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5) นายวีรวัส ชูรัศมี  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บรษิัทสํานักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

ก่อนเร่ิมประชุม  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) และช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมา
ขณะลงทะเบียน   

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้ว 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระน้ันๆ โดยนางสาวชลธิชา 
พุ่มพฤกษ์ จะเป็นผู้ทําหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ      

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพ่ือความโปร่งใสในการนับ
คะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นายวีรวัส ชูรัศมี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในคร้ังน้ี 

4) การประชุมในครั้งน้ีมีการกําหนดวาระการประชุมเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง นางสาวชลธิชา พุ่ม
พฤกษ์ จึงช้ีแจงต่อที่ประชุมตามลําดับวาระการประชุม ว่าวาระใดต้องได้รับการลงมติด้วยจํานวนคะแนนเสียง
จํานวนเท่าใด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ
จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขณะลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการช้ีแจงว่าวาระใด ต้องการ
คะแนนเสียงเป็นเท่าใด ดังน้ี 

4.1) วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ต้องได้รับการลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

4.2) วาระที่ 8 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.3) สําหรับวาระการประชุมที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบไม่ต้องลงมติ   

5) หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และสําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
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เสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับวาระการประชุมครั้งน้ี สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 10 
หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพ่ือทางบริษัท จะได้นําข้อมูลดังกล่าวบันทึกลง
รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิออก
เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่าน้ัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนําจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
แจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ 

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดย
ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิม
ที่ต้องออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการและแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่จํานวน 1 
ท่าน 

เริ่มการประชุม 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 68 ราย รวมจํานวน
หุ้นได้ 2,784,109,312 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจํานวน 39 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 18,188,239,701 หุ้น รวมทั้งสิ้น
จํานวน 107 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 20,972,349,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0974 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั้งสิ้น 32,216,851,992 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นําขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสําเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากเมื่อตอนเร่ิมเปิด
ประชุม จํานวน 5 ราย รวมเป็นจํานวน 27,054,400 หุ้น ทําให้มีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 
ราย รวมเป็นจํานวน 20,999,403,413 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ เป็น
มติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2561 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นําขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสําเนาที่ส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจํานวน 2 ราย รวมเป็น
จํานวน 189,402,100 หุ้น ทําให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมเป็นจํานวน 
21,188,805,513 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ เป็น
มติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
 
 
 

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2561 และผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2561  

ประธาน บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี 2561 และรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว โดยจัดทําใน
รูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

จึงขอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2561 เพ่ือให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี  ผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2561 ยังมีผลขาดทุน จํานวน 344 ล้าน
บาท ซึ่งสาเหตุเกิดจากธุรกิจความงามยังคงมีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงส่งผลให้มูลค่ากิจการลดลงและ
ถูกพิจารณาตั้งสํารองทางบัญชีเนื่องจากผลการดําเนินงานธุรกิจความงามยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน (เสียง) 20,999,403,413 - - - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน (เสียง) 21,188,805,513 - - - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 
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รายได้จากการการขายและบริการของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมสําหรับปี 2561 จํานวน 2,060 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการความงามลดลงด้วย
สาเหตุดังน้ี 

1. ธุรกิจของกลุ่มบริษัทวุฒิศักด์ิมีการเปล่ียนรูปแบบโครงสร้างธุรกิจจากการบริหารงานโดยบริษัท
เองเป็นรูปแบบการขายสิทธิแฟรนไชส์ ซึ่งรายได้จากการให้สิทธิ (Royalty fee) จากผู้ลงทุนบางราย
ตามสัญญาการขายสิทธิแฟรนไชส์จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2563  

2. ตลาดธุรกิจความงามมีการแข่งขันสูงต่อเน่ือง  

3. มีการปิดสาขาในพ้ืนที่ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นทําเลไม่เหมาะสม และมีการปิดสาขา
ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือลดภาระการแบกรับต้นทุน แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงแต่กลุ่มบริษัทมีกําไร
ขั้นต้นสูงขึ้น เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ มีกําไรข้ันต้นเพ่ิมขึ้น และ
กลุ่มธุรกิจความงามขาดทุนขั้นต้นลดลง 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลการดําเนินงานจากกิจการจริงๆ ดีขึ้นกว่าปีก่อนแม้ว่ารายได้จะ
เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย 

ทั้งน้ีสาเหตุหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ เป็นผลกระทบจากการต้ังสํารอง
ทางบัญชี เน่ืองจากมีการด้อยค่า ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า ในงบการเงินรวม และในงบ
เฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเงินให้กู้ยืม สําหรับรายละเอียดฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานโดยรวมจะขอนําเสนอในวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะ
นําเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

สําหรับรายละเอียดรายงานประจําปี 2561 อยู่ในรูปแบบ QR Code และหนังสือรายงานประจําปี 
(รูปเล่ม) หน้าที่ 138 ถึง 156  บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจํานวน 2 ราย รวม
เป็นจํานวน 189,402,100 หุ้น ทําใหม้ีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมเป็นจํานวน 
21,188,805,513 หุ้น 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี 2561และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 
และรายงานของผู้สอบบัญช ี

ประธาน บริษัทจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ 
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QR Code ในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจําปี 2561 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวผ่านการ
ตรวจสอบโดย นายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอน
ตัน จํากัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว 

โดยขอสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

  งบแสดงฐานะทางการเงิน สําหรับปี 2561 สินทรัพย์ลดลงท้ังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท ซึ่งในงบการเงินรวมมีการต้ังสํารองจากการด้อยค่าทางบัญชี ทั้งที่เป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตน เช่น 
เครื่องหมายการค้า จํานวน 343 ล้านบาท ค่าความนิยม จํานวน 86 ล้านบาท และทรัพย์สินถาวร
บางส่วน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจความงาม จํานวน 77 ล้านบาท ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการ มีการต้ัง
ด้อยค่าเงินลงทุนซึ่งบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจความงามในช่วง ปี 2561 จํานวน 436 ล้านบาท และมี
การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจความงามจํานวน 264 ล้านบาท 

  หน้ีสินลดลงทั้งในงบการเงินรวมและงบเฉพาะของบริษัท เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมี
การเพ่ิมทุนและใช้เงินเพ่ิมทุนบางส่วนชําระหน้ีและใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน  

  ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทมีการเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ประมาณ 644 ล้านบาท ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่บริษัทอย่างเห็นได้
ชัด คือทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง จากเดิมในปี 2560 ติดลบถึง 96 
ล้านบาท  

  อีกทั้ง บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (WCIH) บริษัทย่อยของบริษัทมีการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 870 ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 WCIH ได้รับชําระเงินเพ่ิมทุนจํานวน 439 
ล้านบาท โดยที่บริษัทลงทุนซื้อหุ้นเพ่ิมทุน WCIH จํานวน 436 ล้านบาท ทําให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นใน WCIH ร้อยละ 63.70 

รายไดร้วมในงบการเงินรวม มีรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และใน
ปี 2561 กําไรขัน้ต้นในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการเพิม่ขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากกลุ่มธรุกิจตัวแทน
จําหน่ายเครือ่งมือแพทย์มกีําไรขั้นต้นสูงกว่าปกี่อน 

ปี 2561 ธุรกิจของกลุ่มบริษทัยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จํานวน 345 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุ
หลักเกิดจากบริษัทได้รับผลกระทบการต้ังสํารองทางบัญชี เน่ืองจากธุรกิจความงามมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนไม่เป็นไปตามแผน งบการเงินรวม ปี 2561 มผีลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 
ได้แก่ ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้าและสินทรัพย์ถาวรบางส่วน รวมทั้งสิ้นจํานวน 505 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตามการต้ังสํารองทางบัญชีบางรายการ ยกเว้นค่าความนิยม หากธุรกิจความงามมีผลการ
ดําเนินงานดีขึ้นก็จะสามารถพิจารณากลับรายการเป็นรายได้หรือกําไรของบริษัทได้ 
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งบกําไรขาดทุน ที่มีนัยสําคัญ ได้แก่  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในบริษทัย่อยจํานวนรวม 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัท
มีการต้ังสํารองเงินลงทุนในบริษัทย่อยต้ังแต่ปี 2559 จนถึง ปี 2561 ทั้งจาํนวนแล้วรวม  จํานวน 
2,212 ล้านบาท ซึ่งหากธุรกิจความงามมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น หรือมกีารขายเงินลงทุน ออกไป ก็
จะมีการรับรู้กําไรจากเงินลงทุนหรือจากการขายเงินลงทุน  

งบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 621 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการต้ังสํารองทางบัญชี
รวมจํานวน 700 ล้านบาท หากไม่มีการต้ังด้อยค่าบริษัทจะยังคงมีกําไรจากการดําเนินงานประมาณ 
130 ล้านบาท จะเห็นได้จากบริษัทยังต้องมีภาระชําระภาษีจํานวน 49 ลา้นบาท  

งบกระแสเงินสดสําหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการเพ่ิมทุนเพ่ือนําใช้
ในการดําเนินงานและชําระหน้ี 

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดส่งให้แก่ผูถ้อืหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ใน
รายงานประจําปี 2561 และรปูเล่ม หน้าที ่138 ถึง 156 

อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจความงาม คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันกําลังพยายามปรับ
โครงสร้างธุรกิจโครงสร้างทุนและโครงสร้างหน้ีเพ่ือให้ธุรกิจความงามมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป 
และในโอกาสน้ีบริษัทได้เชิญผู้บริหารของบริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ของกลุ่มวุฒิศักด์ิมาช้ีแจงแผนการดําเนินงานของกลุ่มวุฒิศักด์ิต่อที่ประชุมในวันน้ีด้วย 

ขอเชิญคุณกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทั ดับบลิวซีไอ โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ช้ีแจง
ต่อที่ประชุม 

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น 
แนะนําตัวและช้ีแจงแผนการดําเนินงานของกลุ่มวุฒิศักด์ิ ดังน้ี 

หลังจากเข้ามาร่วมงานกับคณะกรรมการชุดใหม่ของกลุ่มวุฒิศักด์ิในฐานะที่ปรึกษาและได้รับการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มวุฒิศักด์ิในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
น้ัน ก็เริ่มดําเนินการตามแผนธุรกิจตามที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มวุฒิศักด์ินําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 กรณีมีการเพ่ิมทุนให้แก่
บุคคลในวงจํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เงินเพ่ิมทุนส่วนหน่ึงเป็นเงินทุนในการปรับโครงสร้าง
กรรมการ โครงสร้างธุรกิจความงาม หลังจากกลุ่มวุฒิศักด์ิได้รับชําระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนแล้วมีการ
ดําเนินงานทั้งในส่วนของการใช้เงินเพ่ิมทุนชําระหน้ีซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า
และเร่ิมมีการดําเนินงานตามแผนธุรกิจของกลุ่มวุฒิศักด์ิตามลําดับดังน้ี 

