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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2558 

ของ 

บริษัท  อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษำยน 2558 เวลำ 09: 28 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 
เลขที ่219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นำยปรีชำ    นันท์นฤมิต         กรรมกำร, ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธีรวุทธิ ์    ปำงวิรุฬห์รักข์  กรรมกำร, ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
3. นำยรุจพงศ์    ประภำสะโนบล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรอิสระ 
4. นำยชำย     วัฒนสุวรรณ  กรรมกำรอิสระ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมกำรอิสระ 
6. นำยโกศล    วรฤทธินภำ  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 

โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 6 ท่ำน 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
นำยธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ำกัด  
ที่ปรึกษากฎหมาย 
นำยธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ   บริษัท ส ำนักงำนกฎหมำยฟำร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ก่อนเริ่มประชุม  

 นำงสำวนภำพร เหลืองอมรไพศำล   กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 
2557 ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) และชี้แจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน วิธีกำรนับคะแนนเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ
มำขณะลงทะเบียน   

2) เมื่อประธำนที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวำระ ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลำยมือ
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ชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทโดย บริษัทจะด ำเนินกำรนับคะแนนเสียงเฉพำะท่ำนผู้
ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จำกนั้นจะน ำคะแนนเสียงดังกล่ำวไปหักออก
จำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็น
คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้นๆ โดยนำงสำวนภำพร เหลืองอมรไพศำล  จะเป็น
ผู้ท ำหน้ำทีแ่จ้งผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระให้ทุกท่ำนในที่ประชุมทรำบ      

3) วิธีกำรนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ำกับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง 
4) กำรประชุมในครั้งนี้มีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและมีมติอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่ำงกันไปตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                                 
โดยนำงสำวนภำพร เหลืองอมรไพศำล   ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม ว่ำวำระใด
ต้องได้รับกำรลงมติด้วยจ ำนวนคะแนนเสียงจ ำนวนเท่ำใด   โดยขอควำมร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
รำยละเอียดวำระกำรประชุมจำกบัตรลงคะแนนเสียงที่ ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ขณะ
ลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำไปพร้อม ๆ กับกำรชี้แจงว่ำวำระใด ต้องกำรคะแนนเสียง
เป็นเท่ำใด  ดังนี้ 
 4.1 วำระกำรประชุม ที่ต้องได้รับกำรลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 1 วำระที่ 3 วำระที่ 4 และวำระ
ที ่5 
 4.2 วำระกำรประชุมที่ต้องได้รับกำรลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ  2 ใน 3 คือวำระที่ 6 
และวำระที ่7 

     4.3 ส ำหรับวำระกำรประชุมที่ 2 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบไม่ต้องลงมติ   
5)  หำกท่ำนผู้ถือหุ้นท่ำนใดที่มีควำมประสงค์จะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ขอควำมกรุณำผู้ถือหุ้น

ซักถำม หรือ แสดงควำมคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวำระนั้น ๆ โดยตรง และส ำหรับท่ำนผู้ถือหุ้นที่มีควำม
ประสงค์จะเสนอแนะควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมครั้งนี้ สำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้ในวำระที่ 11 หัวข้อ พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในกำรซักถำม หรือ แสดงควำมคิดเห็น
ใดๆ ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ถือหุ้นที่ต้องกำรซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นำมสกุล 
อย่ำงชัดเจน เพ่ือทำงบริษัทจะได้น ำข้อมูลดังกล่ำวบันทึกลงรำยงำนกำรประชุมได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน 

6)  กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพ่ิมระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถใช้สิทธิออก
เสียงในวำระที่เข้ำร่วมประชุมและยังไม่มีกำรลงมติเท่ำนั้น โดยเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท  จะน ำจ ำนวนผู้
ถือหุ้นและจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแจ้งแก่ท่ำนประธำนที่ประชุมก่อนกำรลงมติ 

7) หลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัทโดย
น ำไปหย่อนในกล่องรับบัตรลงคะแนนเสียง ณ จุดตรวจเอกสำรบริเวณหน้ำห้องประชุม 
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เริ่มการประชุม 

นำยปรีชำ นันท์นฤมิต ประธำนที่ประชุม แถลงว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยกำรมอบ
ฉันทะ รวม 252 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 3,845,395,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.7977 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จ ำหน่ำยได้แล้วมีจ ำนวนทั้งสิ้น 9,200,013,500 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม 
จึงกล่ำวเปิดประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 
ซ่ึงประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที ่22 พฤศจิกำยน 2557 ตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม 
นางสาวนภาพร  เหลืองอมรไพศาล (พิธีกร) ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจำก
เมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จ ำนวน 33 รำย รวมเป็นจ ำนวนหุ้น 763,772,500 หุ้น ท ำให้มี
ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 285 รำย รวมเปน็จ ำนวนหุ้น 4,609,167,668 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ตำมที่ประธำนฯ เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ ำนวน 4,609,167,668 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง - 
เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2557 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 

 ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2557 และผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทในปี 2557 โดยมอบหน้ำที่ให้นำยธีรวุทธิ์ ปำงวิรุฬห์รักข์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็น
ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม 

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทปี 2557 งบกำรเงินเฉพำะบริษัทในปี 
2557 บริษัทมีรำยได้รวมประมำณ 975 ล้ำนบำท  และมีก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำน
ประมำณ 220 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อเทียบกับรำยได้รวมในปี 2556 และ ก ำไรส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนินงำนในปี 2556 นั้นจะเห็นว่ำบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด คือ
บริษัทมีก ำไรประมำณ 22 ล้ำนบำท  และตำมที่ทุกท่ำนทรำบดีอยู่แล้วว่ำบริษัทได้ลงทุนใน
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอรก์รุ๊ป จ ำกัด (WCIG) โดยถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ดับบลิว ซีไอ 
โฮลดิ้ง จ ำกัด (WCIH) ในสัดส่วน 60% ท ำให้งบกำรเงินรวมของบริษัทมียอดรำยได้รวมเพ่ิมขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตลอดจนท ำให้บริษัทมีก ำไรต่อหุ้นเพ่ิมมำกขึ้น หำกเปรียบเทียบกับ ปี 2556  
บริษัทมีก ำไรต่อหุ้น เพียงแค่ 0.0044 บำท  แต่ในปี 2557  บริษัทมีก ำไรต่อหุ้น เพ่ิมขึ้นเป็น
จ ำนวน 0.0262 บำท  ถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่ำงเห็นได้ชัดในเชิงข้อเท็จจริง ส ำหรับ



