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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

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

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

โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน 

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด  

ที่ปรึกษากฎหมาย 
คุณวิจักษณ์  พงษ์พันธ์ปัญญา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมายพรธิดาและธีรพล 

จ ากัด 
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ก่อนเริ่มประชุม  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของ
บริษัท   อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือ
หุ้นทราบดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่
ได้รับมาขณะลงทะเบียน   

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อย
แล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะด าเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียง จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดย
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ จะเป็นผู้ท าหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ      

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพ่ือความโปร่งใสในการ
นับคะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ คีรีกรณ์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ 

4)   การประชุมในครั้งนี้มีการก าหนดวาระการประชุมเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  นางสาวชลธิชา 
พุ่มพฤกษ ์จึงชี้แจงต่อที่ประชุมตามล าดับวาระการประชุม ว่าวาระใดต้องได้รับการลงมติด้วยจ านวนคะแนนเสียง
จ านวนเท่าใด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมจากบัตรลงคะแนนเสียงที่
ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขณะลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการชี้แจงว่าวาระใด 
ต้องการคะแนนเสียงเป็นเท่าใด ดังนี้ 

4.1) วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระที ่7 
 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
4.2) วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4.3) วาระท่ี 8 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ 
4.4) ส าหรับวาระการประชุมที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ   

5)   หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
เสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 
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หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่
ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพ่ือทางบริษัท จะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวบันทึกลงรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงในวาระท่ีเข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะน าจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ 

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท 
โดยน าไปหย่อนในกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียง ณ จุดตรวจเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม โดยเฉพาะบัตร
ลงคะแนนในวาระท่ี 5 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

เริ่มการประชุม 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ 3,519,944,735 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจ านวน 40 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,286,909,065 หุ้น รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 85 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 5,806,853,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0489 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 16,108,289,826 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม 
จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธาน   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด น าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามส าเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเริ่ม
เปิดประชุม จ านวน 16 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 73,369,733 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 101 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 5,880,223,533 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ 
เป็นมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 
 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 5,880,223,533 - - - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 
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คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  

ประธาน  มอบหมายให้คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผล

การด าเนินงานต่อที่ประชุม 

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ กล่าวขอบคุณท่านประธาน กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณารายงานประจ าปี 2560  โดยแจ้งว่าบริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 และ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนแล้ว และขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยสรุป
สาระส าคัญดังนี้ ปี 2560 งบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากรายได้จากการขายและ
บริการลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจความงาม ในขณะที่ธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีรายได้ลดลง
เล็กน้อย ท าให้บริษัทมีผลขาดทุนก่อนการด้อยค่าในงบการเงินรวม จ านวน 514 ล้านบาท ซึ่ง
เมื่อรวมกับผลการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้วท าให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุน จ านวน 
2,145 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัท ขาดทุนจ านวน 1,261 ล้านบาท ส าหรับ
รายละเอียดรายงานการวิเคราะห์และค าอธิบายผลประกอบการปี 2560 ตามรายงานประจ าปี
ของบริษัท หน้าที่ 141 ถึง 162 ซึ่งบริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แล้ว  

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

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
    ประธาน  มอบหมายให้คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ น าเสนอรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน

และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ต่อที่
ประชุม 

 นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ในวาระนี้จะต่อเนื่องจากวาระที่ 2 เรื่องผลการด าเนินงานของ
บริษัทซึ่งจะมีรายละเอียดในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วย  
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   งบแสดงฐานะทางการเงินทั้งในส่วนของงบการเงินรวมและงบเฉพาะของบริษัท 
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงอย่างมีสาระส าคัญ เนื่องจากเงินสดลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง
จากผลการด าเนินงานที่ขาดทุนในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามส าหรับงบเฉพาะของบริษัทจะเห็น
ได้ว่าสินค้าคงเหลือของบริษัทมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายลดปริมาณสินค้าเพ่ือ
ผันเป็นรายได้ของบริษัทแทนและ ลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากฝ่ายบริหารเร่งรัดให้มีการเก็บ
หนี้จากลูกหนี้การค้าให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะลูกหนี้ภาครัฐในส่วนของธุรกิจเครื่องแพทย์ 

 แต่โดยรวมแล้วสินทรัพย์รวมของบริษัทส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนของบริษัทลดลงและเกิดจากการพิจารณาตั้งด้อยค่า ค่าความนิยมของบริษัทย่อย 
ส าหรับทรัพย์สินอื่น เช่น มูลค่าอาคารและอุปกรณ์ มูลค่าลดลงจากการหักค่าเสื่อม โดยรวม
สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงประมาณ 3,000 ล้านบาท 

   หนี้สินหมุนเวียนส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 1,000 ล้านบาท 
เนื่องจาก บริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือน าเงินไปช าระหนี้ระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงิน  
และมีการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินจากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวบางส่วน
ประมาณ 300 ล้านบาท  ส าหรับปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
รวมประมาณ 670 ล้านบาท และ  หนี้สินรวมของบริษัทประมาณ 3,900 ล้านบาท เกิดจากการ
แปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว  

   ส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 
1,625 ล้านบาท งบเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 1,166 ล้านบาท ซึ่งหาก
พิจารณางบการเงินรวมจะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมติดลบ
เท่ากับ (95.56) ล้านบาท  แต่ใน งบการเงินเฉพาะของบริษัท ยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 373 
ล้านบาท ซึ่งตามเกณฑ์การด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน หากงบการเงินรวมมีส่วนของผู้
ถือหุ้นไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ ควบคุมต่ ากว่าศูนย์ อาจถูกขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขาย 
(SP)  ซึ่งตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทจะมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นไม่
รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมต่ ากว่าศูนย์ ภายในระยะเวลาสิ้นรอบปีบัญชี หากไม่
สามารถแก้ไขได้ จะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยภาพรวมจะเห็น
ว่าบริษัทมีหนี้สินเพิ่มข้ึน  แต่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทสินทรัพย์ในส่วนของลูกหนี้   ซึ่งเป็น
เงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย ประมาณ 1,000 ล้านบาท ยังคงเป็นจ านวนเท่าเดิมยังไม่ได้รับช าระหนี้
ในระหว่างปี 2560 

   โดยสรุป ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลง ซึ่งในส่วนธุรกิจ
เครื่องมือทางการแพทย์ มีรายได้ลดลงประมาณ 200 ล้านบาท  และธุรกิจความงาม  ลดลง
ประมาณ 1,000 ล้านบาท  ซึ่งในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในการด าเนินงานส่วนธุรกิจ
เครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทมีก าไรขั้นต้น จ านวน 563 ล้านบาท  และมีก าไรก่อนการด้อยค่า 
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จ านวน 145 ล้านบาท แต่เมื่อรวมการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท  จ านวน 1,375 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการพิจารณาตั้งส ารองเต็มจ านวนครบถ้วนแล้ว ท าให้บริษัทมีผลขาดทุนจ านวน 1,261 ล้าน
บาท  ซึ่งต่อไปในอนาคตหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดยการพิจารณาขายกิจการของวุฒิศักดิ์ 
ไม่ว่าจะขายจ านวนเท่าใดก็รับรู้รายได้เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด 
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไว้ครบเต็มจ านวนแล้ว ประเด็นนี้ถือเป็น
ประเดน็ส าคัญที่อยากเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและเข้าใจ ส่วนอื่น ๆ  เช่น ต้นทุนทางการเงิน เป็น
สัดส่วนปกติ   
 ซึ่งหากพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยไม่นับ
รวมเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุน บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 146 ล้านบาท จะเห็น
ได้ว่าบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปี 2560 จ านวน 31 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้แล้ว  

 ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท 
ดังนี้ 
บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจด้านความงาม โดยเฉพาะการเข้าซื้อกิจการของ“วุฒิศักดิ์” เนื่องจากหลังจากบริษัทเข้า
ลงทุนในกิจการของวุฒิศักดิ์แล้วไม่สามารถบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ได้ ท าให้วุฒิ
ศักดิ์มีผลขาดทุนจ านวนมากสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยเฉพาะในปี 2560 มีการต้ัง
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวนมาก จนท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมติดลบเท่ากับ (95.56) ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจาก
การเข้าซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ และผลขาดทุนจ านวนมากเกิดจากเป็นการเข้าซื้อกิจการใน
ช่วงเวลาที่ราคาสูงสุด ซ่ึงหลังจากการเข้าซื้อกิจการแล้วไม่สามารถบริหารกิจการได้ตามเป้า 
ส าหรับกิจการของบริษัทด้านเครื่องมือแพทย์นั้นมีผลการด าเนินงานที่ถือว่ายังด าเนินการได้  
ดังนั้นปัญหาหลักคือธุรกิจของวุฒิศักดิ์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ใน set 
trade จึงมีความกังวลใจกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงนี้ จึงมาร่วมประชุมในวันนี้ และทราบ
ว่าคณะกรรมการก าลังแก้ปัญหาโดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะมีการประชุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จึง
ไม่ขอกล่าวรายละเอียดเรื่องดังกล่าวในวันนี้ 
หากพิจารณาจากประเด็นปัญหา 3 เรื่อง ตามท่ีผู้บริหารชี้แจงคือ 1) เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่
ไม่ดี 2) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และ 3) ปัญหากระแสเงินสดที่มีอยู่อย่างจ ากัด
มาก และปัญหาส าคัญที่อาจท าให้งบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ และมีความเสี่ยงที่จะ
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ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับความ
เสียหายอย่างมาก 
จากรายละเอียดในงบการเงินจะเห็นว่าธุรกิจด้านความงามยอดขายลดลงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมี
ยอดขายประมาณ 2,500 ล้านบาท ปี 2559 ยอดขายประมาณ 1,600 ล้านบาท และในปี 
2560 มียอดขายประมาร 691 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่ากิจการด้านความงามตกต่ าลงอย่างมาก  
ในขณะที่ธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ ในปี 2558 ยอดขายประมาณ 1,900 ล้านบาท ปี 2559 
ยอดขายประมาณ 2,030ล้านบาท และในปี 2560 แม้จะมียอดขายลดลงเหลือประมาณ 1,780 
ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องงบประมาณของภาครัฐ และโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งมีปัญหา
ทางด้านการเงินค่อนข้างมาก แต่บริษัทก็มีแนวทางการแก้ปัญหาโดยการเร่งหาลูกค้า
ภาคเอกชนทดแทน  จะเห็นได้ว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีผลการด าเนินงานที่สามารถเติบโตได้ใน
อนาคต ซึ่งหากบริษัทไม่ต้องแบกรับภาระผลการด าเนินงานของวุฒิศักดิ์  จะเห็นว่าธุรกิจของ
บริษัทจะสามารถเติบโตได้ดีในอนาคต จึงขอตั้งข้อสังเกตส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาระหว่าง
การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามัญและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  หรือการตัดจ าหน่าย
เงินลงทุนในวุฒิศักดิ์ออกไป  ส าหรับรายละเอียดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระที่ 9  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะและค าแนะน าที่ดี และ
ถือว่าเป็นการชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนมากและเข้าใจถูกต้องตรงกันว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากธุรกิจ
ความงามเป็นส าคัญ ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ขออนุญาตชี้แจงในวาระที่ 9    
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 6 
ราย มีจ านวนหุ้น 28,346,666 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
5,916,511,899 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานของผู้สอบ
บัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  
 
  

 
ถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

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

ร้อยละ 99.9897 0.0103 - - 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรร
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 ประธาน เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2560  มีผลขาดทุน จ านวน 
1,261.21 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งข้อมูลใน
รูปแบบCD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี 2560 ได ้
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 3 
ราย มีจ านวนหุ้น 14,691,800 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 113 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
5,931,203,699 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรร
ก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  
 
 
 

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

ก าหนดว่าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งแต่อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมี 
2 ท่าน คือ 

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

    โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือเชิญให้ผู้ถือหุ้น
เสนอ   รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง
เสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัท
แต่อย่างใดซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณมนัส แจ่มเวหา และ คุณสัมพันธ์ หุ่น

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

ร้อยละ 99.9897 0.0103 - - 
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พยนต์  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเป็นอิสระตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   

   จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณมนัส แจ่มเวหา และ คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  ที่
ต้องออก จากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส าหรับรายละเอียดประวัติทั้ง 
2 ท่านปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

   ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอชี้แจงการลงคะแนนเสียงดังนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง
เท่ากับ 1  หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  

    และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
   ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

 นายธนภูมิ เดชเทวัญด ารง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
1) ขอให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทและคิด

ว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์การท างานของแต่ละท่านจะเป็นประโยชน์กับบริษัท
ได้อย่างไร  

2) มีวิธีการที่จะช่วยน าพาให้บริษัทพ้นวิกฤตประสบผลขาดทุนได้อย่างไร  
 ประธาน เชิญคุณมนัส แจ่มเวหาและคุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  แสดงวิสัยทัศน์และตอบค าถาม 

 นายมนัส แจ่มเวหา (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ) กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น แนะน าตัวต่อที่
ประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่าได้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ก่อนหน้านี้ ท างานอยู่ใน
กรมบัญชีกลาง ดูแลเรื่องงานการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มาเป็นระยะเวลานาน
กว่า 30 ปี จึงมั่นใจว่าจะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการท างานซึ่งต้องดูแลบัญชี
การเงินของทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมาช่วยดูแลตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน  การก ากับ
ดูแลการตรวจสอบภายในของบริษัทได้ อีกทั้งมีประสบการณ์ท างานเป็นกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ได้ท าหน้าที่ใน
ฐานะประธานกรรมการตรวจสอบขอยืนยันให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าท าหน้าที่ตรวจสอบงาน
ด้านบัญชีการเงิน ก ากับดูแลการควบคุมภายใน ด้วยความโปร่งใส มีธรรมภิบาล เพ่ือรักษาและ
ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น  อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้โอกาสและ
สนับสนุนบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันแก้ปัญหาและร่วมกันท างานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นต่อไป 
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นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนใน
กิจการของวุฒิศักดิ์เมื่อปี 2557 
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ)  กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น แนะน าตัวต่อที่
ประชุม และแถลงต่อท่ีประชุมว่าในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่หลักคือการดูแลตรวจสอบเรื่องบัญชีการเงิน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานที่ดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตลอดระ
เวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเน้นย้ าก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการที่ดีตลอดมา 
ส าหรับกรณีค าถามของท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องการตกลงซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์เมื่อปี 2557 
นั้น  ขอชี้แจงว่าในการพิจารณาตกลงท ารายการซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์นั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการของบริษัทในขณะนั้นซึ่งกระผมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยนั้น ทุก
ฝ่ายพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องราคาซื้อขายซึ่งผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 
พิจารณาจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  อีกทั้งในการเจรจากับทุ กฝ่ายที่
เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เช่น สถาบันการเงินซึ่งตก
ลงอนุมัติเงินกู้ให้แก่บริษัท ในการซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ ผ่านการอนุมัติให้ท ารายการจาก
หน่วยงานกับดูแลทุกส่วนงาน ตลอดจนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่ งเป็นการ
คาดหวังจากทุกฝ่ายว่าการท ารายการซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์จะก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์
สูงสุดกับทุกฝ่าย 
แต่ก็ยอมรับว่าหลังจากการเข้าซื้อกิจการแล้วมีเหตุการณ์ผันผวนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคกับ
ธุรกิจเช่นเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  รวมถึงปัญหาภายใน
ด้วย ซึ่งฝ่ายบริหารก็และคณะกรรมการบริษัทก็พยายามแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีแผนการด าเนินงานโดยการชักชวนนักลงทุนรายใหม่
มาร่วมท าธุรกิจเพ่ือให้กิจการกลับมา Turnaround ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจจะเข้ามาร่วม
ลงทุน การระดมทุนมาเพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงและด าเนินงานตามแผนธุรกิจ โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งจะได้มีการน าเสนอรายละเอียด
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามขอเรียน
ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ประธาน ขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นส าหรับคุณมนัส แจ่มเวหา ซึ่งขณะบริษัทท ารายการซื้อกิจการ
ของวุฒิศักดิ์นั้น คุณมนัส แจ่มเวหา ยังไม่ได้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็น
ว่าท่านไม่อาจตอบค าถามนี้ได้ 
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 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 8 
ราย มีจ านวนหุ้น 76,312,100 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 121 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
6,007,515,799 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้ 
1. อนุมัติแต่งตั้ง คุณมนัส แจ่มเวหา  เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

     ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้   

   
 

 
  

 คิดเป็นร้อยละ 99.9898 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถือเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2. อนุมัติแต่งตั้งคุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์   เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้   

 
 
 

 
 ซ่ึงเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 

ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลต่อไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการใน
อัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  6,006,905,799 610,000 - - 
ร้อยละ 99.9898 0.0102 - - 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  6,006,905,799 610,000 - - 
ร้อยละ 99.9898 0.0102 - - 
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อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2561 

2560 ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) 

ประเภท 
(บาท/

เดือน/คน) 

กรรมกา
รบริษัท 

กรรมกา
ร 

ตรวจสอ
บ 

อนุกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมกา
รบริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมกา
ร 

บริหาร
ความเสี่ยง 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

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

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

ส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม /ต่อครั้ง 
อัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2560 จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 พร้อมกันนี้ขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุด
ย่อยอ่ืนๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 2 
ราย มีจ านวนหุ้น 21,550,000 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
6,029,065,799 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 โดย
ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และมีรายละเอียดดังนี้ 

 คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน  
กรรมการท่านละ  20,000 บาท ต่อเดือน  
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อเดือน  
กรรมการตรวจสอบท่านละ 25,000 บาท ต่อเดือน 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท ต่อเดือน 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านละ 10,000 บาท ต่อเดือน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท  
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท ต่อท่าน 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 
ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
ประธาน ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ใน
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนดให้บริษัท
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบ
ทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดย
การหมุนเวียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี
รายเดิมก็ได ้และบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน
ได้อีก เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่   
ส าหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงพิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน - ปี 
หรือ  
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน 4 ปี 
หรือ 
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน - ปี 
หรือ 
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท 
จ านวน - ปี หรือ 
5. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน - ป ี

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  4,738,752,467 8,680,000 300,000 - 
ร้อยละ 99.8109 0.1828 0.0063 - 
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ซึ่งสังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย
ดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน
และเป็นผู้ท าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วย 
โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  จ านวน 1,060,000 บาท  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  (3 ไตรมาส) จ านวน 1,170,000 บาท 
ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2561   จ านวน 40,000 บาท  
รวมเป็นเงินจ านวน 2,270,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง)  
ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2560 อัตราร้อยละ 11 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามความเห็นผู้สอบบัญชี เหตุใดจึงมี
การพิจารณาตั้งส ารองเงินลงทุนทั้งจ านวน ในงบการเงินรวมตัวเลขมูลค่าทรัพย์สิน อีกประมาณ 
1,500 ล้านบาท คือมูลค่าทรัพย์สินใด 
นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี)  กล่าวสวัสดีประธานกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นแล้ว
พร้อมแนะน าตัวและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท การตั้งด้อยค่าค่า
ความนิยมเป็นการด าเนินการตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าบริษัทจะได้รับคืนจากการลงทุนในบริษัทย่อยจ านวนเท่าใด โดย
การประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิศักดิ์และพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีในงบการเงินของ
บริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) และจ านวนเงินลงทุนของบริษัทที่ลงทุนใน WCIH โดย
ใช้วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี 
ส าหรับมูลค่าทรัพย์สิน ประมาณ 1,500 ล้านบาท คือเครื่องหมายการค้าประมาณ 1,400 ล้านบาท
และค่าความนิยมที่เหลืออีกประมาณ 86 ล้านบาท  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในส่วนของเครื่องหมายการค้ามีหลักการ
พิจารณาตั้งด้อยค่าอย่างไร 
นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) หลักการพิจารณาตั้งด้อยค่าเป็นหลักการเดียวกับการตั้ง
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยการประเมินมูลค่าธุรกิจ และเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีใน
งบการเงิน หากผลการประเมินมูลค่าธุรกิจซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีก็
จะมีการพิจารณาโดยน ามูลค่าของเครื่องหมายการค้า มูลค่าค่าความนิยมและทรัพย์สินอ่ืนที่



15 
 

เกี่ยวข้องกับการลงทุน มาเปรียบเทียบกันหากต่ ากว่ามูลค่าทางบัญชีก็จะพิจารณาตั้งด้อยค่า
ทั้งหมด 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เหตุใดมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุน
แต่ไม่พิจารณาตั้งด้อยค่าเครื่องหมายการค้า 
นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ส่วนของเงินลงทุนจะอยู่ในงบเฉพาะกิจการวิธีการคิด
ค านวณที่ต่างกัน  แต่เครื่องหมายการค้าจะอยู่ในงบการเงินรวมแต่หากจะต้องมีการพิจารณาตั้ง
ด้อยค่าจะพิจารณาในหลักการเดียวกันคือการเปรียบเทียบมูลค่าธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชี 
ในส่วนของเงินลงทุนต้องพิจารณาตามหลักการทางการเงิน (Finance) เงินลงทุนจะอยู่ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่จะต้องได้คืนมา ดังนั้น การประเมินมูลค่าธุรกิจต้องค านวณโดยการน ามูลค่าธุรกิจที่ได้
จากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระมาหักหนี้สินออกทั้งหมดก่อนแล้วจึงน ามาพิจารณา
เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งผลจากการประเมินมูลค่าธุรกิจของวุฒิศักดิ์เมื่อเทียบกับมูลค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยมูลค่าธุรกิจมีมูลค่าท่ีต่ ากว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีการพิจารณาตั้งด้อย
ค่าท้ังจ านวน 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีแนวโน้มจะพิจารณาตั้งด้อยค่าส่วนของ
เครื่องหมายการค้าอีกหรือไม ่
นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญช)ี ต้องมีการทดสอบการด้อยค่าทุกๆสิ้นปี  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติมว่ากรณีมี
การขายแฟรนไชส์ออกไปแล้ว โดยหลักการจะถือว่าบริษัทไม่สามารถควบคุมสาขาที่ขายแฟรนไชส์
และไม่ต้องรับรู้ผลการด าเนินงานของสาขาแฟรนไชส์ในงบการเงินรวมอีกแล้วได้หรือไม่ 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ส าหรับรายละเอียดในประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
หาข้อสรุปร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เป็นรายการที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2561 เกรงว่าเป็น
ข้อมูลที่ยังไม่สามารถชี้แจงได้ขณะนี้  เนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจน  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ตามหลักการทางบัญชีถือว่าเป็นรายการ
ที่มีผลที่ชัดเจนแล้วหรือไม่ 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาและต้องมี
ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถชี้แจงตามหลักการทางบัญชีได้ 
ประธาน เนื่องจากเป็นค าถามท่ีไม่เก่ียวข้องกับวาระนี้จึงขอให้มีการตอบค าถามในวาระในวาระที่ 9 
เรื่องอ่ืน ๆ  และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระที่ 7  เพิ่มเติม 
 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 8 
ราย มีจ านวนหุ้น 40,477,900 หุ้น ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ราย รวมเป็นหุ้นจ านวน  
6,069,543,699 หุ้น 

