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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2559 

ของ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10 : 06 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 
219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต         ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวุทธิ ์ ปางวิรุฬห์รักข์   กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3. นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชาย  วัฒนสุวรรณ  กรรมการอิสระ 
5. ผศ.สัมพันธ์  หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ 
6. นายโกศล วรฤทธินภา  กรรมการ 
7. นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด  
ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายภานุวัฒน์ ฉลองความดี   บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด  
ก่อนเริ่มประชุม  

นางสาวฐิมาทิพย์ ข้อนอก กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษัท 
อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมา
ขณะลงทะเบียน   

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 
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ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะด าเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยนางสาวฐิมา
ทิพย์ ข้อนอก จะเป็นผู้ท าหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ      

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง 
4)   การประชุมในครั้งนี้มีการก าหนดวาระการประชุมเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติ ด้วย

คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวฐิมาทิพย์ ข้อ
นอก จึงชี้แจงต่อที่ประชุมตามล าดับวาระการประชุม ว่าวาระใดต้องได้รับการลงมติด้วยจ านวนคะแนนเสียงจ านวน
เท่าใด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ขณะลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการชี้แจงว่าวาระใด ต้องการ
คะแนนเสียงเป็นเท่าใด ดังนี้ 

4.1 วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ที่ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

4.2 วาระท่ี 6 เป็นวาระการประชุมที่ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
4.3 วาระท่ี 9  เป็นวาระการประชุมที่ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
4.4 ส าหรับวาระการประชุมที่ 2 และ 8 เป็นวาระแจ้งเพือ่ทราบไม่ต้องลงมติ   

 5)    หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง และส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
เสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 10 
หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพ่ือทางบริษัท จะได้น าข้อมูลดังกล่าวบันทึกลง
รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิออก
เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะน าจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมกอ่นการลงมติ 

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดย
น าไปหย่อนในกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียง ณ จุดตรวจเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม 

เริ่มการประชุม 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะ รวม 172 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,332,836,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.2264 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 9,200,013,500 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึง
กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ที่
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นางสาวฐิมาทิพย์ ข้อนอก (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเริ่มเปิด
ประชุม จ านวน 34 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 403,682,700 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 206
ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 3,736,519,048 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง เห็นด้วย 3,736,434,548 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 84,500 เสยีง โดย
คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.9977 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง              

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2558 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2558 และผลการด าเนินงานของ

บริษัทในปี 2558 โดยมอบหน้าที่ให้นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น

ผู้รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม 

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2558 งบการเงินรวมในปี 2558 

บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,504 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ211 เมื่อเทียบ

กับป ี2557 มีรายไดร้วมประมาณ 1,450 ล้านบาท  

ก าไรขั้นต้นในปี 2558 จ านวน 1,291 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีก าไรขัน้ต้นรวมจ านวน 507 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 154 

ก าไรรวมในปี 2558 เป็นเงินจ านวน 251 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557  

ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งกลุ่มประมาณ 18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับป ี2558 มีต้นทุน

ทั้งกลุ่มประมาณ 240 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องมาจากบริษัทได้มีภาระเงินกู้และ

ดอกเบี้ยจ่ายค่อนข้างสูงขึ้นกว่า 200 ล้านบาท 

และในปี 2557 บริษัทยังมีสิทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสม ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการลดหย่อน

ภาษีเงินได้  โดยปกติต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 20 ในปี 2558 บริษัทมีก าไรก่อนภาษีเงินได้สูงกว่า

ปี 2557 เกือบ 100 ล้านบาท โดยก าไรที่ได้ทั้งหมดจะต้องเสียภาษีเต็มจ านวน จึงมีผลท าให้ก าไร

