่วย 0.00 บาท) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออก 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 2 มิถุนายน 2560 วันที่หมดอายุวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 0.60 
บาท ใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครั้งต่อไปเป็นทุกวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม 
ของทุกปี วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
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การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่มีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม  (อาจ
เกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมทําการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอ่ืน) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้นเดิม ระหว่างร้อยละ 0-9.10 และไม่มีผลกระทบด้าน Price Dilution แต่อย่างใดเนื่องจากราคา
ใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัท  ณ ปัจจุบัน วิธีการ
กําหนดราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่  3 (EFORL-W3) จะกําหนดราคา
การใช้สิทธิจากราคาหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน และการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงการ
พิจารณาผลกระทบทางด้านการลดลงของราคา (Price dilution) และ ผลกระทบจากการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (EFORL-W3) จํานวนไม่เกิน 1,379,076,143 
หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี ้ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ
คํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งท้ังจํานวน โดย
บริษัทได้กําหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผูถ้ือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560  รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขาย
ดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 
(EFORL-W3) เอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้  และ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มี
อํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อํานาจดังกล่าวรวมถึงกําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
เงื่อนไขท่ีจําเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
และใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิ การกําหนดระยะเวลาจองซื้อและการชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอํานาจ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพ่ือให้
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิสําเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขาย ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 
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  ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เนื่องจากเห็นว่าวาระที่ 8  วาระที่ 9  วาระที่ 
10 วาระที่ 11 วาระที่ 12  วาระที่ 13  และวาระที่ 14  เป็นวาระที่มีความสืบเนื่องกันขอให้ฝ่าย
บริหารนําเสนอโดยสรุปเป็นภาพรวมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเข้าใจได้ง่ายขึ้น   

 นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ เนื่องจากบริษัทแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการทํารายการใน
ครั้งนี้ด้วย จึงขอเสนอให้ที่ปรึกษาทางการเงินสรุปภาพรวมเกี่ยวกับแผนการเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ต่อที่
ประชุม 

 คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงิน สําหรับการเพ่ิมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นําเงินไป
ชําระหนี้ ประมาณ 500 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการเพ่ิมทุน 
(Right offering) สําเร็จบริษัทได้รับเงินประมาณ 643 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการสความแข็งแกร่ง
ทางด้านการเงินของบริษัท  สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ ทําให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดี
ขึ้น และในระยะยาวหากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนลดลงธนาคารพิจารณาให้เครดิตกับบริษัท
เพ่ิม 

 นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ ตามที่ได้เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการเพ่ิมทุนในครั้งนี้ทําให้บริษัทลด
ภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลง ลดต้นทุนทางการเงินลงนั้น ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้   
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.5 -5.75 ต่อปี แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งบริษัท
เจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้เป็นหนี้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MLR-1 ต่อปี  ซึ่งถือว่าธนาคาร
เจ้าหนี้พิจารณาให้อัตราดอกเบี้ยที่ดี ถือว่าบริษัทยังเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคาร  และกรณีที่บริษัททํา
รายการซื้อกิจการของวุฒิ-ศักดิ์  โดยไม่มีการเพ่ิมทุนซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนซื้อกิจการโดยการสร้าง
ภาระหนี้ ซึ่งการทําสัญญากู้ยืมเงินในขณะนั้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR+1  ต่อปี  ซึ่งถือว่าเป็น
อัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินและสัญญากู้ระยะยาวที่บริษัทได้มีการเจรจาขอปรับ
โครงสร้างดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัจจุบันถือว่าภาระดอกเบี้ยจ่ายมีแนวโน้มลดลง 
นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องยอดหนี้ของ
บริษัทอีกครั้งเนื่องจากเข้าใจว่า บริษัทมีหนี้ระยะสั้น จํานวน 180 ล้านบาท มีการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ประมาณ 500 ล้านบาท แต่แผนการเพ่ิมทุนจะนําเงินไปชําระหนี้ประมาณ 500 ล้าน
บาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นวงเงินกู้จํานวน 500 ล้านบาทข้างต้น เป็นวงเงินกู้
เกินบัญชีเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมดัง เนื่องจากช่วงปลายปี 2557 ซึ่งบริษัทซื้อ
กิจการของวุฒิ-ศักดิ์ นั้น บริษัทกู้ยืมเงินจาก ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอ 
เอ็ม บี ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งกู้โดย EFORL1,400 ล้านบาท และกู้โดย WCIH 2,000  ล้านบาท 
ปัจจุบันยังมีหนี้คงเหลือในส่วนที่เป็นวงเงินกู้ของ EFORL อีกประมาณ 580 ล้านบาท ส่วนหนี้จาก
การออกตั๋วแลกเงินอีกส่วนหนึ่งแยกต่างหาก  แต่เหตุผลที่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ระยะ
ยาว เนื่องจากเป็นการอธิบายแนวทางการดําเนินการชําระหนี้ระยะสั้น ตามท่ีท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม 
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ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญรุ่นที่ 3 (EFORL-W3) จํานวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอํานาจตามท่ีได้นําเสนอข้างต้น 

