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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

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

โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน 

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด  

ที่ปรึกษากฎหมาย 
คุณวิจักษณ์  พงษ์พันธ์ปัญญา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมายพรธิดาและธีรพล 

จ ากัด 
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ก่อนเริ่มประชมุ  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ ์กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท   
อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่
ได้รับมาขณะลงทะเบียน   

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ ลงลายมือชื่อเรียบร้อย
แล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะด าเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดย
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ ์จะเป็นผู้ท าหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ      

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการนับ
คะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ คีรีกรณ์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี ้

4)   การประชุมในครั้งนี้มีการก าหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวชลธิชา พุ่ม
พฤกษ์ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมตามล าดับวาระการประชุม ว่าวาระใดต้องได้รับการลงมติด้วยจ านวนคะแนนเสียง
จ านวนเท่าใด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ
จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขณะลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการชี้แจงว่าวาระใด ต้องการ
คะแนนเสียงเป็นเท่าใด ดังนี ้

4.1) วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที่ 7 
 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
4.2) วาระที ่6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4.3) วาระที่ 8 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ 
4.4) ส าหรับวาระการประชุมที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ   
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5)   หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
เสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 
หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพื่อทางบริษัท จะได้น าข้อมูลดังกล่าวบันทึกลง
รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท  จะน าจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงแจ้งแกท่่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมต ิ

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดย
น าไปหย่อนในกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียง ณ จุดตรวจเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม โดยเฉพาะบัตรลงคะแนน
ในวาระที่ 5 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

เริ่มการประชมุ 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ราย รวมจ านวน
หุ้นได้ 3,519,944,735 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจ านวน 40 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,286,909,065 หุ้น รวมทั้งสิ้น
จ านวน 85 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 5,806,853,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0489 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 16,108,289,826 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธาน   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
7 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด น าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามส าเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรยีบร้อยแล้ว 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ ์(พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากเมือ่ตอนเริ่ม
เปิดประชุม จ านวน 16 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 73,369,733 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
101 ราย รวมเปน็จ านวนหุ้น 5,880,223,533 หุ้น 



4 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตริบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ 
เป็นมติเอกฉันทด์้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 
 

 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าป ี2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  

ประธาน  มอบหมายให้คุณธีรวุทธิ ์ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการ

ด าเนินงานต่อที่ประชุม 

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ กล่าวขอบคุณท่านประธาน กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณารายงานประจ าปี 2560  โดยแจ้งว่าบริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 และรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว และขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ ปี 
2560 งบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการลดลง ส่วนใหญ่
เกิดจากธุรกิจความงาม ในขณะที่ธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีรายได้ลดลงเล็กน้อย ท าให้บริษัทมีผล
ขาดทุนก่อนการด้อยค่าในงบการเงินรวม จ านวน 514 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับผลการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยแล้วท าให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุน จ านวน 2,145 ล้านบาท และงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ขาดทุนจ านวน 1,261 ล้านบาท ส าหรับรายละเอียดรายงานการวิเคราะห์และ
ค าอธิบายผลประกอบการปี 2560 ตามรายงานประจ าปีของบริษัท หน้าที่ 141 ถึง 162 ซึ่ง
บริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ในรูปแบบ CD-
ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 3 ราย 
มีจ านวนหุ้น 7,941,700 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
5,888,165,233 หุ้น  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าป ี2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน (เสียง) 5,880,223,533 - - - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และรายงานของผู้สอบบัญช ี

    ประธาน  มอบหมายให้คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ น าเสนอรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม 

 นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์ ในวาระนี้จะต่อเนื่องจากวาระที่ 2 เรื่องผลการด าเนินงานของบริษัท
ซึ่งจะมีรายละเอียดในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับป ีสิ้นสุดวันที ่31 
ธันวาคม 2560 ด้วย  

   งบแสดงฐานะทางการเงินทั้งในส่วนของงบการเงินรวมและงบเฉพาะของบริษัท 
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงอย่างมีสาระส าคัญ เนื่องจากเงินสดลดลง ซึ่งเปน็ผลกระทบโดยตรงจาก
ผลการด าเนินงานที่ขาดทุนในปี 2560 แต่อยา่งไรก็ตามส าหรับงบเฉพาะของบริษัทจะเห็นได้ว่า
สินค้าคงเหลือของบริษัทมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษทัมีนโยบายลดปริมาณสนิค้าเพ่ือผันเป็น
รายได้ของบริษัทแทนและ ลูกหน้ีการค้าลดลง เนื่องจากฝ่ายบริหารเร่งรัดให้มีการเก็บหน้ีจาก
ลูกหนี้การค้าให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะลูกหนี้ภาครัฐในส่วนของธุรกิจเครื่องแพทย ์

 แต่โดยรวมแล้วสินทรัพย์รวมของบริษัทส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากสินทรัพยไ์ม่มี
ตัวตนของบริษัทลดลงและเกดิจากการพิจารณาต้ังด้อยค่า ค่าความนิยมของบริษัทย่อย ส าหรับ
ทรัพย์สินอื่น เช่น มูลค่าอาคารและอุปกรณ ์มูลค่าลดลงจากการหักค่าเสื่อม โดยรวมสนิทรัพย์รวม
ของบริษัทลดลงประมาณ 3,000 ล้านบาท 

   หนี้สินหมุนเวียนส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจาก 
บริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อน าเงินไปช าระหน้ีระยะสั้นให้แก่สถาบนัการเงิน  และมีการ
ปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินจากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวบางส่วนประมาณ 300 ล้าน
บาท  ส าหรับปี 2560 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิรวมประมาณ 670 ล้าน
บาท และ  หนีส้ินรวมของบริษัทประมาณ 3,900 ล้านบาท เกิดจากการแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้
ระยะยาว  

   ส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 
1,625 ล้านบาท งบเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 1,166 ลา้นบาท ซึ่งหากพิจารณา
งบการเงินรวมจะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมติดลบเท่ากับ 
(95.56) ล้านบาท  แตใ่น งบการเงินเฉพาะของบริษัท ยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 373 ล้านบาท 
ซึ่งตามเกณฑ์การด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน หากงบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่รวม
ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจ ควบคุมต่ ากว่าศูนย์ อาจถูกขึ้นเครือ่งหมายพักการซื้อขาย (SP)  ซึ่งตาม
เกณฑด์ังกล่าว บริษัทจะมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเรือ่งส่วนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนได้เสียที่
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ไม่มีอ านาจควบคุมต่ ากว่าศูนย ์ภายในระยะเวลาสิ้นรอบปีบัญชี หากไม่สามารถแก้ไขได ้จะเข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยภาพรวมจะเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น  
แต่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทสินทรัพยใ์นส่วนของลูกหนี้   ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมบริษทัยอ่ย 
ประมาณ 1,000 ล้านบาท ยังคงเป็นจ านวนเท่าเดิมยังไม่ได้รับช าระหนี้ในระหว่างปี 2560 

   โดยสรุป ในปี 2560 บรษิัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลง ซึ่งในส่วนธุรกิจ
เครื่องมือทางการแพทย์ มีรายได้ลดลงประมาณ 200 ล้านบาท  และธุรกิจความงาม  ลดลง
ประมาณ 1,000 ล้านบาท  ซึ่งในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในการด าเนนิงานส่วนธุรกิจ
เครื่องมือทางการแพทย์ บริษทัมีก าไรขั้นต้น จ านวน 563 ล้านบาท  และมีก าไรก่อนการด้อยค่า 
จ านวน 145 ลา้นบาท แต่เมือ่รวมการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท  จ านวน 1,375 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการพิจารณาตั้งส ารองเต็มจ านวนครบถ้วนแล้ว ท าใหบ้ริษัทมีผลขาดทุนจ านวน 1,261 ล้าน
บาท  ซึ่งต่อไปในอนาคตหากบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงโดยการพิจารณาขายกิจการของวุฒิศักดิ์ ไม่
ว่าจะขายจ านวนเท่าใดก็รับรู้รายได้เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด เนื่องจาก
ในปัจจุบันบรษิัทพิจารณาต้ังด้อยค่าเงินลงทุนไว้ครบเต็มจ านวนแล้ว ประเด็นนี้ถือเป็นประเด็น
ส าคัญที่อยากเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุน้และเข้าใจ ส่วนอื่น ๆ  เช่น ต้นทุนทางการเงิน เป็นสัดส่วน
ปกต ิ  
 ซึ่งหากพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยไม่นับ
รวมเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุน บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 146 ล้านบาท จะเห็นได้
ว่าบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปี 2560 จ านวน 31 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้แล้ว  