ตามท่ีกลุ่มวุฒิศักด์ิมีแผนธุรกิจโดยแบ่งออก เป็น 7 กลุ่มธุรกิจซึ่งเก่ียวกับความงาม ดังน้ี 
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1) High- End Surgery 2) Premium Medical Hair Salon 3) Wuttisak Clinic-Existing 4) 
Beauty Center 5) Cosmetic Product 6) Food Supplement & Functional Food และ 7)  
Academy Training ซึ่งทั้ง 7 ธุรกิจมแีผนการดําเนินการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ  

1) ดําเนินการตามแผนธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด  

2) ดําเนินการเร่ืองการสร้างแบรนด์ ซึ่ง “Wuittsak Brand” เป็นช่ือที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
แม้ว่าในปัจจุบันผลการดําเนินงานจะลดน้อยลงก็ตาม แต่ยังมีช่ือเสียงอยู่ โดยแผนธุรกิจมีเป้าหมาย
จะทําให้ธุรกิจของวุฒิศักด์ิเป็นธุรกิจที่รวมเก่ียวกับเรื่องความงามท้ัง 7 ธุรกิจตามที่แจ้งข้างต้น  

3) ดําเนินการเพิ่มความสามารถให้แก่บุคลากรเพ่ือรองรับการทํางานตามแผนธุรกิจของบริษัท 
เน่ืองจากเดิมวุฒิศักด์ิจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองการทําทรีตเม้นท์ การรักษาสิว แต่
เน่ืองจากแผนธุรกิจใหม่จะเป็นการเพ่ิมธุรกิจเก่ียวกับความงามให้มีความครบถ้วนมากขึ้น ดังน้ันการ
เพ่ิมความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลากรจึงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารจะ
ดําเนินการโดยใช้พันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาช่วย 

4) ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ ซึ่งวุฒิศักด์ิเกิดมากจากความน่าเช่ือถือของคุณหมอวุฒิศักด์ิ 
และเติบโตมาได้ด้วยการใช้นวัตกรรมในการทําธุรกิจ แต่เน่ืองจากที่ผ่านมาวุฒิศักด์ิจะมีช่ือเสียงเรื่อง
การทําทรีตเม้นท์ การรักษาสิว แต่ตามแผนธุรกิจใหม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะทําให้วุฒิศักด์ิ
เป็นธุรกิจที่รวมเก่ียวกับเร่ืองความงาม ดังน้ันจึงต้องมีการขยายช่องทางการขายและการตลาด
ออกไปนอกคลินิกด้วย  

5) ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแผนการขายและการตลาดเพิ่มช่องทางการขาย 

ทั้ง 5 เรื่องหลักดังกล่าวเป็นสิ่งฝ่ายบริหารกําลังดําเนินการตามแผนธุรกิจทั้ง 7 ธุรกิจและขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบในรายละเอียดเก่ียวกับงานที่ดําเนินการไปแล้วดังน้ี 

  ธุรกิจคลินิกวุฒิศักด์ิ ปัจจุบันคลินิกวุฒิศักด์ิซึ่งเป็นของวุฒิศักด์ิเองมีทั้งหมด 19 สาขา  ซึ่งเดิม
สาขาที่มีอยู่ไม่สามารถเปิดบริการได้ครบเน่ืองจากมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ฝ่ายบริหารชุดใหม่
เข้ามาดําเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 Phase ดังน้ี  

Phase 1 ดําเนินการศึกษาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไข จากการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาแล้วทราบว่าปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มแีพทย์ประจําสาขา พนักงานขาดทักษะ
ที่ดีในการให้บริการ สถานทีต้ั่งเป็นทําเลท่ีไม่เหมาะสมและไม่มีการทําการตลาด เป็นต้น  

Phase 2 ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทราบจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจุบัน
สามารถเปิดบริการทั้ง 19 สาขา และมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจในระดับหน่ึง 



9 
 

Phase 3 ดําเนินการศึกษาสถานที่ พ้ืนที่ทําเลการเปิดสาขาเพ่ือพิจารณาเปิดสาขาพรีเมี่ยมใน
พ้ืนที่ใหม่ โดยเปิดสาขาอีกรูปแบบหน่ึงเพ่ือรองรับลูกค้าและมีกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อมากขึ้น  

ซึ่งคาดว่าภายใน 18 เดือนนับจากน้ี ธุรกิจคลินิกน่าจะสามารถทํากําไรจากการประกอบการได้   

 ธุรกิจศัลยกรรม ตามท่ีมีการแจ้งแผนธุรกิจต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เรื่องวุฒิ
ศักด์ิมีการเจรจากับพันธมิตรจากเกาหลี 3 รายใหญ่ ซึ่งมีการเจรจากันมาอย่างต่อเน่ืองน้ัน 
ปัจจุบันทั้ง 3 รายสนใจจะร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท แต่เน่ืองจากยังมีประเด็นเง่ือนไขข้อตกลง
ในการทําสัญญาหลาย ๆ ข้อซึ่งฝ่ายบริหารของวุฒิศักด์ิเห็นว่ายังไม่น่าพอใจ ประกอบกับการ
ลงทุนสร้างโรงพยาบาลศัลยกรรมตามแผนการลงทุนน้ันต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากและมี
ขั้นตอนการดําเนินการที่ยุ่งยากพอสมควร สําหรับแผนธุรกิจศัลยกรรมจึงยังต้องชะลอไว้ก่อน
เน่ืองจากไม่ได้จัดเป็นแผนสําคัญลําดับแรก  