มติที่ประขุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 
3  (EFORL-W3) จํานวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นและการมอบอํานาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 5,124,387,708 
เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 63,473,300 เสียง งดออกเสียงจํานวน 8,950,200 ไม่มีบัตรเสีย ซึ่งคะแนน
เสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 98.6064 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

  วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 (EFORL-W4)    
จ านวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) 
ประธาน ตามที่จะได้นําเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอ  ขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระที่  14 เพ่ือเป็นการตอบแทนและเป็นการจูงใจ 
(Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทีส่นใจและใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  4 (EFORL-W4) 
รวมจํานวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายแก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  ทั้งนี ้ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ
คํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจํานวน  อายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 
ปีนับจากวันที่ออก 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 2 มิถุนายน 2560 วันที่หมดอายุวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 0.50 
บาท ใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครั้งต่อไปเป็นทุกวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม 
ของทุกปี วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็  
ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม (อาจเกิดขึ้นจาก
ผู้ถือหุ้นเดิมทําการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอ่ืน) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม 
ระหว่างร้อยละ 0 - 7.10 ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการแปลงสภาพหุ้นสามัญ และไม่มีผลกระทบด้าน Price 
Dilution แต่อย่างใดเนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดของ
หุ้นบริษัท ณ ปัจจุบัน 



- 27 - 

  วิธีการกําหนดราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่  4 (EFORL-W4) จะกําหนด
ราคาการใช้สิทธิจากราคาหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน และการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต รวมถึง
การพิจารณาผลกระทบทางด้านการลดลงของราคา (Price dilution) และ ผลกระทบจากการลดลง
ของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

      คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติการ 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  4 (EFORL-W4) รวมจํานวนไม่เกิน 
1,532,306,825 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจํานวน รายละเอียด
เบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (EFORL-W4) เอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ มอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อํานาจดังกล่าว
รวมถึงกําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จําเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หลักเกณฑ์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดระยะเวลาจองซื้อและการชําระเงิน
ค่าหุ้นเพ่ิมทุน เป็นต้น และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกเสนอขายและการจัดสรร เพ่ือให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ
สําเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่
จําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและใบสําคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอํานาจช่วง 
เป็นต้น 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญรุ่นที่ 3 (EFORL-W3) จํานวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอํานาจตามท่ีได้นําเสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 
(EFORL-W4) จํานวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอํานาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยจํานวน 5,128,673,708 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 64,187,300 เสียง งดออกเสียงจํานวน 
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3,950,200 เสียง และไม่มีบัตรเสียจํานวน ซึ่งคะแนนเสียงผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 98.6889 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 1,035,001,518.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 1,034,307,107.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 9,258,820 
หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรวุทธิ์ฯ นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  
 นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 9,258,820 

