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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 
219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต  ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ 
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว  กรรมการ 
4. นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
6. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
7. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
8. นายปัญญา อยู่โต   กรรมการบริหาร 
9. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล  กรรมการบริหาร 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน 

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต  ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  
2) นายกวิน สัณฑกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
3) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด  
4) นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัทส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 



 

2 

 

5) นายวีรวัส ชูรัศม ี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัทส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ก่อนเริ่มประชุม  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมา
ขณะลงทะเบียน   

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะด าเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยนางสาวชลธิชา 
พุ่มพฤกษ์ จะเป็นผู้ท าหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ      

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

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

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

4.2) วาระที่ 8 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.3) ส าหรับวาระการประชุมที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ   

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

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิออก
เสียงในวาระท่ีเข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะน าจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
แจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ 

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดย
ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม
ที่ต้องออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 
ท่าน 

เริ่มการประชุม 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 68 ราย รวมจ านวน
หุ้นได้ 2,784,109,312 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจ านวน 39 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 18,188,239,701 หุ้น รวมทั้งสิ้น
จ านวน 107 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 20,972,349,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0974 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 32,216,851,992 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด น าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามส าเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเริ่มเปิด
ประชุม จ านวน 5 ราย รวมเป็นจ านวน 27,054,400 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 
ราย รวมเป็นจ านวน 20,999,403,413 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ เป็น
มติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2561 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด น าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามส าเนาที่ส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ เป็น
มติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 
 

วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  

ประธาน บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2561 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว โดยจัดท าใน
รูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2561 เพ่ือให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้  ผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในรอบปี 2561 ยังมีผลขาดทุน จ านวน 344 
ล้านบาท ซึ่งสาเหตุเกิดจากธุรกิจความงามยังคงมีผลการด าเนินงานขาดทุน จึงส่งผลให้มูลค่ากิจการ
ลดลงและถูกพิจารณาตั้งส ารองทางบัญชีเนื่องจากผลการด าเนินงานธุรกิจความงามยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

รายได้จากการการขายและบริการของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 2,060 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการความงามลดลงด้วย
สาเหตุดังนี้ 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 20,999,403,413 - - - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 20,999,403,413 - - - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 
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1. ธุรกิจของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์มีการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างธุรกิจจากการบริหารงานโดยบริษัท
เองเป็นรูปแบบการขายสิทธิแฟรนไชส์ ซึ่งรายได้จากการให้สิทธิ (Royalty fee) จากผู้ลงทุนบางราย
ตามสัญญาการขายสิทธิแฟรนไชส์จะสามารถรับรู้รายไดใ้นปี 2563  

2. ตลาดธุรกิจความงามมีการแข่งขันสูงต่อเนื่อง  

3. มีการปิดสาขาในพ้ืนที่ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นท าเลไม่เหมาะสม และมีการปิดสาขา
ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือลดภาระการแบกรับต้นทุน แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงแต่กลุ่มบริษัทมีก าไร
ขั้นต้นสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ มีก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น และ
กลุ่มธุรกิจความงามขาดทุนขั้นต้นลดลง 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลการด าเนินงานจากกิจการจริงๆ ดีขึ้นกว่าปีก่อนแม้ว่ารายได้จะ
เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย 

ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ  เป็นผลกระทบจากการตั้งส ารอง
ทางบัญชี เนื่องจากมีการด้อยค่า ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า ในงบการเงินรวม และในงบ
เฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเงินให้กู้ยืม ส าหรับรายละเอียดฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานโดยรวมจะขอน าเสนอในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะ
น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

ส าหรับรายละเอียดค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในปี 2561 อยู่ในรายงานประจ าปี 
(รูปเล่ม) หน้าที่ 138 ถึง 156  และรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ราย รวม
เป็นจ านวน 189,402,100 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมเป็นจ านวน 
21,188,805,513 หุ้น 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2561และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธาน บริษัทจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ 
QR Code ในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวผ่านการ
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ตรวจสอบโดย นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอน
ตัน จ ากัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปแล้ว 

โดยขอสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับปี 2561 สินทรัพย์ลดลงทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท ซึ่งในงบการเงินรวมมีการตั้งส ารองจากการด้อยค่าทางบัญชี ทั้งที่เป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตน เช่น 
เครื่องหมายการค้า จ านวน 343 ล้านบาท ค่าความนิยม จ านวน 86 ล้านบาท และทรัพย์สินถาวร
บางส่วน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจความงาม จ านวน 77 ล้านบาท ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการ มีการตั้ง
ด้อยค่าเงินลงทุนซึ่งบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจความงามในช่วง ปี 2561 จ านวน 436 ล้านบาท และมี
การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจความงามจ านวน 264 ล้านบาท 