สุทธิปี 2558 ใกล้เคียงกับปี 2557 เมื่อคิดก าไรต่อหุ้นจะใกล้เคียงกัน 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นายนฤชิต  แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้ 
ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายส าหรับภาษีเงินได้ จ านวน 99 ล้านบาทมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ 
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ข้อ 2 ประมาณการภาษีเงินได้ ปี 2559 เป็นอย่างไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ 
เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีขาดทุนสะสมจึงเสียภาษีเพียงร้อยละ 11 และมีค่าใช้จ่ายต้องห้าม
บางส่วนตามหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากรที่ไม่สามารถบันทึกได้ แต่ในปี 2558 ขาดทุนสะสมหมด
ไป จึงต้องเสียภาษีเต็มอัตราคือร้อยละ 20 ตามกฎหมายก าหนด ส าหรับอัตราภาษีในปี 2559 ก็จะ
เป็นอัตราตามกฎหมายก าหนด 
นายวันชัย เจริญไวยเจตน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้ 
จากข้อมูลทางการเงินในรายงานประจ าปี หน้าที่ 2 ต้นทุนรวมในปี 2557 มีต้นทุนรวมต่างจาก
รายได้รวมประมาณ 507 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ต้นทุนรวมต่างจากรายได้รวมประมาณ 1,291 
ล้านบาท และในปี 2559 จะมีต้นทุนรวมมากข้ึนหรือไม่   
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ 
ในปี 2558 บริษัทมีรายได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งเกิดจากโครงสร้างรายได้ ลักษณะธุรกิจและต้นทุนที่
แตกต่างกัน โดยที่การค านวณรายได้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธุรกิจเดิม ส าหรับปี 2559 
ต้นทุนจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับปี 2558 เพราะเป็นธุรกิจลักษณะเดียวกัน 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพ่ิมดังนี้ 
เมื่อย้อนดูข้อมูลเดิมตามท่ีบริษัทตั้งเป้ายอดขายไว้ เห็นว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในปี 2558 ผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้านิดหน่อย ไมท่ราบว่าเกิดจากปัญหาใดส าหรับ ปี 2559 ทั้งธุรกิจเครื่องมือ
แพทย์และธุรกิจความงามมีแนวโน้มอย่างไรใน  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ตอบค าถามดังนี้  
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยชื่อว่า บริษัท สเปชเมด จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์ ในปี 2558 มีรายได้ประมาณ 300 กว่าล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้ของบริษัทแม่
จะมีรายได้รวมประมาณ 1,900 - 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ได้เรียนแจ้ง
นโยบายไว้ และเม่ือรวมกับรายได้ของ WCIG ซึ่งเป็นธุรกิจเสริมความงาม ซ่ึงมีรายได้ประมาณ 
2,300 - 2,400 ล้านบาท จะมีรายได้รวม 4,503 ล้านบาท รายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2558 
อย่างไรก็ตามการท าธุรกิจย่อมมีเหตุ ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ได้เนื่องจาก
ในปี 2558 เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และในภาพรวมปี 2558 ถือว่าเป็นภาวะคับขันในเรื่องเศรษฐกิจ  
เช่น ภาวะภัยแล้งท าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีลดลง 
ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัท อีกท้ังในปี 2558 บริษัทมีภาระหนี้จากการกู้ยืมเงินเพ่ือลงทุนใน 
WCIG อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทมีนโยบายชัดเจนทีด่ าเนินการไม่ให้ผลการด าเนินงานแย่ลง
กว่าในอดีตที่ผ่านมาและเมื่อมีก าไรจะแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นให้มากท่ีสุด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีที่ผ่านมา มีบางบริษัทที่ประสบปัญหาขาดทุน และมีบางบริษัทท่ีมี
ก าไรลดลง ซึ่งโดยภาพรวมยังคงมีก าไรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
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นายธิติพัทธ์ วิจิตรการโกศล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเรื่องภาษีท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ท าให้
มีรายจ่ายภาษีเพ่ิมข้ึนเกือบ 100 ล้านบาท  มีค่าใช้จ่ายบวกกลับจากกรณีใดบ้าง และลูกหนี้การค้า
ที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากสาเหตุใด 
นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ขอชี้แจงโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่หนึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร เช่น การส ารองสินค้าล้าสมัย 
ส ารองหนี้สูญ ในส่วนบริษัทเองไม่มีส ารองหนี้สูญ จะมีแต่เฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ เนื่องจากสินค้า
ของบริษัทจะมีการก าหนดอายุสินค้าด้วยหลักการ Conservative โดยก าหนดอายุสินค้าระยะยาว 
ประมาณ 10-15 ปี  ซึ่งสินค้ายังสามารถขายได้ เช่น เครื่องช่วยหายใจ  และในส่วนของสินค้าระยะ
สั้น เช่น สินค้าประเภทน้ ายาวิเคราะห์เลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับเนื่องจากการ
พิจารณาตั้งส ารอง ซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจ 
ส่วนที่สอง เป็นหลักการทางบัญชีเรื่องภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพ่ิมเติมดังนี้ 
ข้อ 1 จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของลูกหนี้การค้าที่เพ่ิมขึ้นและในส่วนของลูกหนี้
ค้างนาน ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ค่อนข้างมาก ขอสอบถามว่าเป็นลูกหนี้กลุ่มใดบ้างและจะ
มีการบริหารจัดการอย่างไร  
ข้อ 2 แนวโน้มธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจเสริมความงาม  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ตอบค าถามตามล าดับดังนี้  
ข้อ 1 เหตุผลที่ลูกหนี้เพ่ิมขึ้นในปี 2558 เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโต ท าให้บริษัทมียอดขายมากขึ้น 
จึงต้องมีการให้เครดิต เทอม หรือ ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ไม่พร้อมกันทั้งหมด ลูกหนี้ส่วนใหญ่
เกือบร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้ภาครัฐแต่ไม่มีหนี้สูญ แต่เนือ่งจากลูกหนี้ภาครัฐมีการชะลอการจ่ายเงิน 
ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวถูกสะท้อนในงบกระแสเงินสด  
ในภาพรวมบริษัท หากท่านผู้ถือหุ้นติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่า
บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มจากในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการเป็นลักษณะ 
Turn around และปี 2558 อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีลูกหนี้เพ่ิมขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องเร่งลงทุนเพ่ิม เช่นการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจ านวนมาก แต่งบกระแส
เงินสดของบริษัทในปี 2558 ยังคงเป็นบวก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
บริษัทดีขึ้น และคาดว่าในปีต่อไปจะมีการ Harvesting จากแผนการด าเนินงานของบริษัท และจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี และม่ันคงต่อไปในอนาคต 
ประธาน ในปี 2558 บริษัทมีก าไรเพ่ิมขึ้น จากการมียอดขายที่สูงขึ้น แต่มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ 
ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทที่รวดเร็ว ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ
การบริหารของบริษัทดีขึ้น และท่ีส าคัญในปี 2558 จะเห็นว่ามียอดขายเพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัว   
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ตอบค าถามข้อ 2 เรื่องแนวโน้มธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจเสริม
ความงาม ส าหรับแนวโน้มและเป้าหมายของบริษัท ย่อมมีเป้าประสงค์ให้บริษัทมีผลการด าเนินงาน
ที่ดี หรือด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุดการบริหารจัดการก็ต้องพยายามรักษาระดับ
ยอดขายหรือผลประกอบการให้คงเดิม ไม่ต่ ากว่าเดิมแม้ว่าในปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวม
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อาจจะมีแนวโน้มแย่กว่าปี 2558 เนื่องจากมีปัญหาภัยแล้ง ท าให้ภาคการเกษตรซึ่งมีประชากรกว่า
ร้อยละ 70 ของประเทศขาดรายได้ ซึ่งย่อมกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างแน่นอน   
อย่างไรก็ตามบริษัทมีมุมมองเชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ โดยการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าใหม่
คือ i-Heath ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหมเ่กี่ยวกับสุขภาพซึ่งเป็นเครื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ เช่น วัด
ความดัน วัดค่าน้ าตาล ผ่าน Application บนมือถือ และคิดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความจ าเป็น
ส าหรับผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต และภายในปี 2559 จะมีข่าวดีในเรื่องการขยายธุรกิจนี้ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงในรายละเอียดต่างๆ  
ส าหรับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ แม้ภาคเอกชนจะมีโอกาสขยายตัวน้อย แต่ส่วนภาครัฐเชื่อว่ายังมี
ความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีงบประมาณส าหรับการ Upgrade   
เครื่องมือแพทย์ให้มีความทันสมัย อีกทั้งส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ย่อมต้องมี
ความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ส าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
ต่อมาธุรกิจความงาม แม้ปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทพยายามใช้กลยุทธ์โดยการเน้น 
segment ใหม่ ๆ โดยใช้แบรนด์วุฒิศักดิ์ซึ่งในคลินิกของวุฒิศักดิ์มียอดขายเครื่องส าอางประมาณ 
80 ล้านต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับ Market size ของธุรกิจคลินิกความงามประมาณ 
30,000 ล้านบาท  ซึ่งในขณะที่ Market size ธุรกิจเครื่องส าอางมีประมาณ 150,000 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์จาก บริษัท สยามสเนล ที่บริษัทได้ลงทุนซื้อกิจการในช่วงกลางปี 
2558 ซึ่งถือเป็นฐานธุรกิจที่จะเริ่มท าธุรกิจเครื่องส าอาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีจ านวนผู้บริโภคที่มากข้ึน
ตลาดที่ใหญ่ขึ้น เชื่อว่าแนวโน้มและโอกาสจะรักษาระดับยอดขายเหมือนปีที่ผ่านมาได้ และหาก
แผนธุรกิจ Cosmetic เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ คิดว่าผลประกอบการโดยรวมของเป้ารวม 5,000 
ล้านบาท ซึ่งยอดขายและรายได้จะเห็นชัดภายในไตรมาส 3/2559 เนื่องจากสินค้าจะเริ่มวาง
จ าหน่ายได้ในเร็ว ๆ นี้ 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2558 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับป ีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  ประธาน มอบหมายให้คุณเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม 
นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต  น าเสนองบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ 
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้  
- สินทรัพย์รวมป ี2558 เทียบกับปี 2557 ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 

ลูกหนี้การค้าเพ่ิมขึ้นแต่ถือว่าเป็นความปกติของการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากในปี 2558 
ยอดขายเพ่ิมขึ้นจาก ปี 2557 จากจ านวน 1,450 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 4,503 ล้านบาท โดย
ปกติในการท าธุรกิจจะต้องมีการสั่งสินค้ามาส ารองไว้ขายส่วนหนึ่ง บางบริษัทส ารองสินค้าไว้
ขายนานถึง 3 เดือน หรือบางบริษัทนานถึง 6 เดอืน จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือก็เพ่ิมข้ึนจากปี 
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2557 เพราะมีการขยายธุรกิจอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งเนื่องจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้นมากท าให้มี
ยอดลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  