 ว่าที่ร้อยตรนีคร แสงนลิ (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท 
ดังนี้ 
บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจด้านความงาม โดยเฉพาะการเข้าซื้อกิจการของ“วุฒิศักด์ิ” เนื่องจากหลังจากบริษัทเข้า
ลงทุนในกิจการของวุฒิศักดิแ์ล้วไม่สามารถบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ได้ ท าให้วุฒิ
ศักดิ์มีผลขาดทุนจ านวนมากสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยเฉพาะในปี 2560 มีการตั้งด้อย
ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวนมาก จนท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจ
ควบคมุติดลบเท่ากับ (95.56) ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากการเข้าซื้อ
กิจการของวุฒิศักด์ิ และผลขาดทุนจ านวนมากเกิดจากเป็นการเข้าซื้อกิจการในช่วงเวลาที่ราคา
สูงสุด ซึ่งหลังจากการเข้าซื้อกิจการแล้วไมส่ามารถบริหารกจิการได้ตามเป้า ส าหรับกิจการของ
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บริษัทด้านเครื่องมือแพทยน์ั้นมีผลการด าเนินงานที่ถือว่ายังด าเนินการได ้ ดังนั้นปัญหาหลักคือ
ธุรกิจของวุฒิศักด์ิในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายช่ืออยู่ใน set trade จึงมีความกงัวล
ใจกับสถานการณข์องบริษัทในช่วงนี้ จึงมาร่วมประชุมในวันนี้ และทราบว่าคณะกรรมการก าลัง
แก้ปัญหาโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความเช่ียวชาญ โดยจะมีการประชุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียดเรื่อง
ดังกล่าวในวันนี้ 
หากพิจารณาจากประเด็นปัญหา 3 เรื่อง ตามที่ผู้บริหารช้ีแจงคือ 1) เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี 
2) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และ 3) ปญัหากระแสเงินสดที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาก 
และปัญหาส าคัญที่อาจท าใหง้บการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ และมีความเสี่ยงทีจ่ะถูกเพิก
ถอนจากตลาดหลักทรัพย์ได ้หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย
อย่างมาก 
จากรายละเอียดในงบการเงินจะเห็นว่าธุรกิจด้านความงามยอดขายลดลงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมี
ยอดขายประมาณ 2,500 ล้านบาท ปี 2559 ยอดขายประมาณ 1,600 ล้านบาท และในปี 2560 
มียอดขายประมาร 691 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่ากิจการด้านความงามตกต่ าลงอย่างมาก  ในขณะที่
ธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย ์ในปี 2558 ยอดขายประมาณ 1,900 ล้านบาท ปี 2559 ยอดขาย
ประมาณ 2,030ล้านบาท และในปี 2560 แม้จะมียอดขายลดลงเหลือประมาณ 1,780 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องงบประมาณของภาครัฐ และโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งมีปัญหาทางด้านการเงิน
ค่อนข้างมาก แต่บริษัทก็มแีนวทางการแก้ปัญหาโดยการเร่งหาลูกค้าภาคเอกชนทดแทน  จะเห็น
ไดว้่าธุรกิจเครื่องมือแพทยม์ีผลการด าเนินงานที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต ซึ่งหากบริษัทไม่ต้อง
แบกรับภาระผลการด าเนินงานของวุฒิศักด์ิ  จะเห็นว่าธุรกิจของบริษัทจะสามารถเติบโตได้ดีใน
อนาคต จึงขอตั้งข้อสังเกตส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ
และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  หรือการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในวุฒิศักด์ิออกไป  ส าหรับ
รายละเอียดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระที่ 9  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหร์ักข์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรบัข้อเสนอแนะและค าแนะน าที่ด ีและถือ
ว่าเปน็การช้ีแจงข้อมูลที่ชัดเจนมากและเขา้ใจถูกต้องตรงกันว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากธุรกิจความ
งามเป็นส าคัญ ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ขออนุญาตช้ีแจงในวาระที่ 9    
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามเพิ่มเติม 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 6 
ราย มีจ านวนหุ้น 28,346,666 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
5,916,511,899 หุ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชี
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  
 
  

 
ถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรร
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 ประธาน เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2560  มีผลขาดทุน จ านวน 1,261.21 
ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ       
CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 
2560 ได ้
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานป ี2560 และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 3 
ราย มีจ านวนหุ้น 14,691,800 หุ้น ท าให้มผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 113 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
5,931,203,699 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัตงิดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรร
ก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

  
 
 
 

ถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 
  ประธาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. 

ก าหนดว่าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งแต่อาจ

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน )เสียง(  5,915,901,899 610,000 - - 

ร้อยละ 99.9897 0.0103 - - 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน (เสียง) 5,930,593,699 610,000 - - 

ร้อยละ 99.9897 0.0103 - - 
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ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมี 2 
ท่าน คือ 

     1. คุณมนัส แจ่มเวหา  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
      ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  2. คุณสมัพันธ์ หุ่นพยนต์   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาค่าตอบแทน 

    โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ   
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอ
ระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่
อย่างใดซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณมนัส แจ่มเวหา และ คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเป็นอิสระตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   

   จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณมนัส แจ่มเวหา และ คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  ที่ต้อง
ออก จากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ส าหรับรายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

   ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอชี้แจงการลงคะแนนเสียงดังนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง
เท่ากับ 1  หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  

    และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
   ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

 นายธนภูมิ เดชเทวัญด ารง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
1) ขอให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทและคิดว่า

ความรู้ความสามารถประสบการณ์การท างานของแต่ละท่านจะเป็นประโยชน์กับบริษัทได้
อย่างไร  

2) มีวิธีการที่จะช่วยน าพาให้บริษัทพ้นวิกฤตประสบผลขาดทุนได้อย่างไร  
 ประธาน เชิญคุณมนัส แจ่มเวหาและคุณสัมพันธ ์หุ่นพยนต์  แสดงวิสัยทัศนแ์ละตอบค าถาม 