- 4 - 

รำยละเอียดรำยงำนประจ ำปี 2557 และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2557 ปรำกฏตำม
เอกสำรประกอบกำรประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำแล้วครับ 
ส ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรเงินจะขอชี้แจงในวำระกำรพิจำรณำงบกำรเงินใน
วำระท่ี 3 ต่อไปครับ 
ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม 
คุณพงษจ์รูญ ศรีโสวรรณา  (ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) จำกกำร
พิจำรณำรำยงำนประจ ำปี 2557  หัวข้อควำมรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ขอแสดงควำมยินดีกับ
บริษัทกรณีท่ีบริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทร่วมประกำศเจตนำรมณ์
โครงกำรดังกล่ำวแล้วประมำณ 185 บริษัท และมีบริษัทได้รับกำรรับรองโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย แล้วประมำณ 37 บริษัทและสอบถำมแผนกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรดังกล่ำวเพ่ือให้ได้รับกำรรับรองนั้น มีเป้ำหมำยจะได้รับกำรรับรองเมื่อใด  
คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ในปี 2558 นี้ บริษัทมีแผนและเป้ำหมำยเรื่องกำรท ำ CSR อย่ำง
ชัดเจน อีกท้ัง คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและค ำนึงถึงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีด้วย โดย
พิจำรณำจำกผลประเมิน CG ประจ ำปีของ ตลำดหลักทรัพย์ที่ร่วมกับ IOD ในกำรประเมิน  เช่น 
เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล กำรแก้ไขพัฒนำเว็บไซต์บริษัท และกรณีกำรด ำเนินกำรที่เป็นรำยกำร
ระหว่ำงกัน ให้เป็นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี แต่ส ำหรับระยะเวลำหรือขั้นตอนที่จะ
ได้รับกำรรับรองจำก IOD นั้น เป็นอีกระดับกำรพิจำรณำของ IOD แต่ส ำหรับบริษัทก็จะ
พยำยำมด ำเนินกิจกำรด้วยวิธีกำรที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับกำรรับรองโดยเร็ว  
ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพ่ิมเติม 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมดังนี้ 
1) จำกกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 เห็นว่ำก ำไรปี 2557 ในงบกำรเงินรวม เท่ำกับ 

251 ล้ำนบำท หำกแยกเป็นงบเฉพำะกิจกำรของโดยแยกประเภทธุรกิจตัวเลขเป็นอย่ำงไร 
2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพ่ิมข้ึน 15% เป็นค่ำใช้จ่ำยกำรขำยส่วนใด 
3) แนวโน้มและบริษัทมีแผนธุรกิจในอนำคตอย่ำงไร 
คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ 
1) งบเฉพำะกิจกำรของธุรกิจด้ำนเครื่องมือแพทย์ของบริษัทและบริษัท สเปซเมด จ ำกัด มีก ำไร 
22 ล้ำนบำท เมือ่รวมธุรกิจด้ำนควำมงำมของ WCIG เท่ำกับ 251 ล้ำนบำท เท่ำกับว่ำธันวำคม 
2557 ภำยใน 1 เดือน WCIG มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนประมำณ 26 ล้ำนบำท ซึ่งมียอดขำย
ประมำณ 276 ล้ำนบำท ก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้ ประมำณ 47.75 ล้ำนบำท 
2) ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขำยที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจำกมียอดค่ำใช้จ่ำยของ WCIG รวมอยู่ด้วย ซ่ึงโดย
เฉลี่ยจึงเห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึน แต่ผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ำยแล้วยังเป็นบวกอยู่ อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับ
ปี 2557 นี้ อำจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนขอให้รอดูงบกำรเงินไตรมำสที่ 1/2558 ครับ 
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3) แนวโน้มแผนธุรกิจของบริษัทคือกำรเน้นลงทุนในธุรกิจและมีแผนกำรช ำระหนี้เงินกู้โดยลด
เงินต้นลงตำมมำตรฐำน ซึ่งจะท ำให้อัตรำดอกเบี้ยลดลงด้วย 

 นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมลักษณะธุรกิจ ยอดขำยรำยได้และก ำไร ในช่วงปกติ
ของ WCIG เนื่องจำกในเดือนธันวำคม 2557 ที่ผ่ำนมำจะเห็นว่ำมีรำยได้ค่อนข้ำงสูงมำก 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหร์ักข ์ ในช่วงปลำยปี 2557 ผลกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจัด
โปรโมชั่นและเป็นช่วงเทศกำล แต่ภำพรวมทั้งปโีดยเฉลี่ยแล้วอำจจะต่ ำกว่ำช่วงปลำยปี 2557 
แต่โดยปกติยอดขำยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 200 ล้ำนบำท 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) ประมำณกำรยอดขำย ปี 2558 เป็นประมำณเท่ำไหร่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  WCIG มีนโยบำยไม่เน้นยอดขำยแต่จะเน้นกำรลดค่ำใช้จ่ำย และ
คุณภำพกำรรักษำ โดยให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์สุดท้ำยว่ำเป็นอย่ำงไร  เนื่องจำกกำรท ำธุรกิจ
จะมีค่ำใช้จ่ำยทั้งในส่วนที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยจะเป็น
ส่วนที่ควบคุมได้ยำก จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรลดค่ำใช้จ่ำย และขอให้คงค่ำใช้จ่ำยไว้ในระดับ
เดิม ก็เชื่อว่ำในที่สุดผลประกอบกำรจะออกมำดี 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) ในปี 2558 นี้ บริษัทจะมีก ำไรสุทธิถึง 10% ได้หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเร่งด ำเนินกำรให้บริษัทมีก ำไรสุทธิเกิน 10 
%  แต่จะพยำยำมท ำเพ่ิมซึ่งถือเป็นควำมท้ำท้ำยเนื่องจำกเดิม WCIG เคยมีผลกำรด ำเนินงำนที่
เป็นก ำไรสุทธิเกือบ 20 %   
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)  ก ำไรสุทธิจะถึง 15% หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ต้องใช้เวลำครับ เนื่องจำกเป็นจุดเริ่มต้นในธุรกิจนี้ยอมรับว่ำยัง
ใหม่กับธุรกิจนี้อยู่ แต่ถือเป็นควำมท้ำทำย 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)  จำกก ำไรสุทธิ 20% ลดลงมำถึง 10% นั้นเหตุผลหลักๆ เกิด
จำกอะไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ส่วนหนึ่งอำจจะเกิดจำกมุมมองในกำรบริหำร ค่ำใช้จ่ำยที่สูงเกิน
ควำมจ ำเป็น เป็นต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2557 และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2557 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำงบกำรเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ซ่ึง
ผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ส ำหรับรำยละเอียดนั้น บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่ำงไรก็ตำมและมอบหน้ำที่ให้นำยธีรวุทธิ์ ปำง
วิรุฬห์รักข์ เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมอีกครั้งครับ 
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 นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์ งบแสดงสถำนะทำงเงินของบริษัทส่วนหลัก ๆ ที่ต้องพิจำรณำคือ 
ทรัพย์สิน  หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ส ำหรับปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 จะเห็นว่ำ
ทรัพย์สินในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 อย่ำงก้ำวกระโดด ในขณะที่หนี้สินก็เพ่ิมข้ึนด้วย ในปี 
2556  บริษัทมีทรัพย์สินประมำณ  842  ล้ำนบำท แต่ในปี 2557 มีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนถึง 7,366 
ล้ำนบำท ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ำมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน ซ่ึงในส่วนของหนี้สินนั้นจะมีส่วน
ของหนี้สินที่เกิดจำกกำรค้ำปกติ และรวมหนี้ที่เกิดจำกกำรบันทึกบัญชีตำมหลักกำรทำงบัญชี 
เช่นกรณี WCIG ขำยคอร์สให้ลูกค้ำเป็นระยะเวลำ 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่กรณี ถือเป็น
รำยได้รับล่วงหน้ำที่ต้องบันทึกเป็นหนี้สิน โดยไม่สำมำรถรับรู้รำยได้ทั้งหมดในครำวเดียว ท ำให้
เห็นว่ำบริษัทมีหนี้สินค่อนข้ำงสูง แต่หนี้สินที่บริษัทต้องรับผิดชอบจ่ำยดอกเบี้ยจริงประมำณ 
3,400 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดเพ่ิมข้ึน ประมำณ 1,949 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นที่มำท่ี
สถำบันกำรเงินพิจำรณำแล้วว่ำบริษัทมีศักยภำพในกำรช ำระหนี้  หำกวิเครำะห์ภำพรวมแล้วจะ
เห็นว่ำบริษัทมีกำรเจริญเติบโตแบบก้ำวกระโดด รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำร
ประชุม 

 นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)   ในช่วงปี 2557 บริษัทมีกำรควบรวมกับ บริษัท อี ฟอร์ แอล 
อินเตอร์ เนชั่นแนล  จ ำกัด ท ำให้บริษัทบริษัทมีสินทรัพย์เพ่ิมใช่หรือไม่ 

 นายธีรวุทธิ์ ปางห์วิรุฬห์รักข์ ระหว่ำงบริษัท กับบริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
(E for L Inter) ไม่ได้มีกำรควบรวมกันใด ๆ ทั้งสิ้น  มีแต่กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในเรื่องกรณี
ซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงกัน เพ่ือน ำมำขำยในกรณีที่  License  ยังเป็นของ E for L Inter ซึ่งท ำให้
มีสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน หำกมีกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนก็จะท ำให้สินทรัพย์ลดลงตำมหลักกำรปกติครับ  

