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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ใช้งาน หรือ 
Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพ
และเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 6 
อาคารเลขที ่160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี  ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา นันท์นฤมิต  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
3. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ 
4. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว  กรรมการ 
5. นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
7. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
8. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน 

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายวิศรุต อ้นน่วม ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์  
(ประเทศไทย) จำกัด 

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด 

ก่อนเริ่มประชุม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้  

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยวิธีการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเพ่ือความเรียบร้อยในการประชุม 
จะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามก่อนจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ และขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของ
ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงผ่าน Application IR PLUS 
AGM โดยกดท่ีช่องลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดยืนยัน 

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดยืนยันการลงคะแนน 

3) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออก
จากจำนวนเสียงทัง้หมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
นั้นๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบ
ออนไลน์ ดังนั้น จงึไม่มีกรณีของบัตรเสีย  

5) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการ
ลงคะแนนในระบบเพ่ือทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
ย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก 

6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 

7) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง 
8) การประชุมในครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจาก

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
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- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ และ  
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรงโดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้น ๆ 

9) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

10)  กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิออก

เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน  2 ราย   รวมจำนวนหุ้นได้    620,371,799 หุ้น  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน  24 ราย   รวมจำนวนหุ้นได้  7,173,458,841 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นออนไลน์  จำนวน  9 ราย   รวมจำนวนหุ้นได้  1,803,835,874 หุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน  2 ราย  รวมจำนวนหุ้นได้  6,366,683,716 หุ้น 
 รวมจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 15,964,350,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.43275 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ท้ังหมด 33,656,810,372 หุ้น 

เริ่มการประชุม 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครบเป็น
องค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสำเนา
ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มเปิด
ประชุม จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 120,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย 
รวมเป็นจำนวน 15,964,470,230 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามท่ีประธานฯ เสนอ เป็น
มติเอกฉันทด์้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญให้ที่
ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 

ในปี 2563 รายได้ภาพรวมของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อน 13% ซ่ึงสาเหตุเกิดจาก รายได้จากการ
ขายและบริการทั้งส่วนของเครื่องมือแพทย์และธุรกิจความงามลดลง 

โดยรายได้จากธุรกิจเครื่องมือแพทย์ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการ
เครื่องมือทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น 
เครื่องช่วยหายใจ จึงได้รับผลกระทบจากอุปสรรคการสั่งซื้อ อีกทั้งบริษัทถูกจำกัดวงเงินสินเชื่อ จึง
ทำให้ไม่สามารถสั่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ 

สำหรับกลุ่มธุรกิจความงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นกัน 
จนทำให้บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (“วุฒิศักดิ์คลินิก” หรือ “WCIG”) ต้องยื่นคำ
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ตามที่ผู้ถือหุ้นทราบดีอยู่แล้ว ซึ่งรายได้หลักจากการขาย
และให้บริการด้านความงามจนถึงปัจจุบันมาจากการขายสินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์  

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  15,964,470,230 - - - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 
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แต่หากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานจะเห็นว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังคงมีกำไรอยู่ ปรากฏตาม
ข้อมูลงบเฉพาะบริษัท ซ่ึงบรษิัทยังมีกำไรก่อนการด้อยค่าทางบัญชี 

อีกทั้งสำหรับปี 2563 งบการเงินรวมก็มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนด้อยค่าเช่นกันเนื่องจากกลุ่ม
ธุรกิจความงามปิดสาขาและปิดการดำเนินงาน ทำให้ไม่มี fixed cost แต่หากพิจารณาตัวเลขกำไร
ขาดทุนโดยรวมหลังการตั้งสำรองทางบัญชีจะเห็นไดว้่ายังแสดงผลขาดทุนอยู่   

รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2563 และรายละเอียดรายงานประจำปี ในรูปแบบ 56-
1  One report ประจำปี 2563  อยู่ในรูปแบบ QR หน้าที่ 39 ถึง 74 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร  

คุณปรีชา นันท์นฤมิต ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ได้รับผลกระทบในเชิงบวก เพราะสินค้าที่บริษัทขาย
จะเป็นเครื่องช่วยหายใจ เครื่อง bedside เป็น monitor ที่ติดตั้งบนเตยีงผู้ป่วย ซ่ึงบริษัทได้รับคำสั่ง
ซื้อจำนวนมากจากลูกค้า ในขณะที่ธุรกิจความงามได้รับผลกระทบในเชิงลบ จนต้องยื่นคำร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการ รายได้ปัจจุบันจึงมาจากการขายออนไลน์เท่านั้น   

คุณภาสกร ปุณฑริกธาดา ผู้ถือหุ้นออนไลน์ สินค้าที่ค้างส่ง (Backlog) ของปี 2564 มีอยู่จำนวน
เท่าใด 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต ประมาณ 500 – 600 ล้านบาท ครับ 