หุ้นและบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 
12 ซึ่งจะนําเสนอในรายละเอียดต่อต่อไป  ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนได้ ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทจึงจําเป็นต้องตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวนดังกล่าวทิ้งก่อนที่จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,035,001,518.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 
1,034,307,107.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จําหน่าย จํานวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่
ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,034,307,107.25 บาท โดยการตัด
หุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่าย จํานวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น ซึ่งการลด
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ กับผู้ถือหุ้น 
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย
จํานวน 5,186,382,908 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 3,078,300 งดออกเสียงจํานวน 7,350,000 เสียง 
และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.7993 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนบริษัท 

 ประธาน ต่อเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,034,307,107.25 บาท (หนึ่งพันสามสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดพัน

หนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 13,790,761,430 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน

เจ็ดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ

หุ้น) 
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 มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุ้นสามัญ 13,790,761,430 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน

เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ

หุ้น)  

 หุ้นบุริมสิทธ ิ - หุ้น (-หุ้น)” 

 ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วยจํานวน 5,134,561,108 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 54,900,100 เสียง งดออกเสียงจํานวน 
7,350,000 โดยไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 98.8021ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 563,122,758.30 บาท จากเดิม 
1,034,307,107.25 บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W3 และใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 
ประธาน มอบหมายให้นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เนื่องจากบริษัทมีความจําเป็นต้องระดมทุนเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 
500 ล้านบาทซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชําระหนี้
เงินกู้ประมาณ 143 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถ
เพ่ิมศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้ และลดต้นทุนทางการเงิน จึงประสงค์จะเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทจํานวน 563,122,758.30 บาท  จากเดิม 1,034,307,107.25 บาท เป็น 
1,597,429,865.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.075 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) เอกสารแนบ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอแสดงความเห็นว่าก่อนที่บริษัทจะ
พิจารณาเพ่ิมทุนรวมทั้งการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ Warrant รุ่นที่ 3 Warrant รุ่นที่ 4 ซึ่งกําหนด
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ราคาการใช้สิทธิ 0.60 บาท และ 0.50 บาท นั้น บริษัทจะต้องดําเนินการหาแนวทางแก้ไขให้บริษัทมี
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นก่อน เพ่ือให้สะท้อนราคาหุ้นให้มูลค่ามากกว่าปัจจุบัน เนื่องจาก จะเห็นว่า ณ 
วันนี้ ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 0.14 บาท แต่กําหนดราคาใช้สิทธิเพ่ิมทุนที่ 0.14 บาท อีกทั้ง มี
การกําหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคา 0.60 บาท และ 0.50 บาท  
นายวีรวุฒิ สุขสรรควณิช (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากการร่วมฟังผู้บริหารการชี้แจงตอบคําถามของ
ผู้ถือหุ้นสําหรับเรื่องการเพ่ิมทุนนั้น โดยสรุปคือมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการเพ่ิมทุนคือเพ่ือชําระหนี้
ตามคําแนะนําของธนาคารเจ้าหนี้  ซึ่งได้มีการชี้แจงให้เหตุผลต่างๆมากมาย แต่เรียนแจ้งให้ทราบว่าใน
ฐานะผู้ถือหุ้นคาดหวังให้ผู้บริหารชี้แจงหรือนําเสนอแผนการดําเนินงานที่ทําให้บริษัทมีธุรกิจมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทในอนาคตเพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นมั่นใจที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสงดสิทธิ โดยขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีความเป็นไปได้  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 563,122,758.30 บาท 
จากเดิม 1,034,307,107.25 บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 
7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W3 และใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย
จํานวน 5,181,541,708 ไม่เห็นด้วยจํานวน 4,527,300 งดออกเสียงจํานวน 10,092,200 เสียง และ
บัตรเสียจํานวน 650,000 เสียง  โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.7062 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัท 

ประธาน สืบเนื่องจากการลงมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ 

“ข้อ 

4. 

ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,597,429,865.55  

บาท 

(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่

แสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยหก

สิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 21,299,064,874 หุ้น   (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ

เก้าล้านหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ด

สิบสี่หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุ้นสามัญ 21,299,064,874 หุ้น   (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ
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เก้าล้านหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ด

สิบสี่หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วยจํานวน 5,181,631,708 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 4,437,300 เสียง งดออกเสียงจํานวน 
10,742,200 เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงผู้ที่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.7079 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ  ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W4 

 ประธาน  ต่อเนื่องจากการประชุมวาระที่ 12 ซึ่งได้เรียนชี้แจงความจําเป็นที่บริษัทต้องระดมทุนเพ่ือ
ชําระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และ
ส่วนที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกู้ประมาณ 143 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท  
ทั้งนี ้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสม สามารถเพ่ิมศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้  และลดต้นทุนทาง
การเงิน บริษัทจึงจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้อง
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.075 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังนี้ 

 การจัดสรร จ านวน (หุ้น) ราคา บุคคลที่ได้รับจดัสรร 
วัตถุประสงค์การเพิ่ม

ทุน 

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทรุ่นที ่3 
(EFORL-W3) 

ไม่เกิน 
1,379,076,143 

อัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิม 
10 หุ้น ต่อ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย โดยมี
ราคาแปลง
สภาพ 0.60 
บาท 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีมี
เศษของใบสําคัญแสดงสทิธิเหลือจาก
การคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธดิังกล่าว ให้ตัดเศษ
ดังกล่าวทิง้ทั้งจาํนวน โดยบริษทัได้
กําหนดให้วันที ่15 มีนาคม 2560 
เป็นวันให้สิทธผิู้ถือหุ้น (Record 
Date) มีสิทธิในการรับใบสําคัญแสดง

เพื่อชําระหนี้เงินกู้ยืม
ประมาณ 500 ล้าน
บาทซึ่งจะทาํให้
บริษัทสามารถลด
ต้นทุนทางการเงินที่
สูง และส่วนที่เหลือ
จากการชําระหนี้
เงินกู้ประมาณ 143 
ล้านบาท จะใช้เปน็
เงินทุนหมุนเวียน
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 การจัดสรร จ านวน (หุ้น) ราคา บุคคลที่ได้รับจดัสรร 
วัตถุประสงค์การเพิ่ม

ทุน 

สิทธิ EFORL-W3 โดยให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ภายในบริษัท 

2. หุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

ไม่เกิน  
4,596,920,476 

0.14 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราจัดสรร 
3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวนั
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record 
Date) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดว้ยวิธี
ปิดสมุดพักการโอนหุน้ในวันที่ 16 
มีนาคม 2560 และกําหนดวนัจองซื้อ
และรับชาํระเงินคา่หุ้นสามัญเพิม่ทุน
ในวันที่ 8, 9, 11, 12 และ 15 
พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทาํการ) 

3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทรุ่นที ่4 
(EFORL-W4) 

ไม่เกิน  
1,532,306,825 

เมื่อมีการจอง
ซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนโดยมี
ราคาแปลง
สภาพ 0.50 
บาท 

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธจิองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้น
เดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิม่ทุน
ใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
โดยไม่คิดมูลคา่ กรณีมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ
คํานวณตามสัดส่วนการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธดิังกล่าว ให้ตัดเศษ
ดังกล่าวทิง้ทั้งจาํนวน 