 นายมนัส แจ่มเวหา (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ) กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น แนะน าตัวต่อที่ประชุม 
และแถลงต่อที่ประชุมว่าไดเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้านี้ ท างานอยู่ในกรมบัญชีกลาง ดูแล
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เรื่องงานการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี จึงมั่นใจว่า
จะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการท างานซึ่งต้องดูแลบัญชีการเงินของทั้งภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจมาช่วยดูแลตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน การก ากับดูแลการตรวจสอบภายในของ
บริษัทได้ อีกทั้งมีประสบการณ์ท างานเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ได้ท าหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบขอยืนยันให้
ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าท าหน้าที่ตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน ก ากับดูแลการควบคุมภายใน 
ด้วยความโปร่งใส มีธรรมภิบาล เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น  
อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้โอกาสและสนับสนุนบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน
แก้ปัญหาและร่วมกันท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นต่อไป 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนใน
กิจการของวุฒิศักด์ิเมื่อปี 2557 
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ)  กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น แนะน าตัวต่อที่
ประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่าในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่หลักคือการดูแลตรวจสอบเรื่องบัญชีการเงินของ
บริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตลอดระเวลาที่
ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเน้นย้ าก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการที่ดตีลอดมา 
ส าหรับกรณีค าถามของท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องการตกลงซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์เมื่อปี 2557 นั้น  
ขอชี้แจงว่าในการพิจารณาตกลงท ารายการซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริษัทในขณะนั้นซึ่งกระผมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยนั้น ทุกฝ่ายพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องราคาซื้อขายซึ่งผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ พิจารณาจาก
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  อีกทั้งในการเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่
ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เช่น สถาบันการเงินซึ่งตกลงอนุมัติเงินกู้ให้แก่
บริษัท ในการซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ ผ่านการอนุมัติให้ท ารายการจากหน่วยงานกับดูแลทุกส่วน
งาน ตลอดจนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งเป็นการคาดหวังจากทุกฝ่ายว่าการท า
รายการซื้อกิจการของวุฒิศักด์ิจะก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย 
แต่ก็ยอมรับว่าหลังจากการเข้าซื้อกิจการแล้วมีเหตุการณ์ผันผวนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคกับ
ธุรกิจเช่นเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  รวมถึงปัญหาภายในด้วย 
ซึ่งฝ่ายบริหารก็และคณะกรรมการบริษัทก็พยายามแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่มาโดยตลอดจนถึง
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ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีแผนการด าเนินงานโดยการชักชวนนักลงทุนรายใหม่มาร่วมท า
ธุรกิจเพื่อให้กิจการกลับมา Turnaround ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุน การ
ระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงและด าเนินงานตามแผนธุรกิจ โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งจะได้มีการน าเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงต่อผู้
ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ประธาน ขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นส าหรับคุณมนัส แจ่มเวหา ซึ่งขณะบริษัทท ารายการซื้อกิจการ
ของวุฒิศักดิ์นั้น คุณมนัส แจ่มเวหา ยังไม่ได้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็นว่า
ท่านไม่อาจตอบค าถามนี้ได้ 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 8 
ราย มีจ านวนหุ้น 76,312,100 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 121 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
6,007,515,799 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมตดิังนี้ 
1. อนุมัตแิต่งต้ัง คุณมนัส แจ่มเวหา  เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

     ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้   

   
 

 
  

 คิดเป็นร้อยละ 99.9898 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถือ
เป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2. อนุมัติแต่งตั้งคุณสัมพันธ ์หุ่นพยนต์   เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/รรมการสรรหา 

     และพิจารณาค่าตอบแทน 
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้   

 
 
 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน )เสียง(  6,006,905,799 610,000 - - 

ร้อยละ 99.9898 0.0102 - - 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน )เสียง(  6,006,905,799 610,000 - - 

ร้อยละ 99.9898 0.0102 - - 
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 ซึ่งเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 

ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรอืจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้
กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึง
ความเป็นธรรมและความเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 เปรยีบเทียบ ปี 2561 

2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 
ประเภท 
(บาท/

เดือน/คน) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

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

วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000  บาท วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000  บาท 
ส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม /ต่อครั้ง 
อัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2560 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 พร้อมกนันี้ขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกนิ 3,500,000 บาท  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถาม 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 2 
ราย มีจ านวนหุ้น 21,550,000 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
6,029,065,799 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 โดย
ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และมรีายละเอียดดังนี้ 
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 คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน  
กรรมการท่านละ  20,000 บาท ต่อเดือน  
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อเดือน  
กรรมการตรวจสอบท่านละ 25,000 บาท ต่อเดือน 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท ต่อเดือน 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านละ 10,000 บาท ต่อเดือน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม ครั้งละ 15,000 บาท  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม ครั้งละ 10,000 บาท ต่อท่าน 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ภายใต้
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
ประธาน ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนดให้บริษัทจัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการ
หมุนเวียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ก็ได ้และบริษัทสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนได้อีก เมื่อ
พ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่   

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน )เสียง(  4,738,752,467 8,680,000 300,000 - 

ร้อยละ 99.8109 0.1828 0.0063 - 
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ส าหรับปี 2561 น้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงพิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญช ีดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน - ปี หรือ  
2. นายธีรศักดิ ์ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน 4 ปี หรือ 
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน - ปี 
หรือ 
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน 
- ปี หรือ 
5. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน - ปี 
ซึ่งสังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย
ดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน
และเป็นผู้ท าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทด้วย 
โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี ้
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  จ านวน 1,060,000 บาท  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  (3 ไตรมาส) จ านวน 1,170,000 บาท 
ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2561   จ านวน 40,000 บาท  
รวมเป็นเงินจ านวน 2,270,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)  
ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับป ี2561 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 อัตราร้อยละ 11 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามความเห็นผู้สอบบัญชี เหตุใดจึงมี
การพิจารณาตั้งส ารองเงินลงทุนทั้งจ านวน ในงบการเงินรวมตัวเลขมูลค่าทรัพย์สิน อีกประมาณ 
1,500 ล้านบาท คือมูลค่าทรัพย์สินใด 
นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี)  กล่าวสวัสดีประธานกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นแล้ว
พร้อมแนะน าตัวและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท การตั้งด้อยค่าค่า
ความนิยมเป็นการด าเนินการตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งมี
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เกณฑ์การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าบริษัทจะได้รับคืนจากการลงทุนในบริษัทย่อยจ านวนเท่าใด โดย
การประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิศักดิ์และพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีในงบการเงินของ
บริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) และจ านวนเงินลงทุนของบริษัทที่ลงทุนใน WCIH โดยใช้
วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานบัญช ี
ส าหรับมูลค่าทรัพย์สิน ประมาณ 1,500 ล้านบาท คือเครื่องหมายการค้าประมาณ 1,400 ล้านบาท
และค่าความนิยมที่เหลืออีกประมาณ 86 ล้านบาท  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในส่วนของเครื่องหมายการค้ามีหลักการ
พิจารณาตั้งด้อยค่าอย่างไร 
นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) หลักการพิจารณาตั้งด้อยค่าเป็นหลักการเดียวกับการตั้งด้อย
ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยการประเมินมูลค่าธุรกิจ และเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีในงบ
การเงิน หากผลการประเมินมูลค่าธุรกิจซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีก็จะมี
การพิจารณาโดยน ามูลค่าของเครื่องหมายการค้า มูลค่าค่าความนิยมและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน มาเปรียบเทียบกันหากต่ ากว่ามูลค่าทางบัญชีก็จะพิจารณาตั้งด้อยค่าทั้งหมด 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เหตุใดมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนแต่
ไม่พิจารณาตั้งด้อยค่าเครื่องหมายการค้า 
นายธีรศักดิ์  ฉ่ัวศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ส่วนของเงินลงทุนจะอยู่ในงบเฉพาะกิจการวิธีการคิดค านวณ
ที่ต่างกัน  แต่เครื่องหมายการค้าจะอยู่ในงบการเงินรวมแต่หากจะต้องมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าจะ
พิจารณาในหลักการเดียวกันคือการเปรียบเทียบมูลค่าธุรกิจกับมูลค่าตามบัญช ี
ในส่วนของเงินลงทุนต้องพิจารณาตามหลักการทางการเงิน (Finance) เงินลงทุนจะอยู่ในส่วนของผู้
ถือหุ้นที่จะต้องได้คืนมา ดังนั้น การประเมินมูลค่าธุรกิจต้องค านวณโดยการน ามูลค่าธุรกิจที่ได้จาก
การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระมาหักหนี้สินออกทั้งหมดก่อนแล้วจึงน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
มูลค่าเงินลงทุน ซึ่งผลจากการประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิศักดิ์เมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยมูลค่าธุรกิจมีมูลค่าที่ต่ ากว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงมกีารพิจารณาตั้งด้อยค่าทั้งจ านวน 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีแนวโน้มจะพิจารณาตั้งด้อยค่าส่วนของ
เครื่องหมายการค้าอีกหรือไม่ 
นายธีรศักดิ์  ฉ่ัวศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องมีการทดสอบการด้อยค่าทุกๆสิ้นป ี 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมว่ากรณีมีการ
ขายแฟรนไชส์ออกไปแล้ว โดยหลักการจะถือว่าบริษัทไม่สามารถควบคุมสาขาที่ขายแฟรนไชส์และไม่
ต้องรับรู้ผลการด าเนินงานของสาขาแฟรนไชส์ในงบการเงินรวมอีกแล้วได้หรือไม ่
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นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ส าหรับรายละเอียดในประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหา
ข้อสรุปร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เป็นรายการที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2561 เกรงว่าเป็นข้อมูลที่ยัง
ไม่สามารถชี้แจงได้ขณะนี้  เนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจน  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ตามหลักการทางบัญชีถือว่าเป็นรายการที่
มีผลที่ชัดเจนแล้วหรือไม ่
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาและต้องมี
ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถชี้แจงตามหลักการทางบัญชีได้ 
ประธาน เนื่องจากเป็นค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้จึงขอให้มีการตอบค าถามในวาระในวาระที่ 9 
เรื่องอื่น ๆ  และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 7  เพิ่มเติม 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 8 
ราย มีจ านวนหุ้น 40,477,900 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
6,069,543,699 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายช่ือต่อไปนี ้
 1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ 
 2. นายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624  หรือ 
 3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวสัดิ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ 
 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนช์ัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 

5. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตนั จ ากัด เป็น
ผู้สอบแห่ง บรษิัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
เป็นดังนี้ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าป ี จ านวน 1,060,000 บาท  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  (3 ไตรมาส) จ านวน 1,170,000 บาท 
ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2561   จ านวน 40,000 บาท  
รวมเป็นเงินจ านวน 2,270,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 
 
 
 
ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน (เสียง) 6,068,943,699 600,000 - - 

ร้อยละ 99.9901 0.0099 - - 
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วาระที่ 8      พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับบริษัทขอ้ 28 และข้อ 36 

 ประธานฯ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 
21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ส าหรับรายละเอียดและ
หลักการแก้ไขข้อบังคับ ขอมอบหมายให้คุณชลธิชาฯ (พิธีกร) เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

  คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ทั้ง 2 ข้อ มีหลักการตามล าดับดังนี้ 
  1) การข้อบังคับบริษัทข้อ 28  วรรคหนึ่ง   

เป็นการแก้ไข เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดองค์ประชุมขั้นต่ าของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการทีด่ีของบริษัทจดทะเบียน   

  2) การแก้ไขข้อบงัคับบริษัทข้อ 36 วรรค 3    
เป็นการลดสัดส่วนจ านวนหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมได้ โดยลด
จ านวนหุ้นที่จะขอใช้สิทธิเป็นร้อยละ 10  (ซึ่งเดิมก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  และเพิ่มระยะเวลาให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน 
(จากเดิม 1 เดือน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
3) การเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 36 วรรค 4   
เป็นการก าหนดหลักการให้ผู้ถือหุ้นสามารถนัดประชุมเองได้หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมให้
ภายใน 45 วัน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

  4) การเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อ 36 วรรค 5 
เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ว่ากรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ร้องขอให้บริษัทจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  แต่หากผูถ้ือหุ้นมาประชุมครบองค์ประชุมบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามล าดับดังนี้  
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ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อเสนอแก้ไข 
ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ถ้ ามี รองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้ เรียกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้น
ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้น
ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามัญ”  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่น  ๆ ให้ เรียกว่ า 
“ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย
ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม
เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัด

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ
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ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อเสนอแก้ไข 
ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั้ งหลายซึ่ ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ 
รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เ ช่ นนี้  ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ มผู้ ถื อหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ (ในมาตรา 
103) ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชมุในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ประธาน ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ
บริษัทข้อ 28 และข้อ 36 ตามที่เสนอข้างต้น และเพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบังคับและหรือค าขอจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพ่ือให้เป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามค าสั่งค าแนะน าของนาย
ทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติ
การมอบอ านาจตามที่เสนอ 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 และข้อ 36 ตามที่เสนอและ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขเพิม่เติมขอ้บังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอ านาจตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 
 
 
  
ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ทวงถามเรื่องที่ได้เสนอแนะให้บริษัท
แก้ไขปรับปรุงเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท เช่น บริษัทต้องตั้งทีมประชาสัมพันธ์เพื่อ
ประสานงานกับสื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงโต้แย้ง การให้ข่าวจากแหล่งข่าวอื่น ด้วยเพื่อรักษา
ภาพลักษณ์ของบริษัท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้รับทราบการให้ข่าวจากแหล่งข่าวอื่น ซึ่งเป็นข่าว
ด้านลบ เช่น เรื่องวุฒิศักดิ์ผิดนัดช าระหนี้ เช็คเด้ง เป็นต้น บริษัทควรมีการด าเนินการเพื่อให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นได ้ด้วยวิธีการที่ไม่ผิดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
ประธาน กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการชี้แจง
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแต่เป็นการชี้แจงด้วยวิธีการที่ไม่ใช่
ลักษณะการโต้แย้งตอบโต้ทุกกรณี  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการท าหน้าที่ตอบค าถามผู้ถือหุ้น คือคุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ หากผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ สามารถติดต่อได้ โดยตรงที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-8830871 ต่อ 212 
ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากการศึกษารายงานการประชุมและรายงาน
ประจ าปี 2560 ของบริษัท ซึ่งประเมินแล้วเห็นว่าปัญหาของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจลงทุนใน
ธุรกิจวุฒิศักดิ์ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด  เนื่องจากเป็นการท ารายการซื้อกิจการวุฒิศักดิ์
ในราคาที่สูงสุด ประกอบกับไม่สามารถบริหารกิจการให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ด้วย
หลายสาเหตุหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีประสบการณ์
ส าหรับธุรกิจความงาม จึงขออนุญาตแสดงความคิดเห็นว่าบริษัทควรด าเนินการอย่างไรเพื่อให้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน (เสียง) 6,069,243,699 300,000 - - 

ร้อยละ 99.9951 0.0049 - - 
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บริษัทรอดพ้นจากสภาวะขาดทุนได้ จากรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท จะเห็นว่าจ านวนสาขา
ของวุฒิศักดิ์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  และปี 2560 เช่น ในกรุงเทพและปริมณฑล สาขา
ลดลงจากจ าวน 56 เหลือ 47 
ต่างจังหวัดลดลงจาก 68 เหลือ 66 สาขา  รวมถึงสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศซึ่งลดลงอย่างเป็น
สาระส าคัญแสดงให้เห็นว่าไม่บริษัทประสบความส าเร็จในธุรกิจความงาม 
ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทมีธุรกิจซึ่งถือเป็นเรือธง (flag 
ship) ของบริษัทอยู่ 3 ส่วนที่เห็นว่าจะท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีได้ คือ 
1)  ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ EFORL มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เป็นตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์แบรนด์ที่มีชื่อเสียง และ EFORLซึ่งมีชื่อเป็นล าดับต้นๆ ของวงการธุรกิจ
ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือซึ่งเป็นวัสดุทางการแพทย์รวมถึงน้ ายา
วิเคราะห์ต่างๆ ด้วย  
2) ธุรกิจของบริษัท สยามสเนล จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากเมือกหอยทาก 
ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีมีอนาคต และ 
3) ธุรกจิเครื่องส าอาง หากมีการพิจารณาลงทุนและท าแผนธุรกิจอย่างจริงจังก็ถือว่าเป็นธุรกิจทีดี 
จึงขอเสนอความเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาหาแนวทางขายกิจการของวุฒิศักดิ์ทั้งหมด ซึ่งก่อนจะ
เสนอความเห็นในวนัน้ี ได้ศึกษาข้อมูลลงพื้นที่ส ารวจสาขาของวุฒิศักดิ์มาแล้วพบว่ามีลูกค้าน้อยมาก 
ในขณะที่คลินิกคู่แข่งมีลูกค้ามากกว่า จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมท าให้เข้าใจว่าวุฒิศักดิ์ มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ในระดับกลาง เนื่องจากลักษณะการให้บริการของวุฒิศักดิ์เป็นเพียงการ
ให้บริการในเบื้องต้น เช่น การท าทรีตเม้นท์  โดยไม่มีแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง แต่ในขณะที่คลินิก
คู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น พรเกษม มีแพทย์เฉพาะทางจึงมีกลุ่มลูกค้าระดับบน อีกทั้งในอนาคตจะมี
กฎหมายที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นการท าธุรกิจคลินิกเสริม
ความงามก็จะยากขึ้น 