คุณภาสกร ปุณฑริกธาดา ผู้ถือหุ้นออนไลน์ สัดส่วนเครื่องช่วยหายใจ ของบริษัทคิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ของตลาด 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต ประมาณ 35 เปอร์เซนต ์ 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจำนวน 2 ราย รวม
เป็นจำนวน 21,000,066 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวน 
15,985,470,296 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป ี2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และ
รายงานของผูส้อบบัญชี 
ประธาน มอบหมายให้คุณปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม 
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คุณปรีชา นันท์นฤมิต บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในรูปแบบ QR Code ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดย นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่ง
บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกดั แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปแล้ว 

โดยขอสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย์ สินทรัพย์รวมทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทลดลง โดยสินทรัพย์รวมใน
งบการเงินรวมลดลงเกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง ขณะที่สินทรัพย์รวมในงบเฉพาะบริษัทลดลง
เนื่องจากเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อยลดลง ซึ่งตัวเลขส่วนใหญ่ของการลดลงของสินทรัพย์รวมของทั้ง
สองงบการเงินเกิดจากการตั้งสำรองทางบัญชีทั้งสิ้น 

หนี้สิน หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร แต่
หนี้สินรวมเฉพาะบริษัทในส่วนของเจ้าหนี้การค้าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริษัทเจรจากับ Supplier เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าสินค้า  

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท ในปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการ
ถือหุ้นในบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (WCIG) (ผ่าน WCIH ลดลงจากเดิมซึ่ง WCIH 
ถือหุ้นใน WCIG 100% ลดลงเหลือเพียง 20%) เท่ากับ EFORL ถือหุ้นใน WCIG เพียง 11% ซึ่งกรณี 
WCIH และ EFORL ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WCIG ตามมาตรฐานบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งเข้ามาถือ
หุ้นจะต้องรับส่วนแบ่งผลขาดทุนไปด้วยตามสัดส่วนการถือหุ้นทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,667 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการ
ให้บริการธุรกิจด้านความงามลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้วย ซึ่งทำให้รายได้ของ
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ลดลงเนื่องจาก Supplier มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากทั่วโลกมีความ
ต้องการเครื่องมือแพทย์มากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทก็ยังมีกำไรขั้นต้นอยู่   

สำหรับธุรกิจความงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่าง
รุนแรงจนทำให้ WCIG ต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ด้วยเหตุดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงต้องถูกพิจารณา
ตั้งสำรองทางบัญชีซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินดังนี้ 



   

7 
 

- งบการเงินรวม มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในส่วนของเครื่องหมายการค้า
(Trademark) จากมูลค่าท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน 714 ล้านบาท 

- งบเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อ่ืนและผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยจำนวน 221 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลำดับ 

ผลขาดทุนดังกล่าวทำให้งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 633 ล้านบาท และงบเฉพาะของ
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 233 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นผลขาดทุนทางบัญชี 
หากพิจารณาเฉพาะตัวเลขซึ่งไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าทางบัญชี ในงบการเงินรวมและงบ
เฉพาะของบริษัทนั้นจะเห็นว่าบริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ ซึ่งงบการเงินรวมมีกำไรจำนวน 
80 ล้านบาท และงบเฉพาะบริษัทมีกำไรจำนวน 88 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับ
รอบปี 2563 และรายละเอียดรายงานประจำปี 2563 อยู่ในรูปแบบ 56-1 one reportหน้าที ่39 ถึง 
74 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

คุณปรีชา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 

 
วาระท่ี 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็น

ทุนสำรองตามกฎหมาย 

ประธาน มอบหมายให้คุณปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต ด้วยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอ่ืน 
ๆ ตามที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 มีผลขาดทุน 
จำนวน 233.06 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ใน
รูปแบบ QR Code) และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานของปี 2563 ได ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จำนวน )เสียง(  15,985,470,296 - - - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 
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จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 และงด
การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  

คุณปรีชา นันท์นฤมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมต ิ

มติทีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติตามท่ีเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
 
 
 
 

วาระท่ี 5       พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปี
นี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 

1) คุณปรีชา นันท์นฤมิต   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2) คุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร และ  

3) คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง  

โดยคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มี
ส่วนได้เสีย พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตาม
วาระ ทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ 

สำหรับนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  15,985,350,296 - 120,000 - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 
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รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง การลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้ 

ท่านแรก ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณปรีชา นันท์นฤมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทั อีกวาระหนึ่ง 

ท่านที่สอง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

ท่านที่สาม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อีกวาระหนึ่ง  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้ 
1) อนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา นันท์นฤมิต ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

2) อนุมัติแต่งตั้งนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

 
 

 

3)  อนุมัติแต่งตั้งนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

  

 

 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  15,718,382,257 19,088,040 247,999,999 - 

ร้อยละ 99.87871 0.12129 - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  15,594,010,456 19,088,040 372,371,800 - 
ร้อยละ 99.87774 0.12226 - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  15,966,382,256 19,088,040 - - 