  นายแพทย ์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  แสดงควำมเห็นแนะน ำเรื่องกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำร
ประชุม โดยเสนอให้บริษัทจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรประชุมเพ่ิมเติมและแจกให้ผู้
ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ตลอดจนเสนอแนะให้บริษัทน ำเสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ต่อที่ประชุม เช่น ภำพถ่ำยอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ จ ำนวนยอดขำย
รำยละเอียดคุณสมบัติเครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่เป็นสินค้ำของบริษัท  เป็นต้น  
ประธาน กล่ำวขอบคุณส ำหรับขอเสนอแนะและรับจะด ำเนินกำรแก้ไขตำมค ำแนะน ำในกำรจัด
ประชุมครั้งต่อไป และแจ้งต่อที่ประชุมว่ำปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง
เว็บไซต์บริษัท ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยในเดือนพฤษภำคมนี้ ซึ่งบริษัทจะมีกำรน ำข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย  ตลอดจนรำยละเอียดกิจกรรม CSR CRM 
ขึ้นเว็บไซต์ด้วย เพื่อเป็นช่องทำงให้ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจในธุรกิจของบริษัทเข้ำดู
รำยละเอียดต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น   
คุณพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา  (ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่ำวชมกำร
จัดท ำ MD&A ของบริษัทว่ำท ำได้ดี ค่อนข้ำงละเอียด พร้อมกับตั้งค ำถำมดังนี้ 
1) ธุรกิจสื่อโฆษณำลดลงเพรำะเหตุใด 
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2) สัดส่วนรำยได้ที่บริษัทได้รับจำกธุรกิจสื่อโฆษณำในปี 2557 เมื่อเทียบกับรำยได้รวมของ
บริษัทปี 2557 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ธุรกิจสื่อโฆษณำลดลงเนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยเปลี่ยนแปลงและ
มุ่งเน้นกำรท ำธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจเก่ียวกับสุขภำพและควำม
งำม ซึ่งในปี 2558 นี้ ธุรกิจสื่อโฆษณำจะหมดไป ซึ่งสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจสื่อโฆษณำเมื่อเทียบ
กับรำยได้รวมของบริษัท ไม่ถึง 1 % ของรำยได้รวม และส ำหรับปี 2558 จะเป็นเป็นรำยได้จำก
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจควำมงำมทั้งหมดครับ 
นายณัฐ  ศรีธีระวิศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมกรณีบริษัทลงทุนซื้อหุ้น บริษัท แดซโซ เอเชีย คอร์
ปอร์เรชั่น จ ำกัด (That’so) บริษัทน ำงบกำรเงินมำ Consolidate หรือไม่ บริษัทได้รับส่วนแบ่ง
รำยได้อย่ำงไรคำดว่ำThat’so จะท ำรำยได้ให้กับบริษัทได้อย่ำงไร และขอสอบถำมเก่ียวกับ
ธุรกิจเมือกหอยทำก ที่บริษัทลงทุนในบริษัท สยำมสเนล จ ำกัด  บริษัทคำดหวังและมีเป้ำหมำย
จำกกำรลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวอย่ำงไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ บริษัทลงทุนซื้อหุ้น That’so ในสัดส่วน 18% ตำมหลักกำรทำง
บัญชีไม่ต้องน ำงบกำรเงินมำ Consolidate ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์จำกกำรลงทุนใน
That’so ในลักษณะของเงินปันผลในฐำนะผู้ถือหุ้น โดย That’so ก ำลังจะเปิดสำขำใหม่เพ่ิมอีก 
1 สำขำ ณ ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ ส ำหรับธุรกิจของ That’so บริษัทถือว่ำเป็นอีกช่องทำง
หนึ่งในกำรขยำยธุรกิจโดยรวมของบริษัท เนื่องจำกเป็นธุรกิจเก่ียวกับควำมงำมเหมือนกัน โดย
ถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกัน (Synergy) อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงนี้อำจจะยังไม่เห็นผลตอบแทนที่
ชัดเจนมำกนัก ซ่ึงอำจจะเห็นผลตอบแทนในอนำคต ในขณะนี้บริษัทมีหน้ำที่ในฐำนะผู้ถือหุ้น
เท่ำนั้น 
ส ำหรับกรณีท่ีบริษัทมนีโยบำยลงทุนซื้อหุ้นบริษัท สยำมสเนล จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเมือก
หอยทำก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คนไทยน ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกวัตถุดิบของไทยมำใช้ประโยชน์ คือ
เมือกหอยทำก หรือ Snail  ตำมท่ีทรำบกันดีเก่ียวกับคุณสมบัติของเมือกหอยทำก เช่นประเทศ
เกำหลี น ำมำใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ในส่วนของกำรบ ำรุงผิวหน้ำ ลดรอย
เหี่ยวย่น สร้ำงควำมชุ่มชื่น  ซึ่งกำรน ำเมือกหอยทำกมำใช้ประโยชน์มีมำนำนตั้งแต่ยุคโรมัน แต่มี
กำรผลิตเชิงพำณิชย์จริงๆ เกิดขึ้นในประเทศชิลี จำกกำรศึกษำวิจัยโดยอำจำรย์ผู้มีควำม
เชี่ยวชำญจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เปรียบเทียบคุณสมบัติและคุณภำพของเมือกหอยทำก
จำกต่ำงประเทศ กับเมือกหอยทำกของไทย พบว่ำเมือกหอยทำกของไทยมีคุณภำพดีกว่ำเมือก
หอยทำกของต่ำงประเทศ ซึ่งศำสตรำจำรย์ผู้ศึกษำท่ำนนี้ ในปัจจุบันได้รับต ำแหน่งเป็นนำยก
สมำคมหอยทำกโลก  ซึ่งในเชิงธุรกิจบริษัทมีแนวคิดท่ีจะน ำวัตถุดิบจำกเมือกหอยทำกมำผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์และเป็นสินค้ำของ WCIG โดยจะมีกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็น
สยำม สเนล ซึ่งจะเป็นเมือกหอยทำกไทยเท่ำนั้น ที่จะเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของ WCIG  
และจะมีขำยที่ WCIG ที่เดียวเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกธุรกิจควำมงำมแบรนด์อ่ืน ๆ โดย
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บริษัทมีนโยบำยร่วมทุนในสัดส่วน 50 % และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเจรจำกำรร่วมทุนและ
ผลักดันให้มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เมือกหอยทำกให้ได้ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2558  
ถือเป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทก ำลังจะก้ำวไปข้ำงหน้ำในธุรกิจสุขภำพละควำมงำม 
และถือเป็นธุรกิจที่ก ำลังที่เติบโต โดยบริษัทมีแนวคิดลงทุนท ำในธุรกิจที่เป็น High Gross 
margin ครับ 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา  (ผู้ถือหุ้น ) เสนอให้มีกำรปรับเวลำกำรจัดประชุมเนื่องจำกกำร
ก ำหนดเวลำประชุมในครั้งนี้ค่อนข้ำงเร็วเกินไม่สะดวกในกำรเดินทำง และกล่ำวชมกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของบริษัท เห็นว่ำเป็นรำยงำนที่ละเอียดทั้งในส่วนของกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 
และสอบถำมประมำณกำรยอดขำยเฉพำะเครื่องมือทำงกำรแพทย์ของบริษัท ในปี 2558  
ประธาน  ในปี 2558  เริ่มจำกยอดขำยจำกเครื่องมือที่จ ำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ ำวันของคนไข้ 
ที่ลูกค้ำภำครัฐมีงบประมำณจัดซื้ออย่ำงต่อเนื่อง คำดว่ำไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 ล้ำนบำท ไม่รวมสินค้ำ
เครื่องมือแพทย์ขนำดใหญ่ เนื่องจำกปัจจุบันเครื่องมือทำงกำรแพทย์เป็นธุรกิจที่เป็น Sector 
ใหญ่ จึงค่อนข้ำงมั่นใจว่ำก ำไรขั้นต้น (Gross Profit) จะเพ่ิมขึ้นซึ่งหำกรวมกับธุรกิจควำมงำม
แล้วท ำให้ยิ่งมั่นใจว่ำก ำไรขั้นต้น (Gross Profit) จะเพ่ิมขึ้นอย่ำงแน่นอน ส ำหรับยอดขำยเฉพำะ
ส่วนของเครื่องมือแพทย์คำดว่ำ 2,000 ล้ำนบำท น่ำจะท ำได้ 
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา  (ผู้ถือหุ้น) กำรลงทุนในบริษัท สยำม สเนล จ ำกัด ในสัดส่วน 50% 
นั้น มั่นใจได้มำกน้อยเพียงใดกับเงื่อนไขกำรลงทุนและสัดส่วนกำรถือหุ้น ในอนำคต 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  จะมีกำรก ำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในประเด็นต่ำงๆ ในสัญญำซื้อ
ขำยหุ้น  เช่น ข้อตกลงในกำรลงทุนตำมสัดส่วน กำรลงทุนพัฒนำผลิตภัณฑ์และหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใด ต้องได้รับควำมยินยอมจำกคู่สัญญำ เป็นต้น คู่สัญญำเป็นอำจำรย์จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่เป็นผู้คิดค้นศึกษำ ผลิตภัณฑ์เมือกหอยทำกข้ึน 
นางสาวนภาพร เหลืองอมรไพศาล (พิธีกร)  ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก 
จ ำนวน 56 รำย ท ำให้มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 341 รำย รวมเป็นหุ้น จำนวน 103,114,900 
หุ้น รวม 4,712,282,568 หุ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกำรเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 4,712,282,568 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
และงดออกเสียง - เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ปี 2557   

