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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ 
เลขที ่800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต         ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ 
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว  กรรมการ 
4. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
5. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
6. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา  กรรมการ, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 85.7143 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน 

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์  ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์  
      (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. นายวีรวัส ชูรัศมี    ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์  
      (ประเทศไทย) จ ากัด 

ก่อนเริ่มประชุม  

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น
ทราบดังนี้ 
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1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่
ได้รับมาขณะลงทะเบียน   

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

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพ่ือความโปร่งใสในการ
นับคะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นายวีรวัส ชูรัศมี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ 

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

 วาระท่ี 1 และวาระที ่3 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และ 

 วาระที่ 2 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5)   หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ
เสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 4 
หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่
ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพ่ือทางบริษัท จะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวบันทึกลงรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะน าจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ 
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7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท 
โดยส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

เวลา 9.30 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 72 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,315,481,021  หุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะจ านวน 46 ราย รวมจ านวนหุ้น 14,791,448,444 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ านวน 118 ราย รวมจ านวน
หุ้นได้ 17,106,929,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.0993 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัท
ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 32,216,851,992 หุ้น)  

เริ่มการประชุม  

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด น าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทและส่งส าเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ม
เปิดประชุม จ านวน 7 ราย รวมเป็นจ านวน 14,308,403 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจ านวน 17,121,237,868 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามที่
ประธานฯ เสนอเป็นมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จ านวน 17,121,237,868 เสียง โดย
คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 
2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

ประธานฯ เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องระดมทุนเพ่ือช าระหนี้ที่บริษัทมีภาระผูกพัน
ประมาณ 200 ล้านบาท เพ่ือลดต้นทุนทางการเงินและเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มบริษัท 
ส าหรับเงินเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจากการช าระหนี้เงินกู้ประมาณ 202 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนจะ
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ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
หลักของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป 

กรณีบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเมื่อปี 2561 โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด ซึ่งวัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนครั้งนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 
(Equity attributable to the Company’s shareholders) ติดลบและเพ่ือแก้ปัญหาการด ารง
อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งขณะนั้นตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทค่อนข้างสูง อีกทั้งเป็น
การเพ่ิมทุนโดยมีแผนงานและเป้าหมายเพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหาของบริษัทย่อย คือบริษัท ดับบลิว
ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่มวุฒิศักดิ์”) ในระยะยาว ซึ่งการเพ่ิมทุนในปี 2561 นั้น บริษัท
ได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนเป็นอย่างดี   

แม้ว่าการแก้ปัญหาของกลุ่มวุฒิศักดิ์ อาจจะยังไม่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องใช้
เวลาอีกระยะหนึ่ง ท าให้ในปัจจุบันผลการด าเนินงานของกลุ่มวุฒิศักดิ์จึงยังไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง และมีความเสี่ยงอาจถูกพิจารณาการตั้งส ารองทางบัญชีอีกครั้ง   

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังคงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และ เติบโต ท าก าไรอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเครื่องมือแพทย์ได้ความสนใจจากบริษัทคู่ค้าในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ 
โดยมีการติดต่อเจรจาร่วมกันเพ่ือต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังขาดความ
พร้อมเรื่องเงินทุนหมุนเวียน และยังขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าในเรื่องสถานะทาง
การเงินของบริษัท  ดังนั้น ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีจ าเป็นต้อง
ระดมทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพ่ือรักษาการเติบโตในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งเชื่อว่าเป็น
ธุรกิจที่ยังมีศักยภาพ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น โดยมี
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ 

1. เพื่อลดภาระผูกพันซึ่งมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องมือ
แพทย์ บริษัทจึงมีความจ าเป็นระดมเงินทุนเพ่ือน าเงินไปช าระหนี้ตามภาระผูกพัน เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) ให้กับคู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน และบุคคล
ที่เก่ียวข้อง  

2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เนื่องจากบริษัทได้รับการติดต่อ
ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ยี่ห้อใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ประกอบกับบริษัทมีความสนใจ
ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้อง จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจดังกล่าว    

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วคาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
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1) บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาการขาดความเชื่อม่ัน และสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตและท าก าไรจากการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

2) บริษัทสามารถสร้างโอกาส ในการมีคู่ค้ารายใหม่ ๆ เพ่ือการขยายธุรกิจในการเป็นผู้ผลิต
เครื่องมือแพทย์และเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้าใหม่ๆ มากขึ้น เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิม
ยอดขายมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีความคาดหวังว่า หากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดความ
เชื่อมั่น และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจได้ บริษัทจะสามารถสร้างรายได้จาก 1,800 
ล้านบาทต่อปี เป็น 2,500 ล้านบาท – 3,000 ล้านบาทต่อปีได้ภายในปีถัด ๆ ไป อีกทั้งยัง
สามารถเพ่ิมยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 604,065,974.85 
บาท จากเดิม 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) เอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมล าดับที่ 2 และเพ่ือให้เป็น
ตามกฎหมายกรณีบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้องแก้ไขเพ่ิมเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน  3,181,554,810.30 บาท 

(สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น    42,420,730,804 หุ้น 

(สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ    0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ     42,420,730,804 หุ้น 

(สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี- 

นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์ข้อ  4 ให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย  ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสารและหรือค าขอจดทะเบียนให้เป็นตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ตามค าสั่งค าแนะน าของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอ
เสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้
มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและการแก้ไข
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หนังสือบริคณห์ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 
ตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

นายพชร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้จ านวน 
8,054,212,998 หุ้น และเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ปัจจุบันราคาหุ้นละ 0.04 บาท ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ใช่ครับ บริษัทเสนอออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 8,054,212,998 หุ้น และเสนอขาย
ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เพ่ือให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน 402 ล้านบาท 

นายพชร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนราคาหุ้นละ 0.05 บาท 
บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 400 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนจะน าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนไปใช้
อย่างไรบ้าง  

ประธานฯ บริษัทมีแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ใช้เพ่ือช าระหนี้ตามภาระผูกพันประมาณ 200 ล้านบาท และ 

2. ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 202 ล้านบาท บริษัทมีแผนใช้เงินเพ่ือลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์โดยตรง ทั้งในส่วนที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายรวมถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพเพ่ิมยอดขายของธุรกิจต่อไป 