รวม ไม่เกิน 
7,508,303,444 
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การเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 
1 หุ้นสามัญใหม่ที่ราคา 0.14 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบทางด้านการลดลงของราคาหุ้น 
(Price Dilution) ในอัตราร้อยละ (11.37) จากราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 15 วันก่อนที่คณะกรรมการ
บริษัทฯจะมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน แต่อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่มีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้น (Control Dilution) หากผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนครบตามสิทธิ์ที่ได้รับ แต่
ถ้าผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุ้นก็จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น  
(Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 0-25 ขึ้นอยู่กับการจํานวนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ความคุ้ม
ค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คือ 
การเพ่ิมทุนในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ทําให้บริษัทมีศักยภาพ
ทางการเงินที่ดีขึ้นเนื่องจากลดต้นทุนทางการเงินลง โดยวิธีการกําหนดราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
จะกําหนดราคาจากความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 
และผลกระทบทางด้านการลดลงราคา (Price dilution) หลังจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม (Right Offering) 
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
- เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุน 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นในชําระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งจะทํา
ให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกู้ประมาณ 143 ล้าน
บาท จะได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน
การเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสม สามารถเพ่ิมศักยภาพใน
การขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้ และลดต้นทุนทางการเงิน 
- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทจะสามารถใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นได้ตามแผนการใช้เงิน
ตามที่ระบุไว้ เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาและวางแผนการใช้เงินมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังการเพ่ิม
ทุน คณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามความคืบหน้าในการใช้เงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้างต้น 
- ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพ่ิมทุนด้วยวิธีดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนเพ่ือ
นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินแก่บริษัท 
- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจาการเพิ่มทุนและดําเนินการตามแผนการใช้เงิน 
คณะกรรมการบริษัทคาดว่าการนําเงินเพ่ิมทุนไปชําระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทจะทําให้
บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกู้ประมาณ 143 ล้าน
บาท จะได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท อันจะทําให้บริษัทได้รับโอกาสในการสร้างการเติบโต
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ของรายได้และกําไรของบริษัท ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้
บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพ่ิมศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัท
ได ้
ทั้งนี้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ อัน
จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตลอดจนแก้ไข
ถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคําขอต่างๆ 
และ/หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน
และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดําเนินการใดๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 
อํานาจดังกล่าวรวมถึงกําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จําเป็น  และ/หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้ง
นี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ  การกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
และการชําระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุน เป็นต้น และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพ่ือให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น 
เอกสารต่างๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทและใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
แต่งตั้งผู้รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 
จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และการมอบ
อํานาจดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 
และ ใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 และการมอบอํานาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วยจํานวน 5,181,555,708 เสียง ไม่เห็นด้วยจํานวน 3,628,300 เสียง งดออกเสียงจํานวน 
11,627,200 เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.7064 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 15    พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 
นายธนภูมิ เดชเทวัญด ารง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอเสนอแนะให้มีการพิจารณาจัดตั้ ง
คณะกรรมการย่อยโดยพิจารณาจากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งมีความรู้ความสามารถเพ่ือช่วยกัน
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บริหารจัดการทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันคลินิกของวุฒิศักดิ์มีลูกค้าค่อนข้างน้อย หมอและพนักงานก็
จะมีเวลาว่างมากขึ้น จึงเสนอให้พิจารณาเพ่ิมการให้บริการเป็นการรักษาด้วยเนื่องจากมีหมออยู่ใน
คลินิกแต่ละสาขาอยู่แล้ว แทนที่จะพิจารณาปิดสาขาท่ีเป็น Stand alone 
นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอยืนยันข้อเสนอแนะให้บริษัทแก้ไข
ปรับปรุงเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งธุรกิจของบริษัทเองและธุรกิจของวุฒิ-ศักดิ ์ 
ประธาน รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในนามคณะกรรมการบริษัทต้องขออภัยผู้ถือ
หุ้น มา ณ ที่นี้ด้วย ที่ผลการดําเนินงานรวมของบริษัทในปีนี้มีผลขาดทุน แต่ขอยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าในปี
ต่อไปคณะกรรมการบริษัทจะทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึนอย่างแน่นอน  และแจ้งต่อผู้ถือหุ้น
ว่าบริษัทได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ (VDO) เพ่ือ
เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอยืมวิดีทัศน์ (VDO) ได้จากนางสาวชลธิชา 
พุ่มพฤกษ์ ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 8830871 ต่อ 134  
ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 14:20 น. 
 

 
ลงชื่อ                                   ประธานที่ประชุม 

       (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
        ประธานกรรมการบริษัท 