- ส าหรับการบริหารจัดการในส่วนของลูกหนี้ค้างนาน บริษัทมีการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี หน้า 147 ระยะเวลาการ
เก็บหนี้มีการปรับปรุงมาโดยตลอด 3 ปี ติดต่อกัน จะเห็นว่าปี 2556 ใช้เวลา 87 วัน ป ี2557 
ใช้เวลา 69 วัน และปี 2558 ใช้เวลาเพียงแค่ 48 วัน ส าหรบัส่วนของสินค้าคงเหลือจะเห็นว่ามี
การขายสินค้าได้เร็วขึ้น ปี 2556 ใช้เวลากว่า 300 วัน ป ี2557 ใช้เวลา 127 วัน และปี 2558 
ใช้เวลาเพียงแค่ 72 วัน ซึ่งจะเห็นว่ามีการปรับปรุงมาโดยตลอด   

- กรณีลูกหนี้อาจจะเห็นว่ามีลูกหนี้ค้างนานจ านวนมาก แม้บริษัทจะชี้แจงว่าบริษัทบริหาร
จัดการด้วยความเข้มงวด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ซึ่งจะมี
งบประมาณอยู่ 2 ส่วน คือ งบเงินลงทุนกับเงินบ ารุงโรงพยาบาล ซึ่งงบลงทุนจะเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณอย่างแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็ว ส่วนงบบ ารุงโรงพยาบาลจะเกิดข้ึนตาม
สภาวการณ์ เช่น หากโรงพยาบาลของรัฐมีผู้มาใช้บริการมากอาจท าให้โรงพยาบาลของรัฐอาจ
เกิดปัญหาสภาคล่อง  ซ่ึงช่วงใดจะต้องใช้สินค้าจ านวนมาก บริษัทก็จะยืดหยุ่นระยะเวลาการ
ช าระหนี้ให้แก่ภาครัฐ แต่โดยรวมถือว่าบริษัทมีการบริหารจัดการในเรื่องการเรียกเก็บหนี้ได้
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 

- หนี้สินรวม  ตามท่ีบริษัทกู้ยืมเงินเพ่ือลงทุนซื้อ WCIG  ในวงเงิน 3,400 ล้านบาท ในปี 2558 
บริษัทมีหนี้สินจ านวน 1,800 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 1,600 ล้านบาท แมม้ีหนี้สินระยะ
สั้นเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีเพ่ิมวงเงินระยะสั้นกับธนาคารเพ่ือใช้ในการสั่งซื้อสินค้าท่ีมีมากข้ึน 

- ส่วนของผู้ถือหุ้นมีก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น จ านวน 251 ล้านบาท 
- งบกระแสเงินสด (Cash flow)  หลายปีที่ผ่านมา Cash flow บริษัทติดลบมาโดยตลอด เช่น 

ในปี 2557 ติดลบจ านวน  122  ล้านบาท แต่ในปี 2558 จะเห็นว่างบกระแสเงินสดของบริษัท
เป็นบวกจ านวน 75 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสภาพทางการเงินของบริษัทยังม่ันคงอยู่ 

 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 
นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอเสนอแนะเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทต่อนักลงทุน เช่น กรณีบริษัทขายหุ้นสามัญของ WCIH  บริษัทควรมีการให้ข้อมูลแก่นัก
ลงทุนมากกว่านี้  เนื่องจากมีข่าวจากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ Facebook เป็นต้น ซึ่งเป็นข่าวในเชิง
ลบแก่บริษัทท าให้เกิดกระแสไม่ดีต่อบริษัท  และมีบางรายการที่ให้ข่าวที่ถูกต้อง แต่ไม่พบว่าบริษัท
จะเข้าแก้ข่าวหรือตอบชี้แจงแต่อย่างใด  ท าให้บุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนมีความกังวลในเรื่องผล
การด าเนินงานความมั่นคงของบริษัท ซึ่งอาจมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท 
จึงขอให้บริษัทมีการปรับปรุงเรื่องการให้ข่าวสารข้อมูลกับนักลงทุน เช่น ชี้แจงตอบกลับใน 
Facebook page E for L fan club  หรือเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท  

 นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์ ขอชี้แจงผู้ถือหุ้นดังนี้ 
1.การเปิดเผยข้อมูลในรูแบบต่าง ๆ ค่อนข้างมีข้อจ ากัดเนื่องจากบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
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2.กรณีการให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook  page E for L fan club นั้น เป็นกลุ่มคนที่ตั้งข้ึนมา
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเท่านั้นโดยบริษัทไม่มีความเกีย่วข้องกับแต่อย่างใด อีกท้ังในนามบริษัทไม่
สามารถให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.  
1. บริษัทมีช่องทางการให้ข้อมูลที่ต่อนักลงทุนอยู่แล้ว โดยการแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  การจัด Opportunity Day ซึ่งเป็นเกณฑ์ปฏิบัติปกติของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท
อยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย  
2. ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 
ส าหรับเรื่องการเติบโตและความม่ันคงของบริษัทตามท่ีท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นไว้ว่า อาจจะ
ส่งผลทั้งในเรื่องราคาหุ้นและการจ่ายเงินผลนั้น  คณะกรรมการและผู้บริหารมีความมุ่งม่ันตั้งใจท า
ให้บริษัทมีความเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาถึงความม่ันคงของบริษัทจะเห็นได้จาก
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ของบริษัท ในปี 2556  ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง บริษัทมี
สินทรัพย์รวมประมาณ 500 กว่าล้านบาท ในปี 2557 บริษัทมสีินทรัพย์เพิ่มข้ึน โดยมีสินทรัพย์รวม
ประมาณ 5,000 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีสินทรัพย์รวม
ประมาณ 7,500 ล้านบาท จะเห็นว่าจากธุรกิจ Turn around จนมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นแบบก้าว
กระโดด แม้หนี้สินจะเพ่ิมข้ึน แต่ก็เป็นการเพิ่มข้ึนโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินซึ่งการท ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้บริษัทสถานะทางการเงินที่มั่นคง อีกทั้งบริษัทยังมีการ
บริหารความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือทางการเงินได ้   โดยในปัจจุบันและอนาคตบริษัทมีนโยบาย
มุ่งเน้นบริหารการด าเนินการของบริษัททั้งกลุ่มให้มีผลการด าเนินงานที่ดีมากยิ่งขึ้น และพิจารณา
หาช่องทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ที่ท าให้บริษัทมีการเจริญเติบโตมากขึ้น มีการพัฒนาก้าวหน้า
อย่างมัน่คงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กล่าวชื่นชมผู้บริหารมีแผนการเตรียมวุฒิศักดิ์เข้า
ตลาดหลักทรัพย์ได้ และสามารถช าระหนี้ไดเ้ร็วค่อนข้างรวดเร็ว และเนื่องจากมีภารกิจต่อจากนี้ขอ
อนุญาตแสดงความเห็นในวาระนี้ โดยขอท้วงติงเรื่องแผนการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (WCIH- 
ESOP) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) ใน
จ านวน 3,000,0000 หุ้น และก าหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา IPO (ราคาพาร์ 10 บาท) ซึ่งเชื่อว่า
จะมีการแตกพาร์ แล้วมูลค่า IPO จะสูงกว่าราคาพาร์ของ WCIH แน่นอน หากจะให้ ESOP ก่อน 
IPO ขอให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วย เพราะสิทธิความเป็นเจ้าของล้วนเป็นของผู้ถือหุ้น EFORL
ทั้งหมด 
ทั้งนี้ ขอเรียนว่าในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทยมีแนวคิดและรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนออก ESOP
ให้แก่ผู้บริหาร ในราคาต่ า และเสนอความเห็นให้ผู้บริหารพิจารณาให้ ESOP หลัง WCIH จด
ทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว และก าหนดราคา ESOP สูงกว่าราคาตลาด เพื่อให้ผู้บริหาร
ผลักดันราคาหุ้นของ WCIH ให้สูงกว่าราคา IPO  

 นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  เนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามีภารกิจต่อจากนี้ จึงขออนุญาตชี้แจง
ประเด็นนี้ในวาระนี้ สั้นๆ ดังนี้ 
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แผนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ให้แก่พนักงาน
ของ WCIH และ WCIG จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย ที่ราคาพาร์ 10 บาท หากมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาพาร์ จ านวนหน่วยก็จะเปลี่ยนไป และก าหนดราคาการใช้สิทธิ ไม่ต่ ากว่าราคา 
IPO การให้สิทธิให้หลังออก IPO   
และให้ใช้สิทธิ ได้หลังจากวันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครบก าหนด 1 ปี และใช้สิทธิ
ตามสัดส่วนต่อเนื่อง 5 ปี เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานที่ท างานดี ทุ่มเทท างานให้แก่
บริษัทอยู่กับบริษัทนาน ๆ  

 นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) รับทราบและขอเสนอความเห็นเพ่ิมเติมเนื่องจาก
ให้ความส าคัญกับพนักงานของเรื่องภาษีส่วนต่าง กรณีระหว่างการแปรสภาพและมีผู้ถือหุ้นใหญ่
พิจารณาการขายหุ้นออก  กรณีมีการแตกพาร์เข้าใจว่าสัดส่วนไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกติ  
นายปรีชา ไชยวรรณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ในหัวข้อค่าความ
นิยม (goodwill) จ านวน 2,258 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นส่วนของ WCIG  ซ่ึง
เขา้ใจว่าตอนลงทุนซื้อ WCIG จะมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าว ขอให้อธิบายความหมายเก่ียวกับเรื่องนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน และ
กรณีมีการออกหุ้น IPO บริษัทท ารายการขายหุ้น WCIH ไปบางส่วน ค่าความนิยมจะลดลงหรือไม่
อย่างไร  
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์ ขออธิบายดังนี้ 
-วิธีการพิจารณาท าความเข้าใจค่าความนิยม (goodwill) เชน่ ราคามูลค่ารวมของ WCIG เท่ากับ 
3,500 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์รวมของ WCIG มีจ านวน 1,500 ล้านบาท ขณะที่บริษัทจ่ายเงิน
ซ้ือในราคา 3,500 บาท ส่วนต่างจ านวน 2,000 ล้านบาท คือค่าความนิยม (goodwill) ซึ่งในวันที่
บริษัทซื้อ WCIG บริษัทมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าให้เรียบร้อยแล้ว 
-ตามหลักการ Consolidated กรณีถือหุ้นเกินกว่า 50% ค่าความนิยมจะปรากฏอยู่ในงบการเงิน
รวม แม้จะเป็นค่าความนิยมในส่วนของ WCIG ก็ตาม ถึงแม้มีการขายหุ้นออกบางส่วนค่าความ
นิยมในงบแสดงสถานะฐานะทางการเงินจะไม่เปลี่ยนแปลงจากการขายหุ้น เว้นแต่กรณบีริษัทถือ
หุ้นต่ ากว่าสัดส่วนและต้องใช้เกณฑ์อ่ืน ๆ 
นายปรีชา ไชยวรรณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ดังนั้นหาก WCIH ออกหุ้น IPO แล้วสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทก็จะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 35 ก็จะไม่ใช้หลักการ Consolidated ใช่หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  หากสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 35 จะไม่ใช้เกณฑ์ Consolidated 
ในการจัดท างบการเงิน จะใช้เกณฑบ์ัญชีแบบ equity method ซึ่งเป็นเกณฑ์การแบ่งสัดส่วนใน
การบันทึกบัญชีแทน เป็นต้น 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) แตใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินเห็นว่ามีการ
ปรับปรุงค่าความนิยม 
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์ ค่าความนิยม (goodwill) ตามมาตรฐานบัญชีจะมีการประเมินค่า
ความนิยมทุก ๆ ปีตั้งแต่ปีที่ซื้อมาถ้ามีความนิยมเท่าเดิมก็จะมีมูลค่าเท่าเดิม แต่ถ้าดีขึ้นค่าความ
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นิยมก็จะมากขึ้น หรือถ้าประเมินแล้วลดลง ค่าความนิยมจะลดลงตามไปด้วย ในการประเมินไม่ใช่
บริษัทประเมินเอง หรือที่ปรึกษาประเมิน แต่จะเป็นบริษัทอิสระจะท าการประเมินทุก ๆ ปี ซึ่ง
คล้ายกับการประเมินทรัพย์สินที่ใช้การประเมินอย่างมีมาตรฐานระดับนานาประเทศ 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  บริษัทมีแผนการด าเนินงานโดยคาดการณ์จะช าระ
หนี้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ในปี 2559 เป็นอย่างไร   
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ตามท่ีได้แจ้งแผนการด าเนินงานเรื่องการเตรียมการ Spin-off 
WCIH เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากแผนการออกหุ้น IPO ของ WCIH เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ 
เงินทีไ่ด้มาจะน าไปช าระหนี้เงินเงินกูเ้ป็นหลัก ซึ่งคาดว่าดอกเบี้ยในปี 2559 นี้จะประมาณ 100 
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 โดยจะส่งผลท าให้ภาพรวมของบริษัทมี ก าไรสุทธิ (Net profit) ดี
ขึ้น 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามทีคุ่ณธีรวุทธิ์ฯ ให้นโยบายในปี 2558 เรื่องลด
ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาของบริษัทนั้น ลดลงเท่าไร  
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  หากเทียบค่าโฆษณา 2558 กับ ปี 2557  ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาปี 
2558 ลดลงประมาณ 100 กว่าล้านบาท  
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ตามหมายเหตุประกอบงบค่าที่ปรึกษาในหมายเหตุ
ข้อที่ 5 กรณจี้างที่ปรึกษานายปริน ชนันทรานนท์ เดือนละ 300,000 บาท ปีละ 3.6 ล้านบาท ซ่ึง
นายปริน ชนันทรานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ซ่ึงเห็นด้วยหากมีการพิจารณา
จ้างนายปริน ชนันทรานนท์ เป็นที่ปรึกษา ต่อไปเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบริษัทให้บริษัทมี
ความก้าวหน้าได้ ปัจจุบันและในปีต่อไปจะมีรายการจ้างที่ปรึกษารายนี้อยู่หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ในปี 2559 ไม่มีรายการนี้แล้ว 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้อธิบายที่มาของตัวเลข ส่วนเกินจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยในงบแสดงสถานะทางเงิน ส่วนของงบการเงินรวม 217 ล้าน
บาท  
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย จ านวน 435 ล้านบาท แต่เหตุที่ในงบแสดงสถานะการเงินซึ่งเป็นงบการเงินรวม มี
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยจ านวน 217 ล้านบาท เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการขายหุ้น และต่อมามีการซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่าราคาตามบัญชี (บริษัทซื้อหุ้น
เพ่ิมทุนของ WCIH ราคาหุ้นละ 50 บาท ท าให้บริษัทมีต้นสูงขึ้นจากต้นทุนเดิม ราคา 25 บาท) 
ตามมาตรฐานบัญชีหลักการท า Consolidated บริษัทต้องแบ่งส่วนเกินจากการเพ่ิมทุนให้ผู้ถือหุ้น
รายอื่นด้วย การท ารายดังกล่าวโดยภาพรวมท าให้มีส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัท
ย่อยจ านวน 217 ล้านบาท   
นางสาวฐิมาทิพย์ ข้อนอก (พิธีกร)  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 30 ราย 
มีจ านวนหุ้น 15,864,600 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 236 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน 
3,752,383,648 หุ้น  