ร้อยละ 99.88059 0.11941 - - 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

ประธานฯ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ซึ่งอาจกำหนดเป็น
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซ่ึงบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่เทียบได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับปี 2564 
คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ย 
/ต่อครัง้  

ซึ่งสำหรับปี 2564 นี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบให้ปรับเพ่ิมอัตรา
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเดือนละ 50,000 บาท จากเดิม เดือนละ 30,000 บาท 
และปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นเดือนละ 28,000 บาท จากเดิม เดือนละ 25,000 
บาท โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะรวมกันแล้วไม่ เกิน  5,000,000 บาท และ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2564  

 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 

ประเภท 
(บาท/
เดือน/
คน) 

กรรม 
การ

บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อน ุ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมกา
รบริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อน ุ
กรรมการ 
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประธาน 30,000 30,000 20,000 15,000 20,000 50,000 30,000 20,000 15,000 20,000 

กรรมการ 25,000 25,000 15,000 10,000 15,000 28,000 25,000 15,000 10,000 15,000 

 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท  วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี  2564 วงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน
กรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 
ประธานฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้และตาม
ประกาศเรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ซ่ึงปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
ให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 
ปี นั้น  

สำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมี
มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 ซ่ึงสอบบัญชีให้บริษัทแล้ว 1 ปี หรือ  

  2. นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549  

  3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  

  4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ 

  5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853  

สังกัดบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2564 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของ บริษัท แกรนท์ธอน
ตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าว
เป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการของบริษัท  

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  15,984,350,230 1,000,066 120,000 - 
ร้อยละ 99.99374 0.00626 - - 
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จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2564 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 
2,930,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จำนวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.33  ไม่รวม
ค่าบริการอ่ืน (Non – Audit Fee) โดยในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท 
เป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท รายละเอียดดังนี้  

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน ปี 2563 
 

(บาท) 

ปี 2564 
ปีที่เสนอ 
(บาท) 

เพ่ิม/(ลด) (%) 
 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,200,000 1,530,000 10% 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 1,480,000 1,350,000 5% 

ค่าสอบทานแบบ 56-1     50,000     50,000 0% 

รวม 2,730,000 2,930,000 7% 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่2785 ซึ่งสอบบัญชีให้บริษัทแล้ว 1 ปี หรือ  

   2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549  
         3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  
      4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ 
      5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853  

สังกัดบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2564 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส  โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นดังนี้ 

 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,530,000บาท  
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,350,000บาท 
 ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 จำนวน 50,000 บาท  

รวมเป็นเงินจำนวน 2,930,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

 
 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  15,985,470,296 - - - 
ร้อยละ 100.00000 - - - 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นออนไลน์ คดีบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป มีความ
คืบหน้าอย่างไรบ้าง 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต กรณีบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป ยื่นคำร้องขอฟ้ืนฟูกิจการปัจจุบัน
และศาลล้มละลายกลางยกคำร้องนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลล้มละลายกลาง แต่
ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าแม้ว่าบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ฟ้ืนฟูกิจการ ก็จะไม่มีผลกระทบในเชิงลบกับบริษัทแล้วเนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองเงินลงทุนใน
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ทั้งจำนวนแล้ว 

คุณภาสกร ปุณฑริกธาดา ผู้ถือหุ้นออนไลน์ สอบถามดังนี้ 

1) กรณีมีผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบจำเพาะเจาะจง (Private Placement: 
PP) บางท่านขายหุ้นออกบางส่วน มีปัญหาอะไรหรือไม ่

2) กรณีบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ คือ OCBC SECURITIES LIMITED ถือหุ้นบริษัทเป็นลำดับที่ 2 
อยากทราบที่มาของบริษัทนี้และขอเรียนสอบถามว่า OCBC SECURITIES LIMITED มาเพ่ือ
ลงทุนหรืออย่างไร 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต ตอบคำถามตามลำดับดังนี้ 

1) หากผู้ถือหุ้นหมายถึงนักลงทุนซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในปี 2564 นั้น ไม่น่าจะ
เป็นไปได้ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นต้องห้ามขายหุ้น (Silent Period) แต่หากหมายถึง
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) รอบปี 2561 ซึ่งมีการขายหุ้นออกนั้นถือเป็นการ
ตัดสินใจโดยส่วนตัวของนักลงทุน ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด 

2) กรณีบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ คือ OCBC SECURITIES LIMITED  ซึ่งเป็นกองทุนถือหุ้นบริษัท
เป็นลำดับที่ 2 นั้น เป็นการลงทุนปกติ 

ประธาน บริษัทได้มีการบันทึกภาพและวีดีโอการประชุมในวันนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com 

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11:10 น. 

 
                  
ลงชื่อ_____________________________ประธานที่ประชุม 

                                                                   (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) 
                                                                  ประธานกรรมการบริษัท 

http://www.eforl-aim.com/