นายพชร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การท าธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์
โดยปกติการน าเข้าสินค้ามาเพ่ือจ าหน่ายจะต้องมีเครดิตเทอมส าหรับการช าระค่าสินค้า เหตุใดจึง
ต้องใช้เงินลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์เพ่ิมอีก  

ประธานฯ บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์หลายยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์การสั่งซื้อน าเข้า
มาเพ่ือจ าหน่ายในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะมีเงื่อนไขการช าระเงินที่แตกต่างกันไปแต่ละบริษัทให้
เครดิตเทอมแตกต่างกัน บางรายต้องมีการช าระเงินทันที แต่การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัท
นั้นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าภาครัฐหรือลูกค้าเอกชนในบางส่วนซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐจะมีกระบวนการตั้งแต่การประมูลราคา การสอบราคา การท าสัญญาซื้อขาย 
ตรวจรับสินค้า และบริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าในการช าระเงินค่าสินค้าในช่วงระยะเวลาที่
แตกต่างกันไป เช่น 3 - 6 เดือน หรือในบางกรณีลูกค้าภาครัฐช าระเงินล่าช้า ท าให้บริษัทได้รับ
เงินค่าสินค้าช้าออกไปอีก แต่ในการบริหารจัดการบริษัทต้องมีสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพ่ือการ
จ าหน่ายและให้บริการอยู่ตลอดเวลาบริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการท า
ธุรกิจด้วย 
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นายพชร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากต้องมีการลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ อีก 
200 ล้านบาท จะท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่อย่างไรและจะมีก าไรขั้นต้นประมาณเท่าใด 

ประธานฯ โดยปกติธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานจะมีก าไรขั้นต้นประมาณ 
30 – 35% หรือหากเป็นการท า Project ใหญ่ ๆ ก็จะมีก าไรขั้นต้นอยู่ประมาณ 15 - 20%  แต่
โดยเฉลี่ยแล้วก าไรขั้นต้นจะประมาณ 30% ซึ่งหากบริษัทสามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนครั้งนี้ได้
ส าเร็จ ฝ่ายบริหารคาดว่าในปีต่อไปธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะสามารถเพ่ิมยอดขายได้ประมาณ 
2,200 - 2,500 ล้านบาท 

นายกัมพล คันธาภัสระ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เนื่องจากการเพ่ิมทุนในครั้งนี้เสนอการจัดสรร
หุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท แต่ปัจจุบันราคาใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นละ 0.04 บาท หากการเพ่ิมทุนในครั้งนี้ไม่ส าเร็จบริษัทมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่าก่อนคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและมีมติให้เสนอ
เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้
มีการหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่แจ้งเจตจ านงกับบริษัทแล้วว่า
มีความประสงค์จะใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ซึ่งการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในอัตรา 4 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท นั้น บริษัทพิจารณาด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและมีก าไร
ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจึงเชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโตต่อไปได้  

2. ปัจจุบันบริษัทย่อยกลุ่มวุฒิศักดิ์ประสบปัญหาขาดทุนจนมีความเสี่ยงจะต้องมีการพิจารณาด้อย
ค่าธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้คณะกรรมการ
บริษัทจึงพิจารณาเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ ส าหรับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาหุ้นละ 0.05 
บาท หากบริษัทเสนอขายการเพ่ิมทุนได้ส าเร็จ ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทมีเงินทุนส าหรับแก้ไขปัญหาภาระหนี้ตามภาระผูกพันแก้ไขปัญหา
ขาดสภาพคล่อง เพ่ือให้บริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์ยังมีอนาคตมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและหากมีผลการด าเนินงานดีอย่าง
ต่อเนื่องราคาหุ้นของบริษัทก็มีโอกาสกลับมาเท่ากับราคา Par ได ้

คุณพชร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หลังจากบริษัทได้รับเงินเพ่ิมทุนในครั้งนี้บริษัทคาด
ว่าจะสามารถท าก าไรส าหรับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ได้ประมาณเท่าใด 
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ประธานฯ ตามหลักเกณฑ์เรื่องการให้ข้อมูลบริษัทไม่สามารถตอบตัวเลขก าไรได้ แต่ตามที่เรียน
ชี้แจงข้างต้นนั้น ตามมาตรฐานปกติของธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะมีก าไรขั้นต้นประมาณ 30- 35%  
ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร หักต้นทุนทางการเงินแล้วจะมีก าไรประมาณ 10 - 15% 
ส าหรับยอดขายนั้นบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถท ายอดขายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2,000 
ล้านบาทต่อปี และคาดหวังว่าจะสามารถท ายอดขายได้เพ่ิมขึ้นถึง 3 ,500 ล้านบาท ซึ่งตลาด
เครื่องแพทย์ปัจจุบันมีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีการส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
การแพทย์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก เช่น มีการปรับปรุงโรงพยาบาลต่างจังหวัดจากโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็กซึ่งเดิมมีเตียงผู้ป่วย 30 เตียง มีการขยายเป็น 60 เตียง จากเดิม 60 เตียง เป็น 90 เตียง 
และจาก 90 เตียง เป็น 140 เตียง เป็นต้น อีกทั้งมีการเพ่ิมห้อง ICU เพ่ิมห้องผ่าตัดรวมถึง
โรงพยาบาลเอกชนก็มีการขยายเพ่ิมจ านวนมาก ซึ่งในยุคปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ 100% และทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีงบประมาณการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างชัดเจนและ
บริษัทในฐานะตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์อันดับต้นๆ ของประเทศ มีความตั้งใจจะรักษาชื่อ
เสี่ยงไว้ให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ไว้ต่อไป จึงเชื่อว่าการท ายอดขายจ านวน 3,000  ล้านบาท นั้น 
บริษัทจะสามารถท าได้ในระเวลาที่ไม่นานมากนัก 

คุณพชร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามข้อมูลในงบการเงินของบริษัทมีต้นทุนทาง

การเงินจ านวนมากการลดภาระหนี้เพียง 200 ล้านบาท บริษัทจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 

ประธานฯ  ต้นทุนทางการเงินมีทั้งจากเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีภาระหนี้ประมาณ 
800 ล้านบาท ก่อนหน้านี้บริษัทมีภาระหนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และที่ผ่านมาบริษัทมี
นโยบายลดต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเพ่ิมทุนเพ่ือช าระหนี้ครั้งนี้เพ่ือลดต้นทุนทาง
การเงินด้วย และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท าธุรกิจเพ่ือแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินของ
บริษัททั้งในส่วนของสภาพคล่องทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย  