- 11 - 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตแล้ว ดว้ยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,752,249,148 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 
134,500 เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.9964 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 
2558   
ประธาน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส ารองตามกฎหมายและเงินสะสมอ่ืน ๆ จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 464,705,000 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 
2558 ในอัตรา 0.0203 บาทต่อหุ้น โดยมีจ านวนหุ้นสามัญ 9,200,013,500 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด
เป็นเงินจ านวน 186,760,274.05 บาท  
ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกิจการ
และหักส ารองตามกฎหมายแล้ว โดยก าหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมี
สิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2558 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 แล้ว ตามรายละเอียดและ
เหตุผลที่ได้ชี้แจงให้ทราบ 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้น) เงินปันผลตามกฎหมายเสียภาษี10 % ในกรณี
ผู้สูงอายุไม่ต้องเสียภาษีหรือไม่หักได้หรือไม่ อย่างไร    
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลมีหน้าที่ต้องหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่ได้รับเงินปันผล ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตามกฎหมายครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอัตรา 0.0203 บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ 9,200,013,500 หุ้น  
โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมเป็นเงินจ านวน 186,760,274.05 บาท โดยก าหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 
2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2558 (Record Date) โดยจะรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,752,299,148 
เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 84,500 เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็น
ร้อยละ 99.9977 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

  ประธาน มอบหมายให้นางสาวฐิมาทิพย์ ข้อนอก น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
  นางสาวฐิมาทิพย์ ข้อนอก (พิธีกร)  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็น
จ านวนหนึ่งในสามหรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ใช้วิธีจับ
สลาก ส่วนปีต่อจากนั้นให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในปีนี้
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต  
2. นายธีรวุทธิ ์ปางวิรุฬห์รักข์  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้้้ความสามารถมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่อไป 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เข้าเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส าหรับรายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

    นางสาวฐิมาทิพย์ ข้อนอก (พิธีกร)  ชี้แจงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ
ดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 
หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถาม 

   ประธาน ขออนุญาตอนุญาตออกจากห้องประชุมพร้อมเชิญนายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ในฐานะผู้มีส่วน
ได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อนมีการลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้ 
1. แต่งตั้ง นายปรีชา นันท์นฤมิต กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย

จ านวน 3,571,270,848 เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน 30,761,200 และงดออกเสียงจ านวน 
150,359,100  

  เสียง โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 95.1732 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
2.  แต่งตั้งนายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง- เห็นด้วย

จ านวน 3,722,237,148 เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน 30,069,500 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 
84,500 เสียง โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.1964 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 

ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
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แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง   
ซ่ึงบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม
ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดจ่ายค่า
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ดังนี้  
ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน, 
กรรมการท่านละ  20,000 บาทต่อเดือน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน  
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน 
ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดย
อัตราและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นอัตราวงเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 
2558  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร 
ประจ าปี 2559 โดยก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 
ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน 
กรรมการท่านละ  20,000 บาทต่อเดือน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อเดือน  
กรรมการตรวจสอบท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 3,752,306,648 เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน 84,500 เสียง และ งด
ออกเสียง - เสียง โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.9977 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
ประธาน ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้  
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor 
rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
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จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และรอบระหว่างกาล 3 ไตร
มาส 
1) นายสมคิด เตียตระกูล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ 
2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ 
3) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ 
4) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ 
5) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 6549 หรือ  
6) นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 
แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2559 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส  
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว โดยก าหนด
ค่าตอบแทนดังนี้ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,900,000 บาท  
บริษัท สเปซเมด จ ากัด    จ านวน 535,000 บาท 
บริษัท สยามสเนล จ ากัด    จ านวน  825,000 บาท  
และค่าทวนสอบแบบ 56-1   จ านวน 40,000 บาท  
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  3,300,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง) 

   ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้ 
1. จากรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติค่าค่าสอบบัญชี จ านวน 1,900,000 บาท จากตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2558 กับ 
ปี 2559 ที่น าเสนอ เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีจ านวน 2,200,000 บาท เหตุใดค่าสอบบัญชี ปี 2558 จึง
เพ่ิมข้ึนจากยอดที่ได้รับการอนุมัติในปี 2558  
2. ค่าสอบบัญชีในปี 2559 ตามที่เสนอยอดรวมประมาณ 3,300,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 
2558 เพ่ิมสูงขึ้นถึงอัตราร้อยละ 40 ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ค่าสอบบัญชีเพ่ิมสูงขึ้น ในอัตราที่ค่อนข้าง
เป็นสาระส าคัญ และยอด 3,300,000 บาท นั้น รวมค่าสอบบัญชี ของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ากัด และ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด ด้วยหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ตอบค าถามตามล าดับ ดังนี้ 
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ข้อที่ 1  เนื่องจากในระหว่างปี 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน 1 บริษัท คือ บริษัท สยามสเนล 
จ ากัด และมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สยามสเนล จ ากัด ซึ่งค่า
สอบบัญชีจ านวน 260,500 บาท จึงมีค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชีเพ่ิมข้ึน 
และส าหรับค่าสอบบัญชีในปี 2559 นี้จะเห็นว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท สยามสเนล จ ากัด จะ
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนับส าคัญ เนื่องจากธุรกิจของบริษัท สยามสเนล จ ากัด เป็นธุรกิจใหม ่ต้องใช้
มาตรฐานบัญชีกิจกรรมทางการเกษตร มีการท าข้อมูลบัญชีโดยใช้ทรัพย์สินชีวภาพ  มีขั้นตอน
กระบวนการบันทึกบัญชีตั้งแต่ขั้นตอนการท าฟาร์มหอยทาก มีการประเมินมูลค่าหอยทาก จนถึง
การขายสินค้าสู่ผู้บริโภค ซึ่งโดยภาพรวมเพ่ิมขึ้นเพียง 10-20 % เท่านั้น 
นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  หากสยามสเนล มีการท าธุรกิจแบบครบวงจร
แล้วในปี 2559  ดังนั้น ในปี 2560 ก็จะไม่เกินราคาดังกล่าวใช่หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   กรณีบริษัทไม่มีการเปลี่ยนใด ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นสาระส าคัญ ก็
จะใช้ราคาค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นข้อมมูลพื้นฐาน 
นายสุขชัย พงษ์พฤกษา  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เห็นว่าค่าสอบบัญชี มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร แม้บริษัทจะได้ชี้แจงว่ามีการเจรจาต่อรองแล้วก็ตาม โดยปกติการจัดท างบ
การเงินจะมีพนักงานบัญชีของบริษัทจัดท าอยู่แล้ว ผู้สอบบัญชีก็เพียงแค่สอบทานหรือตรวจสอบ
เท่านั้น หากจะอ้างเหตุผลที่บริษัทมีการขยายกิจการมีการท ารายการเพ่ิมข้ึน ต้องเพ่ิมจ านวนทีม
ผู้สอบบัญชีมากขึ้นนั้น ยังเห็นว่าการให้ข้อมูลยังไม่ชัดเจน จึงขอเสนอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจง 
ประธาน มอบหมายให้นายนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ชี้แจงผู้ถือหุ้น 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เนื่องจากในปี 2559 มีการบังคับใช้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม สินทรัพย์ชีวภาพ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจของ 
บริษัทสยามสเนล จ ากัด ต้องใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว ซ่ึงมาตรฐานบัญชีดังกล่าวมีรายละเอียด
ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการท างานต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า การพูดคุยเจรจากับบริษัท
ซึ่งต้องมีการเพ่ิมเวลาในการท างานมากขึ้น เช่น การนับจ านวนหอยทาก การนับหอยที่มีอยู่หรือ
ตายไป เพื่อบันทึกบัญชีและจัดท างบการเงิน อีกท้ังเหตุที่มีการพิจารณาปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในปี 
2559 
ประธาน ค่าสอบบัญชีดังกล่าวรวมการท างานที่ต้องนับหอยซึ่งมีจ านวนมากและมีขั้นตอน
กระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ค่าสอบดังกล่าวรวมค่าสอบบัญชีของวุฒิศักดิ์
หรือไม่ 
ประธาน ไม่รวมค่าสอบบัญชีของวุฒิศักดิ์ ซึ่งเป็นธุรกิจความงาม 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การจัดท าบัญชีตามาตรฐานบัญชีฉบับใหม่นั้น 
บริษัท สยามสเนล จ ากัด มีฝ่ายบริหารและพนักงานบัญชีและผู้จัดท าบัญชีที่พร้อมด าเนินการตาม
มาตรฐานบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีเพียงแค่สอบทานและตรวจสอบใช่หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   เนื่องจากเป็นมาตรฐานฉบับใหม่ จึงจ าเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชี
แนะน า และช่วยตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในช่วงแรก 
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นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ข้อสังเกตไว้ว่าบริษัทต้องค านึงถึงค่าสอบ
บัญชีด้วยว่าปีหน้าไม่ควรปรับขึ้นราคาอีก  
นายสุขชัย พงษ์พฤกษา  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากค าอธิบายชี้แจงของผู้สอบบัญชีเห็นว่า
ผู้สอบชี้แจงเฉพาะส่วนของธุรกิจ สยามสเนล เท่านั้นขอให้ชี้แจงเหตุผลการปรับเพ่ิมค่าสอบบัญชี
ของบริษัทอ่ืนด้วย 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เนื่องจากในช่วงแรก บริษัทอี ฟอร์ แอล เอม 
จ ากัด (มหาชน) เป็นธุรกิจที่ Turn around จึงมีการก าหนดราคาค่าสอบบัญชีในราคาทีไ่ม่สูงมาก
นัก ประกอบกับในปี 2559 นี้ บริษัท แกรนธอนตัน จ ากัด ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี
ของ WCIH แต่เนื่องจากต้องมีการติดต่อประสานงานส่งมอบชี้แจงข้อมูลกับผู้สอบบัญชีของ WCIH 
ในช่วงแรก จึงมกี าหนดราคาค่าสอบบัญชี โดยพิจารณารวมค่าด าเนินการในส่วนดังกล่าวด้วยจึงท า
ให้ค่าสอบบัญชีมีอัตราที่สูงขึ้น 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) อย่างไรก็ตามขอให้ข้อสังเกตไว้ว่าการชี้แจง
เหตุผลการปรับราคาค่าสอบบัญชียังไม่ชัดเจน และเหตุที่ต้องซักถามในรายละเอียดเนื่องจากเห็น
ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ค่อนข้างสูงอย่างมีสาระส าคัญ  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   รับทราบและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความเป็นห่วงในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 
นายนฤชิต แต่งสวน  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามประเด็นเรื่องงบการเงินเพ่ิมเติม ตาม
รายงานประจ าปี 2558 หน้า 155 ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย จ านวน 
217 ล้านบาท  
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  เป็นหลักการตามมาตรฐานกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีการซื้อหุ้นในราคาท่ีต่างจากราคาทุนเดิม เมื่อมีก าไรจากการ
ขายหุ้น หลักการท า Consolidated ต้องแบ่งส่วนเกินจากการเพ่ิมทุนให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนด้วย การ
ท ารายดังกล่าวโดยภาพรวมท าให้มีหุ้นส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยจ านวน 
217 ล้านบาท    
นายชูศักดิ์ ตันติโกศล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายภาษี
จากการขายหุ้น ทั้ง 2 บริษัท คือ WCIH และ EFORL คาดว่าจะมีก าไรประมาณเท่าไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์  กรณีไม่มีรายการซื้อขายหุ้นโดยพิจารณาถึงผลการด าเนินงาน
ตามปกติและหากเป็นไปตามเป้าหมายอย่างน้อยที่สุด ก็ไม่น่าจะต่ ากว่า ร้อยละ 10 ของยอดขาย 
เช่น มีเป้า 5,000 ล้านบาท ก าไรก็ไม่ควรต่ ากว่า 500 ล้านบาท 
นายสุขชัย  พงษ์พฤกษา  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ข้อสังเกตว่าเหตุผลการปรับขึ้นค่าสอบ
บัญชียังมีเหตุผลไม่เพียงพอ ซึ่งหากในปีต่อไปยังใช้หลักการปรับราคาแบบปีนี้บริษัทต้องเพ่ิมภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อีกมาก จึงขอฝากให้ผู้สอบบัญชีรับทราบและขอความเห็นใจบริษัทด้วย 
ประธาน กล่าวขอบคุณในความปรารถนาดีของผู้ถือหุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1) นายสมคิด เตียตระกูล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ 
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2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ 
3) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ 
4) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ 
5) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 6549 หรือ  

 6) นายนรินทร์ จูระมงคล        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 
แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2559 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นดังนี้ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)    จ านวน 1,900,000 บาท 
บริษัท สเปซเมด จ ากัด                        จ านวน 535,000  บาท 
บริษัท สยามสเนล จากัด               จ านวน 825,000 บาท   
และค่าทวนสอบแบบ 56-1     จ านวน   40,000 บาท  
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  3,300,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง) 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 3,749,192,148 เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน 3,039,000เสียง และ 
งดออกเสียง 160,000 เสียง โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.9147 ของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 8 พิจารณารับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 
และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงสัดส่วนของจ านวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ WCIH 
และสัดส่วนของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights) 
ประธาน  มอบหมายให้นายธีรวุทธิ์ ฯ แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์  บริษัทมีแผนจะปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามให้มีความ
เหมาะสมโดยเน้นให้กลุ่มธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกันให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือป้องกันการด าเนินธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีแผนการปรับโครงสร้างนั้นเป็นการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สยามสเนล จ ากัด 
จ านวน 1,019,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว และหุ้นสามัญ
ทั้งหมดท่ีบริษัทถืออยู่ในบริษัท แดทโซ เอเซียคอร์ปอเรชั่น จ ากัด จ านวน 360,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว โดยพิจารณาขายให้แก่ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ากัด (“WCIH”) และมีแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ถือเป็นขั้นตอนส าคัญเพ่ือให้ WCIH สามารถระดมทุนได้เอง
ผ่านตลาดทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการลดภาระภาพรวมของหนี้สินต่อทุนในงบการเงิน
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รวมตลอดจนเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการระดมทุนและลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้าน
เงินทุนแก่ธุรกิจเสริมความงามในระยะยาวอีกด้วย  
เนื่องจากในการน าบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึง
ประกอบด้วยขั้นตอนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ
การน าหุ้นของบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่าย
เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ส าหรับรายละเอียดการท ารายการดังกล่าว 
ปรากฏตามสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอกสารประกอบการประชุม ซ่ึง
บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 
4   
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบแผนการปรับ
โครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ WCIH ใน
จ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ WCIH  ประมาณไม่เกิน 49.7 ล้านหุ้น
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“หุ้น IPO”) โดย WCIH จะ
เพ่ิมทนุจากทุนจดทะเบียน 1,160 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,687 ล้านบาท และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรหุ้นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 (ประมาณไม่เกิน 17.4 
ล้านหุ้น) ของจ านวนหุ้น IPO ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือจองซื้อตามสัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights) ตลอดจนการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม 
และแผน Spin-Off และให้มีอ านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท า
การใดๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off ส าเร็จลุล่วงไปได ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแต่งตั้ง
บุคคลใดๆ เพ่ือเป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการ
น า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ WCIH และ
สัดส่วนของจ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือจองซ้ือ
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ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights) และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริม
ความงาม และแผน Spin-Off และให้มีอ านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off ส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพ่ือเป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH 
ภายใต้โครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือ
บริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) 
ประธาน  มอบหมายให้คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ตามท่ีบริษัทได้แจ้งแผนการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลด้ิง จ ากัด (“WCIH”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนั้น 
WCIH ประสงค์จะแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด WCIH จะด าเนินการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ 
WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP”) นั้น  
ในการนี้ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ WCIH ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ WCIH มีหน้าที่อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดง
สิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP นั้น WCIH จะ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย โดยมีอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิจ านวน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ WCIH จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 
บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 2.03 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ WCIH ภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP  
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ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นที่ส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
ภายใต้โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ WCIH 
(ปัจจุบันยังไม่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว   

จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ WCIH-ESOP และให้มีอ านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท า
การใด ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพ่ือให้การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
WCIH-ESOP ส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพ่ือเป็นตัวแทนผู้รับ
มอบอ านาจของบริษัท ในการดาเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการยื่นค าขอ เอกสาร หรือติดต่อ
กับหน่วยงานราชการต่างๆ ถ้าม ี  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 นายพิทยา รัตนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีข้อเสนอแนะและมีค าถามดังนี้ 
 ข้อ 1 การที่ EFORL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 30 นั้น ขอเสนอให้มีการหานักลงทุนใน

รูปแบบกองทุนมาร่วมลงทุนด้วยจะดีหรือไม่ 
ข้อ 2 จากการพิจารณาจ านวนหุ้นในส่วนของคุณปรีชา นันท์นฤมิต ตามเอกสารประกอบการ
ประชุมเอกสารประวัติกรรมการเห็นว่ามีอยู่กว่า 200 ล้านหุ้น แต่ในการประชุมในวันนี้มีหุ้นเหลือ
เพียง 100 กว่าล้านหุ้น อยากทราบเหตุผลที่ถือหุ้นน้อยลง 
ข้อ 3 การยื่น Filing จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช้าลงเพราะเหตุใด  
ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน WCIH เมื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วจะมีการก าหนดเกณฑ์ 
Silent period หรือไม่ 

 ประธาน ตอบค าถามเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นโดยส่วนตัว ไม่เคยถือหุ้นลดลงมีแต่ซ้ือเพ่ิม เหตุที่
จ านวนหุ้นในเอกสารประกอบการประชุมมีจ านวนมากกว่า 200 ล้านหุ้น เนื่องจากมีการรวมส่วน
ของภรรยาซึ่งรวมเป็นส่วนได้เสียตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ซึ่งในสัดส่วนการถือหุ้นในนาม
ตัวเองไม่เคยลดลงแต่อย่างใดมีแต่ซ้ือเพ่ิมครับ 

  นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ 
 ข้อ 1 ปัจจุบันเริ่มมีกองทุนเข้ามาถือหุ้นของบริษัทบ้างแล้ว 

ข้อ 2 ส าหรับค าถามข้อ 2  ท่านประธานได้ชี้แจงตอบค าถามแล้ว 
ข้อ 3  แผนการด าเนินการยื่น Filing ของ WCIH ไม่ได้ช้ากว่าก าหนด และไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใด  
เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นด าเนินงานตาม
ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด เช่น เรื่องคุณสมบัติการด าเนินงานของบริษัทต้อง
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ด าเนินการอย่างน้อย 1 ปี ซึ่ง WCIH จดทะเบียนเมื่อปี 2557 การจัดท างบการเงินประจ าปี ซ่ึงตาม
กฎหมายโดยทั่วไป การจัดท างบการเงินประจ าปีตลอดจนการเสนอให้มีการรับรองงบการเงิน ซ่ึง
จะสิ้นสุดและครบถ้วนภายในเดือนเมษายน ซึ่งบริษัทมีแผนก าหนดการท างานโดยเร็วที่สุด 
และภายในไตรมาส 2/2559 ทีมท่ีปรึกษาของบริษัทจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการจัดท าค า
ขอยื่น Filing ต่อ ก.ล.ต. ตามขั้นตอนต่อไป 
ข้อ 4  การก าหนด Silent period มีการก าหนดเป็นไปตามเกณฑ์ปกติ คือผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ต้องถูกห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังหุ้นเข้าซื้อขายภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  
นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  มีค าถามดังนี้ 
ข้อ 1 บริษัทมีแผนน า WCIH ซึ่งจะออกหุ้น IPO เข้าตลาด SET หรือตลาด MAI  
ข้อ 2 ประมาณการณร์าคาที่จะซื้อหุ้นของ WCIH เป็นราคาเท่าใด 
ข้อ 3 จะน า WCIH จะเข้าตลาดหุ้นในช่วงเวลาใด 
นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ตอบค าถามดังนี้ 
ข้อ1 จากการหารือกับเจ้าหน้าทีต่ลาดหลักทรัพย์ฯ เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่า บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาด MAI สามารถย้ายไปตลาด SET ได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด อีกทั้งจาก
การศึกษาทิศทางยุทธศาสตร์ของกองทุนในปีนี้ เห็นว่ามีการลงทุนในตลาดหุ้น MAI ค่อนข้างสูง 
อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวในช่วงแรกนี้ คิดว่าจะเข้าตลาด MAI แต่อย่างไรก็ตามข้อสรุปจะเป็น
อย่างไรนั้นจะต้องมีการหารือในรายละเอียดกับท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทอีกครั้ง 
ข้อ 2 เรื่องราคาหุ้นยังไม่มีการก าหนดในรายละเอียดแต่ส าหรับประมาณการณ์นั้น เนื่องจาก
ภายในเดือนสิงหาคมจะครบก าหนดการใช้สิทธิ EFORL-W2 ซ่ึงจะท าให้บริษัทมีหุ้นเพิ่มขึ้นท าให้มี
ตัวหารเพิ่มข้ึน ตามทีบ่ริษัทมีแผนการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 17.4 ล้านหุ้น 
ปัจจุบันบริษัทมหีุ้นประมาณ 9,200 ล้านหุ้น เมื่อมีการแปลงสภาพ Warrant เป็นหุ้นสามัญอีก 
4,600 ล้านหุ้น บริษัทจะมหีุ้นสามัญประมาณ 13,800 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม ตามหลักการเรื่อง
ราคาหุ้น เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ส าหรับการให้ข้อมูลในครั้งนี้เป็นเพียงการชี้แจง
วิธีการค านวณคร่าว ๆ เพ่ือประกอบความเข้าใจของผู้ถือหุ้นที่ซักถาม สมมติราคาพาร์ เท่ากับ 1 
บาท เป็น 174 ล้านหุ้น จากนั้นเทียบแบบพื้นฐานเท่ากับ ถ้ามีหุ้น 13,800 ล้านหุ้น สามารถ
เปลี่ยนเป็นหุ้น WCIH ได้ 174 ล้านหุ้น ถ้าถือหุ้น EFORL อยู่ 10,000 หุ้นจะสามารถซื้อหุ้น WCIH 
ได้ประมาณ 126 หุ้น หรือถือหุ้นEFORL 100 หุ้น สามารถซื้อหุ้น WCIH ได้ 1.26 หุ้น และอาจะมี
ปัจจัยอื่นๆ ที่จะใช้อ้างอิงเพ่ิมเติมในการก าหนดราคาหุ้น 
ข้อ 3 ตามก าหนดการจะด าเนินการจดทะเบียน WCIH เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2559   
นายเกรียงไกร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  กรณีถือ Warrant มากกว่าหุ้นตัวแม่ จะมีผลกระทบ

