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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2561 

ของ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
เลขที ่219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต         ประธานกรรมการ, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายมนัส     แจ่มเวหา  กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล  กรรมการอิสระ 
4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ 

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

นายโกศล วรฤทธินภา   กรรมการ 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด  

ที่ปรึกษากฎหมาย 
คุณสนทยา น้อยเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมายพรธิดาและธีรพล 

จ ากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
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ก่อนเริ่มประชุม  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น
ทราบดังนี้ 

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 พุ่มพฤกษ ์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 และ วาระที่ 2 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ 

4.2 วาระที่ 3 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

5)  หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง และส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
เสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 4 
หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่
ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพ่ือทางบริษัท จะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวบันทึกลงรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงในวาระท่ีเข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะน าจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ 

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท 
โดยน าไปหย่อนในกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียง ณ จุดตรวจเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม  

 นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงมอบหมายให้นางสาวชลธชิา    
พุ่มพฤกษ์  (พิธีกร) แจ้งจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นต่อที่ประชุม นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ จึงแจ้งต่อที่ประชุม
ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 102 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,474,886,930 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
จ านวน 56 ราย รวมจ านวนหุน้ได้ 3,481,154,587 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ านวน 158 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
5,956,041,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.9750 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่
จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 16,108,289,826 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธาน
ที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและ 
 ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นายปรีชา นันท์นฤมิต แจ้งตอ่ที่ประชุมเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และอ านาจกรรมการ ดังนี้ 

ตามที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
เรื่องการเพิ่มกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทและการเพ่ิมเติมระเบียบวาระการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2561 เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการมีมติเรื่องส าคัญ 3 
เรื่องคือ  

1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทจากเดิมจ านวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพ่ิมจ านวน 1 ท่าน คือ           
นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์  

2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อจ านวน
กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ 

3) อนุมัติให้เสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2561 โดยอนุมัติให้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมอีก 2 วาระ จากเดิม 4 วาระ รวมเป็น 6 วาระ 
แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากจากนายธีรวุทธิ์ ปาง
วิรุฬห์รักข์  ซึ่งแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วันนี้ เวลา 8.00 น. บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่
11/2561  เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในเรื่องส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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1)    รับทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ของนายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   

2)    แต่งตั้งผม นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ ให้รักษาการต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยให้มีผลตั้งแตว่ันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

3)    แต่งตั้งนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัท แทน  
 นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของนายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์  แล้วเสร็จเป็นต้นไป 

4) เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
จากเดิม ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายปรีชา นันท์นฤมิต นายธีรวุทธิ์   
ปางวิรุฬห์รักข์ นายโกศล วรฤทธินภา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของ
บริษัท เปลี่ยนเป็น ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายปรีชา นันท์นฤมิต  นาย
โกศล วรฤทธินภา นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท โดยให้มีผลวันที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  แล้ว
เสร็จเป็นต้นไป 

5) ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 ซึ่งอนุมัติให้เสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จ านวน 2 วาระ คือ 1) เรื่องการเสนอแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมและ 2) เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ ด้วยเหตุผลตามที่เรียนชี้แจงข้างต้น  

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 11/2561 ซึ่งมีการประชุมเมื่อเวลา 08.00 น. 
วันนี้  (วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย  
และขอเริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามระเบียบวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 228,062,767.05 บาท จากเดิม 

1,597,429,865.55 บาท เป็นจ านวน 1,369,367,098.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญท่ี
ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 3,040,836,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ประธาน สืบเนื่องจากปี 2560 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 7,508,303,444 หุ้น  
เพ่ือรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  จ านวน 4,596,920,476 ในอัตรา
จัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(EFORL-W3) จ านวน 1,379,076,143 โดยจัดสรรให้แก่ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ (EFORL-W4)  จ านวน 1,532,306,825 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพ่ิม
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ทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 แตเ่นื่องจากในปี 2560 บริษัทขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
เพียงร้อยละ 50 .41 ดั งนั้นปัจจุบันบริษัทจึ งมีหุ้ นสามัญที่ ยั ง ไม่ ได้จ าหน่ายจ านวน 
3,040,836,894 หุ้น และเนื่องจากบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดในวาระต่อไป  

   จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,597,429,865.55 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,369,367,098.50 บาท 

   โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 3,040,836,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.075 
บาทต่อหุ้น และเพ่ือให้เป็นตามกฎหมายบริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 1,369,367,098.50 บาท  
(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) 
แบ่งออกเป็น       : 18,258,227,980 หุ้น  
(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ     : 0.075 บาท 
โดยแยกออกเป็น     :  
หุ้นสามัญ      : 18,258,227,980 หุ้น 
(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ      : ( - ) หุ้น 
นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนลดทุนและการแก้ไขหนั งสือบริคณห์ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสารและหรือค าขอจดทะเบียนให้เป็นตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามค าสั่งค าแนะน าของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ จึงขอเสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
พิจารณามอบหมายให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
ลดทุนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ตามรายละเอียดข้างต้น ตามท่ีเสนอ 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี ้
1) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 แต่เหตุ
ใดบริษัทไม่น าเสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
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2) เหตุใดจึงแจ้งยกเลิกเรื่องซึ่งจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมขอให้ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเพ่ือทราบด้วย  
3) ขอสอบถามรายละเอียดเรื่องการเพ่ิมทุนตั้งแต่วาระนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความ
ต่อเนื่องกันและเป็นเรื่องที่ต้องใช้มติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ประธาน ตอบข้อซักถามตามล าดับดังนี้  
1) เหตุผลที่บริษัทไม่น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุม

พิจารณารับรองนั้น เนื่องจากฝ่ายจัดการมีข้อจ ากัด เรื่องเวลา เนื่องจากเป็นการจัดประชุม
ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน แต่บริษัทมีความจ าเป็นต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ทันตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  จึงไม่สามารถน าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองในครั้งนี้ได้  

2) เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกการเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้  จ านวน 2 วาระคือ 
1) ยกเลิกการเพ่ิมวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทจากเดิมจ านวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน  
2) ยกเลิกการเพ่ิมวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากจากคุณธีรวุทธิ์ ปาง
วิรุฬห์รักข์  ซึ่งแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วันนี้ เวลา 8.00 น. บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที ่11/2561  เป็นกรณพิีเศษด้วยความจ าเป็นเร่งด่วน และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในเรื่องส าคัญ คือ 
1) รับทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ของนายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   
2) แต่งตั้งผม นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ ให้รักษาการต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
3) แต่งตั้งคุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของ
บริษัท แทน คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จเป็นต้นไป 4) 
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
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ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และข้อ 30 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมซึ่งลาออกก่อนครบวาระ และมีอ านาจ
การก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 จึงมีมติยกเลิก
เรื่องซ่ึงจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมในวันนี้  

3) ส าหรับรายละเอียดเรื่องการเพ่ิมทุนนั้น ขออนุญาตชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นสืบเนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจซึ่งเกิดจากบริษัทประสบปัญหามีผล
การด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2560 ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ 131.42 ล้านบาท บริษัทจึง
ต้องด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการ
เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท และมีความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินงานรวมถึงการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจการแพทย์และ
ธุรกิจความงาม  รายละเอียดการเพ่ิมทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) 
และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมใน
วาระท่ี 2  

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เหตุใดจึงไม่พิจารณาออกหุ้นเพ่ิมทุนและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แต่พิจารณาออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาที่
ต่ ามาแม้ว่าจะไม่ใช่ราคาต่ ากว่าตลาด 
ประธาน เนื่องจากบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และบริษัทมีวัตถุประสงค์จะใช้
เงินเพ่ิมทุนเพ่ือการขยายธุรกิจด้วย และเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและ
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนั้น จะท าให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจ านวนที่ต้องการอย่างแน่นอน
ภายในระยะเวลาอันสั้น  อีกท้ังเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนทั้ง 5 ราย จะเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพที่จะ
สามารถส่งเสริมบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์และความงาม เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์การท างานในบริษัทที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจความงาม 
รวมทั้งธุรกิจที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้  ส าหรับวิธีการก าหนด
ราคาเสนอขายใช้วิธีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที่ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนไว้ชัดเจนในราคา 0.040 บาทต่อหุ้น  ซึ่งราคาตลาด เท่ากับ 0.040 บาทต่อหุ้น เป็น
ราคาถัวเฉลี่ยระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 ทั้งนี ้ในระหว่างวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 หุ้นของบริษัทถูกข้ึนเครื่องหมาย SP เป็นเวลา 13 วันท าการซื้อ
ขาย เนื่องจากบริษัทส่งงบการเงินล่าช้า บริษัทจึงได้ค านวณย้อนไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 เพ่ือให้ครบ 15 วันท าการซื้อขายก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ เป็นวิธีการก าหนด
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ราคาตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน แต่อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแผนการเพิ่มทุนโดยค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทและผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นส าคัญ 
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามจ านวนทุนช าระแล้วของบริษัท ณ  
ปัจจุบัน  
ประธาน ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 1,208,121,736.95 บาท 
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้ 