 ธุรกิจ Medical Hair Salon เป็นธุรกิจให้บริการดูแลเส้นผมในลักษณะ Medical Hair  
ปัจจุบันเจรจาเง่ือนไขข้อตกลงกับผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นแพทย์แล้ว จะมีการจัดต้ังบริษัทใหม่ขึ้นเพ่ือทํา
ธุรกิจน้ี  และจะมีผู้ร่วมทุนที่มีความเช่ียวชาญด้าน Hair Salon ด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริการมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือการให้บริการปลูกผม  ช่วย
แก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาหนังศีรษะ อีกทั้งให้บริการด้าน Hair Salon สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มี
ปัญหาหนังศีรษะ แต่เป็นการเสริมให้เส้นผมมีสุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีการดูแลคุณภาพโดย
แพทย์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับการดูแลเส้นผมด้วย 

 ธุรกิจคอสเมติกส์ ถือเป็นเป้าหมายและแผนสําคัญของธุรกิจน้ัน ปัจจุบันสินค้าของวุฒิศักด์ิที่ยัง 
มีวางขายอยู่ในคลินิกและขายผ่านช่องการขายเดิมมีประมาณ 60 รายการและมีสินค้าประมาณ 
15 รายการที่เป็นสินค้าขายดี ซึ่งได้รับความเช่ือมั่นมายาวนาน ฝ่ายบริหารจึงมีแนวความคิดจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุง package สินค้าเดิมที่ขายดีมาขายทั้งในคลินิกและนอกคลินิก ซึ่ง
เช่ือว่าจะสามารถสร้างได้จากส่วนน้ีได้ดี 

ทั้งน้ีตามที่เรียนช้ีแจงว่าสําหรับแผนธุรกิจซึ่งทีมใหม่เข้าดําเนินงานน้ันมุ่งเน้นธุรกิจคอสเมติกส์
เป็นสําคัญ จึงมีแผนจะขยายสินค้าคอสเมติกส์ ทั้งการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นทํา 
skin care  เน่ืองจากมีการศึกษาข้อมูลการตลาดพบว่ามีลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ skin care ซึ่งจะเริ่ม
เปิดตัวสินค้าคอสเมติกส์ในเดือนมิถุนายนปีน้ี โดยแผนการตลาดจะมีการจัดทําหนังโฆษณาโดย
ใช้ presenters จากประเทศเกาหลีและจะเร่ิมทําตลาดออนไลน์ในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่ง
สินค้าคอสเมติกส์ตามท่ีเรียนช้ีแจงข้างต้นเป็นส่วนที่วุฒิศักด์ิดําเนินการพัฒนาและขายเอง
นอกจากน้ียังมีแผนการตลาดในลักษณะการซื้อมาขายไป สินค้าคอสเมติกส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ของบริษัทในเครือ คือบริษัท สยามสเนล จํากัด และผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูง แบรนด์ SNAIL8 
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประมาณ 9 ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มมีการทําการตลาดจากการร่วมเป็น
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ผู้สนับสนุนงาน Miss universe Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2561 โดยแจก
ผลิตภัณฑ์ให้ Miss universe ทดลองใช้และได้รับการตอบรับค่อนข้างดี การรีวิวและชอบ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ SNAIL8 มาก ซึ่งตอนนี้ได้รับการติดต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือให้ขายใน
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยกลุ่มวุฒิศักด์ิจะเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ SNAIL8 จะเห็นว่า
ธุรกิจคอสเมติกส์ มีโอกาสเยอะมาก 

 ธุรกิจ Food Supplement & Functional Food ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษาทดลอง 
จึงขออนุญาตนําเสนอและช้ีแจงในโอกาสต่อไป  

อย่างไรก็ตาม สําหรับการดําเนินการเรื่องเพ่ิมความน่าเช่ือถือน้ันตามที่เรียนแจ้งข้างต้นว่ามี
ปัญหาลูกค้าที่ซื้อคอรส์ไว้ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถใช้บริการได้เน่ืองจากมีปัญหาการปิดสาขาทั้ง
ส่วนที่เป็นสาขาของวุฒิศักด์ิเองและสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ด้วยน้ัน ซึ่งจํานวนลูกค้าที่มีปัญหา
ดังกล่าวประมาณ 600 คน รวมเป็นหน้ีคงค้างประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจะดูแล
รับผิดชอบลูกค้าส่วนน้ีทั้งหมดในภเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนน้ีแต่จะเป็นการทยอย
ดําเนินการ เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนไปบริหารจัดการในส่วนอ่ืนด้วย แต่เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้าก็ต้องดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว 

สําหรับกรณีการขายสิทธิแฟรนไชน์  ซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกันอยู่ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาน้ัน 
เน่ืองจากสาขาที่เป็นแฟรนไชส์น้ัน ล้วนแต่เป็นสาขาที่ดีมีกําไร ประมาณ 50 สาขา ในช่วงที่ผ่าน
มาจึงมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันและปัจจุบันมีคู่สัญญา 1 ราย ตกลงจะไกล่เกลี่ยและร่วมทําธุรกิจ
กับวุฒิศักด์ิโดยจะเร่ิมจากการซื้อสินค้าร่วมกันในปริมาณที่มากขึ้นเพ่ือลดต้นทุน เป็นต้น 