 ประธาน บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำอัตรำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหัก
ภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและหลังจำกหักส ำรองตำมกฎหมำยและเงิน
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สะสมอ่ืน ๆ แล้ว จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 บริษัทมีก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และหลังจำกหักส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว เป็นเงินจ ำนวน 
209,309,570 บำท 

 ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557 และกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2557 ในอัตรำ 0.01 บำท ต่อหุ้น จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 9,200,013,500 หุ้น  โดยจ่ำยเป็นเงินสดรวมเป็นเงินจ ำนวน 92,000,135 บำท ซึ่งเงิน
ปันผลดังกล่ำวคิดเป็นอัตรำร้อยละ 43.95 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลเฉพำะ
กิจกำรและหักส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว โดยจะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตำมที่
ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก ำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผล วันที่ 
29 เมษำยน 2558 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภำคม 2558 โดยจะจ่ำยเมื่อ
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 แล้ว    
ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้น)   กล่ำวชมกำรท ำรำยงำนประจ ำปีของบริษัท และ
ให้ควำมเห็นว่ำอัตรำกำรจ่ำยปันผลดังกล่ำวเป็นอัตรำที่น้อยเกินไป  และติงเรื่องกำรก ำหนด
วำระกรรมกำรอิสระ โดยเสนอให้มีกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระอย่ำง
ชัดเจนเพื่อเปิดโอกำสให้กรรมกำรคนใหม่เข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรร่วมพิจำรณำจำกบุคคล
ที่มีแนวคิดเห็นที่อำจจะมีข้อแตกต่ำงไปจำกเดิม 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์    กล่ำวขอบคุณข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมดังนี้ กำรพิจำรณำจ่ำยปันผลบริษัทค ำนึงถึงหลำยปัจจัย ไม่ใช่พิจำรณำเพียงแค่ผลก ำไร
ของบริษัทเท่ำนั้น แต่ค ำนึงถึงหลักกำรบริหำรร่วมกับหลักควำมระมัดระวัง Conservative โดย
อยำกให้ท่ำนผู้ถือหุ้นพิจำรณำว่ำเป็นกำรเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล 
หลังจำกท่ีบริษัทขำดทุนสะสมและไม่มีกำรจ่ำยปันผลมำนำนกว่ำ 5-6 ปี 
นางสาวนภาพร  เหลืองอมรไพศาล (พิธีกร)  ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 
รำย ทำให้มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 342 รำย จ ำนวน 100,000 หุ้น รวม 4,712,382,568 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557 และกำรจ่ำยปันผลส ำหรับผล
ประกอบกำรประจ ำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 4,712,382,568 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
และงดออกเสียง - เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

  ประธาน ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535  
ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้งกรรมกำรคิดเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมหรือ
จ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำมจะต้องออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งใน
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ปีแรก และปีที่สอง ภำยหลังกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ใช้วิธีจับสลำก ส่วนปี
ต่อจำกนั้นให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมกำรที่
ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 2 ท่ำน คือ 
1. นำยชำย วัฒนสุวรรณ และ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วว่ำกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำนดังกล่ำวเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมี
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระและท ำหน้ำที่กรรมกำรบริษัท
ต่อไป ส ำหรับรำยละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่ำนปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมซึ่งบริษัทได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

      ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม 
     ประธาน ชี้แจงกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในกำรแต่งตั้งกรรมกำรดังกล่ำวกลับเข้ำด ำรง   

ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึ่งโดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
และสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วจึงมีมติดังนี้ 
  1.แต่งตั้งนำยชำย วัฒนสุวรรณ เป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระ   ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย

จ ำนวน 4,694,027,168 เสียง ไม่เห็นด้วย 12,486,200 เสียง และงดออกเสียง จ ำนวน 5,869,200 
เสียง โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.6105 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุม 

  2. แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์เป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วยจ ำนวน 4,694,027,168 เสียง ไม่เห็นด้วย 12,486,200 เสียง และงดออกเสียง จ ำนวน 
5,869,200 เสียง โดยคะแนนของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.6105 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558 