         1. การเพ่ิมทุนครั้งนี้ส่งผลกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไรบ้าง 
2. ในฐานะผู้ถือหุ้นขอเสนอให้บริษัทพิจารณาการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 
และบุคคลในวงจ ากัดด้วย   

          ประธาน ตอบค าถามดังนี้ 
1. การเพ่ิมทุนครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) และไม่กระทบด้าน

ส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ แต่จะส่งผล
ต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) เนื่องจากมีการเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 50 แต่การ
เพ่ิมทุนครั้งนี้จะท าให้บริษัทมีเงินทุนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา และขยายธุรกิจ เพื่อสร้างผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อมูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์
ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลก าไร 

2. การเพ่ิมทุนในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องเสนอขายและจัดสรร
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  ตามที่เรียนชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นข้างต้น ซึ่งก่อนการน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทพิจารณาด าเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  ดังนั้น
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนการเพ่ิมทุนโดยการออกและ
เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เพ่ือลดปัญหาสภาพคล่องและขยายธุรกิจสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าหากการเพ่ิม
ทุนครั้งนี้ส าเร็จและส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมีผลการด าเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงทันที อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจและจ าเป็นต้อง
ใช้เงินทุนจ านวนมากและจะมีแผนการเพ่ิมทุนจะพิจารณาการออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือเดิมเป็นล าดับแรก 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
ครั้งนี้ มีการก าหนด ระยะเวลาในการห้ามขายหุ้น (Silent Period) หรือไม่ 
ประธาน การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่กลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทุกรายตกลงจะไม่
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ด้วยความสมัครใจ  
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(Voluntary Lock-up)  นับตั้งแต่วันที่หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีการตกลงไว้ในบันทึกข้อตกลงระหว่างนักลงทุนทุกรายกับบริษัท  
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  พิจารณารายละเอียดสารสนเทศ
เอกสารประกอบการประชุมแล้ว เห็นว่าวาระท่ี 1 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนเป็นรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการตามกฎหมายเท่านั้น  จึงเห็นว่าควรมีการซักถามหารือกันในวาระที่ 2 
วาระท่ี 3 และวาระที่ 4 ตามล าดับวาระไป ทั้งนี้เห็นด้วยกับการเพ่ิมทุนโดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดครั้งนี้ และเสนอให้มีการพิจารณาด าเนินการประชุมไปตามวาระ  
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มเปิดประชุม จ านวน 35 ราย รวมเป็นจ านวน 560,563,389 หุ้น ท าให้มีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 193 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 6,516,604,906 หุ้น 
จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจาณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการมอบ
อ านาจดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 228,062,767.05 
บาท จากเดิม 1,597,429,865.55 บาท เป็นจ านวน 1,369,367,098.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 3,040,836,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท อนุมัติ
การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัท 
และการมอบอ านาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จ านวน 6,507,914,704 เสียง  ไม่เห็น
ด้วย 356,869 เสียง งดออกเสียง 8,333,333 เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็น
ด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.7064 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุน
จดทะเบียนจ านวน 1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 

ประธาน  เนื่องจากปัจจุบันบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจซึ่งเกิดจากบริษัทประสบปัญหามี
ผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 - 2560 โดยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (614.45) 
ล้านบาท และ (1,163.11) ล้านบาท ตามล าดับ ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ 131.42 ล้านบาท บริษัทจึงต้องด าเนินการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท  
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คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  จ านวน 5 ราย คือ 1) นายวิชัย ทองแตง 2) 
ดร.ชาคริต ศึกษากิจ 3) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 4) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ 5) นายเกรียง
ไกร ฏิระวณิชย์กุล ในราคาหุ้นละ 0.040 บาท มูลค่ารวม 644,331,593.04 บาท และน าหุ้น
สามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ไม่
เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาหมายถึง ราคาซื้อ
ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง  7-15 วัน ท าการก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.040 บาท  โดยราคาเสนอขายเกิดจากการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมจากฐานะทางการเงินของบริษัท ราคาตลาดในปัจจุบัน และ ผลจากการเจรจาต่อรอง
กับผู้ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา 
(Price Dilution) และไม่กระทบด้านส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวงจ ากัดในครั้งนี้จะส่งผลต่อสิทธิในการ
ออกเสียง (Control Dilution) แต่ เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท และมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการ
ด าเนินงานรวมถึงการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจการแพทย์และธุรกิจความงาม  
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2561 
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการมี
ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เหตุผลความจ าเป็นการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ เป็นผลจากการด าเนินงาน
ขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ 131.42 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมเท่ากับ (95.56) ล้านบาท 

 เหตุผลการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในครั้ง
นี้จะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทได้โดยเร็ว เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มนักลงทุน
แล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพสามารถส่งเสริมบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับ
การแพทย์และอ านวยประโยชน์ให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทได้เนื่องจาก
กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งท าธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์โดยตรง 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนทั้ง 5 ราย จะเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพที่จะ
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สามารถส่งเสริมบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์และความงาม เนื่องจากเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์การท างานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจ
ความงาม รวมทั้งธุรกิจที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้ เช่น ธุรกิจ
การผลิตเครื่องส าอางและอาหารเสริม  รายละเอียดข้อมูลนักลงทุนทั้ง 5 ราย และ สารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
หนังสือเชิญประชุม ล าดับที่ 2 หัวข้อ 2 ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขาย ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 วัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามัญและจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามัญและจัดสรรให้กับบุคคลใน
วงจ ากัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย
ทั้งหมดอย่างเป็นระบบด้วยการสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์จากกลุ่มนักลงทุนใหม่ ซึ่งมีความรู้
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเป็นผู้ประสบความส าเร็จในธุรกิจดังกล่าวมาแล้ว 
โดยยังคงมุ่งหวังเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เดิมของบริษัทเป็นหลักคือ ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวกับความงาม 

 ความเป็นไปได้แผนการใช้เงินเพ่ิมทุน 
 คณะกรรมการบริษัทมีแผนการใช้ เงินเพ่ิมทุนครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนเพ่ือการปรับ

โครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้ 
 ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ : บริษัทมีแผนจะเพ่ิมสินค้าใหม่และขยายการเติบโตจากตัวแทนจ าหน่ายไปสู่

การผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการ โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง และขยาย
ธุรกิจในส่วนนี้ประมาณ 200 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนจะใช้เงินลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็นต้นไป 

 ธุรกิจความงาม : บริษัทมีแผนสู่ธุรกิจสถาบันความงามอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ ได้แก่ การท า  
โรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม การสร้างสาขาแบบ one stop shop การปรับปรุงสาขาให้ตรงกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค การเพ่ิมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสินค้าใหม่ๆ การขยายสาขาในระบบ 
Franchise ให้ครอบคลุมในกลุ่มตลาดเป้าหมายมากขึ้น โดยคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนและเงินทุน
หมุนเวียนในส่วนนี้ ประมาณ 444 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนในส่วนนี้ภายในไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 2561 เป็นต้นไป  

 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้
บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น เป็นที่น่าเชื่อถือต่อ คู่ค้า และ ผู้ถือหุ้น  ลดความเสี่ยงจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทจะต่ ากว่าศูนย์  และท าให้บริษัทมีเงินทุนปรับปรุงพัฒนา และขยายธุรกิจ เพ่ือสร้าง
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ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อมูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการ  ได้รับ
ประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลก าไร 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก   
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
1,208,121,736.95 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 
2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.075 บาท และพิจารณามีมติมอบอ านาจให้ประธานกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน
เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด รวมทั้งมีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจา
ท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็น
เกี่ยวกับออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
ค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) การน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ (4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด  

  และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 2,577,488,835.45 บาท  
  (สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)  

  แบ่งออกเป็น       : 34,366,517,806 หุ้น   
  (สามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกหุ้น)  
  มูลค่าหุ้นละ     : 0.075 บาท  
  โดยแยกออกเป็น      :   
  หุ้นสามัญ       : 34,366,517,806 หุ้น   
  (สามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกหุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ     : ( - ) หุ้น  

และเพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจจ าเป็นต้องแก้ไข
ถ้อยค าหรือข้อความในเอกสารและหรือค าขอจดทะเบียนให้เป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตาม
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ค าสั่งค าแนะน าของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเสนอให้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่น าเสนอ
ข้างต้น  
นอกจากนีข้อเรียนชี้แจงแผนการขยายธุรกิจของบริษัทเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
ของการเพ่ิมทุนจดทะเบียนครั้งนี้  ดังมีรายละเอียดนี้ 
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ จากประสบการณ์การท าธุรกิจเครื่องมือแพทย์เป็นเวลากว่า 30 ปี  ธุรกิจ
ของบริษัทไม่เคยมีผลขาดทุน บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานมาโดยตลอด แต่ในช่วง ปี 2559 
และปี 2560 บริษัทประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุน ซึ่งเกิดจากการเข้าลงทุนในธุรกิจ
ความงาม บริษัทในฐานะบริษัทแม่จงึต้องสนับสนุนเงินทุน โดยให้กู้ยืมเงินจนกระทั่งมีภาระใน
ฐานะเจ้าหนี้บริษัทย่อย ประมาณ 1,000 ล้านบาท อีกทั้ง WCIH มีภาระหนี้ค้างช าระกับสถาบัน
การเงินอ่ืนด้วย  แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเพ่ือท าให้ธุรกิจกิจเติบโตและแข็งแกร่ง 
โดยไม่เคยหยุดนิ่ง โดยบริษัทมีแผนจะเพ่ิมธุรกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการควบคู่กับ 
Partner ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ ส าหรับใช้กับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งบริษัทประสบความส าเร็จและได้รับ
รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การผลิตซอฟแวร์ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น 
โดยที่ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นที่ขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น และตั้งเป้ายอดขายไว้ว่าภายใน 3 ปี 
เฉพาะธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะพยายามให้มียอดขายถึง 3,000 ล้านบาท  
ส าหรับธุรกิจด้านความงาม ซึ่งมคีวามผิดพลาดจากการบริหารในช่วงเวลาที่ผ่านมาท าให้ฝ่าย
บริหารทราบถึงสาเหตุปัญหาในการท าธุรกิจด้านความงาม และคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจปรับรูปแบบการขายและบริการโดย การปรับธุรกิจความงาม
แบบครบวงจร การเพ่ิมการท าศัลยกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ตามทีเ่รียนแจ้งต่อที่ประชุมก่อนเริ่มประชุม
แล้วว่าบริษัทเชิญกรรมการผู้บริหารของบริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) และบริษัท วุฒิ
ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (WCIG)  มาร่วมประชุมในวันนี้เพื่อชี้แจงแผนธุรกิจของกลุ่มวุฒิ
ศักดิ์ ต่อที่ประชุมจึงขอเชิญคุณชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการบริษัท WCIH ชี้แจงแผนธุรกิจ
ด้านความงามต่อที่ประชุม 
นายชลิต สถิตย์ทอง (ประธานกรรมการบริษัท WCIH ) ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันของ  WCIH รวมถึง WCIG อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับโครงสร้างของวุฒิศักดิ์ใหม่อีกครั้ง  โดยการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งปัจจุบันมีภาระหนี้อยู่กับ
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บริษัทแม่ สถาบันการเงิน และกองทุนรวม  และปรับโครงสร้างธุรกิจใหม ่เนื่องจาก
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเห็นว่าชื่อแบรนด์วุฒิศักดิ์ยังมีมูลค่า แม้ว่าที่ผ่านมาจะมี
ข้อผิดพลาดจากการบริหารงาน คณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้ามาเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้และสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
ประธาน มอบหมายให้ ม.ร.ว.ศศิพฤณห์ จันทรทัต ประธานกรรมการบริษัท WCIG ชี้แจง
รายละเอียดแผนธุรกิจด้านความงามต่อที่ประชุม  
ม.ร.ว.ศศิพฤณห์ จันทรทัต (ประธานกรรมการบริษัท WCIG) ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 
กรณี WCIH มีแผนเพิ่มทุนเพ่ือช าระหนี้และปรับโครงสร้างธุรกิจของวุฒิศักดิ์ในอนาคต ซึ่ง
หลังจากเข้ารับต าแหน่งและปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารของวุฒิศักดิ์ มาเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
และตรวจสอบข้อมูลของวุฒิศักดิ์ เห็นว่าในอดีตวุฒิศักดิ์มีผลการด าเนินงานที่ดีมีก าไรต่อเนื่องแต่ 
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาวุฒิศักดิ์ประสบปัญหาขาดทุนซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น  
1) สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศไทยซึ่งไม่เอ้ืออ านวยกับการท าธุรกิจท าให้มียอดขาย

ลดลง  
2) ปัญหาการแข่งขันที่รุนแรง เช่น ในพ้ืนทีโ่ซนเดียวกับจะมีคลินิกเสริมความอยู่จ านวนมาก 

เป็นเหตุให้มีการกระจายกลุ่มลูกค้า ไปยังคลินิกคู่แข่ง ซึ่งหัวใจส าคัญของธุรกิจวุฒิศักดิ์คือ
การมีแพทย์อยู่ประจ าคลินิกประจ าสาขา เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้า  แตเ่มื่อวุฒิศักดิ์ประสบ
ปัญหาขาดทุน แพทย์จึงลาออกไปเปิดคลินิกเอง หรือลาออกไปท างานให้คลินิกคู่แข่ง  