  หนี้สินลดลงทั้งในงบการเงินรวมและงบเฉพาะของบริษัท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมี
การเพ่ิมทุนและใช้เงินเพิ่มทุนบางส่วนช าระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  

  ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ประมาณ 644 ล้านบาท ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่บริษัทอย่างเห็นได้ชัด คือท าให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง จากเดิมในปี 2560 ติดลบถึง 96 ล้านบาท  

  อีกทั้ง บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (WCIH) บริษัทย่อยของบริษัทมีการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจ านวน 870 ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 WCIH ได้รับช าระเงินเพ่ิมทุนจ านวน 439 
ล้านบาท โดยที่บริษัทลงทุนซื้อหุ้นเพ่ิมทุน WCIH จ านวน 436 ล้านบาท ท าให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นใน WCIH ร้อยละ 63.70 

รายไดร้วมในงบการเงินรวม มีรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ในปี 2561 ก าไรขั้นต้นในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากกลุ่มธุรกิจ
ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์มีก าไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อน 

ปี 2561 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 345 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุ
หลักเกิดจากบริษัทได้รับผลกระทบการตั้งส ารองทางบัญชี เนื่องจากธุรกิจความงามมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนไม่เป็นไปตามแผน งบการเงินรวม ปี 2561 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 
ได้แก่ ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้าและสินทรัพย์ถาวรบางส่วน รวมทั้งสิ้นจ านวน 505 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม รายการส ารองทางบัญชีบางรายการ ยกเว้นค่าความนิยม หากธุรกิจความงามมีผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นก็จะสามารถพิจารณากลับรายการเป็นรายได้หรือก าไรของบริษัทได้ 

งบก าไรขาดทุน ที่มีนัยส าคัญ ได้แก่  
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งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 345 ล้านบาท มาจากการตั้งส ารองทางบัญชีจากการด้อยค่า
สินทรัพย์จ านวน 505 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานขาดทุนของบริษัทย่อย  

งบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 621 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งส ารองทางบัญชี
รวมจ านวน 700 ล้านบาท หากไม่มีการตั้งด้อยค่าบริษัทจะยังคงมีก าไรจากการด าเนินงานประมาณ 
130 ล้านบาท จะเห็นได้จากบริษัทยังต้องมีภาระช าระภาษีจ านวน 49 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อยจ านวนรวม 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการตั้งส ารองเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2559 จนถึง ปี 2561 ทั้งจ านวนแล้วรวม  จ านวน 2,212 ล้านบาท ซ่ึง
หากธุรกิจความงามมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น หรือมีการขายเงินลงทุน ออกไป ก็จะมีการรับรู้ก าไร
จากเงินลงทุนหรือจากการขายเงินลงทุน 

งบกระแสเงินสดส าหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการเพ่ิมทุนเพ่ือน าใช้
ในการด าเนินงานและช าระหนี้ 

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ใน
รายงานประจ าปี 2561 และรูปเล่ม หน้าที่ 138 ถึง 156 

อย่างไรกต็ามในส่วนของธุรกิจความงาม คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันก าลังพยายามปรับ
โครงสร้างธุรกิจโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้เพ่ือให้ธุรกิจความงามมีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนต่อไป 
และในโอกาสนี้บริษัทได้เชิญผู้บริหารของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ของกลุ่มวุฒิศักดิ์มาชี้แจงแผนการด าเนินงานของกลุ่มวุฒิศักดิ์ต่อที่ประชุมในวันนี้ด้วย 

ขอเชิญคุณกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ชี้แจง
ต่อที่ประชุม 

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้น 
แนะน าตัวและชี้แจงแผนการด าเนินงานของกลุ่มวุฒิศักดิ์ ดังนี้ 

หลังจากเข้ามาร่วมงานกับคณะกรรมการชุดใหม่ของกลุ่มวุฒิศักดิ์ในฐานะที่ปรึกษาและได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มวุฒิศักดิ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
นั้น ก็เริ่มด าเนินการตามแผนธุรกิจตามที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มวุฒิศักดิ์น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 กรณีมีการเพ่ิมทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เงินเพ่ิมทุนส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนในการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจความงาม หลังจากกลุ่มวุฒิศักดิ์ได้รับช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนแล้วมีการด าเนินงานทั้งในส่วนของ
การใช้เงินเพ่ิมทุนช าระหนี้ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าและเริ่มมีการด าเนินงาน
ตามแผนธุรกิจของกลุ่มวุฒิศักดิ์ตามล าดับดังนี้ 
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ตามท่ีกลุ่มวุฒิศักดิ์มีแผนธุรกิจโดยแบ่งออก เป็น 7 กลุ่มธุรกิจซึ่งเก่ียวกับความงาม ดังนี้ 