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

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

วาระท่ี 8      พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 และข้อ 36 

 ประธานฯ เพ่ือให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ฉบับที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ส าหรับรายละเอียดและ
หลักการแก้ไขข้อบังคับ ขอมอบหมายให้คุณชลธิชาฯ (พิธีกร) เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

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

เป็นการแก้ไข เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดองค์ประชุมข้ันต่ าของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน   

  2) การแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 36 วรรค 3    
เป็นการลดสัดส่วนจ านวนหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมได้ โดยลด
จ านวนหุ้นที่จะขอใช้สิทธิเป็นร้อยละ 10  (ซ่ึงเดิมก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า) ของจ านวน

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

ร้อยละ 99.9901 0.0099 - - 
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หุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด  และเพ่ิมระยะเวลาให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 
วัน (จากเดิม 1 เดือน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
3) การเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อ 36 วรรค 4   
เป็นการก าหนดหลักการให้ผู้ถือหุ้นสามารถนัดประชุมเองได้หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมให้
ภายใน 45 วัน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การประชุมผู้ถือหุ้น 

  4) การเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อ 36 วรรค 5 
เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ว่ากรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ร้องขอให้บริษัทจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  แต่หากผู้ถือหุ้นมาประชุมครบองค์ประชุมบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามล าดับดังนี้  

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอแก้ไข 

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ถ้ ามี รองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

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

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามัญ”  

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราว อ่ืน ๆ ให้ เรียกว่ า 
“ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอแก้ไข 

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย
ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม
เพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ (ในมาตรา 
103) ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ประธาน ขอเสนอให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ
บริษัทข้อ 28 และข้อ 36 ตามที่เสนอข้างต้น และเพ่ือให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบังคับและหรือค า
ขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ เพ่ือให้เป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามค าสั่งค าแนะน า
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ของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ 
ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 
และอนุมัติการมอบอ านาจตามที่เสนอ 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 และข้อ 36 ตามที่เสนอและ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอ านาจตามที่
เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 
 
 
  
ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9     พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ทวงถามเรื่องที่ได้เสนอแนะให้บริษัท
แก้ไขปรับปรุงเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท เช่น บริษัทต้องตั้งทีมประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประสานงานกับสื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงโต้แย้ง การให้ข่าวจากแหล่งข่าวอ่ืน ด้วยเพ่ือ
รักษาภาพลักษณ์ของบริษัท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้รับทราบการให้ข่าวจากแหล่งข่าวอ่ืน ซึ่ง
เป็นข่าวด้านลบ เช่น เรื่องวุฒิศักดิ์ผิดนัดช าระหนี้ เช็คเด้ง เป็นต้น บริษัทควรมีการด าเนินการ
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นได้ ด้วยวิธีการที่ไม่ผิดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
ประธาน กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการชี้แจง
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแต่เป็นการชี้แจงด้วยวิธีการที่ไม่ใช่
ลักษณะการโต้แย้งตอบโต้ทุกกรณี  
นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  และมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการท าหน้าที่ตอบค าถามผู้ถือหุ้น คือคุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ หากผู้ถือหุ้น
ต้องการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ สามารถติดต่อได้ โดยตรงที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-8830871 
ต่อ 212 

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

ร้อยละ 99.9951 0.0049 - - 



20 
 

ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากการศึกษารายงานการประชุมและ
รายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท ซึ่งประเมินแล้วเห็นว่าปัญหาของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจ
ลงทุนในธุรกิจวุฒิศักดิ์ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด  เนื่องจากเป็นการท ารายการซื้อ
กิจการวุฒิศักดิ์ในราคาที่สูงสุด ประกอบกับไม่สามารถบริหารกิจการให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย ด้วยหลายสาเหตุหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มี
ประสบการณ์ส าหรับธุรกิจความงาม จึงขออนุญาตแสดงความคิดเห็นว่าบริษัทควรด าเนินการ
อย่างไรเพื่อให้บริษัทรอดพ้นจากสภาวะขาดทุนได้ จากรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท จะเห็น
ว่าจ านวนสาขาของวุฒิศักดิ์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  และปี 2560 เช่น ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล สาขาลดลงจากจ าวน 56 เหลือ 47 
ต่างจังหวัดลดลงจาก 68 เหลือ 66 สาขา  รวมถึงสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศซึ่งลดลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญแสดงให้เห็นว่าไม่บริษัทประสบความส าเร็จในธุรกิจความงาม 
ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทมีธุรกิจซึ่งถือเป็นเรือธง (flag 
ship) ของบริษัทอยู่ 3 ส่วนที่เห็นว่าจะท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีได้ คือ 
1)  ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ EFORL มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เป็นตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์แบรนด์ที่มีชื่อเสียง และ EFORLซึ่งมีชื่อเป็นล าดับต้นๆ ของวงการธุรกิจ
ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือซึ่งเป็นวัสดุทางการแพทย์รวมถึงน้ ายา
วิเคราะห์ต่างๆ ด้วย  
2) ธุรกิจของบริษัท สยามสเนล จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากเมือกหอยทาก 
ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีมีอนาคต และ 
3) ธุรกิจเครื่องส าอาง หากมีการพิจารณาลงทุนและท าแผนธุรกิจอย่างจริงจังก็ถือว่าเป็นธุรกิจทีดี 
จึงขอเสนอความเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาหาแนวทางขายกิจการของวุฒิศักดิ์ทั้งหมด ซึ่งก่อนจะ
เสนอความเห็นในวันนี้ ได้ศึกษาข้อมูลลงพ้ืนที่ส ารวจสาขาของวุฒิศักดิ์มาแล้วพบว่ามีลูกค้าน้อย
มาก ในขณะที่คลินิกคู่แข่งมีลูกค้ามากกว่า จากการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมท าให้เข้าใจว่าวุฒิศักดิ์ มี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ในระดับกลาง เนื่องจากลักษณะการให้บริการของวุฒิศักดิ์เป็นเพียง
การให้บริการในเบื้องต้น เช่น การท าทรีตเม้นท์  โดยไม่มีแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง แต่ในขณะที่
คลินิกคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น พรเกษม มีแพทย์เฉพาะทางจึงมีกลุ่มลูกค้าระดับบน อีกทั้งใน
อนาคตจะมีกฎหมายที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นการท า
ธุรกิจคลินิกเสริมความงามก็จะยากขึ้น 