 Academy Training จะมีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาฝึกอบรมพนักงานบุคคลากรทั้งด้านการแพทย์
และไม่ใช่การแพทย์ เช่นการฝึกพนักงานทํา Treatment เพ่ิมทักษะความสามารถให้มีความ
เช่ียวชาญ สร้างความน่าเช่ือถือและเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นแผนการตลาดอีกวิธี
หน่ึง 

จากแผนธุรกิจทั้งหมดฝ่ายบริหารเช่ือว่าภายในปี 2562 ผลการดําเนินงานของกลุ่มวุฒิศักด์ิจะ
กลับมามีกําไรเป็นที่น่าพอใจของบริษัทแม่และท่านผู้ถือหุ้น 

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ต้ังข้อสังเกตแสดงความคิดเห็น และต้ัง
คําถาม ดังน้ี 

1) ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่วุฒิศักด์ิจะทําธุรกิจศัลยกรรมโดยใช้แพทย์จากประเกาหลีมาทําศัลยกรรมใน
ประเทศไทย เน่ืองจากมีข้อจํากัดทางกฎหมาย แพทย์สภาไม่อนุญาต มีความสุ่มเสี่ยงที่ทําให้เกิด
ความผิดจากการประกอบการได้ 
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2) บริษัทควรมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่ให้นักลงทุนทราบ 
โดยทั่วไปเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนหรือบริษัทมีแผนการดําเนินการอย่างไรเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุน 

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลด้ิง  

ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะและขอชี้แจงดังน้ี สําหรับแผนธุรกิจซึ่งกลุ่มวุฒิศักด์ิจะดําเนินการโดย
ร่วมกับพันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้ ไม่ใช่เพียงแต่การทําศัลยกรรมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ
ร่วมมือเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและKnow-how จากพันธมิตรเพ่ือมาสร้างและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Anti-Aging, Food Supplement เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนในภาพรวม
เก่ียวกับเรื่องความสวยงามด้วย เช่น การทํา V-shape ปรับรูปหน้าให้เรียวเล็กโดยไม่ต้อง
ทําศัลยกรรม เป็นต้น ทั้งน้ีฝ่ายบริหารทราบและเข้าใจดีว่าตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแพทย์ต่างชาติไม่
สามารถเข้ามาให้บริการด้านศัลยกรรมในประเทศไทยได้ ฝ่ายบริหารศึกษาข้อมูลหลักกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องด้วยความระมัดระวัง สําหรับธุรกิจศัลยกรรมฝ่ายบริหารมีแผนจัดต้ังศูนย์บริการความงาม
เพียง 1 สาขา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดําเนินการโดยวิธี Reference และส่งต่อ เน่ืองจากมีมี
สาขาอยู่ทั่วประเทศ ดังน้ันเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่สาขาและมีความต้องการอยากใช้บริการเสริม
ความงามโดยการทําศัลยกรรมก็จะมีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและส่งต่อให้ไปรับบริการ จึงถือเป็นอีก
หน่ึงโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ 

นายภัทรพงศ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ช่ืนชอบแนวทางและหลักการพัฒนาวุฒิศักด์ิตาม
แผนธุรกิจที่ฝ่ายบริหารช้ีแจงรวมทั้งเรื่องแนวทางการแก้ปัญหารับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีการ 
แสดงความเห็นด้านลบในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ในเว็บไซด์พันทิพย์ เป็นต้น  ซึ่งหากเข้าไปดูจะ
เห็นว่ามีการแสดงความเห็นต่างๆ มากมาย ดังน้ันแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าปัจจุบันตามที่นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธ์ุกุล เสนอแนะข้างต้น นอกจาก
ผมมีความเห็นว่าสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวุฒิศักด์ิคือการทํา Research & 
Development : R&D และขอเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้มากที่สุดเพ่ือ
เป็นข้อมูลและประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ  

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลด้ิง  

ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะและขอช้ีแจงดังน้ี  สําหรับเรื่องการถูกวิจารณ์ในเชิงลบทางออนไลน์ 
(Negative Comment online) ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนเพ่ือใช้เครื่องมือทางออนไลน์ (Social 
Listening Tool) เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังเสียงของผู้บริโภคในโลกออนไลน์เพ่ือทราบถึงสาเหตุ
ปัญหาที่ลูกค้าวิจารณ์ในเชิงลบเพ่ือแก้ไขพัฒนาปรับปรุง 

อีกทั้งบริษัทใช้เทคโนโลยี Artificial  Intelligence : AI ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการทําการธุรกิจ
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทมี Data Base ของลูกค้าอยู่จํานวนมากจึงมีการเจรจาหาคู่ค้าเพ่ือร่วมทํา
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การตลาด เช่น Rabbit VGI เป็นต้น และมีการใช้ Omni Channel หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเช่ือมโยงช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมให้เป็นหน่ึง
เดียว ซึ่งปัจจุบันการลงทุนลักษณะน้ีต้นทุนไม่สูงมากนัก แต่ต้องมีการแบ่งรายได้ตามข้อตกลงให้กับคู่
ค้า แต่เน่ืองจากธุรกิจคอสเมติกส์เป็นธุรกิจที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูง การดําเนินงานโดยใช้วิธีการ 
Strategic Partner จึงสามารถทําได้ 