1) High- End Surgery 2) Premium Medical Hair Salon 3) Wuttisak Clinic-Existing 4) 
Beauty Center 5) Cosmetic Product 6) Food Supplement & Functional Food และ 7)  
Academy Training ซ่ึงทั้ง 7 ธุรกิจมีแผนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ  

1) ด าเนินการตามแผนธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด  

2) ด าเนินการเรื่องการสร้างแบรนด์ ซึ่ง “Wuittsak Brand” เป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
แม้ว่าในปัจจุบันผลการด าเนินงานจะลดน้อยลงก็ตาม แต่ยังมีชื่อเสียงอยู่ โดยแผนธุรกิจมีเป้าหมาย
จะท าให้ธุรกิจของวุฒิศักดิ์เป็นธุรกิจที่รวมเกี่ยวกับเรื่องความงามทั้ง 7 ธุรกิจตามท่ีแจ้งข้างต้น  

3) ด าเนินการเพ่ิมความสามารถให้แก่บุคลากรเพ่ือรองรับการท างานตามแผนธุรกิจของบริษัท 
เนื่องจากเดิมวุฒิศักดิ์จะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการท าทรีตเม้นท์ การรักษาสิว แต่
เนื่องจากแผนธุรกิจใหม่จะเป็นการเพ่ิมธุรกิจเกี่ยวกับความงามให้มีความครบถ้วนมากขึ้น ดังนั้นการ
เพ่ิมความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลากรจึงเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารจะ
ด าเนินการโดยใช้พันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาช่วย 

4) ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ ซึ่งวุฒิศักดิ์เกิดมากจากความน่าเชื่อถือของคุณหมอวุฒิศักดิ์ 
และเติบโตมาได้ด้วยการใช้นวัตกรรมในการท าธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาวุฒิศักดิ์จะมีชื่อเสียงเรื่องการท าท
รีตเม้นท์ การรักษาสิว แต่ตามแผนธุรกิจใหม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะท าให้วุฒิศักดิ์เป็นธุรกิจ
ที่รวมเกี่ยวกับเรื่องความงาม ดังนั้นจึงต้องมีการขยายช่องทางการขายและการตลาดออกไปนอก
คลินิกด้วย  

5) ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแผนการขายและการตลาดเพ่ิมช่องทางการขาย 

ทั้ง 5 เรื่องหลักดังกล่าวเป็นสิ่งฝ่ายบริหารก าลังด าเนินการตามแผนธุรกิจทั้ง 7 ธุรกิจและขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

  ธุรกิจคลินิกวุฒิศักดิ์ ปัจจุบันคลินิกวุฒิศักดิ์ซึ่งเป็นของวุฒิศักดิ์เองมีทั้งหมด 19 สาขา  ซึ่งเดิม
สาขาที่มีอยู่ไม่สามารถเปิดบริการได้ครบเนื่องจากมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ฝ่ายบริหารชุดใหม่
เข้ามาด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 Phase ดังนี้  

Phase 1 ด าเนินการศึกษาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไข จากการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหา พบว่าปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีแพทย์ประจ าสาขา พนักงานขาดทักษะที่ดีใน
การให้บริการ สถานที่ตั้งเป็นท าเลที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการท าการตลาด เป็นต้น  

Phase 2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทราบจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจุบัน
สามารถเปิดบริการทั้ง 19 สาขา และมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง 
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Phase 3 ด าเนินการศึกษาสถานที่ พ้ืนที่ท าเลการเปิดสาขาเพ่ือพิจารณาเปิดสาขาพรีเมี่ยมใน
พ้ืนที่ใหม ่โดยเปิดสาขาอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือรองรับลูกค้าและมีกลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อมากขึ้น  
ซึ่งคาดว่าภายใน 18 เดือนนับจากนี้ ธุรกิจคลินิกน่าจะสามารถท าก าไรจากการประกอบการได้   

 ธุรกิจศัลยกรรม ตามที่มีการแจ้งแผนธุรกิจต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เรื่องวุฒิ
ศักดิ์มีการเจรจากับพันธมิตรจากเกาหลี 3 รายใหญ่ ซึ่งมีการเจรจากันมาอย่างต่อเนื่องนั้น 
ปัจจุบันทั้ง 3 รายสนใจจะร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท แต่เนื่องจากยังมีประเด็นเงื่อนไขข้อตกลง
ในการท าสัญญาหลาย ๆ ข้อซึ่งฝ่ายบริหารของวุฒิศักดิ์เห็นว่ายังไม่น่าพอใจ ประกอบกับการ
ลงทุนสร้างโรงพยาบาลศัลยกรรมตามแผนการลงทุนนั้นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากและมี
ขั้นตอนการด าเนินการที่ยุ่งยากพอสมควร ส าหรับแผนธุรกิจศัลยกรรมจึงยังต้องชะลอไว้ก่อน
เนื่องจากไม่ได้จัดเป็นแผนส าคัญล าดับแรก  