3) การบริหารจัดการภายในของวุฒิศักดิ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่สามารถควบคุมกิจการที่มี
ลักษณะเป็นกิจการสาขาจ านวนมากถึง 120 สาขา ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่มากเกินไปส าหรับ
การบริหารควบคุมแบบในอดีต ซึ่งต้องยอมรับว่าควบคุมได้ไม่ดีมากนัก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้วุฒิศักดิ์มีผลการด าเนินงานขาดทุน แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีความเห็นว่าชื่อแบรนด์วุฒิศักดิ์ เป็นแบรนด์ที่ยังมีมูลค่า เนื่องจาก
ชื่อวุฒิศักดิ์ เป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งฝ่ายบริหารมีแนวความคิดจะใช้แบรนด์วุฒิศักดิ์ 
ซ่ึงมีคนรู้จักจ านวนมากโดยแพร่หลาย เป็นแนวความคิดหลักในการก าหนดแผนธุรกิจให้บริษัท
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจที่ใช้ชื่อแบรนด์วุฒิศักดิ์ และฝ่ายบริหารได้ร่วมหารือกับกลุ่มนัก
ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนกับบริษัทแล้ว กลุ่มนักลงทุนมีความเห็นตรงกันว่าธุรกิจของวุฒิศักดิ์ต้องมี
แผนการด าเนินงานที่สามารถรักษามูลค่าแบรนด์และสามารถเพ่ิมมูลค่าแบรนด์ได้ เช่น วิธีการ
การกระจายสาขาโดยใช้ชื่อแบรนด์ให้มีครบทุกพ้ืนทีโ่ดยการเพิ่มจ านวนสาขาให้มากกว่า 120 
สาขา ด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่และการขยายธุรกิจโดยการเพ่ิมการบริการความงาม
ให้ครบวงจรเต็มรูปแบบ 
ส าหรับแผนธุรกิจในเบื้องต้นที่จะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันนี้ มี 3 ส่วนคือ 
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1) Surgery Hospital ธุรกิจด้านโรงพยาบาลศัลยกรรมระดับ High-End จะด าเนินการโดย
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงทางด้านศัลยกรรมจากประเทศเกาหลีใต้ โดยมีแผนการ
ให้บริการท าศัลยกรรม เริ่มจากการท าศัลยกรรม (Plastic Surgery ) ในโรงพยาบาลศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถท าให้ชื่อแบรนด์วุฒิศักดิ์มีความน่าสนใจมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
โดยมีการเจรจากับทีมแพทย์คนไทย 2 ทีม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม มีความรู้ความ  
สามารถสูงและสนใจจะมาร่วมงานกับวุฒิศักดิ์  และโรงพยาบาลในเกาหลีใต้มาเจรจาการท า
ธุรกิจกับวุฒิศักดิ์ ซึ่งเดิมแพทย์เกาหลีใตม้ีวิธีการบริการโดยให้คนไทยไปท าศัลยกรรมทีป่ระเทศ
เกาหลีใต ้ปัจจุบันแพทย์เกาหลีใต้มีแผนจะเข้ามาให้ค าปรึกษาการให้บริการในประเทศไทยแต่
ด้วยประเด็นเรื่องข้อจ ากัดทางกฎหมาย จึงไม่สามารถท าได้  ดังนั้นฝ่ายบริหารศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการของคนที่ต้องการท าศัลยกรรมแล้วเห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่มีความต้องการ
จะท าศัลยกรรมโดยใช้ Know-how ของแพทย์เกาหลีใต้ แต่ไม่สามารถไปรับบริการที่เกาหลีใต้ได้
จึงเป็นที่มาของการร่วมเจรจาระหว่างวุฒิศักดิ์กับแพทย์เกาหลีใตซ้ึ่งต้องการหาพันธมิตรในการท า
ธุรกิจร่วมกัน โดยการจัดตั้งศูนย์บริการความงาม/โรงพยาบาลศัลยกรรม 2 แห่ง คือ ถนนสุขุมวิท 
และถนนสีลม จะมีการจัดตั้งศูนย์บริการการตกแต่ง การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
คาดว่าจะใช้เงินทุนในส่วนนี้ประมาณ 100 ล้านบาท 
2) Beauty Clinic คลินิกความงาม ซึ่งปัจจุบันมีการขายแฟรนไชส์ไปแล้ว จ านวน 55 สาขา 
ส าหรับแผนธุรกิจคลินิกความงามในอนาคตจะมีการปรับปรุงรูปแบบโดยเริ่มจากการลดขนาด
พ้ืนที่ลงแต่เพ่ิมการบริการให้ครบรูปแบบมากขึ้น จะมีการออกแบบสาขารวมถึงการให้บริการใน
รูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น จะเพ่ิมธุรกิจใหม่คือ Anti-
Aging เพ่ือให้มีการบริการที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะให้มีคลินิกทั้งหมดไม่เกิน 50 สาขา และมี
หมอประจ าทุกสาขาเนื่องจากคู่แข่งมีความพร้อมในด้านบุคคลากรที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง วุฒิศักดิ์ก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มาตรฐานในระดับเดียวกันกับคู่แข่ง โดยให้มีสาขาใน
กรุงเทพมหานคร 20 สาขา  และต่างจังหวัดในพ้ืนทีจ่ังหวัดใหญ่ๆ  อีก 30 สาขา เป็นต้น  
3) Cosmetic ธุรกิจเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  เนื่องจากแบรนด์วุฒิศักดิ์เป็น  
แบรนด์ที่ยังมีมูลค่า จึงเห็นว่าการใช้ชื่อแบรนด์/โลโก้ของวุฒิศักดิ์ ติดบนสลากสินค้าท่ีเป็น
เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์เสริมความงามอ่ืน เช่น อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ Anti-Aging โดยขายผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เริ่มจากการขายหน้าร้านของวุฒิศักดิ์ และเน้นขายผ่านช่องทางอ่ืน เช่น Modern 
Trade  Online ให้มากข้ึน  ซ่ึงเแบรนด์วุฒิศักดิ์เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว หากมีแผนการตลาดที่ดี เชื่อว่า
จะมียอดขายที่ดีสามารถท ารายไดจ้ากส่วนแบ่งรายได้ที่เหมาะสมให้แก่วุฒิศักดิ์ได้  และมี
แผนการปรับรูปแบบโดยการขายแฟรนไชส์ให้มีสาขาแฟรนส์ไชส์ซึ่งเป็นสถานเสริมความงามโดย
ไม่มีแพทย์ เช่น เป็นลักษณะร้านท าผม ร้านเสริมสวย ร้านท าเล็บ ให้มีจ านวน 500 แห่งทั่ว
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ประเทศ  โดยแต่ละสาขาใช้เงินทุนประมาณ 1.2 ล้านบาท และมีแผนการด าเนินงานให้ผู้ซื้อ 
แฟรนไชส์สามารถคืนทุนได้ภายใน 2 ปี    
กล่าวโดยสรุปผู้บริหารชุดปัจจุบันของวุฒิศักดิ์มีแผนธุรกิจมีแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจโดย
จะใช้ชื่อแบรนด์วุฒิศักดิ์ที่เชื่อว่ายังมีมูลค่าสามารถท าประโยชน์ให้วุฒิศักดิ์ได้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต  
ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมทุนกับบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ครั้งนี้ มี
แนวคิดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับแผนธุรกิจของวุฒิศักดิต์ามที่เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น 
และจะเข้ามาช่วยเริ่มด าเนินการตามกรอบการด าเนินงานตามแผนธุรกิจข้างต้น อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายบริหาร มีการเจรจาหารือกับกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่มเกี่ยวกับแผนธุรกิจของวุฒิศักดิ์ ซึ่งทุก
กลุ่มมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่เหตุผลที่บริษัทและวุฒิศักดิ์ พิจารณาเลือกกลุ่มนัก
ลงทุนกลุ่มนี้เพราะพิจารณาจากคุณสมบัติของนักลงทุนซึ่งเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมสนับสนับสนุนให้
การท าธุรกิจตามแผนข้างต้นประสบความส าเร็จได้  
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตั้งข้อสังเกตดังนี้ 
1) กรณีวุฒิศักดิ์ขายแฟรนไชส์ ซึ่งถือเป็นการท ารายการที่ส าคัญมาก มีการเปิดตัว Presenter 
แต่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบข่าวสารและข้อมูลที่ชัดเจนจากบริษัท  
2) แผนการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นขอเสนอให้บริษัทเพ่ิมการขายเครื่องมือทันตกรรมด้วย 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ดีมีอนาคตและเห็นด้วยกับแผนการผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือจ าหน่าย
เอง 
3) ตามแผนธุรกิจด้านความงามไม่เห็นด้วยกับแผนการตั้งโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างท าได้ยาก อีกทั้งการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางนั้น ต้องใช้
เวลานาน และขอแสดงความคิดเห็นว่าในการร่วมทุนกับกลุ่มนักลงทุนในวงจ ากัดครั้งนี้ เห็นว่า
กลุม่นักลงทุนสามารถส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ทั้งส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์และ
ธุรกิจด้านความงาม เช่น คุณวิชัย ทองแตง ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลหลายแห่ง ฝ่ายบริหาร
ควรมีการเจรจากับผู้ลงทุนใหม่เพ่ือโอกาสในการเตรียมทีมแพทย์เฉพาะทางมาร่วมท างานกับวุฒิ
ศักดิ์ เพ่ือให้บริการในส่วนของการท าศัลยกรรม ในพ้ืนที่สาขาเดิมที่มีอยู่เพียงแค่ตกแต่งใหม่ เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน จากการส ารวจกิจการสาขาของวุฒิศักดิ์ในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ามี
พนักงานจ านวนหลายคนต่อสาขาซ่ึงเมื่อเทียบกับจ านวนลูกค้าในแต่ละสาขาเห็นว่าปัญหาผล
ขาดทุนส่วนหนึ่งเกิดจากจ านวนคนมากกว่าปริมาณงาน  จึงเสนอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน และขอให้ฝ่ายบริหารของวุฒิศักดิ์ พิจารณาเรื่องท าเลที่ตั้งเป็น
ส าคัญ  
อย่างไรก็ตามเห็นด้วยกับการการเพ่ิมทุนครั้งนี้  เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มบุคคลในวงจ ากัดท่ีจะเข้า
มาร่วมทุนเป็นผู้มีศักยภาพสามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทได้ และขอเสนอแนะให้บริษัทจัด
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งานแถลงข่าวเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานเพ่ือให้บริษัทมีข่าวสารที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นัก
ลงทุน  
ประธาน กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ 
ม.ร.ว. ศศิพฤณห์ จันทรทัต (ประธานกรรมการบริษัท WCIG) กล่าวขอบคุณส าหรับ
ข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นเรื่องการอบรมบุคคลากรแพทย์เป็นการด าเนินการที่ต้องใช้เวลานั้น 
ขอเรียนชี้แจงว่าแผนธุรกิจของวุฒิศักดิ์ในปัจจุบันมีนโยบายด าเนินการโดยเร็ว เช่น การสร้างทีม
แพทย์ การสรรหาบุคคลากรทางการแพทย์จะใช้วิธีสรรหาคนท างานที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วมา
ท างาน และจะเร่งด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นตามแผนการด าเนินงานของ
บริษัทโดยเร็ว ซ่ึง WCIH มีแผนการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับแผนการท าธุรกิจของวุฒิศักดิ์ในอนาคต
ด้วย 
นายวันชัย จงศรีสวัสดิ์  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม ม.ร.ว.ศศิพฤณห์ จันทรทัต ดังนี้  
กรณวีุฒิศักดิ์ขายแฟรนไชส์ให้แก่บุคคลอ่ืน 2 กลุ่ม  แต่เนื่องจากท่านผู้บริหารมีแผนธุรกิจโดยจะ
รักษามูลค่าแบรนด์ของวุฒิศักดิ์ไว้ แต่โดยส่วนตัวเข้าใจว่าการขายแฟรนไชส์ดังกล่าวจะส่งผล
กระทบกับชื่อแบรนด์ของวุฒิศักดิ์ จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันฝ่ายบริหารแนวทางการด าเนินการ
อย่างไร และมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์ 
ม.ร.ว.ศศิพฤณห์ จันทรทัต (ประธานกรรมการบริษัท WCIG) เนื่องจากสัญญาแฟรนไชส์ซึ่งวุฒิ
ศักดิ์ตกลงท ากับบุคคลอ่ืน 2  กลุ่มยังไม่เรียบร้อย ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในหลายๆ ส่วนและได้
เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 
ที่ผ่านมาแล้วว่า ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขใน
สัญญาทั้งหมดและพยายามเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันเพ่ือให้เกิดมีข้อสรุปที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด  
ซึ่งตามที่ท่านผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตว่าการท าสัญญาแฟรนส์ไชส์ให้แก่บุคคลอ่ืน 2  กลุ่มดังกล่าว จะ
มีประเด็นใด ๆ ที่อาจจะไม่ถูกต้องนั้น ฝ่ายบริหารจะพยายามเจรจาให้มีข้อสรุปที่ดีและถูกต้อง
ร่วมกัน แตส่่วนใดที่ไม่สามารถตกลงกันได้และเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารก็จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและ
เหมาะสมแม้ว่าท้ายที่สุดอาจจ าเป็นต้องด าเนินคดีก็คงจ าเป็นต้องด าเนินการ  
นายวันชัย จงศรีสวัสดิ์  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) คาดว่าการด าเนินการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ
เมื่อใด 
ม.ร.ว.ศศิพฤณห์ จันทรทัต (ประธานกรรมการบริษัท WCIG) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2561  
ว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ต้ังข้อสังเกตและเสนอความคิดเห็นดังนี้ 
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จากการศึกษาข้อมูลของวุฒิศักดิ์ก่อนเข้าร่วมประชุม ท าให้ทราบข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ
ศักดิ์ในประเด็นต่าง ๆ และขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเรื่องการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลของวุฒิศักดิ์ ณ ปัจจุบัน 