  ประธาน ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรจะต้องเป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 
3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปี 2558 และอนำคต เช่น กำรเติบโต
ของธุรกิจ ผลประกอบกำรของบริษัท ข้อมูลกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ภำวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนค ำนึงถึง ขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ซึ่งมีเพ่ิมมำกขึ้นใน
เชิงปริมำณ ตำมนโยบำยเป้ำหมำยกำรเติบโตของบริษัท คณะกรรมกำรจึงเห็นควรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจำก ปี 2557 ด้วยเหตุที่ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมแล้วข้ำงต้น 
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  ซึ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2557 นั้น บริษัทจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้งและจ่ำยเฉพำะ
กรรมกำรที่ เข้ำประชุมเท่ำนั้น  ยอดรวมค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี  2557 เป็นเงินจ ำนวน 
1,575,500 บำท ส ำหรับ ปี 2558 นี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2558 
เป็นวงเงินไม่ 3 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ดังนี้  

  ประธำนกรรมกำร เดือนละ 30,000 บำท, กรรมกำรท่ำนละ 20,000 บำท ต่อเดือน   
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เดือนละ  30,000 บำท กรรมกำรตรวจสอบ ท่ำนละ 25,000 บำท 

ต่อเดือน ส ำหรับกรรมกำรบริหำรนั้น คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมกำรบริษัท จึงเห็นชอบให้ก ำหนดค่ำตอบแทนอยู่ในส่วนของค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท  

    ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม 
นางสาวนภาพร  เหลืองอมรไพศาล (พิธีกร)  ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 รำย  
ท ำให้มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 343 รำย จำนวน 300,000 หุ้น รวม 4,712,682,568 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริหำร  
ประจ ำปี 2558 โดยก ำหนดให้จ่ำยค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

     ประธำนกรรมกำร เดือนละ 30,000 บำท, กรรมกำรท่ำนละ 20,000 บำท ต่อเดือน   
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เดือนละ  30,000 บำท กรรมกำรตรวจสอบ ท่ำนละ 25,000 บำท 
ต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,709,684,268 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,998,300 และงดออก
เสียง - เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 99.9364 ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 7       พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

 ประธาน  ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยกำร
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่ำวสำมำรถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้  

 นอกจำกนี้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.11/2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก ำหนดให้บริษัทจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor 
rotation) หำกผู้สอบบัญชีดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่มำแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยกำรหมุนเวียนไม่
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสำมำรถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรำยอ่ืนๆ ในส ำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรำยเดิมได้   ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังมีรำยชื่อต่อไปนี้เป็น
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เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2557 และรอบระหว่ำงกำล 3 
ไตรมำส 

 1) นำยสมคิด เตียตระกูล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2785 หรือ 
  2) นำงสุมำลี โชคดีอนันต์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3322 หรือ 
    3) นำยธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6624 หรือ 
   4) นำงสำวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6977 
 แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน  จ ำกัด โดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นดังนี้ 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม  จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 1,350,000 บำท 
 บริษัท สเปซเมด จ ำกัด                   จ ำนวน   490,000 บำท 
 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด        จ ำนวน    150,000 บำท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน  1,900,000 บำท โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
 ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนำยสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2785 หรือ นำงสุมำลี โชคดี

อนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3322 หรือ นำยธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 
6624 หรือ นำงสำวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6977 

 แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน  โดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นดังนี้ 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม  จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน 1,350,000 บำท 
 บริษัท สเปซเมด จ ำกัด จ ำนวน   490,000 บำท 
 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด จ ำนวน    150,000 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 1,900,000 บำท โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียง    
เห็นด้วย 4,709,684,268 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง  และงดออกเสียง 2,998,300  

 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9364 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

       ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพ่ิมเติม 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมเรื่องแนวโน้มยอดขำยในปี 2558 ตำมเป้ำหมำย 1,500 
ล้ำนบำท และจำกกำรฟังค ำอธิบำยจำกท่ำนประธำนในวำระก่อนหน้ำเข้ำใจว่ำมีกำรพูดถึง
เป้ำหมำย 2,000 ล้ำนได้ด้วย ในภำวกำรณ์แข่งขันถือเป็นภำรกิจที่ยำกไปหรือไม่ เนื่องจำกเท่ำที่
ติดตำมพอทรำบว่ำธุรกิจโรงพยำบำลไม่ค่อยมีกำรเปิดสำขำใหม่บ่อยนัก จะมีผลกับเป้ำหมำย
ยอดขำยของบริษัทหรือไม่  
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ประธาน  ขอเรียนว่ำในช่วงปี 2557  บริษัทด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องยอดขำยกำรขำยสินค้ำได้ไม่
เต็มที่ เนื่องจำกติดในขั้นตอนกำรขออนุญำตน ำเข้ำ  กำรขอ License กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ หลำย
ขั้นตอน แต่ในปี 2558 นี้บริษัทได้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยและขอใบอนุญำตน ำเข้ำ ได้
เกือบ 100 %  แล้ว อีกทั้งรูปภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ระบุไว้ในรำยงำนประจ ำปีนั้น 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้ำที่บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเท่ำนั้น นอกจำกนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ขนำดใหญ่ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำก 
เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ ที่สำมำรถรำยงำนผลและพิมพ์ภำพออกมำได้ทันที เครื่องช่วยหำยใจ
เครื่องกระตุ้นหัวใจ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริษัทมีสิทธิ์ใช้เพียงรำยเดียวเป็นลิขสิทธิ์ของ
บริษัท เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่ำเป็นระบบที่ดีมีประสิทธิภำพและบริษัทเป็นผู้น ำในกำรขำยเครื่องมือต่ำง 
ๆ และเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีรำคำสูง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริษัทเรำท ำธุรกิจที่ติดต่อกับรัฐบำลซึ่ง
มีงบประมำณโดยต่อเนื่อง ซึ่งรำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นรำยได้จำกงบประมำณของรัฐบำล 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) จำกกำรพิจำรณำรำยงำนประจ ำปี หน้ำ 24 จะเห็นว่ำกลุ่มลูกค้ำ
รำยใหญ่ 20 % เป็นรัฐบำล หรือเอกชน 
ประธาน  มีทั้งภำครัฐและเอกชน 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีโครงกำรขำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ลูกค้ำ
ซื้อไปใช้ที่บ้ำนบ้ำงหรือไม่ 
ประธาน  บริษัทเน้นกำรขำยสินค้ำเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่น ำสมัยในระดับต้นๆ ของโลก  
เช่น เครื่องมือที่มีระบบ Monitor กำรท ำงำนได้เอง เช่นเครื่องช่วยหำยใจ กรณีคนไข้หยุดหำยใจ 
เครื่องจะสำมำรถท ำงำนได้โดยอัตโนมัติ และมีนโยบำยกำรขำยสินค้ำผ่ำนเว็บไซต์บริษัทภำยหลัง
จำกที่บริษัทมีกำรพัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นช่องทำงกำรเพ่ิม
ยอดขำยของบริษัทได้อีกช่องทำงหนึ่ง จึงค่อนข้ำงมั่นใจว่ำธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะมียอดขำยได้ถึง 
2,000 ล้ำนบำท 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล  (ผู้ถือหุ้น) บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือแพทย์เฉพำะใน
ประเทศไทย หรือมีสิทธิขำยในต่ำงประเทศด้วยหรือไม่อย่ำงไร 
ประธาน  มี 2  กรณี  ดังนี้ 1)  กรณีสินค้ำแบรนด์ ใหญ่ๆ หลัก ๆ เจ้ำของแบรนด์จะแต่งตั้งตัวแทน
ในประเทศนั้น ๆ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอยู่แล้ว 2) กรณีเป็นสินค้ำแบรนด์กลำง ๆ บำงแบรนด์บริษัท
สำมำรถขำยสินค้ำในประเทศเพ่ือนบ้ำนได้ เช่น กลุ่มประเทศ AEC สินค้ำท่ีขำยได้เช่น เครื่องช่วย
หำยใจ นอกจำกนี้ส ำหรับสินค้ำของบริษัทเองคือระบบซอฟแวร์และโปรแกรมท่ีใช้กับเครื่องมือ
แพทย์เพ่ือกำรเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งบริษัทร่วมกับคู่สัญญำในกำรสร้ำงและพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้กับ
เครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์นั้น บริษัทจดลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทเองโดยตรงซึ่งในตอนนี้
ยอดขำยก็ค่อนข้ำงดีครับ ส ำหรับเรื่องแนวโน้มและแผนธุรกิจควำมงำมขอมอบหมำยให้คุณธีรวุทธิ์ 
ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจควำมงำมบริษัทมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
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1) กรณี บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด  ในช่วงเดือนมีนำคม บริษัท ดับบลิวซีไอ     
โฮลดิ้ง จ ำกัด ได้ลงนำมแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เพ่ือกำรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรยื่น 
Filling WCIG เป็นบริษัทจดทะเบียน ส ำหรับเรื่องภำระหนี้เงินกู้ก็มีแนวทำงคลี่คลำยได้ 
2) กรณี บริษัท สยำมสเนล จ ำกัด บริษัท มีนโยบำยลงทุนในธุรกิจ ซึ่ง เป็นกำรลงทุนที่ไม่สูงมำก
นัก 
3) กรณี บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น (That’so) ปัจจุบัน That’so มีตัวแทนจ ำหน่ำยใน
ฮ่องกงและในทวีปเอเชียทั้งหมด  และมีกำรขำยสินค้ำในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภำษำจีน โดยมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ำธุรกิจสุขภำพและควำมงำมมีแนวโน้มที่ดี เป็นกำรต่อยอด ธุรกิจ
ควำมงำมซ่ึงจะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของสยำม สเนล ด้วย จึงขอยืนยันว่ำปัจจุบันบริษัทอยู่ใน 
Sector ที่ดีอยู่แล้ว 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) กล่ำวชมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของบริษัทและสอบถำมถึงขอ
ดีของ WCIG เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ในระดับเดียวกัน 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ จำกกำรตรวจสำขำกล้ำยืนยันว่ำลูกค้ำของ WCIG เยอะกว่ำแบรนด์  
อ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน แต่ก็ยอมรับว่ำปัจจุบัน WCIG ยังเป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับล่ำง และยืนว่ำ
จะสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับ WCIG เช่น กำรใช้เมือหอยทำกของสยำมสเนลมำใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ของ WCIG 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)  เฉลี่ยบิลซื้อและหรือกำรใช้บริกำรของ WCIG เป็นประมำณเท่ำใด 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรใช้บริกำรซึ่ง มี 3  ส่วน ดังนี้ 
1. แบบ One time service  
2. แบบ Package หรือ คอร์ส  
3. แบบที่ซื้อเฉพำะผลิตภัณฑ์  