 ธุรกิจ Medical Hair Salon เป็นธุรกิจให้บริการดูแลเส้นผมในลักษณะ Medical Hair  
ปัจจุบันเจรจาเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นแพทย์แล้ว จะมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นเพ่ือท า
ธุรกิจนี้  และจะมีผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Hair Salon ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การบริการมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือการให้บริการปลูกผม  ช่วย
แก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาหนังศีรษะ อีกท้ังให้บริการด้าน Hair Salon ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีไม่ได้มี
ปัญหาหนังศีรษะ แต่เป็นการเสริมให้เส้นผมมีสุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีการดูแลคุณภาพโดย
แพทย ์รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับการดูแลเส้นผมด้วย 

 ธุรกิจคอสเมติกส์ ถือเป็นเป้าหมายและแผนส าคัญของธุรกิจ ปัจจุบันสินค้าของวุฒิศักดิ์ที่ยัง มี
วางขายอยู่ในคลินิกและขายผ่านช่องการขายเดิมมีประมาณ 60 รายการและมีสินค้าประมาณ 
15 รายการที่เป็นสินค้าขายดี ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นมายาวนาน ฝ่ายบริหารจึงมีแนวความคิดจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุง package สินค้าเดิมที่ขายดีมาขายทั้งในคลินิกและนอกคลินิก ซึ่ง
เชื่อว่าจะสามารถสร้างได้จากส่วนนี้ได้ด ี

ทั้งนี้ตามที่เรียนชี้แจงว่าส าหรับแผนธุรกิจซึ่งทีมใหม่เข้าด าเนินงานนั้นมุ่งเน้นธุรกิจคอสเมติกส์
เป็นส าคัญ จึงมีแผนจะขยายสินค้าคอสเมติกส์ ทั้งการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นท า 
skin care  เนื่องจากมีการศึกษาข้อมูลการตลาดพบว่ามีลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ skin care ซึ่งจะเริ่ม
เปิดตัวสินค้าคอสเมติกส์ในเดือนมิถุนายนปีนี้ โดยแผนการตลาดจะมีการจัดท าหนังโฆษณาโดย
ใช้ presenters จากประเทศเกาหลีและจะเริ่มท าตลาดออนไลน์ในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่ง
สินค้าคอสเมติกส์ตามที่เรียนชี้แจงข้างต้นเป็นส่วนที่วุฒิศักดิ์ด าเนินการพัฒนาและขายเอง
นอกจากนี้ยังมีแผนการตลาดในลักษณะการซื้อมาขายไป สินค้าคอสเมติกส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ของบริษัทในเครือ คือบริษัท สยามสเนล จ ากัด และผลิตภัณฑ์ท่ีดีมีคุณภาพสูง แบรนด์ SNAIL8 
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประมาณ 9 ผลิตภัณฑ์  โดยเริ่มมีการท าการตลาดจากการร่วมเป็น
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ผู้สนับสนุนงาน Miss universe Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2561 โดยแจก
ผลิตภัณฑ์ให้ Miss universe ทดลองใช้และได้รับการตอบรับค่อนข้างดี  การรีวิวและชอบ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ SNAIL8 มาก ซึ่งตอนนี้ได้รับการติดต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือให้ขายใน
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยกลุ่มวุฒิศักดิ์จะเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ SNAIL8 จะเห็นว่า
ธุรกิจคอสเมติกส์ มีโอกาสเยอะมาก 

 ธุรกิจ Food Supplement & Functional Food ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษาทดลอง 
จึงขออนุญาตน าเสนอและชี้แจงในโอกาสต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการด าเนินการเรื่องเพ่ิมความน่าเชื่อถือนั้นตามที่เรียนแจ้งข้างต้นว่ามี
ปัญหาลูกค้าที่ซื้อคอรส์ไว้ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากมีปัญหาการปิดสาขาทั้ง
ส่วนที่เป็นสาขาของวุฒิศักดิ์เองและสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ด้วยนั้น  ซึ่งจ านวนลูกค้าที่มีปัญหา
ดังกล่าวประมาณ 600 คน รวมเป็นหนี้คงค้างประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจะดูแล
รับผิดชอบลูกค้าส่วนนี้ทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนี้ แต่จะเป็นการทยอย
ด าเนินการ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนไปบริหารจัดการในส่วนอ่ืนด้วย แต่เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าก็ต้องด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว 