1. จ านวนสาขาท่ีเปิดท าการในปัจจุบันวุฒิศักดิ์มีอยู่น้อยมาก และมีแพทย์ประจ าเพียงบางสาขา
เท่านั้น ส่วนสาขาท่ีไม่มีแพทย์ก็จะเป็นลักษณะการขายเครื่องส าอาง ขายผลิตภัณฑ์ และ
ให้บริการท าทรีตเม้นท์  
2. การขายแฟรนไชส์ จ านวน 55 สาขา ซ่ึงเป็นสาขาที่มีผลประกอบการที่ดี อีกท้ังมีปัญหาจาก
การขายแฟรนไชส์ ในหลายประเด็น เช่น สัญญาเป็นธรรมหรือไม่ มีการตกลงท าสัญญาโดยมี
การประกันก าไรสุทธิ จ านวน 17 ล้านบาท ในขณะที่วุฒิศักดิ์มีผลการด าเนินงานขาดทุน  
3. ปัญหาอื่นๆ อีกหลายประเด็น เช่น ปัญหาขาดสภาพคล่อง วุฒิศักดิ์มีปัญหาค้างจ่ายค่าเช่า
พ้ืนที่ ค้างจ่ายเงินเดือนพนักงาน ค้างจ่ายเงินเดือนแพทย์ ท าให้พนักงานและแพทย์ลาออก 
โดยเฉพาะแพทย์ซึ่งถือเป็นบุคลากรส าคัญ ซึ่งลาออกแล้วไปเปิดคลินิกเอง  และท่ีส าคัญคือไป
ท างานคลินิกคู่แข่งแทน ซึ่งก็เข้าใจว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันก าลังใช้ความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเต็มที ่ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูลรายสาขาของวุฒิศักดิ์ เห็นว่าหากเป็น
สาขาที่ตั้งอยู่บนท าเลที่ดีก็สามารถสร้างรายได้จนมีก าไรได้ แม้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็น
ลูกค้าระดับกลาง  ดังนั้นจึงเห็นว่าการเลือกท าเลในการตั้งสาขาท่ีดีเป็นเรื่องส าคัญ ในขณะที่
คลินิกคู่แข่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงมีก าลังซื้อมากกว่า คลินิกดังกล่าวจึง
ไมไ่ด้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจมากนัก 
อย่างไรก็ตามงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561 มีก าไรประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากการรับรู้รายได้จากการขายแฟรนไชส์  ซึ่งสัญญายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งในปี 2559 
บริษัทขาดทุนประมาณ 614 ล้านบาท ปี 2560 ขาดทุน 1,163 ล้านบาท ส าหรับไตรมาสที่ 
1/2561  มีก าไรถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น 