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี ้

ข้อ 1.  หลังจากช าระหนี้ตามภาระผูกพันจ านวน  200 ล้านบาท แล้ว บริษัทมีแผนการช าระหนี้
เงินกู้ระยะสั้นอย่างไรบ้าง 

ข้อ 2. เงินเพ่ิมทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 200 ล้านบาท ตามที่บริษัทชี้แจงว่าจะน าไปขยาย
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นบริษัทมีแผนการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้บริษัทมีก าไรจาก
เงินทุนในปีหน้า หรือหากปีหน้ายังไม่สามารถท าก าไรได้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่ปีจึง
จะสามารถมีก าไร 
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ข้อ 3. ปัจจุบันกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์มีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ต้องมีการด้อยค่าอีกหรือไม่ 
หากมีการด้อยค่าจะประมาณเท่าใด บริษัทมีแผนการขายเงินลงทุนในวุฒิศักดิ์หรือไม่หรือ
บริษัทมีนโยบายด าเนินการอย่างไรบ้าง  

ประธานฯ ตอบค าถามตามล าดับดังนี้  

ข้อ 1. แผนการเพ่ิมทุนครั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับเงินเพ่ิมทุนประมาณ 402 ล้านบาท
หลังจากช าระหนี้ตามภาระผูกพันให้แก่เจ้าหนี้จ านวน 200 ล้านบาท บริษัทยังต้องช าระ
หนี้เงินกู้ระยะสั้นส่วนที่เหลือตามงวดการช าระเป็นปกติต่อไป  

ข้อ 2. เงินเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจากการช าระหนี้อีกประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทมีแผนการ
ลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์เพ่ิมเติมเนื่องจากบริษัทเชื่อว่าธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์
ยังเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมีก าไรมาโดยตลอดและเชื่อว่าบริษัทยังสามารถท าก าไรได้ใน
ระดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการน าเงินเพ่ิมทุนส่วนที่เหลืออีก
ประมาณ 202 ล้านบาท ไปลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นบริษัทจะได้รับผลประโยชน์
จากการลงทุน  

ส าหรับรายละเอียดการท าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นการเพ่ิมและขยายธุรกิจนั้น ในปีที่
ผ่านมามีการเริ่มลงทุนเพ่ิมเติม เช่น การลงทุนท าห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) และมี
การวางแผนการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือจ าหน่าย เช่นเครื่อง AED เป็นต้น ซึ่งจะ
สามารถเพ่ิมยอดขายให้แก่บริษัทได้ 

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัท GE Health  Care พิจารณาให้บริษัทท าระบบ  Picture 
Archiving and Communication System (PACs) ทั้งระบบ โดยมีการลงนามในสัญญา
เรียบร้อย ซ่ึง GE Health Care เป็นบริษัทใหญ่อันดับต้น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีก
ทั้งบริษัทได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเครื่อง Ultrasound Scanner ด้วย แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้มากนัก เนื่องจากบริษัทยังขาดเงินทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัท
ต้องการเพ่ิมศักยภาพของให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากได้รับโอกาสเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าระดับโลกหลายรายการ และในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการส่งเสริม
สนับสนุนธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าหากบริษัทเพ่ิมทุนส าเร็จก็จะมี
โอกาสในการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว  

ข้อ 3. ส าหรับสถานการณ์ของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ในปัจจุบันนั้นยังคงมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานและยังมีความเสี่ยงที่จะต้องมีการพิจารณาด้อยค่ากิจการของวุฒิศักดิ์  แต่จะ
ด้อยค่าจ านวนเท่าใดนั้นในขณะนี้อาจไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตามบริษัทและกลุ่ม
บริษัทจะพยายามด าเนินการให้มีการพิจารณาการตั้งด้อยค่าทางบัญชีน้อยที่สุด และ
ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในด้านฐานะทาง
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การเงินของกลุ่มบริษัท และเพ่ือต่อยอดธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ส าหรับนโยบายเกี่ยวกับ
กลุ่มบริษัทวุฒิศักดิน์ั้นหลังจากบริษัทด าเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้แล้ว บริษัทมีนโยบาย
จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์อีก   

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การเพ่ิมทุนในครั้งนี้เพ่ือน าเงินไปใช้ 

ช าระหนี้ซึ่งบริษัทกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์ใช่หรือไม ่  

ประธานฯ เนื่องจากก่อนจะมีการลงทุนซื้อวุฒิศักดิ์บริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้ ดังนั้นเงินจากการ
เพ่ิมทุนครั้งนี้จึงใช้เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ซึ่งบริษัทกู้มาลงทุนซื้อกิจการของวุฒิศักดิ์และบริษัทคาดว่า
จะช าระหนี้ไดห้มดภายในปี 2564    

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง  

อย่างมากปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 0.03 บาท แต่เข้าใจว่าเหตุผลหนึ่งอาจเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ  

โดยรวมเพราะราคาหุ้นบริษัทอ่ืน ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ลดลงเช่นกันแม้ว่าจะเป็นธุรกิจ  

อสังหาริมทรัพย์ฯ ราคาหุ้นก็ยังปรับลดลงด้วย  อย่างไรก็ตามขอให้บริษัทเร่งแก้ไขปัญหากรณีหุ้น 

บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย  C (CAUTION) ซึ่งกระผมเชื่อว่ากรณีหุ้นบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย  C 

(CAUTION) เป็นเหตุผลท า ให้ราคาหุ้นลดลงด้วย และมีกลุ่มนักลงทุนผู้ถือหุ้นวิเคราะห์กันว่าอีก

หนึ่งสาเหตุหลักคือบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่ค่อยมีการเปิดตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์  

นอกจากนี้ข้อให้ความเห็นเพ่ิมเติมในฐานะคนที่มีประสบการณ์การท างานอยู่กับวงการแพทย์มา

ตลอดและมีความผูกพันใกล้ชิดกับบุคคลในวงการแพทย์ซึ่งเข้าใจว่าประเทศไทย จะเป็นสังคม

ผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุอย่างมาก และจากการได้

รับทราบข่าวสารในปัจจุบันนั้น เห็นว่าภาครัฐทุ่มทุนให้งบประมาณสนับสนุนงานด้านการแพทย์