ส าหรับกรณีการขายสิทธิแฟรนไชน์  ซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกันอยู่ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานั้น 
เนื่องจากสาขาที่เป็นแฟรนไชส์นั้น ล้วนแต่เป็นสาขาที่ดีมีก าไร ประมาณ 50 สาขา ในช่วงที่ผ่าน
มาจึงมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันและปัจจุบันมีคู่สัญญา 1 ราย ตกลงจะไกล่เกลี่ยและร่วมท าธุรกิจ
กับวุฒิศักดิ์โดยจะเริ่มจากการซื้อสินค้าร่วมกันในปริมาณที่มากข้ึนเพ่ือลดต้นทุน เป็นต้น 

 Academy Training จะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝึกอบรมพนักงานบุคคลากรทั้งด้านการแพทย์
และไม่ใช่การแพทย์ เช่นการฝึกพนักงานท า Treatment เพ่ิมทักษะความสามารถให้มีความ
เชี่ยวชาญ สร้างความน่าเชื่อถือและเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นแผนการตลาดอีกวิธี
หนึ่ง 

จากแผนธุรกิจทั้งหมดฝ่ายบริหารเชื่อว่าภายในปี 2562 ผลการด าเนินงานของกลุ่มวุฒิศักดิ์จะ
กลับมามีก าไรเป็นที่น่าพอใจของบริษัทแม่และท่านผู้ถือหุ้น 

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตั้งข้อสังเกตแสดงความคิดเห็น และตั้ง
ค าถาม ดังนี้ 

1) ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่วุฒิศักดิ์จะท าธุรกิจศัลยกรรมโดยใช้แพทย์จากประเกาหลีมาท าศัลยกรรมใน
ประเทศไทย เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย แพทย์สภาไม่อนุญาต มีความสุ่มเสี่ยงที่ท าให้เกิด
ความผิดจากการประกอบการได้ 
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2) บริษัทควรมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่ ให้นักลงทุนทราบ 
โดยทั่วไปเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือบริษัทมีแผนการด าเนินการอย่างไรเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน 

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง  

ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะและขอชี้แจงดังนี้ ส าหรับแผนธุรกิจซึ่งกลุ่มวุฒิศักดิ์จะด าเนินการโดย
ร่วมกับพันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้ ไม่ใช่เพียงแต่การท าศัลยกรรมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ
ร่วมมือเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและKnow-how จากพันธมิตรเพ่ือมาสร้างและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Anti-Aging, Food Supplement เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนในภาพรวม
เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามด้วย เช่น การท า V-shape ปรับรูปหน้าให้ เรียวเล็กโดยไม่ต้อง
ท าศัลยกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทราบและเข้าใจดีว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแพทย์ต่างชาติไม่
สามารถเข้ามาให้บริการด้านศัลยกรรมในประเทศไทยได้ ฝ่ายบริหารศึกษาข้อมูลหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง ส าหรับธุรกิจศัลยกรรมฝ่ายบริหารมีแผนจัดตั้งศูนย์บริการความงาม
เพียง 1 สาขา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและด าเนินการโดยวิธี Reference และส่งต่อ เนื่องจากมีมี
สาขาอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่สาขาและมีความต้องการอยากใช้บริการเสริม
ความงามโดยการท าศัลยกรรมก็จะมีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและส่งต่อให้ไปรับบริการ จึงถือเป็นอีก
หนึ่งโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ 

นายภัทรพงศ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ชื่นชอบแนวทางและหลักการพัฒนาวุฒิศักดิ์ตาม
แผนธุรกิจที่ฝ่ายบริหารชี้แจงรวมทั้งเรื่องแนวทางการแก้ปัญหารับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีการ 
แสดงความเห็นด้านลบในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ในเว็บไซด์พันทิพย์ เป็นต้น  ซึ่งหากเข้าไปดูจะ
เห็นว่ามีการแสดงความเห็นต่างๆ มากมาย ดังนั้นแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าปัจจุบันตามท่ีนายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล เสนอแนะข้างต้น นอกจากนี้
ผมมีความเห็นว่าสิ่งส าคัญส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวุฒิศักดิ์คือการท า Research & 
Development : R&D และขอเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้มากที่สุดเพ่ือ
เป็นข้อมูลและประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ  

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง  

ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะและขอชี้แจงดังนี้  ส าหรับเรื่องการถูกวิจารณ์ในเชิงลบทางออนไลน์ 
(Negative Comment online) ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนเพ่ือใช้เครื่องมือทางออนไลน์  (Social 
Listening Tool) เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังเสียงของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ เพ่ือทราบถึงสาเหตุ
ปัญหาที่ลูกค้าวิจารณ์ในเชิงลบเพ่ือแก้ไขพัฒนาปรับปรุง 