2) การเพ่ิมทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงการเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จะท าให้บริษัทมเีงินทุนเข้ามาจ านวน 644 ล้านบาท และบริษัทมีแผนการ
ใช้เงินเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. เพ่ือการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ จ านวน 200 ล้านบาท และ 
2. เพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจด้านความงาม ประมาณ 444 ล้านบาท โดยการตั้งสถาบันความงาม
ครบวงจรเต็มรูปแบบ เช่น การท า โรงพยาบาลศัลยกรรมความ ท าธุรกิจเครื่องส าอาง 
(Cosmetic) และใช้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยบางส่วน  
ทั้งนี้เนือ่งจากบริษัทขาดสภาพคล่อง จึงเห็นด้วยกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ โดยการ 
ชักชวนนักลงทุนทั้ง 5 รายเข้ามาช่วยและร่วมสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจเห็นว่าเป็นการด าเนินการที่
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ดีและถูกต้องแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน งบการเงินรวมของบริษัทขาดทุน แม้ว่างบเฉพาะของบริษัท 
จะก าไรก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามขอเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุน
ครั้งนี้โดยขอให้พิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมด้วย   
นางสาวณัฎฐณิชสา อัครรัฐธัญสิน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้บริษัทเน้นท าธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์ให้มคีวามแข็งแกร่งเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเป็นธุรกิจทีบ่ริษัทมีความเชี่ยวชาญ แทนที่จะ
ลงทุนในธุรกิจความงามซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ  ในปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุเน้นการรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทควรเน้นสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจเครื่องมือ
ควบคู่ไปกับการน าธุรกิจความงามเข้าไปสู่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องเพ่ิมทุน ไม่เห็นด้วยกับแผน
ธุรกิจที่จะต้องลงทุนเพ่ิมในการตั้งสาขาอีกสาขาละกว่าล้านบาท  ขอเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาการด าเนินงานโดยวิธีการน าธุรกิจความงามไปสู่โรงพยาบาล ปัจจุบันเศรษฐกิจส าหรับ
กลุ่มรากหญ้ายังมีปัญหา จึงไม่ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับรากหญ้า ควรเน้นกลุ่มที่มีก าลัง
ซื้อเพ่ือความงามได้ ขอให้ความเห็นว่าไม่ควรกระจายการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ถนัด โดยความเห็น
ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการลงทุนในธุรกิจความงาม เนื่องจากผู้บริหารไม่มีความถนัดไม่มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจ อย่างไรก็ตามขอให้คณะกรรมการบริษัทใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 
นายอัฐพล อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้ 
เห็นว่าการเพ่ิมทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.040 บาท 
แม้เป็นราคาที่ต่ ามาก แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนประกอบกับเห็นว่า
กลุ่มนักลงทุนกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ก็เห็นด้วยกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเข้าใจได้
ว่าเป็นการเพ่ิมทุนเชิงกลยุทธ์  และได้ติดตามข่าวฟังบทสัมภาษณ์ของคุณวิชัย ทองแตง แล้วขอ
สอบถามว่าคุณวิชัย ทองแตง จะเข้ามาถือหุ้นโดยส่วนตัวไม่เข้ามาเป็นกรรมการไม่เข้ามาร่วม
บริหารและ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (BDMS) ใช่หรือไม่
และการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนใหม่ซึ่งเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพ่ิมทุนในนี้ เป็นเพียงการลงทุนอย่าง
เดียวใช่หรือไม่ นักลงทุนจะไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารใช่หรือไม่  อย่างไรก็ตามขอตั้ง
ขอสังเกตเพ่ิมเติมว่าหากบริษัทพิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 
0.040 บาท ต่อหุ้น นั้น คิดว่าจะสามารถระดมทุนได้มากกว่า 644 ล้านบาท  
อีกท้ังจากการติดตามข่าวสารเรื่องแผนการเข้าลงทุนของกลุ่มนักลงทุนใหม่ว่าเป็นการลงทุน
เชิงกลยุทธ์เพื่อท าธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทแต่จะไม่เข้ามาร่วมบริหารไม่เข้ามาเป็นกรรมการ  
นั้นโดยส่วนตัวจึงเกิดความสับสนว่าแท้จริงแล้วบริษัทมีแผนการด าเนินการเรื่องการเพ่ิมทุนครั้งนี้
เป็นอย่างไรขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 
แพทย์หญิงวรีรัตน์ ยมจินดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นดังนี้ 
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1) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเห็นว่าบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) มีการบริหารงานที่ดี 
ส าหรับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ แตส่ าหรับธุรกิจของวุฒิศักดิ์ขอให้ผู้บริหารพิจารณาทบทวนว่าที่
ผ่านมาบริหารผิดพลาดอย่างไรบ้าง 
2) เห็นด้วยกับความเห็นของ ม.ร.ว.ศศิพฤณห์ จันทรทัต เรื่องมูลค่าแบรนด์ของวุฒิศักดิ์ (Brand 
Value)  แต่ปัจจุบันรายได้ลดลงจนกระท าให้มูลค่าแบรนด์ถูกด้อยค่าลงเรื่อยๆ แต่ภายใต้แบรนด์
วุฒิศักดิ์ มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการยังสามารถขายได้อยู่  จึงขอเสนอความคิดเห็นให้
ผู้บริหารพิจารณาทบทวนการก าหนด Product Positioning ใหม ่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่  
โดยเน้นกลุ่มตลาดที่สูงขึ้นและยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ในราคาทีเ่หมาะสม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า    
แบรนด์อีกครั้ง 
3) เห็นด้วยกับความเห็นของว่าที่ร้อยตรีนคร แสงนิล ส าหรับความคิดเห็นเรื่องการเลือกท าเลที่
สาขาที่ดีเป็นเรื่องส าคัญในการท าธุรกิจของวุฒิศักดิ์ 
4) กรณีการขายแฟรนไชส์ของวุฒิศักดิ์ ขอแสดงความคิดเห็นว่าผู้บริหารต้องแก้ปัญหาเรื่องผล
การด าเนินงานขาดทุนให้ได้ก่อน แล้วจึงพิจารณาเรื่องการขายแฟรนไชส์  
5) เห็นด้วยกับนายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธ์กุล ในประเด็นเรื่องการสร้างบุคคลากรทางการแพทย์
นั้นต้องใช้เวลานาน 
6) เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ถือหุ้นท่านอ่ืนๆ เรื่องการเพ่ิมทุนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และบุคคลในวงจ ากัด  
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธ์กุล  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพ่ิมเติมดังนี้ 
นักลงทุนกลุ่มใหม่มีเงื่อนไขเรื่องสัดส่วนกรรมการหรือไม่ มีแผนการบริหารร่วมกันอย่างไร 
ประธาน รับทราบข้อเสนอแนะและกล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกท่านและ
ชี้แจงตอบค าถามผู้ถือหุ้นดังนี้ 
ประธาน  กรณคีุณวิชัย ทองแตง เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทเป็นการลงทุนฐานะส่วนตัว และไม่ได้
เข้ามาบริหารด้วยตัวเองแต่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ค าปรึกษาเรื่องการท า
ธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นหลักการทั่วไปของการบริหารงาน แต่คุณวิชัย ทองแตง มีข้อเสนอจะส่ง
บุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมี 
กรรมการ ทั้งหมด 6 คน ทั้งนี้ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่ากลุ่มนักลงทุนทั้ง 5 ราย แต่ละคนมีความ
เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทได้   
และส าหรับกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการเสนอขายหุ่นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น 
ขอเรียนชี้แจงว่าตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องบริษัทไม่สามารถด าเนินการเรื่องการเพิ่ม
ทุนโดยเสนขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าหากในอนาคตบริษัทมี
ความจ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรเสนอขาย
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หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นล าดับแรกในราคาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เป็นส าคัญ 
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอสอบถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) นักลงทุนทั้ง 5 รายซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นให้มีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ ตกลงที่จะเข้าจองซื้อหุ้นที่บริษัทเสนอขายแน่นอนหรือไม่ 
2) เนื่องจากเห็นว่านักลงทุนทั้ง 5 ราย เป็นกรรมการผู้บริหารในบริษัทซึ่งท าธุรกิจเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลและองค์กรต่างๆ จ านวนมาก และจะเข้ามาร่วมบริหารงานกับบริษัทเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทนั้น  การท ารายการต่างๆเพ่ือการท าธุรกิจของบริษัทต่อจากนี้ไปจะถือ
เป็นรายการเก่ียวโยงหรือไม่  
ประธาน ตอบค าถามดังนี้ 
1. กลุ่มนักลงทุนทั้ง 5 รายตกลงเข้าลงทุนกับบริษัทแน่นอนและการเพ่ิมทุนครั้งนี้บริษัทมี
แผนการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น   
2. หากมีการท ารายการใดๆ ที่จะถือเป็นรายการเก่ียวโยงก็จะมีการพิจารณาด าเนินการกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องทั้งหมดเช่นการเปิดเผยข้อมูลเป็นต้น 
จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจาณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการมอบ
อ านาจดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 
บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท  และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และมี
มติมอบอ านาจด าเนินการตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จ านวน 6,495,621,804 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 2,321,869 เสียง งดออกเสียง 18,661,233 เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียง
ของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.6780 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 3 อนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  (Pr ivate 

Placement) 

 ประธาน  ต่อเนื่องจากการประชุมวาระ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
1,208,121,736.95 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 
2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 0.075 บาท เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
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จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาหุ้นละ 0.040 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 644,331,593.04 
บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (ประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558) โดย
ราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วัน
ท าการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.040 บาท 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  จ านวน 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้  
 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ราคาเสนอขาย  

(บาท/หุ้น) 

ยอดเงินรวม 

)บาท(  

1 นายวิชัย ทองแตง 7,308,289,826 0.040  292,331,593.04 

2 ดร.ชาครติ ศึกษากิจ 4,000,000,000 0.040 160,000,000.00 

3 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 2,400,000,000 0.040 96,000,000.00 

4 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 1,600,000,000 0.040 64,000,000.00 