เป็นจ านวนมาก  และยกตัวอย่างตัวกระผมเองซึ่งปัจจุบันอายุ 80 ปี มีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว

จ านวนมาก จึงเชื่อว่าบริษัทมโีอกาสในการท าธุรกิจเป็นอย่างมาก 

จึงขอเสนอแนะให้บริษัทเร่งแก้ไขเรื่องประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพ่ือ

กระตุ้นและผลักดันให้สถาบันการเงินหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความมั่นใจในธุรกิจของบริษัทและ

ตัดสินใจลงทุนในบริษัทมากขึ้นเพ่ือให้บริษัทได้รับเงินเพ่ิมทุนมากขึ้น สร้างความมั่นคงให้กับ

บริษัทมากข้ึนและราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจจะดีข้ึนด้วย 

ประธานฯ ขอตอบค าถามตามล าดับดังนี้ 

ข้อ 1. ประเด็นเรื่องราคาหุ้นซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ประมาณ 0.03 บาท 0.04 บาท หรือ 0.05 
บาท คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและมีความตั้งใจมุ่งเน้นท าธุรกิจให้มีผลการ
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ด าเนินงานที่ดีมีก าไรซึ่ งเชื่อว่าผลการด าเนินงานจะสะท้อนราคาหุ้น ให้ดีขึ้นได้ 
คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจจะท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทสะท้อนราคาหุ้น 
อีกทั้งมีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าภายในระยะเวลาอันใกล้จะสามารถท าให้ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทกลับมามีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงบริษัทย่อยซึ่งมีปัญหาการตั้งส ารองนั้น ใน
ระยะเวลาอันใกล้ก็เชื่อว่าการตั้งส ารองหรือการด้อยค่าจะลดลงและสามารถกลับรายการ
ตั้งส ารองให้กลับมาเป็นบวกได้ ซึ่งกระผมมั่นใจว่าผลการด าเนินงานของบริษัทจะดีขึ้น 
และท าให้สถานะทางการเงินของบริษัทมีความม่ันคงแข็งแกร่งมากขึ้น  

ข้อ 2. ประเด็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น บริษัทไม่ได้เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากนัก 
บริษัทเน้นการขายให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็น
เครื่องมือแพทย์ส าหรับตรวจวิเคราะห์เลือดยี่ห้อ Dirui มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
มีการเชิญแพทย์พยาบาลและผู้สนใจในวิชาชีพทางการแพทย์เข้าร่วมงานจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตามบริษัทใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และ
กระผมเชื่อมั่นว่าในวงการแพทย์ทั่วประเทศส่วนใหญ่รู้จักชื่อเสียงบริษัท EFORL ทั้งหมด 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หลังจากบริษัทใช้เงินเพ่ิมทุนครั้งนี้ช าระหนี้
จ านวน 200 ล้านบาท บริษัทยังมีหนี้เหลืออีกประมาณเท่าใดและจะช าระหนี้หมดเมื่อไร 

ประธานฯ ไม่แน่ใจยอดหนี้คงเหลือท่ีชัดเจน แต่จะช าระหนี้ได้หมดภายในปี 2564   

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) เป็นเท่าใด 

ประธานฯ ปัจจุบัน Debt to Equity ratio ไม่เกิน 6 เท่าซึ่งค่อนข้างสูงหากช าระหนี้แล้วอาจจะ 
ลดลงเหลือประมาณ 4 เท่าครับ 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) แม้ช าระหนี้ 200 ล้านบาท Debt to 
Equity ratio ก็ยังสูงอยู่ 

ประธานฯ คาดว่าจะดีข้ึนเรื่อยๆ และจะเป็นปกติหลังจากช าระหนี้เงินกู้ครบในปี 2564  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีคุณวิชัย ทองแตง ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นใน 
บริษัทประมาณ 22% หากคุณวิชัย ทองแตง ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเกินสิทธิจะเป็นกรณีถือหุ้น

เกิน 25% และต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ใช่หรือไม่ หากต้องมีการท าค าเสนอซื้อ
บริษัทต้องมีการเตรียมการหลายส่วน เช่น การประเมินมูลค่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
จะท าให้มีค่าใช้จ่ายอีกจ านวนมาก 
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ประธานฯ บริษัทก าหนดเงื่อนไขเรื่องการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไว้ชัดเจนว่ากรณีมีการจองซื้อ
หุ้นเพ่ิมทุนเกินสิทธิในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
(Tender Offer) ผู้ถือหุ้นต้องด าเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง   

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอตั้งขอสังเกตไว้ในฐานะผู้ถือหุ้นซึ่งมี

ประสบการณ์มีความกังวลว่ากรณีบริษัทที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวนมาก จะมีการ

ด าเนินการเรื่องการเพ่ิมทุน ลดทุน โดยวิธีการลดราคา Par หรือ การรวม Par เนื่องจากเห็นว่า

การด าเนินการด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่อยากให้บริษัทใช้วิธีการ

ดังกล่าวเกิดข้ึนกับบริษัท 

ประธานฯ บริษัทจะพยายามไม่ใช้วิธีการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตไว้ อย่างไรก็ตามขอ
เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในไตรมาสที่ 2/2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีประมาณ 561 ล้านบาท
ซึ่ง น้อยกว่า 50% ของทุนช าระแล้วหักส่วนต่ ามูลค่าหุ้น ซึ่งจ านวน 50% ของทุนช าระแล้วหัก
ส่วนต่ ามูลค่าหุ้นเท่ากับ 926 ล้านบาท อย่างไรก็ตามส าหรับไตรมาส 2/2562 นั้นหุ้นของบริษัท
จึงยังต้องขึ้นเครื่องหมาย C (CAUTION) ส าหรับการชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นมีท่านผู้ถือหุ้น
สอบถามว่าบริษัทจะเพ่ิมทุนหรือไม่ ในขณะนั้นกระผมยังไม่แน่ใจว่าจะเพ่ิมทุนหรือไม่ แต่เมื่อ
พิจารณาแล้วว่าเพ่ือให้บริษัทมีความมั่นคงในเรื่องฐานะทางการเงินลดความเสี่ยงเรื่องส่วนของผู้
ถือหุ้นบริษัทติดลบ เพ่ือลดภาระหนี้และเพ่ือใช้เงินเพ่ิมทุนมาท าธุรกิจทางการแพทย์ เพ่ือขยาย
ธุรกิจให้มีโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นบริษัทจึงพิจารณาเสนอเรื่องการเพ่ิมทุนในครั้งนี้  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมี

จ านวนเท่าใดและหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ส่วนของทุนจะเปลี่ยนเป็นเท่าใด  

ประธานฯ ณ ไตรมาสที่ 2/2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจ านวน 561 ล้านบาท 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ท่านประธานชี้แจงเรื่องการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการถูกขึ้นเครื่องหมาย  C (CAUTION) ซึ่งบริษัทจะพ้นจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย C 
(CAUTION) ได้ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซึ่งปัจจุบัน
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทประมาณ 2,400 ล้านบาท ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 926 
ล้านบาท ก็ยังไม่ถึง50%  

ประธานฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 926 ล้านบาท คิดเป็น 50% ของทุนช าระแล้วหลังหักส่วนต่ า
มูลค่าหุ้นซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,850 ล้านบาท ตามเกณฑ์การพิจารณาต้องหักส่วนต่ ามูลค่าหุ้น
ด้วย 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีประเด็นส่วนต่ ามูลค่าหุ้น ซึ่งการเพ่ิม
ทุนครั้งนี้หากมีการเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.05 บาท แต่ราคา Par อยู่ที่ 0.075 บาท ก็จะมี
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ส่วนต่ าอยู่ประมาณ 0.025 บาท ซึ่งจะท าให้มีส่วนต่ ามูลค่าหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกบริษัทมีแผนการ
ด าเนินการอย่างไรกับส่วนต่ ามูลค่าหุ้นและส่วนที่ยังขาดทุนอยู่ 

ประธานฯ จากค าถามของผู้ถือหุ้นกระผมขอชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนในราคาหุ้นละ 0.05 บาท แม้ว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่หุ้นละ 0.04 บาท 
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่าหลังจากการเพ่ิมทุนครั้งนี้  บริษัทจะมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น และจะมีการพิจารณากลับรายการทางบัญชีซึ่งมีการตั้งส ารองทางบัญชีไว้หรือ
แม้ยังไม่สามารถกลับรายการได้ก็มีการด้อยค่าลดลง ซึ่งเชื่อว่าราคาหุ้นจะสามารถกลับมาที่ราคา 
Par ได้ จึงได้พิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ที่ราคา 0.05 บาท ต่อหุ้น โดย
พิจารณาปรับลดราคาเสนอขายหุ้นประมาณ 30% นั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับ
ราคา Par ของบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาหุ้นละ 0.04 บาท เชื่อว่าราคาหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะลดลงต่ ากว่าราคาหุ้นละ 0.04 บาท  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การขายเครื่องมือทางการแพทย์มีก าไร
ขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ประธานฯ ตามที่เรียนชี้แจงข้างต้นธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์จะมีก าไรขั้นต้นโดย
เฉลี่ยประมาณ 30% ถึง 35%  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทคู่แข่งมียอดขายเหมือนหรือต่างกัน 
กับยอดขายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ มี
เพียง EFORLเพียงบริษัทเดียวซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

ประธานฯ หากเป็นสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันจะมี EFORL บริษัทเดียวที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส าหรับบริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขายเครื่องมือแพทย์
ประเภทอ่ืน เช่น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) จะขายเครื่องมือทางการแพทย์ประเภท
เครื่อง X-ray แต่ EFORL เน้นขายเครื่องมือในห้องผ่าตัด ในห้อง ICU เป็นต้น 

จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการมอบ
อ านาจดังกล่าวข้างต้น 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ก่อนลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน  
33 ราย รวมเป็นจ านวน 106,771,015 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 158 
รายรวมเป็นจ านวน 17,228,008,883 หุ้น    

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 604,065,974.85 บาท 
จากเดิม 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 
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4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและมีมติมอบอ านาจด าเนินการ
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จ านวน 17,226,883,417 เสียง  ไม่เห็นด้วย 825,466  เสียง 
งดออกเสียง 300,000 เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 
99.9952 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

ประธานฯ ต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแล้วนั้น ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 8,054,212,998 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ดังนี้  

(1) เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 
บาท) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ราคา 0.05 บาท (ห้า
สตางค์) ต่อหุ้น 

  (2) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ได้ ในกรณีหุ้นที่เหลื อ
จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่
เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้น
สามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยให้ด าเนินการ
จัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
ประสงค์จะซื้อหุ้น 

โดยบริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 2, 3, 4, 6 และ 9 ธันวาคม 2562 (5 วันท าการ) 

ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้น หากท าให้ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึง
หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียด
ข้างต้นจะต้องไม่ท าให้เกิดการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
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ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
ได้ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้  อ านาจดังกล่าวรวมถึงการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขาย และ/หรือ 
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่ อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน การก าหนด
ระยะเวลาจองซื้อและการช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนเป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพ่ือให้การออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส าเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่ง
มอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วงด้วย ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

     ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

  นายพชร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนครั้งนี้ได้ไม่ครบตาม
จ านวน ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร  

  ประธานฯ แม้จะมีการจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ไม่ครบทั้งจ านวน เช่น บริษัทขายหุ้นเพ่ิมทุนได้ 
เพียง 50 - 60% ตามกฎหมายบริษัทก็สามารถจดทะเบียนทุนช าระแล้วตามจ านวนที่เสนอขายได้  

  นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทขายหุ้นเพ่ิมทุน
ได้ไม่ครบ บริษัทมีแผนจะเพ่ิมทุนอีกหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าหากเพ่ิมทุนได้ไม่ครบตามจ านวน บริษัทจะต้อง
มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกและขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาขายหุ้นกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ออกไป  

  ประธานฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนครั้งนี้ได้ไม่ครบตามจ านวนที่
เสนอขาย บริษัทมีแผนเพิ่มทุนอีกหรือไม่นั้น ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบผู้ถือหุ้นได้  