อีกทั้งบริษัทใช้เทคโนโลยี Artificial  Intelligence : AI ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการท าการธุรกิจ
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมี Data Base ของลูกค้าอยู่จ านวนมากจึงมีการเจรจาหาคู่ค้าเพ่ือร่วมท า
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การตลาด เช่น Rabbit VGI เป็นต้น และมีการใช้ Omni Channel หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมให้เป็นหนึ่ง
เดียว ซึ่งปัจจุบันการลงทุนลักษณะนี้ต้นทุนไม่สูงมากนัก แต่ต้องมีการแบ่งรายได้ตามข้อตกลงให้กับคู่
ค้า แต่เนื่องจากธุรกิจคอสเมติกส์เป็นธุรกิจที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูง การด าเนินงานโดยใช้วิธีการ 
Strategic Partner จึงสามารถท าได้ 

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เดิมบริษัทถือหุ้นในกลุ่มวุฒิศักดิ์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ความงามเกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงต้องจัดท างบการเงินรวมและเนื่องจากปัญหาผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มวุฒิศักดิ์ ท าให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการถูกตั้งส ารองทางบัญชี เพราะมี
รายการด้อยค่าทรัพย์สินต่างๆ มากมาย ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเพ่ือลดปัญหาการถูกตั้งด้อยค่าและการ
ตั้งส ารองทางบัญชี บริษัทมีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มวุฒิศักดิ์ลงเพ่ือไม่ให้เข้าเกณฑ์การ
จัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี  แต่จากการชี้แจงแผนธุรกิจของคุณกวิน สันฑกุล เข้าใจว่า
บริษัทมีนโยบายผลักดันและลงทุนเพ่ิมในธุรกิจความงามใช่หรือไม่ ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงและยืนยันเพ่ือ
ความชัดเจนและเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  

ซึ่งตามแผนธุรกิจที่ผู้บริหารชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นนั้นเห็นว่าเป็นแผนโดยรวมซึ่งยังไม่เห็นภาพชัดเจน 

อีกท้ังในรายงานประจ าปี 2561 หน้าที่ 88 เรื่องปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทชี้แจงในรายงานประจ าปีว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากสัญญาแฟรนไชส์  และมีข้อพิพาทอีกหลาย
คดีซึ่งเกิดจากธุรกิจความงามเป็นส่วนใหญ่จึงค่อนข้างสับสนกับนโยบายของบริษัท 

อย่างไรก็ตามอยากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่ากลุ่มวุฒิศักดิ์มีแผนการด าเนินงานอย่างไร เช่น มี
แผนจะเปิดสาขาเองก่ีสาขาและเปิดสาขาลักษณะของแฟรนไชส์กี่สาขา เป็นต้น 

นายกวิน สันฑกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง ขอชี้แจงตามล าดับดังนี้ 

เรื่องคดีความ มีคดีซึ่งเกิดจากการท าสัญญาแฟรนไชส์  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือแฟรนไชส์
ต่างประเทศ และแฟรนไชส์ในประเทศ ดังนี้ 

1) แฟรนไชส์ต่างประเทศ มีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งกลุ่มวุฒิศักดิ์ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในส่วนของ
คดีอาญาปัจจุบันศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่ากลุ่มบริษัทไม่ได้กระท า
ความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ส าหรับคดีแพ่งเป็นกรณีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญา อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล  

2) แฟรนไชส์ในประเทศ กลุ่มวุฒิศักดิ์มีข้อพิพาทกับคู่สัญญา 2 ราย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา
ไกล่เกลี่ย มีแนวโน้มไปในทางท่ีดี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันท าธุรกิจ เช่น การร่วมซื้อร่วม
ขายสินค้าในปริมาณท่ีมากขึ้นเพ่ือลดต้นทุน เป็นต้น  
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นอกจากนี้ยังมีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งเป็นคดีที่มีสาระส าคัญ เช่น กรณีบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จ ากัด 
(มหาชน) ฟ้องเรียกค่าจ้างตามสัญญาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่
เกลี่ยเพื่อท าสัญญาประนีประนอมยอมความ ส่วนคดีอ่ืนๆ ก็พยายามเจรจาไกล่เกลี่ยให้ได้มากท่ีสุด 

ส าหรับเป้าหมายการเปิดคลินิกนั้น แผนการเปิดสาขาจากแผนธุรกิจตามที่เรียนชี้แจงข้างต้น วุฒิศักดิ์
จะไม่เน้นการเปิดคลินิกเป็นหลักแต่เนื่องจากคลินิกความงามเป็นธุรกิจเดิมของวุฒิศักดิ์และเชื่อว่ายัง
มีชื่อเสียงอยูจ่ึงยังคงไว้ในแผนธุรกิจ  