5 นายเกรียงไกร ฏริะวณิชย์กุล 800,000,000 0.040 32,000,000.00 

 รวมท้ังสิ้น  16,108,289,826  0.040 644,331,593.04 

ซึ่งการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาท่ีเท่ากับ
ราคาตลาดโดยการก าหนดราคาเกิดจากการเจรจาต่อรองกับกลุ่มนักลงทุน และคณะกรรมการ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว ทั้งนี ้เมื่อค านึงถึงข้อจ ากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ของบริษัท ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนเพ่ือให้บริษัท
ได้รับเงินทุนตามจ านวนที่ต้องการอย่างแน่นอนภายในระยะเวลาอันสั้นนั้นจะเป็นการยาก และ
เมื่อหลังจากการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนเสร็จสิ้นแล้วกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) เนื่องจากไม่มีนักลงทุนท่านใดหรือบุคคลตาม
มาตรา 258 ที่ได้รับหุ้นข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Trigger Point)  

 เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ทั้ง 5 รายจะเป็นพันธมิตรที่มี
ศักยภาพที่จะสามารถส่งเสริมบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์และความงาม 
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์การท างานในบริษัทที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
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การแพทย์ ธุรกิจความงาม รวมทั้งธุรกิจที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความ
แข็งแกร่งได้ เช่น ธุรกิจการผลิตเครื่องส าอางและอาหารเสริม   
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 
นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มี
อ านาจด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตลอดจนแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ อ านาจดังกล่าวรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเงื่อนไขท่ีจ าเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ 
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน การ
ก าหนดระยะเวลาจองซื้อและการช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการ
ต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพ่ือให้การออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส าเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า 
ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การเพ่ิมทุนครั้งนี้จะได้เงินมาจ านวน 644  
ล้านบาท จะใช้ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์จ านวน 200 ล้านบาท และใช้ในธุรกิจความงาม 444  
ล้านบาท จ านวนเงินดังกล่าวจะเพียงพอส าหรับแผนธุรกิจที่ผู้บริหารแจ้งแผนธุรกิจหรือไม่  
ประธาน ในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ในเบื้องต้นจะใช้เงินทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท  
ส าหรับธุรกิจความงามนั้น ตามที่ฝ่ายบริหารเรียนชี้แจงแล้วข้างต้นว่าWCIH มีแผนการเพ่ิมทุน 
เพ่ือระดมทุนมารองรับการท าธุรกิจตามแผนธุรกิจที่น าเสนอข้างต้น 
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การเพ่ิมทุนของ WCIH  ซ่ึง WCIH เป็น 
บริษัทย่อยของบริษัทเมื่อมีการเพิ่มทุนใน WCIH บริษัทก็ต้องลงทุนเพ่ิมลงไปใน WCIH อีก   

  ซึ่งบริษัทก็ต้องระดมทุนเพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนใน WCIH  ซึ่งอาจจะมีการเพ่ิมทุนโดยเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยที่ราคาสูงกว่า0.040 บาท ต่อหุ้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุนของบริษัทโดยออก Warrant ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนาราคา 0.040 
บาทต่อหุ้น เพ่ือเป็นการชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

  นอกจากนี้ในส่วนของวุฒิศักดิ์ขอแนะน าให้ฝ่ายบริหารงดการแจกของขวัญของที่ระลึกให้แก่
นักข่าวในงานเปิดตัวสินค้าหรือการจัดการแถลงข่าวใดๆ ก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีผลการ
ด าเนินงานที่ขาดทุนอยู่จึงควรลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  
ประธาน รับทราบและขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นบริษัทจะรับไปพิจารณาตามท่ีผู้
ถือหุ้นเสนอ  
จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือเสนอ  
ขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือเสนอขาย ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement)  จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

 
ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ราคาเสนอขาย 

(บาท/หุ้น) 

ยอดเงินรวม 

)บาท(  

1 นายวิชัย ทองแตง 7,308,289,826 0.040  292,331,593.04 

2 ดร. ชาคริต ศึกษากจิ 4,000,000,000 0.040 160,000,000.00 

3 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 2,400,000,000 0.040 96,000,000.00 

4 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 1,600,000,000 0.040 64,000,000.00 

5 นายเกรียงไกร ฏริะวณิชย์กุล 800,000,000 0.040 32,000,000.00 

 รวมท้ังสิ้น  16,108,289,826   0.040 644,331,593.04  

และอนุมัตมิอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน  
6,362,134,604เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน 146,136,869 เสียง งดออกเสียงจ านวน 8,333,433  
เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 97.6296 ของจ านวน 
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 4        พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม  

  นายอัฐพล อรุณวุฒิพงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี ้
1) ตามท่ีผู้บริหารของ WCIH ชี้แจงว่า WCIH จะเพ่ิมทุนอีกครั้ง ปัจจุบัน WCIH ด าเนินการเรื่อง
การเพ่ิมทุนถึงขั้นตอนใดและมีรายละเอียดอย่างไร และบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเดิมมี
นโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WCIH นั้น ยังคงยืนยันนโยบายการลดสัดส่วนอีกหรือไม่
อย่างไร 
2) คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ลาออกเพราะเหตุใดและจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ
บริษัทหรือไม่ 

ประธาน ส าหรับค าถามข้อ 1. ขอให้คุณชลิต สถิตย์ทอง  ประธานกรรมการบริษัท WCIH เป็น
ผู้ตอบค าถาม 
นายชลิต สถิตย์ทอง (ประธานกรรมการบริษัท WCIH ) ส าหรับแผนการเพ่ิมทุนของ WCIH 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใน
หลักการแล้ว ซ่ึงในเบื้องต้นบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) จะเพ่ิมทุนในWCIH จ านวน 
444 ล้านบาท ตามแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีการ
น าเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ 
ประธาน ตอบค าถาม ข้อที่ 2  ดังนี้ 
ข้อ 2. กรณี WCIH มีการเพิ่มทุนบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเบื้องต้นจะมีการเพ่ิมทุนใน WCIH 
จ านวน 444 ล้านบาท ตามแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน แต่จะมีการเพ่ิมทุนตามสัดส่วนหรือไม่อย่างไร
นั้นจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง 
ข้อ 3. กรณีคุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ลาออกจากทุกต าแหน่งของบริษัท เนื่องจากมีปัญหา
สุขภาพต้องใช้เวลาในการรักษาตัวจึงเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่างเต็มที่ จึงขอ
ลาออกจากทุกต าแหน่ง อย่างไรก็ตามการลาออกของคุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ผม
รักษาการต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งคุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารแทนคุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เพ่ือเข้ามาช่วยบริหารงาน
แทนอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามหลังจากการเพ่ิมทุนของบริษัทแล้วเสร็จบริษัทจะได้มีการปรับ
โครงสร้างกรรมการอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนกลุ่มใหม่จะเสนอบุคคลเพ่ือเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  2 คน ตามสัดส่วนที่ตกลงกันคือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด   

         นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) แสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
การเพ่ิมทุนครั้งนี้จะท าให้บริษัทได้รับเงินทุนจ านวน 644 ล้านบาท ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอกับการ  
ขยายธุรกิจและปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทและวุฒิศักดิ์ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องกู้ยืมจากธนาคาร
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อีก จึงเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา หุ้นละ 
0.040 บาท โดยมีสัดส่วนการซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ จะท าให้บริษัทได้รับ
เงินเพ่ิมทุนมากข้ึน 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตั้งข้อสังเกตดังนี้ 
1) การเพ่ิมทุนครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์เพียงส่วนน้อยเนื่องจากจะส่งผลกระทบท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมใน WCIH  และ WCIG ลดลง นักลงทุนรายใหม่ จ านวน 5 ราย
จะเข้ามีส่วนแบ่งในหุ้นของ WCIH และ WCIG จ านวนมากถึงครึ่งหนึ่งโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะ
ขาดทุนจากการลงทุน  
2)  ปัจจุบัน WCIH มีสถานะเป็นบริษัทย่อยจึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาด าเนินการให้ WCIH มี 
ฐานะเป็นบริษัทลูกเนื่องจากมีผลต่อการใช้อ านาจควบคุม กรณีเป็นบริษัทลูกจะสามารถควบคุม
ได้ทั้งหมด รวมถึงการจัดท างบการเงินรวมซึ่งสามารถควบคุมการด าเนินการให้ทันเวลาได้ แต่การ
มีสถานะเป็นเป็นบริษัทย่อย แม้ถือหุ้นมากว่าร้อยละ 50 แต่ก็ยังมีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนในสัดส่วนร้อย
ละ 49 ที่จะใช้สิทธิโต้แย้งท าให้การควบคุมท าได้ยากกว่า 
ประธาน การเพ่ิมทุนครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมี
ส่วนได้เสียในหุ้น WCIH และ WCIG ลดลงตามสัดส่วน   
นายชลิตย์ สถิตย์ทอง (ประธานกรรมการบริษัท WCIH) มอบหมายให้คุณสนทยา น้อยเจริญ ที่
ปรึกษากฎหมายชี้แจงผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานะระหว่างบริษัทกับ WCIH  
นายสนทยา น้อยเจริญ (ที่ปรึกษากฎหมาย) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท WCIH นั้นเป็น   
โครงสร้างเดิมตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งบริษัท WCIH  จนถึงปัจจุบัน WCIH มีสถานะเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทเนื่องจากถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งถือว่ามีอ านาจควบคุมในกรณีท่ี WCIH จะ
ด าเนินการเรื่องใดๆ ที่ต้องใช้มติที่ประชุมเป็นเสียงข้างมากก็สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ตาม
หลักการลงทุนที่ถือว่าเป็นโครงสร้างที่ดีควรจะต้องถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  เพ่ือ
คุมคะแนนเสียง ในกรณีท่ีต้องใช้มติที่ประชุมโดยต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมด เช่นการเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม
ส าหรับบริษัท WCIH ในปัจจุบันผู้ถือหุ้นมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือมีเป้าหมายที่จะท า
ให้ WCIH สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ 
ทั้งนี้ ตามที่ WCIH มีแผนการเพ่ิมทุน ซึ่งตามกฎหมาย WCIH ต้องจัดสรรหุ้นโดยให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน ซึ่งบริษัทในฐานะเป็นถือหุ้นร้อยละ 51 ต้องใช้สิทธิตามสัดส่วนก่อนหาก
ผู้ถือหุ้นเดิมรายอ่ืนๆ ในสัดส่วนร้อยละ 49 สละสิทธิไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ WCIH 
บริษัทจึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ WCIH ได้ จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึน  
ซึ่งตามแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทและกลุ่มนักลงทุนใหม่มีเป้าหมายที่ท า
ให้ธุรกิจของบริษัทและวุฒิศักดิ์มีผลการด าเนินงานที่ดขีึ้นมีก าไรและเติบโตด้วยแผนธุรกิจทีฝ่่าย
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บริหารชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นแล้ว ตลอดจนบริหารจัดการธุรกิจของวุฒิศักดิ์ ควบคุมภายใน และ
ด าเนินการด้านอ่ืนๆ เพ่ือผลักดันให้ WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้  ด้วย วิธีการ spin-off คือการที่บริษัทจดทะเบียนขายหุ้นของบริษัทย่อยต่อ
ประชาชนเพื่อเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในฐานะบริษัทแม่
จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น IPO จากบริษัทลูกได้   
ส าหรับประเด็นเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเกี่ยวกับสัดส่วนการมีส่วนได้เสียในหุ้นของ WCIG 
ผ่าน WCIH นั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้การเพ่ิมทุนครั้งนี้จะเป็นการเพ่ิมทุน
และเสนอขายให้บุคคลในวงจ ากัด ในราคา 0.040 บาท ต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นตั้งค าถามและตั้ง
ข้อสังเกตว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ าแต่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการมีส่วนได้เสียใน WCIH และ 
WCIG นั้น ซึ่งหากพิจารณาถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถประสบการณ์การท างานของกลุ่ม
นักลงทุนใหม่ทั้ง 5 รายจะเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมี
ความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถผลักดันส่งเสริมกลุ่มบริษัทให้มีการบริหารไปในทิศทางที่ดีได้  
อย่างไรกต็ามในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่า ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีแผน
ธุรกิจและพร้อมด าเนินการเพ่ือให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตและส่วนของวุฒิศักดิ์ก็พร้อมด าเนินการ
เพ่ือให้ธุรกิจมีก าไร จนกระทั่งมีคุณสมบัติที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อยู่ระหว่าง
การระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนในการท าธุรกิจ ซึ่งกระบวนการระดมทุนเพ่ิมทุนการจดทะเบียน
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ และหากกระบวนการเพิ่มทุนแล้วเสร็จบริษัทก็จะสามารถเริ่ม
ด าเนินการตามแผนธุรกิจต่อไปได้ 
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตั้งข้อสังเกตดังนี้  
1) ตามท่ีบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์โดยเพ่ิมการผลิตเครื่องมือแพทย์เอง จาก
เดิมที่บริษัทท าธุรกิจในลักษณะ Treading  ซื้อมาขายไป แต่ในการผลิตเครื่องมือแพทย์เองนั้น
ต้องมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน บริษัทมั่นใจหรือไม่ว่าผลการด าเนินงานจะดีขึ้นและโตขึ้น 
2) ตามท่ีบริษัทมีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจความงามโดยเน้นการใช้ชื่อแบรนด์ ชื่อเดิม คือ วุฒิศักดิ์ 
แต่จะปรับปรุงรูปแบบบริการ เป็น One stop service  ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และจาก
การศึกษาข้อมูลเห็นว่ามีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งท าธุรกิจด้านความงามหลายรายถือเป็น
คู่แข่งที่ส าคัญและทราบว่าบริษัทเหล่านั้นมีแผนการตลาดส าหรับธุรกิจความงาม ครอบคลุมไปถึง
ตลาดต่างประเทศด้วย  และโดยส่วนตัวไม่แน่ใจว่าแบรนด์วุฒิศักดิ์ยังเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของ
คนไทยหรือไม่ในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้บริการ จึงขอสอบถามว่ามีแผนการตลาดใน
ต่างประเทศหรือไม่ มีความมั่นใจในแผนธุรกิจหรือไม่และมีนโยบายอย่างไร 
ประธาน ตามท่ีเรียนชี้แจงแล้วข้างต้น ในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ บริษัทมีแผนจะขยายงาน
การผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจเดิมที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ 
และเหตุผลที่มั่นใจว่าการเพ่ิมการผลิตเครื่องมือแพทย์และซอฟแวร์ส าหรับใช้กับเครื่องมือแพทย์
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จะท าให้บริษัทมียอดขายมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เนื่องจากมีงบประมาณภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างอ
ยู่ตลอด 
ม.ร.ว.ศศิพฤณห์ จันทรทัต (ประธานกรรมการบริษัท WCIG) ขอยืนยันว่าแบรนด์วุฒิศักดิ์ยัง
เป็นชื่อที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ธุรกิจความงามได้อีกมาก และขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าแผน
ธุรกิจที่ชี้แจงแล้วข้างต้นนั้นไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วย 
ซึ่งปัจจุบันกิจการของวุฒิศักดิ์ในประเทศ CLMV ในรูปแบบของแฟรนไชส์นั้นจะมีการเจรจา
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจตามแผนธุรกิจใหม่ตามที่ชี้แจงข้างต้นทั้งหมด นอกจากนี้ในเบื้องต้นมีการ
เจรจากับกลุ่มคู่ค่าในตลาดจีนด้วย ซึ่งคู่ค้าในตลาดจีนต้องการน าสินค้าเครื่องส าอางของวุฒิศักดิ์
ไปขายในตลาดจีน แต่เนื่องจากปัจจุบันวุฒิศักดิ์ยังไม่มีความพร้อมในการผลิตเครื่องส าอางเพ่ือ
ส่งออกขายในประเทศจีน อย่างไรก็ตามแผนธุรกิจของวุฒิศักดิ์ตามที่ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นนั้น เป็น
แผนธุรกิจที่ครอบคลุมถึงตลาดต่างประเทศคือกลุ่ม CLMV กลุ่มตลาดจีนด้วยไม่ใช่เพียงแค่ใน
ประเทศไทย 
ปิดประชุมเวลา 12:20 น. 
 

ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 
                        (นายปรีชา นันทน์ฤมิต) 

 