แม้ฝ่ายบริหารจะมีแนวทางการด าเนินงานโดยการชักชวนนักลงทุนกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของ
ธุรกิจโรงพยาบาลและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่งเห็นว่าจะเป็นการช่วยเสริม
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้ขยายและเติบโตขึ้นได้ แต่เนื่องจากธุรกิจด้านความงามซึ่งเป็นคลินิกเสริม
ความงามยังอยู่ก็ถือว่าปัญหายังคงมีอยู่ และเนื่องจากปัญหาในกิจการของวุฒิศักดิ์ถือว่าเป็นปัญหา
ส าคัญ เช่น ปัญหายอดขายและบริการลดลง ตลอดจนปัญหาจากการตั้งด้อยค่าทั้งค่าความนิยม
และการด้อยค่าเงินลงทุน จึงขออนุญาตเสนอความเห็นให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น ซึ่งหากบริษัทสามารถขายเงินลงทุนในส่วนนี้ได้จะสามารถ
แก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบในงบการเงินรวมได ้ 
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     จากการติดตามข่าวสารของบริษัททราบว่าบริษัทมีแผนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 5 ราย แตใ่นฐานะผู้ถือหุ้นขอแสดงความคิดเห็นให้บริษัทเร่ง
พิจารณาหานักลงทุนผู้สนใจและเสนอขายกิจการของวุฒิศักดิ์ออกทั้งหมด ซึ่งหากมีการขายกิจการ
ของวุฒิศักดิ์แล้ว และบริษัทด าเนินกิจการโดยการท าธุรกิจ 3 ธุรกิจซึ่งเป็นเรือธงของบริษัท คือ
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจของบริษัท สยามสเนล จ ากัด  และธุรกิจเครื่องส าอาง  เชื่อว่าหากมี
ความมุ่งมั่นในการท าธุรกิจใน 3 ธุรกิจดังกล่าวจะท าให้บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานได้ 
โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่ง EFORL มีความแข็งแกร่งมาก แต่หากยังคงท าธุรกิจของวุฒิศักดิ์
ต่อไปเห็นว่าจะเป็นการด าเนินการที่ยากล าบากมาก แม้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะมีเงินทุนเพียงประมาณ 640 ล้านบาท การแก้ไขปัญหาของ
บริษัทก็อาจจะเป็นไปด้วยความยากล าบากหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของว่าที่ร้อยตรี 
นคร เนื่องจากมีการส ารวจสาขาพบว่าคลินิกของวุฒิศักดิ์ มีคนเข้าใช้บริการน้อยมากและเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเร่งหาแนวทางเพื่อให้ขายกิจการของวุฒิศักดิ์ เชื่อว่าผู้บริหาร
ของบริษัทมีความสามารถที่จะท าธุรกิจอื่นที่ดีกว่าอีกเยอะ  
นอกจากนี้ขอเสนอว่าในการประชุมประจ าปีในลักษณะนี้ควรมีการเชิญกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทย่อยทัง้กลุ่มมาร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมรับฟังตอบค าถามและชี้แจงข้อสงสัยแก่นักลงทุนได ้
ประธาน ขอบคุณส าหรับค าแนะน าข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก 
ขอตอบค าถามท่านผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามที่เรียนแจ้งที่ประชุมไว้ว่าจะชี้แจงในวาระที่ 9 ส าหรับ
ค าถามที่ถามถึงเหตุผลการตัดสินใจลงทุนในกิจการของวุฒิศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ก่อน 
ส าหรับธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายบริหารมีแผนการขยายธุรกิจอยู่ตลอด โดยมีแผนจะเพิ่มธุรกิจ
การผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการควบคู่กับ Partner ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ
เขียนโปรแกรมซอฟแวร์ ส าหรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ง
บริษัทประสบความส าเร็จและได้รับรางวัล โดยที่ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นที่ขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น  
และตั้งเป้ายอดขายไว้เฉพาะธุรกิจเครื่องมือแพทย์ไว้ 3 พันล้านบาท 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ กล่าวขอบคุณว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ส าหรับค าแนะน าดี ๆ ซึ่งถือว่า
เป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น ส าหรับข้อเสนอแนะและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของธุรกิจ
ด้านความงามของบริษัทซึ่งเห็นตรงกันกับคณะกรรมการว่าธุรกิจด้านความงามมีปัญหาและเป็น
สาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก าลัง
พยายามคิดทุกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีกลุ่มนักลงทุนซึ่งจะเข้ามาร่วมทุนเห็นว่า     