แม้ฝ่ายบริหารจะมีแนวทางการด าเนินงานโดยการชักชวนนักลงทุนกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของ
ธุรกิจโรงพยาบาลและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่งเห็นว่าจะเป็นการช่วย
เสริมธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้ขยายและเติบโตขึ้นได้ แต่เนื่องจากธุรกิจด้านความงามซึ่งเป็นคลินิก
เสริมความงามยังอยู่ก็ถือว่าปัญหายังคงมีอยู่ และเนื่องจากปัญหาในกิจการของวุฒิศักดิ์ถือว่าเป็น
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ปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหายอดขายและบริการลดลง ตลอดจนปัญหาจากการตั้งด้อยค่าทั้งค่าความ
นิยมและการด้อยค่าเงินลงทุน จึงขออนุญาตเสนอความเห็นให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
พิจารณาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น ซึ่งหากบริษัทสามารถขายเงินลงทุนในส่วนนี้ได้จะ
สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบในงบการเงินรวมได้  
     จากการติดตามข่าวสารของบริษัททราบว่าบริษัทมีแผนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 5 ราย แต่ในฐานะผู้ถือหุ้นขอแสดงความคิดเห็นให้
บริษัทเร่งพิจารณาหานักลงทุนผู้สนใจและเสนอขายกิจการของวุฒิศักดิ์ออกทั้งหมด ซึ่งหากมีการ
ขายกิจการของวุฒิศักดิ์แล้ว และบริษัทด าเนินกิจการโดยการท าธุรกิจ 3 ธุรกิจซึ่งเป็นเรือธงของ
บริษัท คือธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจของบริษัท สยามสเนล จ ากัด  และธุรกิจเครื่องส าอาง  เชื่อ
ว่าหากมีความมุ่งมั่นในการท าธุรกิจใน 3 ธุรกิจดังกล่าวจะท าให้บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน
ได้ โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่ง EFORL มีความแข็งแกร่งมาก แต่หากยังคงท าธุรกิจของ
วุฒิศักดิ์ต่อไปเห็นว่าจะเป็นการด าเนินการที่ยากล าบากมาก แม้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนซึ่งจะมีเงินทุนเพียงประมาณ 640 ล้านบาท การ
แก้ไขปัญหาของบริษัทก็อาจจะเป็นไปด้วยความยากล าบากหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของว่าที่ร้อย
ตรี นคร เนื่องจากมีการส ารวจสาขาพบว่าคลินิกของวุฒิศักดิ์ มีคนเข้าใช้บริการน้อยมากและ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเร่งหาแนวทางเพ่ือให้ขายกิจการของวุฒิศักดิ์ เชื่อว่า
ผู้บริหารของบริษัทมีความสามารถที่จะท าธุรกิจอ่ืนที่ดีกว่าอีกเยอะ  
นอกจากนี้ขอเสนอว่าในการประชุมประจ าปีในลักษณะนี้ควรมีการเชิญกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทย่อยทั้งกลุ่มมาร่วมประชุมด้วย เพ่ือร่วมรับฟังตอบค าถามและชี้แจงข้อสงสัยแก่นัก
ลงทุนได ้
ประธาน ขอบคุณส าหรับค าแนะน าข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก 
ขอตอบค าถามท่านผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมตามที่เรียนแจ้งที่ประชุมไว้ว่าจะชี้แจงในวาระที่ 9 ส าหรับ
ค าถามที่ถามถึงเหตุผลการตัดสินใจลงทุนในกิจการของวุฒิศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ก่อน 
ส าหรับธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายบริหารมีแผนการขยายธุรกิจอยู่ตลอด โดยมีแผนจะเพ่ิม
ธุรกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการควบคู่กับ Partner ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ ส าหรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก ซึ่งบริษัทประสบความส าเร็จและได้รับรางวัล โดยที่ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่ นที่ขยาย
ธุรกิจให้เติบโตขึ้น  และตั้งเป้ายอดขายไว้เฉพาะธุรกิจเครื่องมือแพทย์ไว้ 3 พันล้านบาท 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ กล่าวขอบคุณว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ส าหรับค าแนะน าดี ๆ ซึ่งถือ
ว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น ส าหรับข้อเสนอแนะและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของ
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ธุรกิจด้านความงามของบริษัทซึ่งเห็นตรงกันกับคณะกรรมการว่าธุรกิจด้านความงามมีปัญหาและ
เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก าลัง
พยายามคิดทุกวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีกลุ่มนักลงทุนซึ่งจะเข้ามาร่วมทุนเห็นว่า     
แบรนด์ของวุฒิศักดิ์และธุรกิจยังสามารถแก้ไขและพัฒนาได้ จึงสนใจเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท 
โดยกลุ่มนักลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์ทั้ง
จ านวนแล้ว ซึ่งหากในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขายเงินลงทุนหรือลดสัดส่วนเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์ก็
จะสามารถปรับแผนธุรกิจได้ 
ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นซึ่งแนะน าให้บริษัทเชิญกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ย่อยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนั้น ขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมวันนี้บริษัทได้เชิญ ม.ร.ว.
ศศิพฤนท์ จันทรทัต ซึ่งเข้ามาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จ ากัด ได้ประมาณ 1 เดือน มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งท่านได้เข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหา
ของวุฒิศักดิ์ ร่วมประสานงานกับกลุ่มนักลงทุนใหม่เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและหารือแนวทางการ
ก าหนดแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะถือโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ร่วมให้
ความเห็นให้ค าปรึกษาร่วมคิดก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพ่ือก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของบริษัทต่อไป จึงขออนุญาตติดต่อเพ่ือหารือร่วมกันเพ่ือประโยชน์ที่ดีสุดต่อไป 
ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กล่าวยินดีให้ความร่วมมือ ในฐานะเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่คนหนึ่งซึ่งทยอยซื้อหุ้นของบริษัทและเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทเนื่องจากเห็น
ว่าบริษัทท าธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งโดยส่วนตัวก็ท าธุรกิจเครื่องมือแพทย์มานานกว่า 20 
ปี  จึงเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการท าธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ แต่อย่างไรก็ยินดีที่จะช่วยให้
ค าปรึกษา และจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ร่วมแก้ปัญหาของบริษัทและเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทต่อไป  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงเหตุผลที่มาในการพิจารณาซื้อกิจการวุฒิศักดิ์ในปี 
2557เนื่องจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจความงามและสุขภาพ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจะช่วยส่งเสริมกันได้ ประกอบกับประเทศไทยในขณะนั้นยกระดับให้เป็น
ศูนยก์ลางสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทในขณะนั้น  ซึ่งมีความสนใจ
ในธุรกิจของวุฒิศักดิ์และพิจารณาแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเข้าประเมินธุรกิจของวุฒิศักดิ์ อีกทั้ง มี
การแต่งที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาด้านภาษี การด าเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนมีการ
จัดท าข้อมูลชี้แจงน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับมติอนุมัติเห็นชอบกับการท ารายการ เป็นการด าเนินการที่สามารถระดม
ทุนเข้าซื้อกิจการโดยไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นเลย เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุน
จากสถาบันการเงินเพ่ือเข้าซื้อกิจการอย่างเต็มที่ ซึ่งแน่นอนว่าสถาบันการเงินต้องมีการพิจารณา
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และประเมินความเสี่ยงก่อนการพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่
สามารถเติบโตได้และมีอนาคต ซึ่งเป็นความเห็นชอบตรงกันทุกๆ ฝ่าย ทั้งส่วนของที่ปรึกษา 
สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
แต่กรณีแฟรนไชส์ต่างประเทศ (CLMV) ซึ่งมีปัญหาขาดทุนเกิดจากวุฒิศักดิ์มีคู่ค้าในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ซีเพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อแฟรนไชส์ซีไม่ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถเติบโตได้ใน
ธุรกิจหลักของแฟรนไชส์ซี ในการด าเนินงานในสาขาต่างประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงกับ
บริษัท เช่น กรณีถูกตั้งส ารองในเรื่องสิทธิการขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศประมาณ 500 ล้าน
บาท ซึ่งเกิดจากการพิจารณาของผู้สอบบัญชีซึ่งปฏิบัติตามหลักความระมัดระวังเช่นกัน  แต่
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจความงามก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าจะเกิดขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ซึ่งเข้ามาท าหน้าที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาก็มีการติดต่อเจรจากับแฟรนไชส์ซีใน CLMV เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศเพ่ือให้แฟรนไชส์ใน CLMV กลับมาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซึ่ง
แผนการด าเนินงานดังกล่าวก็จะมีกลุ่มนักลงทุนใหม่ (Private placement) มาร่วมด้วยส าหรับ
รายละเอียดจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
ทั้งนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นของว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ซึ่งให้ความเห็นว่าธุรกิจเครื่องมือ
แพทย์ และธุรกิจความงามในส่วนบริษัท สยามสเนล จ ากัด หากมีการท าแผนการตลาดที่ดีก็เป็น
ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และส าหรับธุรกิจ Cosmetic เป็นธุรกิจ
ที่ฝ่ายบริหารมีความเห็นตรงกับกลุ่มนักลงทุนใหม่ซึ่งเห็นว่าแบรนด์ของวุฒิศักดิ์ยังมีมูลค่าอยู่ ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวเลขทางบัญชีที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของวุฒิศักดิ์ยังคงมีมูลค่าอยู่ และยังเป็น
ที่รู้จัก ทั้งนี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารและกลุ่มนักลงทุนใหม่ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ประเด็นที่ยอดขาย
ลดลงและมีผลขาดทุน เนื่องจากในประเด็นดังกล่าวถูกพิจารณาตั้งด้อยค่าตามหลักการตาม
มาตรฐานบัญชีไปแล้ว  แต่เห็นว่าแบรนด์วุฒิศักดิ์ซ่ึงเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่ม Mass Marketing ซึ่ง
มีลูกค้าระดับกลางจึงเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และแบรนด์วุฒิศักดิ์ยังมีความแข็งแกร่งเป็นที่รู้จักของ
คนโดยทั่วไป ซึ่งในการสร้างแบรนด์ของวุฒิศักดิ์ในช่วงเวลาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา ต้องใช้เงินปี
ละประมาณกว่า 400 ล้านบาท ดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องใช้เงินจ านวนมากถึงประมาณ 5,000 
ล้านบาท เพ่ือท าให้แบรนด์วุฒิศักดิ์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในปัจจุบัน  ดังนั้นการจะสร้างแบรนด์
ใหม่อาจจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากและใช้ระยะเวลานาน จึงเชื่อว่านักลงทุนกลุ่มใหม่เห็นแนว
ทางการด าเนินธุรกิจจากการใช้แบรนด์วุฒิศักดิ์ว่าจะสามารถด าเนินการให้สามารถเติบโตได้ 
ส าหรับธุรกิจ Cosmetic ในส่วนนี้จะเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจใหม่ที่จะได้มีการด าเนินการจัดท าเป็น
ข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ง 
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ประธาน ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงถึงสาเหตุที่ท าให้วุฒิศักดิ์มียอดขายลดลงในช่วงที่เข้าไปบริหารกิจการ
ของวุฒิศักดิ์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการโฆษณาส าหรับธุรกิจซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงาม ซึ่งการ
ถูกจ ากัดขอบเขตในการโฆษณาเป็นเหตุผลส าคัญข้อหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในขณะนั้น 
นายพรศักดิ์ ฮ้อสิริมานนท์(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้ 
1) เหตุใดยังไม่ขายกิจการของวุฒิศักดิ์  
2) ขอให้แจ้งแผนธุรกิจของ EFORL ในส่วนของเครื่องมือแพทย์ 
3) กรณีบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ฝ่ายบริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ตอบค าถามตามล าดับดังนี้  
1) ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทใช้ความพยายามทุกวิธีในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ

ความงามและการพิจารณาขายกิจการของวุฒิศักดิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายที่จะด าเนินการอยู่ แต่เนื่องจากการท ารายการซื้อขายกิจการนั้นจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการติดต่อเจรจาไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วทันที 

2) แผนธุรกิจเครื่องมือแพทย์ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยู่ตลอด จากปัจจุบันบริษัทมีการ
ด าเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่าย และต่อมามีการพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ และจะมีการ
เพ่ิมธุรกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการซ่ึงมีการชี้แจงไว้ในแบบ 56 -1 และจะมีความ
ชัดเจนมากข้ึนในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมีการร่วมมือกับผู้ผลิตในต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านโรงงานในประเทศจะร่วมกับบริษัทจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพ่ือท าธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์
บางรายการซึ่งถือว่าเป็นรายการส าคัญของประเทศ โดยจะเป็นการผลิตเครื่องมือหลักท่ี
สามารถผลิตได้เองในประเทศโดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าของแบรนด์ในต่างประเทศ 

3) กรณีบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากมีการส่งงบการเงินล่าช้า สืบเนื่องจากบริษัทต้อง
จัดท างบการเงินรวมโดยน างบการเงินของบริษัทย่อยมา Consolidate  ด้วย ซ่ึงฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการ พยายามติดตามด าเนินการเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว   