อย่างไรก็ตามการด าเนินงานส าหรับธุรกิจคลินิกนั้น มีการศึกษาข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ ท าเลที่ตั้งสาขาที่จะ
เปิดใหม่แล้วโดยมีเป้าจะเปิดคลินิกไม่เกิน 25 สาขา เนื่องจากการเปิดคลินิกต้องใช้ต้นทุนสูง แต่
ธุรกิจกลุ่มคอสเมติกส์ Margin ค่อนข้างสูงและสามารถด าเนินการได้เร็วกว่า เพ่ือเร่งท ารายได้ให้แก่
บริษัทในสภาวะที่บริษัทยังอยู่ในภาวะที่มีเงินลงทุนค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากการเงินที่ได้รับจากการ
เพ่ิมทุนนั้น ต้องช าระหนี้ด้วย 

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) อยากเห็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

ประธาน  ขอชี้แจงตามล าดับดังนี้ 

เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งผู้ลงทุนมีแผนการ
การลงทุนในธุรกิจความงามเห็นโอกาสในธุรกิจความงามในกลุ่มวุฒิศักดิ์ และมีความสามารถมี
ศักยภาพที่จะท าได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2560 งบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุนจ านวนมากกว่า 
2,000 ล้านบาท แต่หลังจากมีการเพ่ิมทุนในปี 2561 และทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มวุฒิศักดิ์ จนสามารถเห็นผลได้ชัดเจนว่าผลขาดทุนลดลงอย่างมีสาระส าคัญ ในช่วงปี 2561 ยัง
อยู่ในช่วงเริ่มปรับแผนธุรกิจความงาม ตามมาตรฐานบัญชีซึ่งยึดหลักความระมัดระวังจึงต้องมีการ
พิจารณาตั้งด้อยค่า ตั้งส ารองทางบัญชี ธุรกิจความงาม ซึ่งหากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ
กลับมามีก าไรได้ ก็สามารถกลับรายการทางบัญชีบางรายการได้ เช่น เงินลงทุน เป็นต้น  

ส าหรับแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทมีนโยบายสรรหา
บุคคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงและคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
มาช่วยบริหารของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเร่งด าเนินการภายในปี 2562  ซึ่งจะ
ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและหรือประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบต่อไป  

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิม 

ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561   
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นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ราย รวม
เป็นจ านวน 13,800,000 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวมเป็นจ านวน 
21,202,605,513 หุ้น 

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

 
 
 
 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

    ประธาน เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2561 มีผลขาดทุน จ านวน 621.09 ล้าน
บาท ตามท่ีชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วในวาระท่ี 3 และวาระที่ 4 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2561 ซึ่งบริษัทจัดท า (ในรูปแบบ QR Code) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติงด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2561 มีผลขาดทุนจ านวน 621.09 ล้าน
บาท   

  นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 7 ราย รวมเป็น
จ านวน 153,108,700 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย รวมเป็นจ านวน 
21,355,714,213 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรก าไร
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 21,202,325,873 272,340 7,300 - 

ร้อยละ 99.9987 0.0013 - - 

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

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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  ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 6 นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงมอบหมายนายรุจพงศ์ ประภา
สะโนบล ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนเนื่องจากนายปรีชา นันท์นฤมิต เป็นกรรมการซึ่งต้องออก
ตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพ่ือ
ความโปร่งใสนายปรีชา นันท์นฤมิต จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมในวาระนี้ พร้อมกับนายจักรกริสน์ 
โลหะเจริญทรัพย์ ซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นและท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระท่ี 6 ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

  ประธาน เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออก
จากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระมี 2 ท่าน คือ 

  1) นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ 

  2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ, กรรมการบริหาร   

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอ
ระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายัง
บริษัทแต่อย่างใด  

  คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการ 2 ท่านที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่านายปรีชา นันท์
นฤมิตและนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ซึ่งต้องออกจากการด ารงต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน เป็น
ผู้มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรับรายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่านปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
นายปรีชา นันท์นฤมิต และนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อ
อีกวาระหนึ่ง 
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   นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ชี้แจงการลงคะแนนเสียงส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลได ้

  ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา นันท์นฤมิต เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 

 

 
 

2. อนุมัติแต่งตั้งนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

 

 

 

คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) เชิญนายปรีชา นันท์นฤมิต และนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์กลับ
เข้าห้องประชุม   

นายปรีชา นันท์นฤมิต ขออนุญาตที่ประชุมท าหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อในวาระต่อไป 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน 

ประธานฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 6 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน กรรมการ 
1 ท่าน และกรรมการบริหารจ านวน 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึง
พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาแล้วเห็นควรเสนอเพ่ิมจ านวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิม 6 
ท่านรวมเป็น 7 ท่าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการก ากับดูกิจการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือคุณอภิรักษ์ กาญจนคงคา แล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทอีก 1 ท่าน 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  21,107,714,214 - 247,999,999 - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  20,983,342,413 - 372,371,800 - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 
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คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการอีก 1 ท่านจาก
เดิม 6 ท่านรวมเป็น 7 ท่าน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณอภิรักษ์ กาญจนคงคา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งคุณอภิรักษ์ กาญจนคงคา เป็นกรรมการ เพ่ิม
อีก 1 ท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษาประสบการณ์การท างานคุณอภิรักษ์ กาญจน
คงคา บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งนายอภิรักษ์ กาญจนคงคา 
 เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