23 
 

แบรนดข์องวุฒิศักดิแ์ละธุรกิจยังสามารถแก้ไขและพัฒนาได ้จึงสนใจเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท โดย
กลุ่มนักลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในวุฒิศักด์ิทั้งจ านวนแล้ว 
ซึ่งหากในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขายเงินลงทุนหรือลดสัดส่วนเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์ก็จะสามารถ
ปรับแผนธุรกิจได ้
ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นซึ่งแนะน าให้บริษัทเชิญกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ย่อยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนั้น ขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมวันนี้บริษัทได้เชิญ ม.ร.ว.ศศิ
พฤนท์ จันทรทัต ซึ่งเข้ามาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด ได้ประมาณ 1 เดือน มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งท่านได้เข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหาของวุฒิ
ศักดิ์ ร่วมประสานงานกับกลุ่มนักลงทุนใหม่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหารือแนวทางการก าหนด
แผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะถือโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ร่วมให้ความเห็นให้
ค าปรึกษาร่วมคิดก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานของบริษัท
ต่อไป จึงขออนุญาตติดต่อเพ่ือหารือร่วมกันเพื่อประโยชน์ที่ดีสุดต่อไป 
ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กล่าวยินดีให้ความร่วมมือ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่คนหนึ่งซึ่งทยอยซื้อหุ้นของบริษัทและเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทเนื่องจากเห็นว่า
บริษัทท าธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งโดยส่วนตัวก็ท าธุรกิจเครื่องมือแพทย์มานานกว่า 20 ปี  
จึงเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการท าธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ แต่อย่างไรก็ยินดีที่จะช่วยให้
ค าปรึกษา และจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ร่วมแก้ปัญหาของบริษัทและเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทต่อไป  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่มาในการพิจารณาซื้อกิจการวุฒิศักดิ์ในปี 
2557เนื่องจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจความงามและสุขภาพ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจะช่วยส่งเสริมกันได้ ประกอบกับประเทศไทยในขณะนั้นยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทในขณะนั้น  ซึ่งมีความสนใจ
ในธุรกิจของวุฒิศักด์ิและพิจารณาแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเข้าประเมินธุรกิจของวุฒิศักดิ์ อีกทั้ง มีการ
แต่งที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาด้านภาษี การด าเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนมีการจัดท า
ข้อมูลชี้แจงน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการน า เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับมติอนุมัติเห็นชอบกับการท ารายการ เป็นการด าเนินการที่สามารถระดมทุนเข้า
ซื้อกิจการโดยไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นเลย เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบัน
การเงินเพื่อเข้าซื้อกิจการอย่างเต็มที่ ซึ่งแน่นอนว่าสถาบันการเงินต้องมีการพิจารณาและประเมิน
ความเสี่ยงก่อนการพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทแลว้ เห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สามารถเติบโต
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ได้และมีอนาคต ซึ่งเป็นความเห็นชอบตรงกันทุกๆ ฝ่าย ทั้งส่วนของที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
แต่กรณีแฟรนไชส์ต่างประเทศ (CLMV) ซึ่งมีปัญหาขาดทุนเกิดจากวุฒิศักดิ์มีคู่ค้าในต่างประเทศซึ่ง
เป็นแฟรนไชส์ซีเพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อแฟรนไชส์ซีไม่ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถเติบโตได้ใน
ธุรกิจหลักของแฟรนไชส์ซี ในการด าเนินงานในสาขาต่างประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัท 
เช่น กรณีถูกตั้งส ารองในเรื่องสิทธิการขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากการพิจารณาของผู้สอบบัญชีซึ่งปฏิบัติตามหลักความระมัดระวังเช่นกัน  แต่ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นกับธุรกิจความงามก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น  แต่
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ซึ่งเข้ามาท าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาก็มีการ
ติดต่อเจรจากับแฟรนไชส์ซีใน CLMV เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
เพื่อให้แฟรนไชส์ใน CLMV กลับมาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซึ่งแผนการด าเนินงาน
ดังกล่าวก็จะมีกลุ่มนักลงทุนใหม่ (Private placement) มาร่วมด้วยส าหรับรายละเอียดจะมีการ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
ทั้งนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นของว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ซึ่งให้ความเห็นว่าธุรกิจเครื่องมือ
แพทย์ และธุรกิจความงามในส่วนบริษัท สยามสเนล จ ากัด หากมีการท าแผนการตลาดที่ดีก็เป็น
ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และส าหรับธุรกิจ Cosmetic เป็นธุรกิจที่
ฝ่ายบริหารมีความเห็นตรงกับกลุ่มนักลงทุนใหม่ซึ่งเห็นว่าแบรนด์ของวุฒิศักดิ์ยังมีมูลค่าอยู่ ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวเลขทางบัญชีที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของวุฒิศักดิ์ยังคงมีมูลค่าอยู่ และยังเป็นที่
รู้จัก ทั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารและกลุ่มนักลงทุนใหม่ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ประเด็นที่ยอดขาย
ลดลงและมีผลขาดทุน เนื่องจากในประเด็นดังกล่าวถูกพิจารณาตั้งด้อยค่าตามหลักการตาม
มาตรฐานบัญชีไปแล้ว  แตเ่ห็นว่าแบรนด์วุฒิศักดิ์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่ม Mass Marketing ซึ่งมี
ลูกค้าระดับกลางจึงเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และแบรนด์วุฒิศักดิ์ยังมีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จักของคน
โดยทั่วไป ซึ่งในการสร้างแบรนด์ของวุฒิศักดิ์ในช่วงเวลาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา ต้องใช้เงินปีละ
ประมาณกว่า 400 ล้านบาท ดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องใช้เงินจ านวนมากถึงประมาณ 5,000 ล้าน
บาท เพื่อท าให้แบรนด์วุฒิศักดิ์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในปัจจุบัน  ดังนั้นการจะสร้างแบรนด์ใหม่
อาจจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากและใช้ระยะเวลานาน จึงเชื่อว่านักลงทุนกลุ่มใหม่เห็นแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจจากการใช้แบรนด์วุฒิศักดิ์ว่าจะสามารถด าเนินการให้สามารถเติบโตได้ ส าหรับธุรกิจ 
Cosmetic ในส่วนนี้จะเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจใหม่ที่จะได้มีการด าเนินการจัดท าเป็นข้อสรุปเสนอต่อ
ที่ประชุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ง 
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ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมถึงถึงสาเหตทุี่ท าให้วุฒิศักดิ์มียอดขายลดลงในช่วงที่เข้าไปบริหารกิจการของ
วุฒิศักดิ์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการโฆษณาส าหรับธุรกิจซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงาม ซึ่งการถูก
จ ากัดขอบเขตในการโฆษณาเป็นเหตุผลส าคัญข้อหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในขณะนั้น 
นายพรศักดิ์ ฮ้อสิริมานนท์(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้ 
1) เหตใุดยังไม่ขายกิจการของวุฒิศักดิ ์  

2) ขอให้แจ้งแผนธุรกิจของ EFORL ในส่วนของเครื่องมือแพทย ์
3) กรณีบริษัทถกูขึ้นเครื่องหมาย SP ฝ่ายบริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหร์ักข ์ตอบค าถามตามล าดับดังนี้  

1) ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทใชค้วามพยายามทุกวิธีในการแก้ไขปัญหาของ
ธุรกิจความงามและการพิจารณาขายกิจการของวุฒิศักดิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการอยู่ แตเ่นื่องจากการท ารายการซื้อขาย
กิจการนั้นจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อเจรจาไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วทันท ี

2) แผนธุรกิจเครื่องมือแพทย์ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยู่ตลอด จากปัจจุบันบริษัทมี
การด าเนินธุรกิจหลักเปน็ตัวแทนจ าหน่าย และตอ่มามีการพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ และ
จะมีการเพิ่มธุรกิจการผลติเครื่องมือแพทย์บางรายการซ่ึงมีการชี้แจงไว้ในแบบ 56 -1 
และจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเร็วๆ นี ้ซึ่งจะมีการรว่มมือกับผู้ผลิตในต่างประเทศ 
และผูป้ระกอบธุรกิจด้านโรงงานในประเทศจะร่วมกบับริษัทจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมเ่พื่อท า
ธุรกิจผลิตเครือ่งมือแพทยบ์างรายการซึง่ถือว่าเป็นรายการส าคัญของประเทศ โดยจะ
เป็นการผลิตเครื่องมือหลักที่สามารถผลิตได้เองในประเทศโดยได้รับการสนับสนุนที่ดจีาก
เจ้าของแบรนด์ในต่างประเทศ 

3) กรณีบริษัทถกูขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากมีการส่งงบการเงินล่าชา้ สืบเนื่องจาก
บริษัทต้องจัดท างบการเงนิรวมโดยน างบการเงินของบริษัทย่อยมา Consolidate  ด้วย 
ซ่ึงฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ พยายามติดตามด าเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว   