  ส าหรับการขายหุ้นกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์นั้น ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารพยายามทุกวิถีทางเพ่ือบริหารกิจการให้ดีขึ้น และพยายามทุกวิถีทางเพ่ือขาย
หุ้นกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ออกบางส่วนเพ่ือลดภาระผลขาดทุน ซึ่งพยายามหาวิธีการมาโดยตลอด แต่
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เนื่องจากการเจรจากับหุ้นส่วน (Partner) ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งผู้สนใจมาเป็นหุ้นส่วนนั้น มีทั้ง
ที่มาจากเกาหลี ญี่ปุ่น  สิงค์โปร์ แต่เนื่องจากราคาที่เสนอซื้อค่อนข้างต่ ามาก ซึ่งฝ่ายบริหารยังรับ
ข้อเสนอเรื่องราคาไม่ได้ เนื่องจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะขายในราคาที่
เหมาะสม โดยฝ่ายบริหารพยายามหาหุ้นส่วนรายใหม่ระดับโลกที่สนใจร่วมทุนและเจรจาราคาซื้อขาย
ที่เหมาะสม และฝ่ายบริหารพยายามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทแม่ของบริษัทกลุ่ม
วุฒิศักดิ์ได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและสนับสนุนทางการเงินมาระยะหนึ่ง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ
ความงามโดยใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทมีนโยบาย
งดการช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินแล้ว  โดยมีนโยบายให้บริษัทย่อยเร่งแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ประคับประคองสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยเอง โดยมีการสรรหาว่าจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้า
มาร่วมแก้ไขปัญหา อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจความงามยังมีศักยภาพที่จะสร้างมูลค่า
ได้ และฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยก็มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและบริหารงานให้กลุ่มบริษัทวุฒิ
ศักดิ์กลับมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น เพ่ือให้มีการกลับรายการทางบัญชีซึ่งมีการตั้งส ารองไปแล้วหรือ
หากแม้ไม่สามารถกลับรายการได้ก็เพ่ือให้มีการตั้งด้อยค่าลดลง อย่างไรก็ตามการเพ่ิมทุนครั้งนี้เพ่ือ
เป็นหลักประกันว่าจะท าให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น 

  นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในช่วงที่บริษัทเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เสนอขายในราคาหุ้นละเท่าใด และปัจจุบันผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นครั้ง
นั้นปัจจุบันยังคงถือหุ้นอยู่หรือไม่ 

  ประธานฯ บริษัทเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาหุ้นละ 0.04 บาท และปัจจุบัน
บุคคลทีได้รับการจัดสรรหุ้นครั้งนั้นยังคงถือหุ้นอยู่ 

  นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หลังจากการบริษัทเพ่ิมทุนและเสนอขาย
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนั้นราคาหุ้นขึ้นไปหุ้นละ 0.11 บาท แต่ปัจจุบันราคาหุ้นลงมาเหลือหุ้นละ 
0.04 บาท อีกครั้ง และส าหรับการเพ่ิมทุนครั้งนี้เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.05 
บาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ก็คงไม่แน่ในว่าจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นหรือไม่เนื่องจากไม่แน่ใจว่า ราคา
หุ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ซึ่งหากย้อนไปในช่วงที่บริษัทเพ่ิมทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก็
เพ่ิมทุนได้ไม่ครบ ซึ่งขณะนั้นราคาหุ้นอยู่ที่หุ้นละ 0.14 บาท  เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่แน่ใจในผล
การด าเนินงานของบริษัท จึงอยากให้บริษัทได้ชี้แจงให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นรายย่อย 

  ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ของบริษัทแม่ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้สามารถพิจารณาย้อนหลังไป 2-3 ปี 
ก็จะเห็นว่างบเฉพาะกิจการมีก าไรจากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจเครื่องมือทาง
การแพทย์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ อีกทั้งภายใน 2 ปี บริษัทก็จะสามารถช าระหนี้ได้หมดและส าหรับ
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์บริษัทก็เชื่อว่าบริษัทยังเป็นทีห่นึ่งในประเทศ และเชื่อว่าสามารถเพ่ิมยอดขายได้ 
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ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะท ายอดขายได้ถึง 3,000 –4,000 ล้านบาท และหากเป็นไปตามคาดก็เชื่อว่า
ผลการด าเนินงานจะสะท้อนราคาหุ้น 

  นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอสอบถามถึงประเด็นปัญหาของกลุ่ม
บริษัทวุฒิศักดิ์ว่าปัจจุบันบริษัทมีแผนการด าเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง  

  ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารพยายามทุกวิถีทางเพ่ือแก้ไขปัญหาของกลุ่มบริษัทวุฒิ
ศักดิ์เพ่ือให้กลับมามีผลการด าเนินงานที่ดี  โดยจะเร่งพยายามให้กลุ่มบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้นภายในกลางปี 2563 

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันบริษัทมีอ านาจควบคุมการ

บริหารจัดการของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ได้หรือไม่ 

  ประธานฯ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ 56% ซึ่งยังมีอ านาจสั่งการในฐานะผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังถือว่าบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์  อีกทั้งในการ
จัดท างบการเงินบริษัทยังจัดท างบการเงินรวม ดังนั้นบริษัทจึงจ าเป็นต้องควบคุมดูแลจัดการแก้ไข
ปัญหา ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากบริษัทต้องรับรู้ผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ด้วย  

  นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอบคุณส าหรับการชี้แจง ซึ่งโดยความเห็น
ส่วนตัวก็ยังเชื่อม่ันตามที่ท่านประธานชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากระผมมั่นใจว่าบริษัท
จะต้องมีการเพิ่มทุนอีกครั้ง และม่ันใจว่าการเพ่ิมทุนครั้งนี้ไม่สามารถเพ่ิมทุนได้ครบ100% 

  ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะรบกวนท่านผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการเพ่ิมทุน
หรือแม้หากจ าเป็นต้องเพ่ิมทุนก็ค านึงอยู่ตลอดว่าต้องเป็นการด าเนินการซึ่งไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือ
แม้หากกระทบก็ต้องกระทบน้อยที่สุด  

  นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทมาโดยตลอดนั้น ทราบดีว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีผลการด าเนินงาน
ที่ดีมีก าไรอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอแนะให้ท่านประธานฯใช้โอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ว่าบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือท าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง   

  ประธานฯ  บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์หลายยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่  เป็น
แบรนด์ระดับโลกทั้งหมด โดยขอยกตัวอย่างดังนี้    

1. สินค้าของบริษัท GE Health Care ได้แก่ เครื่องดมยาสลบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก เครื่องให้ 
ความอบอุ่นแก่ทารกแรกคลอด (ตู้อบเด็กแรกเกิด)   

2. สินค้าของบริษัท SIEMENS ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในห้อง LAB เช่นเครื่องตรวจ 
วิเคราะห์เลือด 
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3. สินค้าของ NIHON KOHDEN ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องวัด 
คลื่นไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 2 ระดับ 3 ของโลก  