อย่างไรบ้างและจะไมมี่สิทธิได้รับสิทธิจากการจัดสรรหุ้นของ WCIH หรือไม่ 

นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ประเด็นดังกล่าวบริษัทได้หารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมี

เจตนารมณ์ที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ EFORL เต็มที่ ดังนั้นตามแผนการด าเนินงาน ก าหนดการใช้
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สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL–W2 จะครบก าหนดเดือน สิงหาคม 2559 ซึ่งจะมี

ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้บริษัทมีหุ้นสามัญครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้โดยเร็วทีสุ่ด ซึ่งจะมี

เริ่มการด าเนินการในเดือนกันยายน 2559   

นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  ขอเสนอแนะให้มีการพิจารณาด าเนินการให้หุ้น WCIH มีนัก

ลงทุนต่างชาติมาลงทุนด้วย เพราะวุฒิศักดิ-์คลินิก เริ่มมีสาขาใน AEC แล้ว 

นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ขณะนี้มีต่างชาติสนใจที่จะเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีการศึกษา

หุ้นไทย และปัจจุบันบริษัทมีการร่วมงาน Road Show และจัดงาน Analyst visit เพ่ือผลักดันการ

ร่วมทุนโดยกองทุน 

นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทมีแผนจะการขายหุ้น WCIH ในส่วนของ 

EFORL ออกไปในช่วงนี้หรือไม่  

นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์  ยังไม่มีแผนการพิจารณาเรื่องการขายหุ้น WCIH แต่อย่างใด 

ในการน าเสนอและชี้แจงในครั้งนี้เป็นแผนการออกและเสนอขายหุ้น IPO เท่านั้น ปัจจุบันบริษัทถือ

หุ้น WCIH อยู่ประมาณร้อยละ 50.17 และหลังจาก WCIH เสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนของบริษัท 

(EFORL) จะเหลือประมาณร้อยละ 34 ซึ่งจะมีผลดังนี้  

การจัดท างบการเงินจะไม่ใช้วิธีการ Consolidated แตจ่ะใช้วิธีสว่นได้เสีย Equity method  
ซึ่งอาจจะกระทบงบการเงิน  เช่นยอดขายอาจจะลดลง เพราะจะไม่รวมรายได้ของ WCIH เป็นต้น  
เพราะไม่ได้ใช้วิธีการจัดท างบการเงินรวม จะเอาเฉพาะยอด Bottom line มาค านวณในการจัดท า
งบการเงินเท่านั้น   อย่างไรก็ตามหากจะมีการพิจารณาขายหุ้นก็จะพิจารณาขายไม่ต่ ากว่าราคาทุน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ 
WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  WCIH-
ESOP และให้มีอ านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท าการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพ่ือให้การการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  
WCIH-ESOP ส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพ่ือเป็นตัวแทน
ผู้รับมอบอ านาจของบริษัท ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการยื่นค าขอ เอกสาร หรือ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง  ๆ ถ้ามี  ตามที่ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 
3,744,785,658 เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน 3,179,490 เสียง และ งดออกเสียง 4,426,000 เสียง 
โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.7973 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 
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นายธนภูมิ เดชเทวัญด ารง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอเสนอแนะดังนี้ 
กรณีมีข่าวลือและ/หรือข่าวสารใดของบริษัท ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ต้องด าเนินการให้ข้อมูลต่อ
นักลงทุนโดยเร็ว บริษัทควรมีการตั้งคณะท างานหรือทีมงานที่สามารถชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือ
หุ้นนักหรือลงทุนตลอดจนบุคคลทั่วไปทราบโดยเร็ว 
เนื่องจากบริษัท (EFORL) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  และมีบริษัท สยามสเนล จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเป็นการผลิตเครื่องส าอาง มีการวิพากษ์วิจารณ์ อย่างรวดเร็วซึ่งหากเป็น
การวิจารณ์ในแง่ลบ มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลโดยเร็ว 
ประธาน กรณีมีข่าวที่ไม่ลือเกี่ยวกับบริษัท จะมีการจัดแถลงข่าวหรือให้ข่าวโดยผู้บริหารผ่านสื่อ
ต่าง ๆ อยู่แล้ว เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ อย่างไรก็ตามบริษัทจะปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น 
นายฐิติกรณ์ จันทรังษี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอเสนอแนะดังนี้ 
1) เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยจึงเสนอให้มีการพิจารณาการรวบ
พาร์ 
2) ในวาระท่ี 5 ควรเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ รับทราบครับ บริษัทจะเน้นย้ าและให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ดังกล่าว 
นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ (ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชมรมอาสาผู้
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) กล่าวชมผู้บริหารของบริษัทจากการเข้าร่วมประชุมตั้ง เพราะตั้งแต่เริ่ม
ประชุมเห็นว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่างมีค าถามในเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นผลจากการที่
บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการที่ดี มีจริยธรรม และขอสอบถามความคืบหน้ากรณีที่บริษัทได้
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนจะด าเนินการให้ได้รับ
การรับรองเม่ือใด 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์ มีการประกาศนโยบายภายในบริษัท เรื่องการรับของขวัญ ของก านัล 
หรือประโยชน์อื่นใด โดยก าหนดให้การรับของขวัญ ของก านัล กระท าได้โดยวิสัยอันสมควร โดยไม่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนเอง มีการประกาศห้ามบุคลากรเรียกรับของขวัญของก านัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นกรณีการรับของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ  แต่
หากสิ่งของที่ได้รับมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ต้องส่งให้แก่แผนกจัดซื้อ เพ่ือจัดท าแบบรายงานการรับ
ของขวัญของก านัล  เป็นต้น  
อีกทั้ง บริษัทใช้นโยบายการด าเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี  บริษัทก าลังพัฒนามาตรการ
หรือตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวัดความเป็นประชาชนที่ดี 
มีการจัดกิจกรรม CSR  ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปี 2558 บริษัทมีคะแนน CG 3 ดาว ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปจะพยายามพัฒนาคุณภาพให้ได้ 4 ดาว 
และ 5 ดาว ในปีต่อ ๆ ไป ส าหรับแผนการด าเนินการให้ได้รับการรับรองนั้น คาดว่าจะด าเนินการ
ให้ได้ภาย 1-2  ปี 
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นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ขอบคุณครับ 
ประธาน ในนามตัวแทนบริษัทขอให้ค ามั่นว่า บริษัทจะใช้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่น 
ตั้งใจ ให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบอย่างยั่งยืนต่อไป  
ประธาน บริษัทได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ 
(VDO) เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอยืมวิดีทัศน์ (VDO) ได้
จากนางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 8830871 ต่อ 134  
ประธาน กล่าวขอบคุณทา่นผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 14:15น. 
 

ลงชื่อ                                   ประธานที่ประชุม 
      (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
      ประธานกรรมการบริษัท 