นายพรศักดิ์ ฮอ้สิริมานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บรษิัทมีแผนเพิ่มธุรกิจอ่ืนหรือไม่ใน
อนาคต 
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นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์ส าหรับแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน บริษทัมุ่งเน้นจะพัฒนาและ
ขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ใหเ้ติบโตย่ิงขึ้น เนื่องจากหากจะพิจารณาเปลี่ยนธุรกิจใหม่ทีไ่ม่มีความ
ช านาญก็ถือเป็นความเสี่ยงของบริษัท อีกทัง้ต้องมีเงินทุน และเร่งแก้ไขปญัหาให้บริษัทกลับมามี
ฐานะการเงินที่ด ี แต่อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี  ใช้เงินทุนไม่มากนักและอยู่
ในวิสัยที่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท าได้ และเห็นว่ามีอนาคตมีประโยชน์กับ
บริษัทและผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะมีการน ามาพิจารณาด าเนินการ 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 
2561 วุฒิศักด์ิมีสาขาทั้งหมดกี่สาขา และสุดท้ายจะมีสาขาที่ยังเป็นของวุฒิศักด์ิกี่สาขา  
ประธาน เชิญ ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต ตอบค าถาม 
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต กล่าวสวัสดีและแนะน าตัวต่อที่ประชุม และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ประมาณ 1 เดือน
เศษ โดยได้รับมอบหมายให้บริหารกิจการของวุฒิศักดิ์และตรวจสอบปัญหาต่างๆ ของวุฒิศักดิ์ว่ามี
ปัญหาใดบ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า วุฒิศักดิ์ยังอยู่ใน
ภาวะสถานการณ์ที่สามารถแก้ไขได้ อีกทั้ง มีการหารือกับทีมบริหารชุดปัจจุบันแล้วเห็นว่าวุฒิศักดิ์
ยังมีแผนธุรกิจที่จะสามารถด าเนินงานต่อไปได้ในอนาคต และขอตอบค าถามท่านผู้ถือหุ้น เรื่อง
จ านวนสาขาของวุฒิศักดิ์ จ านวนสาขาของวุฒิศักดิ์จากเดิมประมาณ 120 สาขา ในช่วงปลายปี 
2560 มีการขายแฟรนไชส์โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ จ านวน 55 สาขา และเนื่องจากวุฒิศักดิ์
ประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานได้ 
เป็นเหตุให้พนักงานลาออกจ านวนมาก ซึ่งรวมทั้งแพทย์และพนักงานสาขา จนท าให้ขาดพนักงาน
ประจ าสาขา ไม่มีพนักงานประจ าสาขาจนไม่สามารถด าเนินการได้ จึงจ าเป็นต้องหยุดการ
ด าเนินงานในหลายสาขา ส าหรับสาขาที่ยังด าเนินการอยู่ประมาณ 10-20 สาขา ซึ่งสาขาที่ยังเป็น
ของบริษัทอยู่ในปัจจุบันนั้น ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษารายละเอียดว่ามี
สาขาไหนที่สามารถด าเนินการได้ต่อ และสามารถท าก าไรได้ต่อไป หรือสาขาไหนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็จะได้มีการพิจารณาเรื่องการปิดสาขาไป ในการ
ตรวจสอบและประเมินโดยทีมงานที่มีความรู้ความความเข้าใจในธุรกิจนี้และจะได้มีการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทวุฒิศักดิ์เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ผู้บริหารแจ้งว่ามีการปิดสาขา
หมายถึงการปิดสาขาถาวรหรือชั่วคราว  
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต มีทั้งส่วนที่ปิดสาขาถาวรและการปิดสาขาชั่วคราวเนื่องจากไม่มี
พนักงานประจ าสาขาจึงมีความจ าเป็นต้องปดิสาขาช่ัวคราว 
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นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การปิดสาขาต้องมีการตั้งส ารองการปิด
สาขา และสาขาที่ปิดท าการชั่วคราวนั้นมีการด าเนินการอย่างไรกับผู้ให้เช่าพื้นที่ และยังคงมี
ค่าใช้จ่ายอยู่จะต้องมีการตั้งส ารองส่วนนี้ด้วยหรือไม ่
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ยังคงมีสัญญาอยู่และมีการเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อประคับประคอง
ในส่วนนี้อยู่ ยังคงใช้สิทธิการเช่าพื้นที่อยู ่
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผู้สอบบัญชี ช่วงปลายปี 2560 มี
การท าสัญญาขายแฟรนไชส์ไปแล้ว เหตุใดจึงไม่มีการบันทึกบัญชีในงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) การท าสัญญาแฟรนไชส์ช่วงปลายปี 2560 มีเพียงการรับเงิน
ล่วงหน้าแต่ยังไม่มีการโอนสิทธิและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน จึงไม่มีการบันทึกบัญชี
ในงบการเงิน 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีการรับเงินมาแล้วจะมีการบันทึกบัญชีใน
ไตรมาส 1/2561 หรือไม่ 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องพิจารณารายละเอียดในแต่ละสัญญาเป็นรายสัญญา
เนื่องจากสัญญา  2 กลุ่ม มีรายละเอียดที่ต่างกันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จึงต้องพิจารณาใน
รายละเอียดว่าสัญญาฉบับใดสามารถบันทึกบัญชีได้หรือไม่เป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้เนื่องจากการท า
สัญญาแฟรนไชส์เป็นข้อมูลรายละเอียดของบริษัท ขอให้บริษัทพิจารณาว่าสามารถชี้แจงได้หรือไม่ 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญามีความถูกต้องครบถ้วนก็จะมีการบันทึกบัญชีในไตร
มาส 1/2561 
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในช่วงปลายปี 2560 มีรายการรับเงินมัดจ าจากการท า
สัญญาและรายการท าสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์จะปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1/2561  
หลังจากเข้ารับต าแหน่งและเข้าตรวจสอบรายละเอียดปัญหา ๆ ต่างในวุฒิศักดิ์รวมถึงการสอบทาน
รายละเอียดสัญญาแฟรนไชส์ในเบื้องต้นพบว่า สัญญาดังกล่าวยังไม่เรียบร้อยในหลายส่วน อาจต้อง
มีการพิจารณาทบทวนเจรจากับคู่สัญญาใหม่อีกครั้ง  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ผู้บริหารของวุฒิศักดิ์แจ้งว่าจะมีการ
บันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561  แต่ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสัญญายังไม่ถูกต้องครบถ้วน กรณีดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีจะให้มีการบันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561  ได้หรือไม่ 
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ในฐานะผู้บริหารของวุฒิศักดิ์ขอเรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าส าหรับ
รายละเอียดและวิธีการด าเนินการเรื่องสัญญาแฟรนไชส์ขอให้ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมกับผู้สอบ
บัญชีท าหน้าที่พิจารณาด าเนินการให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยขอยืนยันว่าปัจจุบันทีมบริหารอยู่
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ระหว่างเร่งด าเนินการในส่วนนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดท างบการเงินไตรมาส 1/2561 ได้ทันตาม
ก าหนด 
นายมงคล วฒันาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม 
ในงบการเงินกรณีมีการขายทรัพย์สินไปจ านวน 480 ล้าน เมื่อหักหนี้แล้วยังมีส่วนที่เหลืออีก
ประมาณ 40 ล้านบาทตามหลักการทางบัญชถีือว่ามีก าไรถูกต้องหรือไม่ 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) หากพิจารณาโดยไม่ค านึงถึงเง่ือนไขรายละเอียดอื่น ๆ ก็อาจ
ถือไดว้่ามีก าไร แต่อย่างไรก็ต้องมีการพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาให้มีความชัดเจนก่อนที่
จะสามารถลงรายละเอียดได้  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ผู้สอบบัญชียกตัวอย่างการท า
รายการดังกล่าวว่าต้องมีการบันทึกบัญชีอย่างไรและผลจากการท ารายการจะเป็นอย่างไร  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เนื่องจากการชี้แจงเรื่องนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท างบ
การเงินไตรมาส 1/2561 จึงเกรงว่าการให้รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในซึ่งเป็น
ข้อห้ามเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้ชิดกับวันที่บริษัทจะต้องเปิดเผยงบการเงินตามเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูลเนื่องจากรายละเอียดค าถามซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามหากต้องชี้แจงรายละเอียดจะถือว่า
เข้าเกณฑ์ข้อห้ามดังกล่าว  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอสอบถามหลักการทางบัญช ี
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ตามหลักการทางบัญชีการท ารายการดังกล่าวต้องมีการบันทึกบัญชีใน
ไตรมาสที่ 1/2561 แต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) อยากให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้น
ทราบและเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงยังไม่พิจารณาขายกิจการของวุฒิศักดิ์  เนื่องจากเห็นว่าหลังจาก
มีการขายแฟรนไชส์ออกไปแล้วกิจการของวุฒิศักดิ์ซึ่งมีสาขาอยู่เพียงไม่กี่สาขานั้น ผลประกอบการ
ของวุฒิศักดิ์จะไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างเป็นสาระส าคัญแล้ว 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ หากพิจารณาสถานการณ์ ณ วันนี้ จะเห็นว่าโอกาสแนวโน้มจะมี
ผลกระทบน้อยลงหรือลดลงแล้ว แต่ไม่อาจประมาณการได้ว่าในรายละเอียดผลการด าเนินงาน
สุดท้ายแล้วจะส่งผลอย่างไร หากแต่เพียงพิจารณาลักษณะแนวโน้มก็อาจจะลดลงแต่ไม่อาจสามารถ
ยืนยันได้อย่างชัดเจน 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพิ่มทุนจากการ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทมีแผนที่จะน าไปช าระหนี้เป็นหลักหรือน าไปใช้เพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัท 