4. สินค้าของบริษัท HAMILTON MEDICAL ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายบุคคลส าคัญของโลกและบุคคลส าคัญของประเทศไทย และเครื่อง AED 
เป็นต้น 

5. สินค้าของบริษัท  WIDE ได้แก่ เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด เครื่องอัตราซาวด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ระดับต้น ๆ ของโลกทั้งหมด โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะทราบดีว่า 
EFORL เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการบริการที่ดี มีทีมช่างให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง ทีมฝ่ายขายซึ่งเป็น Specialist  ได้รับการอบรมมีใบรองการอบรม มีความรู้ความสามารถซึ่ง
เป็นที่ทราบดีในวงการแพทย์  นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก 
รวมถึงประเทศจีนซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วทันสมัยและสามารถพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือทางการแพทย์ได้ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีในระดับกลาง ราคาไม่สูงมากนัก  ดังนั้นเพ่ือ
รักษาตลาดระดับกลางรวมถึงเป็นการขยายตลาดการค้าลงไปในระดับกลาง บริษัทอาจพิจารณาการ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์จากประเทศจีนด้วยเพ่ือเพ่ิมยอดขาย  ซึ่งขอเรียนชี้แจงใน
เบื้องต้นเพียงเท่านี้ แต่ขอยืนยันและให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทท าธุรกิจเป็นตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ และมีชื่อเสียงที่ดีในด้านการให้บริการ และเป็นที่ยอมรับของ
แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ 

  นายเมธี อันอดิเรกกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) ข้อแสดงความเห็นว่าการเพ่ิมทุนครั้งนี้มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างยากที่บริษัทจะขายหุ้นเพิ่มทุนได้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่
สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะใช้สิทธิมากน้อยเพียงใด และในขณะเดียวกันนัก
ลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มีความกังวลและให้ความส าคัญของเรื่องราคาหุ้นมากกว่า  ซึ่งตามที่บริษัท
ชี้แจงว่าจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ิมทุนช าระหนี้จ านวน 200 ล้านบาท หากได้รับเงินเพ่ิมทุนไม่ถึง 200 ล้าน
บาท บริษัทมีแผนการด าเนินการอย่างไรหากต้องพิจารณาว่าจะใช้เงินช าระหนี้หรือใช้เงินเพ่ิมทุนมา
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

  ประธานฯ จากการหารือร่วมกันนั้นเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเพ่ิมทุนเกิน 200 ล้านบาท แต่
หากได้รับเงินเพ่ิมทุนไม่ถึง 200 ล้านบาท บริษัทก็จ าเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือยืดระยะเวลาการ
ช าระหนี้ออกไป 

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทลงทุนในธุรกิจกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ไปเป็นเงิน

จ านวนเท่าใดและมีการด้อยค่าไปแล้วจ านวนเท่าใด 
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ประธานฯ บริษัทลงทุนในธุรกิจกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ซึ่งขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท 

บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน จ านวน 1,400 ล้านบาท และปัจจุบันมีการตั้งส ารอง

เงินลงทุนทั้งจ านวนแล้วประมาณ 2,600 ล้านบาท อย่างไรก็ตามส าหรับการตั้งส ารองสิทธิการ

ขยายกิจการในต่างประเทศ จ านวน 523 ล้านบาท นั้น หากมีการด าเนินการเข้าลงทุนใน

ต่างประเทศกลุ่ม  CLMV ซึ่งมีผู้สนใจลงทุนอยู่ บริษัทก็จะสามารถพิจารณากลับรายการทาง

บัญชีมาเป็นผลบวกกับบริษัทได้ ซึ่งก็อาจถือได้ว่าธุรกิจความงามยังมีอนาคตอยู่ 

นายภัทรพงษ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยเฉลี่ย

อยู่ประมาณหุ้นละ 0.03 บาท เป็นราคาที่ค่อนข้างต่ ามาก ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในธุรกิจเครื่องมือ

แพทย์ทั้ง ๆ ที่วัตถุประสงค์การด าเนินงานของบริษัทมีทั้งส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์และ

สุขภาพ  จึงขอแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

1) ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 

เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการท าธุรกิจด้านสุขภาพ  ซึ่งในปัจจุบันหากเข้า

เว็บไซต์จะเห็นว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจ านวนมาก เช่น นาฬิกาขนาดเล็ก 

เครื่องตรวจวัดแรงดันหัวใจ ซึ่งเป็นมีการท าการตลาดอย่างมาก ทั้งในเว็บไซต์ ใน Youtube 

เป็นต้นรวมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยในประเทศก็มีการศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเรื่อง

สุขภาพเยอะมาก จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่บริษัทจะพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจใหม่  

2) ส าหรับเงินเพ่ิมทุนจ านวน 200 ล้านบาท ในครั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่เพียงพอกับการแก้ไข

ปัญหาและขยายธุรกิจ เนื่องจากในปีหน้ามีความเสี่ยงที่ทุกส่วนจะประสบกับวิกฤตทาง

เศรษฐกิจแน่นนอน ซึ่งในความผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมามีการประเมินความผิดพลาดหรือไม่

อย่างไร 

3) ขอให้บริษัททบทวนแหล่งสร้างก าไรทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีความชัดเจนมากน้อย

เพียงใด มีการประเมินว่าธุรกิจของบริษัทจะสู้คู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้หรือไม่ 

4) ธุรกิจของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ซึ่งเปน็ธุรกิจความสวยความงาม หากต้องแสดงความเห็นกันอย่าง
ตรงไปตรงมาเชื่อว่าธุรกิจของ กลุ่มวุฒิศักดิ์นั้นมีความเป็นไปได้ยากมากที่จะกลับมามีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากร้านสาขาของวุฒิศักดิ์ในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่มีลูกค้าเลย  จึง
อยากเสนอแนะให้บริษัทพิจารณา ทบทวนเรื่องการเพ่ิมการบริการประเภทอ่ืนด้วย
นอกเหนือจากการให้บริการด้านความสวยงาม  เช่น การให้บริการด้านสุขภาพผิวกาย รวมถึง
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การให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งใช้เครื่องมือขนาดเล็กๆ น้อยๆ การให้บริการด้านการเตรียมความพร้อม
ของนักกีฬา เป็นต้น 