นายเสง่ียม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เดิมบริษัทถือหุ้นในกลุ่มวุฒิศักด์ิ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ความงามเกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงต้องจัดทํางบการเงินรวมและเน่ืองจากปัญหาผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มวุฒิศักด์ิ ทําให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการถูกต้ังสํารองทางบัญชี เพราะมี
รายการด้อยค่าทรัพย์สินต่างๆ มากมาย ฝ่ายบริหารช้ีแจงว่าเพ่ือลดปัญหาการถูกต้ังด้อยค่าและการ
ต้ังสํารองทางบัญชี บริษัทมีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มวุฒิศักด์ิลงเพ่ือไม่ให้เข้าเกณฑ์การ
จัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี  แต่จากการช้ีแจงแผนธุรกิจของคุณกวิน สันฑกุล เข้าใจว่า
บริษัทมีนโยบายผลักดันและลงทุนเพ่ิมในธุรกิจความงามใช่หรือไม่ ทั้งน้ีขอให้ช้ีแจงและยืนยันเพ่ือ
ความชัดเจนและเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  

ซึ่งตามแผนธุรกิจที่ผู้บริหารช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นน้ันเห็นว่าเป็นแผนโดยรวมซึ่งยังไม่เห็นภาพชัดเจน 

อีกทั้งในรายงานประจําปี 2561 หน้าที่ 88 เรื่องปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทช้ีแจงในรายงานประจําปีว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากสัญญาแฟรนไชส์ และมีข้อพิพาทอีกหลาย
คดีซึ่งเกิดจากธุรกิจความงามเป็นส่วนใหญ่จึงค่อนข้างสับสนกับนโยบายของบริษัท 

อย่างไรก็ตามอยากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่ากลุ่มวุฒิศักด์ิมีแผนการดําเนินงานอย่างไร เช่น มี
แผนจะเปิดสาขาเองกี่สาขาและเปิดสาขาลักษณะของแฟรนไชส์ก่ีสาขา เป็นต้น 

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลด้ิง ขอช้ีแจงตามลําดับดังน้ี 

เรื่องคดีความ มีคดีซึ่งเกิดจากการทําสัญญาแฟรนไชส์  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือแฟรนไชส์
ต่างประเทศ และแฟรนไชส์ในประเทศ ดังน้ี 

1) แฟรนไชส์ต่างประเทศ มีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งกลุ่มวุฒิศักด์ิถูกฟ้องเป็นจําเลยในส่วนของ
คดีอาญาปัจจุบันศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากข้อเท็จจริงปรากฏว่ากลุ่มบริษัทไม่ได้กระทํา
ความผิดตามที่ถูกกล่าวหา สําหรับคดีแพ่งเป็นกรณีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญา อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล  

2) แฟรนไชส์ในประเทศ กลุ่มวุฒิศักด์ิมีข้อพิพาทกับคู่สัญญา 2 ราย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา
ไกล่เกลี่ย มีแนวโน้มไปในทางที่ดี ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันทําธุรกิจ เช่น การร่วมซื้อร่วม
ขายสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นเพ่ือลดต้นทุน เป็นต้น  
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นอกจากน้ียังมีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งเป็นคดีที่มีสาระสําคัญ เช่น กรณีบริษัท ทรีซิกต้ีไฟว์ จํากัด 
(มหาชน) ฟ้องเรียกค่าจ้างตามสัญญาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่
เกลี่ยเพ่ือทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ส่วนคดีอ่ืนๆ ก็พยายามเจรจาไกล่เกลี่ยให้ได้มากที่สุด 

สําหรับเป้าหมายการเปิดคลินิกน้ัน แผนการเปิดสาขาจากแผนธุรกิจตามที่เรียนช้ีแจงข้างต้น วุฒิศักด์ิ
จะไม่เน้นการเปิดคลินิกเป็นหลักแต่เน่ืองจากคลินิกความงามเป็นธุรกิจเดิมของวุฒิศักด์ิและเช่ือว่ายัง
มีช่ือเสียงอยู่จึงยังคงไว้ในแผนธุรกิจ  

อย่างไรก็ตามการดําเนินงานสําหรับธุรกิจคลินิกน้ัน มีการศึกษาข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ ทําเลท่ีต้ังสาขาที่จะ
เปิดใหม่แล้วโดยมีเป้าจะเปิดคลินิกไม่เกิน 25 สาขา เน่ืองจากการเปิดคลินิกต้องใช้ต้นทุนสูง แต่
ธุรกิจกลุ่มคอสเมติกส์ Margin ค่อนข้างสูงและสามารถดําเนินการได้เร็วกว่า เพ่ือเร่งทํารายได้ให้แก่
บริษัทในสภาวะที่บริษัทยังอยู่ในภาวะที่มีเงินลงทุนค่อนข้างจํากัด เน่ืองจากการเงินที่ได้รับจากการ
เพ่ิมทุนน้ัน ต้องชําระหน้ีด้วย 

นายเสงี่ยม ศริิพนชิสธุา (ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง) อยากเห็นดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