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นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ รายละเอียดแผนการใช้เงินเพิ่มทุนบริษัทมีการชี้แจงในรูปแบบ
สารสนเทศและแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้มีการ
ชี้แจงในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  บริษัทจะส่งออกหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4  
พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี มีการน าข้อมูลรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ผู้บริหารสรุปเกี่ยวกับเรื่องสถานะทาง
การเงินหนี้สินระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับวุฒิศักดิ์ เช่น จ านวนหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบัน
การเงินซึ่งกู้ยืมมาเพื่อซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์และภาระหนี้ที่วุฒิ
ศักดิ์ยังคงค้างบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560  
1) บริษัทมีหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินประมาณ 680 ล้านบาท จากเดิมบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินมาจ านวน 1,400 ล้านบาท  
2) วุฒิศักด์ิ (โดย บริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จ ากัด) มีหนี้คงค้าง 1,000 ล้านบาท  
3) บริษัทมีเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์ จ านวน 1,776 ล้านบาท มีการต้ังด้อยค่าเงินลงทุนครบถ้วนแล้ว 
นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อปี 2557 ในการท ารายการซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ มีค่าความ
นิยม (Goodwill) จ านวน 2,259 ล้านบาท ในช่วงปี 2559 -2560 มีการตั้งด้อยค่าค่าความนิยม
ตามหลักความระมัดระวังของผู้สอบบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ค่าความนิยมของวุฒิศักดิ์สุทธิ
จ านวน 86 ล้านบาท 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนและการตั้งด้อยค่าค่า
ความนิยมดังกล่าวหากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทางบัญชีสามารถกลับรายการมาเป็น
รายรับได้หรือไม ่
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ในส่วนของเงินลงทุนเนื่องจากมีการตั้งด้อยค่าไว้ครบตามจ านวนแล้ว
หากผลการด าเนินงานดีขึ้นสามารถพิจารณากลับรายการทางบัญชีรับรู้เป็นก าไรได้ ส าหรับค่าความ
นิยม (Goodwill) เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจง  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีการตั้งด้อยค่า
แล้วมีเงื่อนไขใดบ้างที่จะสามารถกลับรายการรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทได ้
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เช่น กรณีขายกิจการของวุฒิศักดิ์ ไม่ว่าจะขายได้ในราคาใดสามารถ
บันทึกรับรู้เป็นรายได้และเป็นก าไรได้ทั้งจ านวน โดยไม่ต้องมีผลขาดทุนอีกแล้ว เนื่องจากมีการตั้ง
ด้อยค่าไว้ครบทั้งจ านวนแล้วตามหลักการทางบัญชี ขายได้ต้องบันทึกเงินสดรับจากการขาย
ทรัพย์สิน แต่หากบริษัทยังตั้งด้อยค่าไว้ไม่ครบจ านวน 1,776 ล้านบาท หากบริษัทขายกิจการ 
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วุฒิศักดิ์ได้ต่ ากว่า 1,776 ล้านบาท  ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากส่วนต่างนั้นอีก เช่น หากบริษัทตั้งด้อย
ค่าเงินลงทุนไว้ เพียง 1,000 ล้านบาท  เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะเหลืออีก 776 ล้านบาท หากขาย
ได้ 500 ล้าน ต้องบันทึกขาดทุนอีก 200 ล้านบาท เนื่องจากมีการบันทึกผลขาดทุนไว้แล้วล่วงหน้า
ครบจ านวนแล้ว หากมีการขายกิจการต่อจากนี้ไปสามารถบันทึกรับรู้รายได้และก าไรได้ทั้งหมดไม่
ว่าจะขายได้จ านวนเท่าใด 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) การตั้งด้อยค่าค่าความนิยม (Goodwill) นั้นไม่สามารถกลับ
รายการได้ แต่หากเป็นส่วนของเครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิการขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 
หากในอนาคตวุฒิศักดิม์ีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ก็อาจพิจารณากลับรายการได ้
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยจ านวน 1,776 ล้านบาท  และมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนเต็มทั้งจ านวนแล้ว แต่ในหมายเหตุ
ประกอบงบซึ่งมีตัวเลขสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) จ านวน 
50.17% ตามหลักการคือเมื่อ ถือหุ้นเกิน 50% ต้องจัดท างบการเงินรวมต้องน าผลการด าเนินงาน
ของ WCIH มาConsolidate ด้วย ซึ่งในปีก่อนผู้บริหารชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าจะพยายามหาแนว
ทางการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WCIH เพื่อมิให้ WCIH มีฐานะเป็นบริษัทย่อยและเพื่อไม่ต้องน าผล
ประกอบการของ WCIH มาจัดท างบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากจะกระทบงบการเงินของ
บริษัท  จึงขอสอบถามว่าการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนตามที่ผู้บริหารชี้แจงนั้นเป็นผลของการ
ด าเนินการเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นแล้วใช่หรือไม ่
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ขอเรียนชี้แจงว่าการขายเงินลงทุนกับการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุน
เป็นคนละส่วน คือ 1) การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไม่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง เป็นเพียงหลักการ
ตามมาตรฐานบัญชี เป็นหลัก (Conservative) เป็นหลักความระมัดระวังซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณา
แล้วเห็นว่าเงินลงทุนซึ่งบริษัทลงทุนไปในกิจการของวุฒิศักดิ์ซึ่งมีผลขาดทุนจ านวนมาก บริษัทมี
แนวโน้มอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนนั้นคืน จึงพิจารณาต้ังส ารองเงินลงทุนไว้ทั้งจ านวน 
2) สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิม 50.17% เนื่องจากยังไม่มีการ
ขายออกไป หากบริษัทพิจารณาขายหุ้น WCIH ทั้งหมดจ านวน 50.17% คือการขายกิจการขายเงิน
ลงทุน ไม่ว่าจะขายได้เท่าใดสามารถบันทึกเป็นรายได้เป็นก าไรได้ทั้งหมด  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เงินให้กู้ยืมระหว่างกันจ านวน 1,000 ล้านบาท 
จ านวนยอดหนี้ดังกล่าวเป็นจ านวนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ มีการตั้งรองหนี้ส่วนนี้หรือไม่ และบริษัทคาดว่า
จะมีโอกาสได้รับช าระคืนหรือไม่ 
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นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์จ านวนหนี้เงินกู้ไม่ได้เพิ่มขึ้นและยังไมม่ีการพิจารณาตั้งส ารองหนี้สงสัย
จะสูญ แต่อย่างใด ส าหรับการรับช าระคืนน้ัน วุฒิศักดิ์อยู่ระหว่างการปรับแผนธุรกิจรวมถึงแผนการ
ช าระหนี้ให้แก่บริษัทด้วย 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเรื่องธุรกิจเครื่องแพทย์ 
เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 ยอดขายลดลงค่อนข้างมาก ผู้บริหารมีความเห็นและมี
แผนการด าเนินงานในปีนี้อย่างไรบ้างและคิดว่าผลประกอบการจะกลับมาเท่ากับปี 2559 ได้หรือไม่ 
ประธาน เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีการประกาศใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ใหม่ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่จึงอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง เนื่องจากมีการก าหนดบทลงโทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา เช่น รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-biding เป็นต้น เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงไตรมาส 
4 ปี 2560 สะดุดและชะงักไปจนถึงช่วงงบประมาณใหม่ของรัฐบาล ซึ่งเป็นช่วงไตรมาส 4 ของปี 
2560 จนกระทั่งมีการหารือแนวทางการปฏิบัติไปยังส านักงานกฤษฎีกา และหน่วยงานหลักเช่น
กระทรวงสาธารณสุข และมีข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามปกติ   
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปกติ
ผู้บริหารคาดว่าผลประกอบการจะเพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัวได้หรือไม่หรือเป็นเพียงยอดขายตามปกติเท่ากับ
ปี 2559 
ประธาน คาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ไม่ต่ ากว่า 10% และสามารถด าเนินการได้เร็วขึ้น ซึ่ง
หากมีงบประมาณใหม่ ในปี 2561  บริษัทจะสามารถด าเนินการได้และสามารถบันทึกรับรู้รายได้
ของบริษัทในปีนี้ได ้
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ยอดขาย 3 พันล้านบาท ตามที่ท่าน
ผู้บริหารแจ้งน้ัน จะเกิดขึ้นในช่วงไหน 
ประธาน เป้ายอดขาย 3 พันล้านนั้น เป็นเป้ายอดขายภายใน 3 ปี ซึ่งจะพยายามท าให้ได้เฉพาะ
ยอดขายจากเครื่องมือทางการแพทย ์
ประธาน แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ใน
ลักษณะสื่อวิดีทัศน์ (VDO) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอยืม
วิดีทัศน์ (VDO) ได้จากนางสาวชลธิชา พุม่พฤกษ์ ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 8830871 ต่อ 212  
ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12:20 น. 
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