5) เสนอให้พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจโดยการเพ่ิมการบริการเรื่องการบ ารุงรักษาด้วย เพ่ือให้
ครบวงจร โดยขอให้บริษัทตระหนักว่าธุรกิจจะต้องไม่หยุดนิ่ง อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถ
ก าหนดหรือคิดวางแผนธุรกิจได้ขอเสนอให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

  ประธานฯ ขอเรียนชี้จงท่านผู้ถือหุ้นว่าในปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท สเปซเมด จ ากัด ซึ่ง
เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการรักษาสุขภาพด้วย 
เช่น เครื่องวัดความดันแบบพกพา เครื่องช่วยผู้ป่วยนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ เครื่องวัด
น้ าตาล เป็นต้น  

  นายภัทรพงษ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้คิดต่อยอดไปถึงการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือหรือหุ่นยนต์ส าหรับการดูแลคนป่วยหรือคนสูงอายุ ต่อไปในอนาคต 

  ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นโดยแยกประเภทธุรกิจ เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

  ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ บริษัทเน้นเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในห้อง
ผ่าตัด ห้อง ICU ของโรงพยาบาลต่าง ๆ และมีการให้บริการหลังการขาย มีรายได้จากการให้บริการ
ด้วยซ่ึงรายไดจ้ากการให้บริการส าหรับปีที่ผ่านมาประมาณ 120 ล้านบาท  

  และตามท่ีเรียนชี้แจงข้างต้นว่าบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยเป็นผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่ง
จะเป็นเครื่องมือแพทยท์ีใ่ช้นวัตกรรมใหม่และจะด าเนินการให้มีการจดทะเบียนการใช้นวัตกรรมด้วย 
ส าหรับเครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุนั้นอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทอยู่แล้วและจะมีการ
น าเข้ามาจ าหน่ายแน่นอน  

  ส าหรับธุรกิจที่บริษัทท าอยู่ในปัจจุบันนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเพ่ิมศักยภาพและขยายตลาด
ออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง 

  นอกจากนี้ส าหรับเครื่องทางการแพทย์ขนาดเล็กซึ่งบริษัท สเปซเมด จ ากัด เป็นตัวแทนจ าหน่ายและ
บริหารงานโดยคุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ นั้น ปัจจุบันมีการขยายธุรกิจขยายแผนการตลาดเพ่ิม
มากขึ้น มีการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ซึ่งใช้เองที่บ้าน เช่น เครื่องวัดความดัน โดยมี
การวางขายในร้านขายยาทั่วประเทศ สินค้าประเภทเครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดน้ าตาลในเลือด มีการ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด (มหาชน) ร้านขาย
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

  ธุรกิจความงามของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ ส าหรับธุรกิจคลินิก เนื่องจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ของกลุ่มบริษัทเห็นว่าในปัจจุบันการให้บริการในรูปแบบคลินิกนั้นท าได้ค่อนข้างยาก ฝ่ายบริหารจึง
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มุ่งเน้นการท าธุรกิจในบริษัทย่อย คือบริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจขาย
สินค้าประเภท Skin  Care และสามารถท าการตลาดโฆษณาได้ทุกช่องทาง และได้เริ่มท าธุรกิจแล้ว 
โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาจ าหน่ายแล้ว รวมถึงสินค้าสินค้าแบรนด์ SNAIL8 ซึ่งเป็นสินค้า 
Premium ด้วย ส าหรับปีนี้ฝ่ายบริหารจะเน้นท าธุรกิจของบริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ 
จ ากัด ซึ่งสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ โดยล่าสุดมีการโฆษณาโดยใช้ดาราจาก
ประเทศเกาหลีมาเป็น Presenter  อีกทั้งมีการเปิดศูนย์ให้บริการความงามบนสถานีรถไฟฟ้าสถานี
ราชด าริ โดยผู้บริหารคาดหวังว่าจะเป็นเรือธง (Flagship) ของธุรกิจความงาม และอีกหนึ่งสาเหตุที่
ฝ่ายบริหารพิจารณาและประเมินว่าเป็นข้อผิดพลาดในการลงทุนในธุรกิจคลินิกคือข้อจ ากัดทาง
กฎหมายซึ่งห้ามธุรกิจความงามโฆษณาประชาสัมพันธ์  เพราะในช่วงที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหา
การมีข้อจ ากัดในการโฆษณาและด้วยความเข้มข้นของกฎหมายที่เก่ียวข้องบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการถูก
เปรียบเทียบปรับจ านวนมากซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจคลินิก
ความงามค่อนข้างมาก   

  อย่างไรก็ตามขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นข้อค าถามที่เป็นประโยชน์
อย่างมาก    

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นรายอ่ืนเสนอแนะ

เรื่องการท าธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงการทบทวนแผนธุรกิจโดย

การเพ่ิมสินค้าเพ่ิมประเภทผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายหรือให้บริการนั้น เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจาก

ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ หากแม้ว่าบริษัทมีข้อจ ากัดในการใช้เงินลงทุนขอ

เสนอให้บริษัทใช้วิธีการชวนคู่ค้ามาร่วมทุนกับบริษัท 

  ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาบริษัทได้ไปดูงานที่ประเทศจีน เมือง
เซี่ยงไฮ้เพ่ือดูโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ และแนวทางการท าธุรกิจในส่วนนี้  บริษัทอยู่ระหว่าง
พิจารณาว่าจะด าเนินการเป็นตัวแทนจ าหน่ายและให้หุ้นส่วนซึ่งสนใจมาร่วมทุนเป็นผู้ผลิตให้  

  นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้เน้นด าเนินการเจรจาให้คู่ค้ามา
เป็นผู้ร่วมทุน เพ่ือสร้างโอกาสให้บริษัทมียอดขายเพ่ิมมากขึ้น 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) ใน
อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ก่อนลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน  
1 ราย รวมเป็นจ านวน 133,300  หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 159 รายรวม
เป็นจ านวน 17,228,142,183  หุ้น   
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และอนุมัติมอบอ านาจ
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 17,227,666,717 เสียง ไม่เห็นด้วย 
175,466 เสียง งดออกเสียงจ านวน 300,000 เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็น
ด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.9990  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระท่ี 4      พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

                  ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

        ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

                  เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 

  
                                                 ลงชื่อ_____________________ประธานที่ประชุม 
                                                              (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                              ประธานกรรมการบริษัท 