นายพรศักดิ์ ฮ้อสิริมานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทมีแผนเพิ่มธุรกิจอ่ืนหรือไม่ในอนาคต 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ส าหรับแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นจะพัฒนาและ
ขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้เติบโตยิ่งขึ้น เนื่องจากหากจะพิจารณาเปลี่ยนธุรกิจใหม่ที่ไม่มีความ
ช านาญก็ถือเป็นความเสี่ยงของบริษัท อีกท้ังต้องมีเงินทุน และเร่งแก้ไขปัญหาให้บริษัทกลับมามี
ฐานะการเงินทีด่ี  แต่อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี  ใช้เงินทุนไม่มากนักและ
อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท าได้ และเห็นว่ามีอนาคตมี
ประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะมีการน ามาพิจารณาด าเนินการ 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 
2561 วุฒิศักดิ์มีสาขาทั้งหมดก่ีสาขา และสุดท้ายจะมีสาขาที่ยังเป็นของวุฒิศักดิ์กี่สาขา  
ประธาน เชิญ ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต ตอบค าถาม 
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ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต กล่าวสวัสดีและแนะน าตัวต่อที่ประชุม และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ประมาณ 1 
เดือนเศษ โดยได้รับมอบหมายให้บริหารกิจการของวุฒิศักดิ์และตรวจสอบปัญหาต่างๆ ของวุฒิ
ศักดิ์ว่ามีปัญหาใดบ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า วุฒิ
ศักดิ์ยังอยู่ในภาวะสถานการณ์ที่สามารถแก้ไขได้ อีกทั้ง มีการหารือกับทีมบริหารชุดปัจจุบันแล้ว
เห็นว่าวุฒิศักดิ์ยังมีแผนธุรกิจที่จะสามารถด าเนินงานต่อไปได้ในอนาคต และขอตอบค าถามท่านผู้
ถือหุ้น เรื่องจ านวนสาขาของวุฒิศักดิ์ จ านวนสาขาของวุฒิศักดิ์จากเดิมประมาณ 120 สาขา 
ในช่วงปลายปี 2560 มีการขายแฟรนไชส์โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ จ านวน 55 สาขา และ
เนื่องจากวุฒิศักดิ์ประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไม่สามารถจ่าย
เงินเดือนให้แก่พนักงานได้ เป็นเหตุให้พนักงานลาออกจ านวนมาก ซึ่งรวมทั้งแพทย์และพนักงาน
สาขา จนท าให้ขาดพนักงานประจ าสาขา ไม่มีพนักงานประจ าสาขาจนไม่สามารถด าเนินการได้ 
จึงจ าเป็นต้องหยุดการด าเนินงานในหลายสาขา ส าหรับสาขาที่ยังด าเนินการอยู่ประมาณ 10 -20 
สาขา ซึ่งสาขาที่ยังเป็นของบริษัทอยู่ในปัจจุบันนั้น ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ศึกษารายละเอียดว่ามีสาขาไหนที่สามารถด าเนินการได้ต่อ และสามารถท าก าไรได้ต่อไป หรือ
สาขาไหนที่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็จะได้มีการพิจารณาเรื่อง
การปิดสาขาไป ในการตรวจสอบและประเมินโดยทีมงานที่มีความรู้ความความเข้าใจในธุรกิจนี้
และจะไดม้ีการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทวุฒิศักดิ์เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ผู้บริหารแจ้งว่ามีการปิดสาขา
หมายถึงการปิดสาขาถาวรหรือชั่วคราว  
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต มีทั้งส่วนที่ปิดสาขาถาวรและการปิดสาขาชั่วคราวเนื่องจากไม่มี
พนักงานประจ าสาขาจึงมีความจ าเป็นต้องปิดสาขาชั่วคราว 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การปิดสาขาต้องมีการตั้งส ารองการปิด
สาขา และสาขาที่ปิดท าการชั่วคราวนั้นมีการด าเนินการอย่างไรกับผู้ให้เช่าพ้ืนที่ และยังคงมี
ค่าใช้จ่ายอยู่จะต้องมีการตั้งส ารองส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 
ม.ร .ว.  ศศิพฤนท์ จันทรทัต  ยั งคงมีสัญญาอยู่และมีการ เจรจากับเจ้าของ พ้ืนที่ เ พ่ือ
ประคับประคองในส่วนนี้อยู่ ยังคงใช้สิทธิการเช่าพื้นที่อยู่ 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผู้สอบบัญชี ช่วงปลายปี 2560 
มีการท าสัญญาขายแฟรนไชส์ไปแล้ว เหตุใดจึงไม่มีการบันทึกบัญชีในงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) การท าสัญญาแฟรนไชส์ช่วงปลายปี 2560 มีเพียงการรับ
เงินล่วงหน้าแต่ยังไม่มีการโอนสิทธิและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน จึงไม่มีการบันทึก
บัญชีในงบการเงิน 
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นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีการรับเงินมาแล้วจะมีการบันทึกบัญชี
ในไตรมาส 1/2561 หรือไม่ 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) ต้องพิจารณารายละเอียดในแต่ละสัญญาเป็นรายสัญญา
เนื่องจากสัญญา  2 กลุ่ม มีรายละเอียดที่ต่างกันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จึงต้องพิจารณาใน
รายละเอียดว่าสัญญาฉบับใดสามารถบันทึกบัญชีได้หรือไม่เป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้เนื่องจากการท า
สัญญาแฟรนไชส์เป็นข้อมูลรายละเอียดของบริษัท ขอให้บริษัทพิจารณาว่าสามารถชี้แจงได้
หรือไม่ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญามีความถูกต้องครบถ้วนก็จะมีการบันทึก
บัญชีในไตรมาส 1/2561 
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในช่วงปลายปี 2560 มีรายการรับเงินมัดจ าจากการ
ท าสัญญาและรายการท าสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์จะปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1/2561  
หลังจากเข้ารับต าแหน่งและเข้าตรวจสอบรายละเอียดปัญหา ๆ ต่างในวุฒิศักดิ์รวมถึงการสอบ
ทานรายละเอียดสัญญาแฟรนไชส์ในเบื้องต้นพบว่า สัญญาดังกล่าวยังไม่เรียบร้อยในหลายส่วน 
อาจต้องมีการพิจารณาทบทวนเจรจากับคู่สัญญาใหม่อีกครั้ง  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ผู้บริหารของวุฒิศักดิ์แจ้งว่าจะมี
การบันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561  แต่ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าสัญญายังไม่ถูกต้องครบถ้วน กรณี
ดังกล่าวผู้สอบบัญชีจะให้มีการบันทึกบัญชีในไตรมาส 1/2561  ได้หรือไม ่
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ในฐานะผู้บริหารของวุฒิศักดิ์ขอเรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าส าหรับ
รายละเอียดและวิธีการด าเนินการเรื่องสัญญาแฟรนไชส์ขอให้ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมกับผู้สอบ
บัญชีท าหน้าที่พิจารณาด าเนินการให้มีความชัดเจนเพ่ิมขึ้น โดยขอยืนยันว่าปัจจุบันทีมบริหารอยู่
ระหว่างเร่งด าเนินการในส่วนนี้ เพ่ือให้บริษัทสามารถจัดท างบการเงินไตรมาส 1/2561 ได้ทัน
ตามก าหนด 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติม 
ในงบการเงินกรณีมีการขายทรัพย์สินไปจ านวน 480 ล้าน เมื่อหักหนี้แล้วยังมีส่วนที่เหลืออีก
ประมาณ 40 ล้านบาทตามหลักการทางบัญชีถือว่ามีก าไรถูกต้องหรือไม่ 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) หากพิจารณาโดยไม่ค านึงถึงเงื่อนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ก็
อาจถือได้ว่ามีก าไร แต่อย่างไรก็ต้องมีการพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาให้มีความชัดเจน
ก่อนที่จะสามารถลงรายละเอียดได้  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ผู้สอบบัญชียกตัวอย่างการท า
รายการดังกล่าวว่าต้องมีการบันทึกบัญชีอย่างไรและผลจากการท ารายการจะเป็นอย่างไร  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เนื่องจากการชี้แจงเรื่องนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท า
งบการเงินไตรมาส 1/2561 จึงเกรงว่าการให้รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายใน
ซึ่งเป็นข้อห้ามเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้ชิดกับวันที่บริษัทจะต้องเปิดเผยงบการเงินตาม
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เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากรายละเอียดค าถามซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามหากต้องชี้แจง
รายละเอียดจะถือว่าเข้าเกณฑ์ข้อห้ามดังกล่าว  
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอสอบถามหลักการทางบัญชี 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ตามหลักการทางบัญชีการท ารายการดังกล่าวต้องมีการบันทึกบัญชี
ในไตรมาสที่ 1/2561 แต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) อยากให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือ
หุ้นทราบและเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงยังไม่พิจารณาขายกิจการของวุฒิศักดิ์  เนื่องจากเห็นว่า
หลังจากมีการขายแฟรนไชส์ออกไปแล้วกิจการของวุฒิศักดิ์ซึ่งมีสาขาอยู่เพียงไม่กี่สาขานั้น ผล
ประกอบการของวุฒิศักดิ์จะไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างเป็นสาระส าคัญแล้ว 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ หากพิจารณาสถานการณ์ ณ วันนี้ จะเห็นว่าโอกาสแนวโน้มจะมี
ผลกระทบน้อยลงหรือลดลงแล้ว แต่ไม่อาจประมาณการได้ว่าในรายละเอียดผลการด าเนินงาน
สุดท้ายแล้วจะส่งผลอย่างไร หากแต่เพียงพิจารณาลักษณะแนวโน้มก็อาจจะลดลงแต่ไม่อาจ
สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพ่ิมทุนจากการ
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทมีแผนที่จะน าไปช าระหนี้เป็นหลักหรือน าไปใช้เพ่ือ
ขยายธุรกิจของบริษัท 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ รายละเอียดแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนบริษัทมีการชี้แจงในรูปแบบ
สารสนเทศและแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ซึ่งรายละเอียดเพ่ิมเติมจะได้มีการ
ชี้แจงในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  บริษัทจะส่งออกหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4  
พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ มีการน าข้อมูลรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ผู้บริหารสรุปเกี่ยวกับเรื่องสถานะทาง
การเงินหนี้สินระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับวุฒิศักดิ์ เช่น จ านวนหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบัน
การเงินซึ่งกู้ยืมมาเพ่ือซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์และภาระหนี้ที่วุฒิ
ศักดิ์ยังคงค้างบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560  
1) บริษัทมีหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินประมาณ 680 ล้านบาท จากเดิมบริษัทกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินมาจ านวน 1,400 ล้านบาท  
2) วุฒิศักดิ์ (โดย บริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จ ากัด) มีหนี้คงค้าง 1,000 ล้านบาท  
3) บริษัทมีเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์ จ านวน 1,776 ล้านบาท มีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนครบถ้วนแล้ว 
นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเมื่อปี 2557 ในการท ารายการซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ มีค่า
ความนิยม (Goodwill) จ านวน 2,259 ล้านบาท ในช่วงปี 2559 -2560 มีการตั้งด้อยค่าค่าความ
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นิยมตามหลักความระมัดระวังของผู้สอบบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ค่าความนิยมของวุฒิศักดิ์
สุทธิจ านวน 86 ล้านบาท 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนและการตั้งด้อยค่าค่า
ความนิยมดังกล่าวหากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทางบัญชีสามารถกลับรายการมาเป็น
รายรับได้หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ในส่วนของเงินลงทุนเนื่องจากมีการตั้งด้อยค่าไว้ครบตามจ านวนแล้ว
หากผลการด าเนินงานดีขึ้นสามารถพิจารณากลับรายการทางบัญชีรับรู้เป็นก าไรได้  ส าหรับค่า
ความนิยม (Goodwill) เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจง  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีการตั้งด้อยค่า
แล้วมีเงื่อนไขใดบ้างท่ีจะสามารถกลับรายการรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทได้ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เช่น กรณีขายกิจการของวุฒิศักดิ์ ไม่ว่าจะขายได้ในราคาใดสามารถ
บันทึกรับรู้เป็นรายได้และเป็นก าไรได้ทั้งจ านวน โดยไม่ต้องมีผลขาดทุนอีกแล้ว เนื่องจากมีการตั้ง
ด้อยค่าไว้ครบทั้งจ านวนแล้วตามหลักการทางบัญชี ขายได้ต้องบันทึกเงินสดรับจากการขาย
ทรัพย์สิน แต่หากบริษัทยังตั้งด้อยค่าไว้ไม่ครบจ านวน 1,776 ล้านบาท หากบริษัทขายกิจการ 
วุฒิศักดิ์ได้ต่ ากว่า 1,776 ล้านบาท  ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากส่วนต่างนั้นอีก เช่น หากบริษัทตั้ง
ด้อยค่าเงินลงทุนไว้ เพียง 1,000 ล้านบาท  เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะเหลืออีก 776 ล้านบาท 
หากขายได้ 500 ล้าน ต้องบันทึกขาดทุนอีก 200 ล้านบาท เนื่องจากมีการบันทึกผลขาดทุนไว้
แล้วล่วงหน้าครบจ านวนแล้ว หากมีการขายกิจการต่อจากนี้ไปสามารถบันทึกรับรู้รายได้และก าไร
ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะขายได้จ านวนเท่าใด 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (ผู้สอบบัญชี) การตั้งด้อยค่าค่าความนิยม (Goodwill) นั้นไม่สามารถ
กลับรายการได้ แต่หากเป็นส่วนของเครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิการขายแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ หากในอนาคตวุฒิศักดิ์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นก็อาจพิจารณากลับรายการได้ 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยจ านวน 1,776 ล้านบาท  และมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนเต็มทั้งจ านวนแล้ว แต่ในหมายเหตุ
ประกอบงบซึ่งมีตัวเลขสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) จ านวน 
50.17% ตามหลักการคือเมื่อ ถือหุ้นเกิน 50% ต้องจัดท างบการเงินรวมต้องน าผลการด าเนินงาน
ของ WCIH มาConsolidate ด้วย ซ่ึงในปีก่อนผู้บริหารชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าจะพยายามหาแนว
ทางการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WCIH เพ่ือมิให้ WCIH มีฐานะเป็นบริษัทย่อยและเพ่ือไม่ต้องน า
ผลประกอบการของ WCIH มาจัดท างบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากจะกระทบงบการเงินของ
บริษัท  จึงขอสอบถามว่าการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนตามที่ผู้บริหารชี้แจงนั้นเป็นผลของการ
ด าเนินการเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นแล้วใช่หรือไม่ 
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นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ขอเรียนชี้แจงว่าการขายเงินลงทุนกับการพิจารณาตั้งด้อยค่าเงิน
ลงทุนเป็นคนละส่วน คือ 1) การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไม่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง เป็นเพียง
หลักการตามมาตรฐานบัญชี เป็นหลัก (Conservative) เป็นหลักความระมัดระวังซึ่งผู้สอบบัญชี
พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินลงทุนซึ่งบริษัทลงทุนไปในกิจการของวุฒิศักดิ์ซึ่งมีผลขาดทุนจ านวนมาก 
บริษัทมีแนวโน้มอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนนั้นคืน จึงพิจารณาตั้งส ารองเงินลงทุนไว้ทั้งจ านวน 
2) สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิม 50.17% เนื่องจากยังไม่มี
การขายออกไป หากบริษัทพิจารณาขายหุ้น WCIH ทั้งหมดจ านวน 50.17% คือการขายกิจการ
ขายเงินลงทุน ไม่ว่าจะขายได้เท่าใดสามารถบันทึกเป็นรายได้เป็นก าไรได้ทั้งหมด  
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เงินให้กู้ยืมระหว่างกันจ านวน 1,000 ล้านบาท 
จ านวนยอดหนี้ดังกล่าวเป็นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ มีการตั้งรองหนี้ส่วนนี้หรือไม่ และบริษัทคาด
ว่าจะมีโอกาสได้รับช าระคืนหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ จ านวนหนี้เงินกู้ไม่ได้เพ่ิมขึ้นและยังไม่มีการพิจารณาตั้งส ารองหนี้
สงสัยจะสูญ แต่อย่างใด ส าหรับการรับช าระคืนนั้น วุฒิศักดิ์อยู่ระหว่างการปรับแผนธุรกิจรวมถึง
แผนการช าระหนี้ให้แก่บริษัทด้วย 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเรื่องธุรกิจเครื่องแพทย์ 
เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 ยอดขายลดลงค่อนข้างมาก ผู้บริหารมีความเห็นและมี
แผนการด าเนินงานในปีนี้อย่างไรบ้างและคิดว่าผลประกอบการจะกลับมาเท่ากับปี 2559 ได้
หรือไม ่
ประธาน เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลมีการประกาศใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ใหม่ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่จึงอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง เนื่องจากมีการก าหนดบทลงโทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา เช่น รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-biding เป็นต้น เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงไตร
มาส 4 ปี 2560 สะดุดและชะงักไปจนถึงช่วงงบประมาณใหม่ของรัฐบาล ซึ่งเป็นช่วงไตรมาส 4 
ของปี 2560 จนกระทั่งมีการหารือแนวทางการปฏิบัติไปยังส านักงานกฤษฎีกา และหน่วยงาน
หลักเช่นกระทรวงสาธารณสุข และมีข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามปกติ   
 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปกติ
ผู้บริหารคาดว่าผลประกอบการจะเพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัวได้หรือไม่หรือเป็นเพียงยอดขายตามปกติ
เท่ากับปี 2559 
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ประธาน คาดว่าอาจจะเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ไม่ต่ ากว่า 10% และสามารถด าเนินการได้เร็วขึ้น ซึ่ง
หากมีงบประมาณใหม่ ในปี 2561  บริษัทจะสามารถด าเนินการได้และสามารถบันทึกรับรู้รายได้
ของบริษัทในปีนี้ได้ 
นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ยอดขาย 3 พันล้านบาท ตามที่ท่าน
ผู้บริหารแจ้งนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงไหน 
ประธาน เป้ายอดขาย 3 พันล้านนั้น เป็นเป้ายอดขายภายใน 3 ปี ซึ่งจะพยายามท าให้ได้เฉพาะ
ยอดขายจากเครื่องมือทางการแพทย์ 
ประธาน แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ใน
ลักษณะสื่อวีดีทัศน์ (VDO) เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอยืม
วิดีทัศน์ (VDO) ได้จากนางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 8830871 ต่อ 212  
ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12:20 น. 
 

 
ลงชื่อ_____________________________ประธานที่ประชุม 

  (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
  ประธานกรรมการบริษัท 
 