ประธาน  ขอช้ีแจงตามลําดับดังน้ี 

เน่ืองจากในปี 2561 บรษิัทมกีารเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่งผู้ลงทุนมีแผนการ
การลงทุนในธุรกิจความงามเห็นโอกาสในธุรกิจความงามในกลุ่มวุฒิศักด์ิ และมคีวามสามารถมี
ศักยภาพที่จะทําได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2560 งบการเงินรวมบริษัทมผีลขาดทุนจํานวนมากว่า 
2,000 ล้านบาท แต่หลังจากมีการเพ่ิมทุนในปี 2561 และทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มวุฒิศักด์ิ จนสามารถเห็นผลได้ชัดเจนว่าผลขาดทุนลดลงอย่างมีสาระสําคัญ ในช่วงปี 2561 ยัง
อยู่ในช่วงเร่ิมปรับแผนธุรกิจความงาม ตามมาตรฐานบัญชีซึง่ยึดหลักความระมัดระวังจึงต้องมีการ
พิจารณาต้ังด้อยค่า ต้ังสํารองทางบัญชี ธุรกิจความงาม ซึ่งหากการดําเนินงานเป็นไปตามแผนและ
กลับมามีกําไรได้ ก็สามารถกลับรายการทางบัญชีบางรายการได้ เช่น เงินลงทุน เป็นต้น  

สําหรับแนวทางการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและผูถ้ือหุ้นน้ัน บรษิทัมีนโยบายสรรหา
บุคคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ มีช่ือเสียงและคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
มาช่วยบริหารของกลุ่มบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเร่งดําเนินการภายในปี 2562  ซึ่งจะ
ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและหรือประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบต่อไป  

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิม 

ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดในรายงานประจําปี 2561   
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นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจํานวน 3 ราย รวม
เป็นจํานวน 13,800,000 หุน้ ทําให้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวมเป็นจํานวน 
21,202,605,513 หุ้น 

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี  

 
 
 
 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรกําไรสทุธิ
เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

    ประธาน เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2561 มผีลขาดทุน จํานวน 621.09 ล้าน
บาท ตามท่ีช้ีแจงต่อที่ประชุมแล้วในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2561 ซึ่งบริษทัจัดทํา (ในรูปแบบ QR Code) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของปี 2561 ได้ จงึขอเสนอให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติงด
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายเน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2561 มผีลขาดทุนจํานวน 621.09 ล้าน
บาท   

  นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจํานวน 7 ราย รวมเป็น
จํานวน 153,108,700 หุ้น ทาํให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย รวมเป็นจํานวน 
21,355,714,213 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรบัผลการดําเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรกําไร
เป็นเงินสํารองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

 

 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน (เสียง) 21,202,325,873 272,340 7,300 - 

ร้อยละ 99.9987 0.0013 - - 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน )เสียง(  21,355,706,913 7,300 - - 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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  ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 6 นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงมอบหมายนายรุจพงศ์ ประภา
สะโนบล ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนเนื่องจากนายปรีชา นันท์นฤมิต เป็นกรรมการซึ่งต้องออก
ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง เพ่ือ
ความโปร่งใสนายปรีชา นันท์นฤมิต จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมในวาระนี้ พร้อมกับนายจักรกริสน์ 
โลหะเจริญทรพัย์ ซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกลับ
เข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง 

  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กล่าวสวัสดีผูถ้ือหุ้นและทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระที่ 6 ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมทีต้่องออกตามวาระ 

  ประธาน เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากตําแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีน้ี กรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระมี 2 ท่าน คือ 

  1) นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ 

  2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ, กรรมการบริหาร   

โดยท่ีบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอ
ระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายัง
บริษัทแต่อย่างใด  

  คณะกรรมการบริษัทรวมกรรมการ 2 ท่านที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีพิจารณาแล้วเห็นชอบ
กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่านายปรีชา นันท์นฤมิตและ
นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ซึ่งต้องออกจากการดํารงตําแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความ
เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท สําหรับรายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่านปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่ง
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังนายปรีชา 
นันท์นฤมิต และนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ
หน่ึง 
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   นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ช้ีแจงการลงคะแนนเสียงสําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี ดังน้ี
ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งต้ังกรรมการเป็น
รายบุคคลได้ 

  ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังน้ี 

1. อนุมัติแต่งต้ังนายปรีชา นันท์นฤมิต เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปน้ี 

 

 
 

2. อนุมัติแต่งต้ังนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง
ดังน้ี 

 

 

 

คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) เชิญนายปรีชา นันท์นฤมิต และนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์กลับ
เข้าห้องประชุม   

นายปรีชา นันท์นฤมิต ขออนุญาตที่ประชุมทําหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อในวาระต่อไป 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการและแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่จํานวน 1 ทา่น 

ประธานฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 6 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน กรรมการ 
1 ท่าน และกรรมการบริหารจํานวน 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึง
พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาแลว้เห็นควรเสนอเพ่ิมจํานวนกรรมการอีก 1 ทา่น จากเดิม 6 
ท่านรวมเป็น 7 ท่าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการกํากับดูกิจการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการใหมอี่ก 1 ท่าน คือคุณอภิรักษ์ กาญจนคงคา แลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทอีก 1 ท่าน 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน )เสียง(  21,107,714,214 - 247,999,999 - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน )เสียง(  20,983,342,413 - 372,371,800 - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 
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คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการอีก 1 ท่านจาก
เดิม 6 ท่านรวมเป็น 7 ท่าน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณอภิรักษ์ กาญจนคงคา เป็นผู้มีคณุสมบัติ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาแต่งต้ังคุณอภิรักษ์ กาญจนคงคา เป็นกรรมการ เพ่ิม
อีก 1 ท่าน รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษาประสบการณ์การทาํงานคุณอภิรักษ์ กาญจน
คงคา บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการและแต่งต้ังนายอภิรักษ์ กาญจนคงคา 
 เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