 
 
 

 

วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  

     ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เทียบได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึงความเป็น
ธรรมและความเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ส าหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2562 
 ปี2561 ปี2561 

ประเภท 

(บาท/เดือน/คน) 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรม 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

กรรมการ 
สรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรม 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา 
ค่าตอบแทน 

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

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

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

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

ร้อยละ 99.9781 0.0219 - - 
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ส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชุม /ต่อครั้ง  
ทั้งนี ้จากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นจะเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
ปรับเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเกือบเท่าตัว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัททราบและเข้าใจดีว่าต้องมีผู้ถือหุ้น
ทักท้วงอย่างแน่นนอน แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีแผนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การจัดการของบริษัทโดยการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัท เพ่ิมจ านวนกรรมการบริหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันผมด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัททราบดีโครงสร้างการจัดการในลักษณะดังกล่าว
อาจยังไม่เหมาะสมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีแผนการจะปรับปรุง
ให้บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ดีและเหมาะสมโดยการสรรหาบุคคลอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 
มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 พร้อมกันนี้
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน
ให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6.0 ล้านบาท   

นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากตารางค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น
การปรับเพิ่มจากเดิม 3.5 ล้านบาท เป็น 6.0 ล้านบาท นั้นถือว่าปรับขึ้นสูงมากในสภาวะปัจจุบันซ่ึง
บริษัทยังมีผลการด าเนินงานขาดทุนอยู่  อีกท้ังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนว่า
กรรมการท่านใดจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าใด จึงขอเสนอให้พิจารณาลดวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จาก 6.0 ล้านบาท  

นายประหยัด ทีทา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล 
ซึ่งเสนอให้มีการปรับลดค่าตอบแทนจาก 6.0 ล้านบาท 

     ประธาน ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะครับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีเหตุผลในการเสนอเพ่ิม 
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตามที่เรียนชี้แจงข้างต้น แต่เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้มีการปรับลดจากวงเงิน 6.0 ล้านบาท ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นประกอบกับเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562  นั้น 
คณะกรรมการบริษัทเคยมีมติเสนอค่าตอบแทนในวงเงิน 5.0 ล้านบาท ก่อนมีมติเสนอปรับเป็นวงเงิน 
6.0 ล้านบาท ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทจึงขออ้างอิงมติคณะกรรมการซึ่งเสนอขอวงเงิน 5.0 
ล้านบาท โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562 วงเงิน
ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  ส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชุม /ต่อครั้ง และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการ
และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

   

 
 

วาระท่ี 9    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศเรื่อง
แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี นั้น  

ส าหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ  

2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือ 

3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือ 

4. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593  

ประเภท 
บาท/เดือน/คน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน* 

กรรมการบริหาร 

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

กรรมการ 25,000 25,000 15,000 15,000 10,000 
 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 21,306,423,845 49,290,368 - - 

ร้อยละ 99.7692 0.2308 - - 
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สังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 
และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบ
ทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ 
บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และเป็นผู้ท าการสอบ
ทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วย  

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2562 ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2562 รวมเป็นเงินจ านวน 
2,520,000 บาท  

ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 อัตราร้อยละ 11.1 
 รายละเอียดก าหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้ 
 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี จ านวน 1,050,000 บาท  
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จ านวน 1,420,000 บาท 
 ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2562 จ านวน 50,000 บาท  
 รวมเป็นเงินจ านวน 2,520,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง)  

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมคิด เตียตระกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ  
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ 
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 
4. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  
สังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด 
เป็นผู้สอบแห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
เป็นดังนี้ 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี จ านวน 1,050,000 บาท  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จ านวน 1,420,000 บาท 
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ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 ปี 2562 จ านวน 50,000 บาท  
รวมเป็นเงินจ านวน 2,520,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 
 

ประธาน แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในลักษณะ
สื่อวีดีทัศน์ (VDO) เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อขอยืมวีดีทัศน์ 
(VDO) ได้จากนางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ ได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02 8830871 ต่อ 212  

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12:08 น. 
 
ลงชื่อ_____________________________ประธานที่ประชุม 

  (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
  ประธานกรรมการบริษัท 
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน )เสียง(  21,343,454,213 300,000 11,960,000 - 

ร้อยละ 99.9986 0.0014 - - 