 
 
 

 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  

     ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มผีลต่อไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงกไ็ด้ ซึ่งบริษัทมนีโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เทียบได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้ โดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมและความเหมาะสมสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สําหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2562
 ปี2561 ปี2561 

ประเภท 
(บาท/เดือน/คน) 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรม 
การบริหาร 
ความเส่ียง 

กรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรม 
การบริหาร 
ความเส่ียง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา 
ค่าตอบแทน

ประธาน 30,000 30,000 15,000 15,000 55,000 30,000 30,000 15,000 20,000

กรรมการ 20,000 20,000 10,000 10,000 35,000 25,000 15,000 10,000 15,000

 วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน (เสียง) 21,350,882,679 4,674,068 157,466 - 

ร้อยละ 99.9781 0.0219 - - 
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สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบ้ีย
ประชุม /ต่อครั้ง  
ทั้งน้ี จากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นจะเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 
ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเกือบเท่าตัว ซึ่งคณะกรรมการบริษทัทราบและเขา้ใจดีว่าต้องมีผู้ถือหุ้น
ทักท้วงอย่างแน่นนอน แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทมแีผนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การจัดการของบริษัทโดยการเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท เพ่ิมจํานวนกรรมการบริหารโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการปรับเปลี่ยนตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันผมดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่บริษัททราบดีโครงสร้างการจัดการในลักษณะดังกล่าว
อาจยังไม่เหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทัจึงมีแผนการจะปรับปรุง
ให้บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ดีและเหมาะสมโดยการสรรหาบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง 
มีความรู้ความสามารถพิจารณามีประสบการณ์เช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและเสนอแนะ 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 พร้อมกันน้ี
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน
ให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6.0 ล้านบาท   

นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากตารางค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น
การปรับเพ่ิมจากเดิม 3.5 ล้านบาท เป็น 6.0 ล้านบาท น้ันถือว่าปรับขึ้นสูงมากในสภาวะปัจจุบันซึ่ง
บริษัทยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยู่  อีกทั้งไม่มีการช้ีแจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นว่า
กรรมการท่านใดจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นจํานวนเท่าใด จึงขอเสนอให้พิจารณาลดวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จาก 6.0 ล้านบาท  

นายประหยัด ทีทา (ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง) เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล 
ซึ่งเสนอให้มีการปรับลดค่าตอบแทนจาก 6.0 ล้านบาท 

     ประธาน ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะครับ อย่างไรก็ตามเน่ืองบริษัทมีเหตุผลในการเสนอเพ่ิม วงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2562 ตามท่ีเรียนช้ีแจงข้างต้น แต่เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของ
ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้มีการปรับลดจากวงเงิน 6.0 ล้านบาท ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
ท่านผู้ถือหุ้นประกอบกับเรื่องการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562  น้ัน คณะกรรมการ
บริษัทเคยมีมติเสนอค่าตอบแทนในวงเงิน 5.0 ล้านบาท ก่อนมีมติเสนอปรับเป็นวงเงิน 6.0 ล้านบาท 
ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทจึงขออ้างอิงมติคณะกรรมการซึ่งเสนอขอวงเงิน 5.0 ล้านบาท โดย
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  2562 วงเงินไม่เกิน 5.0 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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  สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร กําหนดค่าตอบแทนเป็นเบ้ีย
ประชุม /ต่อครั้ง และขอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
และมอบอํานาจให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี  

   

 
 

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 

ประธาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งกําหนดให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศเรื่อง
แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี น้ัน  

สําหรับปี 2562 น้ี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจําปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ  

2. นายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ 

3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 

4. นายนรินทร ์จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  

ประเภท 
บาท/เดือน/คน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ

อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน* 

กรรมการบริหาร

ประธาน  30,000  30,000 20,000 20,000 15,000
กรรมการ 25,000 25,000 15,000 15,000 10,000
 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวน (เสียง) 21,306,423,845 49,290,368 - - 

ร้อยละ 99.7692 0.2308 - - 
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สังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 
และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทําการสอบ
ทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือ
ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษทั แกรนท์ธอนตัน จํากัด แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของ 
บริษัท แกรนทธ์อนตัน จํากัด เข้าทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และเป็นผูท้ําการสอบ
ทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วย  

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจําปี 2562 กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2562 รวมเป็นเงินจํานวน 
2,520,000 บาท  

ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 อัตราร้อยละ 11.1 
 รายละเอียดกําหนดค่าตอบแทน เป็นดังน้ี 
 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี จํานวน 1,050,000 บาท  
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จํานวน 1,420,000 บาท 
 ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2562 จํานวน 50,000 บาท  
 รวมเป็นเงินจํานวน 2,520,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง)  

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายสมคิด เตียตระกูล    ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ  
2. นายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล    ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ 
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 
4. นายนรินทร ์จูระมงคล    ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 8593  
สังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทแห่งบรษิัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด 
เป็นผู้สอบแห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 
เป็นดังน้ี 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี จํานวน 1,050,000 บาท  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จํานวน 1,420,000 บาท 
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- 
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