นางสาวภาวนา ธงรัตนะ  (ผู้ถือหุ้น)   มีค ำถำมดังนี้ 
1) ตำมท่ีท่ำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจที่มีก ำไรขั้นต้นสูงแล้ว นอกจำก 
บริษัท สยำม สเนล จ ำกัด แล้ว บริษัทยังมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจอื่นในเร็วๆ นี้หรือไม่ 
2) สัดส่วนรำยได้ ใน AEC บริษัทคำดหวังอยู่ในระดับใด 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ มีนโยบำยเติบโตในธุรกิจสุขภำพควำมงำม และเน้นลงทุนในธุรกิจที่
ต่อเนื่องกันเป็นแต่อำจจะไม่ใช่เร็วๆ นี้ ในช่วงนี้ เน้นกำรโตโตในธุรกิจที่มีอยู่ครับ ส ำหรับสัดส่วน
รำยได้ใน AEC นั้น มีนโยบำยดังนี้  
1) ภำยในประเทศบริษัทมีนโยบำยให้สำขำที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ิมรำยได้ด้วยเอง ในขณะที่จ ำนวน
บุคลำกรยังเท่ำเดิม 
2) รำยได้ในต่ำงประเทศ มีนโยบำยขยำยสำขำในประเทศ AEC เนื่องจำกบำงประเทศล้ำหลังกว่ำ
ประเทศไทยอยู่มำก  โอกำสเติบโตจึงน่ำจะเป็นไปได้สูง อย่ำงไรก็ตำม WCIG อำจจะมีนโยบำยกำร
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เปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจนในตลำดต่ำงประเทศและขอยืนยันอีกครั้งว่ำบริษัทก ำลังด ำเนินไปใน
ทิศทำงที่ดีครับ   
นางสาวภาวนา ธงรัตนะ  (ผู้ถือหุ้น)  สอบถำมแผนกำรออกหุ้น IPO ของ WCIG และผู้ถือหุ้นของ 
EFORL จะได้สิทธิประโยชน์หรือได้สิทธิอะไรจำกกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในรำยละเอียดและควำมเหมำะสมในทุก ๆ ด้ำน 
ทั้งในเรื่องสถำนะทำงกำรเงิน กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น EFORL บริษัทโดยคณะกรรมกำรทุกท่ำนตระหนักดีเสมอว่ำต้องค ำนึงถึงสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น EFORL เป็นอย่ำงแรก แต่ในรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องต้องมีกำรศึกษำและพิจำรณำ
ร่วมกับที่ปรึกษำทำงกำรเงินต่อไป 
นายสุเชษฐ์ สิทธิชัยเกษม (ผู้ถือหุ้น) กล่ำวชมเชยในควำมตั้งใจท ำงำนวำงแผนกำรบริหำรให้บริษัท
มีควำมก้ำวหน้ำและเติบโตอย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ 
ประธาน กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นที่ให้ก ำลังใจในกำรท ำงำน และรับปำกจะบริหำรงำนให้ดีที่สุด 
(ผู้ถือหุ้น) สอบถำมว่ำผู้ก่อตั้ง WCIG ยังบริหำรอยู่หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ปัจจุบันมี 1 ท่ำนที่ยังร่วมบริหำรอยู่คือ คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ 
(ผู้ถือหุ้น)  คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ บริหำรอยู่ในส่วนไหน 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ตำมเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยหุ้น โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท จะมี 3  
ส่วน คือ  
1) กรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 
2) กรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ก่อตั้ง บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  
3) กรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนจำกกองทุนโซลำริส  
โดยคุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ บริหำรจัดกำรในส่วนงำนด้ำนกำรขำยและกำรตลำด 
(ผู้ถือหุ้น) ในด้ำนกำรโฆษณำและกำรตลำดกำรที่ลูกค้ำเข้ำมำรับบริกำรของ WCIG นั้น เข้ำมำ
เพรำะแบรนด์หรือเพรำะ Presenters 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  เชื่อว่ำลูกค้ำเข้ำมำเพรำะแบรนด์ของ WCIG ครับ คนที่เป็น 
Presenters ของ WCIG มีหลำกหลำยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ส ำหรับกำรที่
เพ่ิมเติมในส่วนของคุณณกรณ์ ฯ นั้นเป็นกำรเสริมเพ่ิมเติมให้คนทรำบว่ำคุณณกรณ์ ฯ กลับมำ
บริหำร WCIG แล้วหลังจำกท่ีลำออกไปช่วงหนึ่ง 
ประธาน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพ่ิมเติม 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  มีนักลงทุนฝำกค ำถำมมำสอบถำมผู้บริหำรดังนี้ 
1) EFORL มีแผนจะเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวน เนื่องจำกปัจจุบันขณะที่บริษัท
อยู่ในตลำด mai นั้น  EFORL ถือได้ว่ำเป็นบริษัทต้นๆ ในตลำด mai แต่ก็ยังอยู่ในแผนกำรคิด
พิจำรณำเรื่องนี้เช่นกัน 
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2) EFORL มีแผนซื้อหุ้นคืนหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ขึ้นอยู่กับ Cash Flow ของบริษัทครับ 
3) แผนกำรจัดกำรเพื่อช ำระหนี้เงินกู้ของ WCIG  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  มีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เพ่ือศึกษำวำงแผนหำวิธีกำรเพ่ือ  
ปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำว 
4) มีแผนกำรแปลง Warrant หรือไม ่
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ณ วันนี้ยังไม่มีนโยบำยครับ 
5) สำเหตุที่หุ้นรำคำตกเพรำะบริษัทมีหนี้เยอะจริงหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  ไม่จริงครับ สำเหตุหุ้นลงไม่น่ำจะเกิดจำกเหตุปัจจัยที่บริษัทมีหนี้เยอะ
แต่อย่ำงใด แม้บริษัทจะมีหนี้เยอะแต่ต้องพิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท กำรลงทุนและ
กำรเติบโตของบริษัท 
6) หลัง WCIG ออกหุ้น IPO บริษัทมีแผนเพ่ิมรำยได้อย่ำงไรบ้ำง 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  มีแผนแน่นอนครับ แต่ต้องมีกำรศึกษำในรำยละเอียดและปรึกษำที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน 
7) เสนอให้มีกำรวำงแผนกำรควบรวมโดยก ำหนดแผนให้บริษัทเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุม 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะถือเป็นควำมเห็นที่ดี แต่กำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวต้องมีกำรศึกษำโดยละเอียด 
8) มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำพำร์อีกหรือไม ่
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ไม่มีครับ 
ประธาน  เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพ่ิมเติม 
นายเมธี  รังษีวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ไม่มีครับ หำกจะมีก็มีแต่กรณีซื้อหุ้นเพ่ิมครับ 
นายเมธี  รังษีวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมขั้นตอนกำรโอนสินค้ำคงคลังระหว่ำงบริษัทกับบริษัท อี 
ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   เป็นขั้นตอนกำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงกัน หลังจำกบริษัทได้รับกำร
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำแบรนด์ต่ำงๆ จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์  ไม่สำมำรถโอนสิทธิกำรเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยให้กันได้ ซึ่งตำมท่ีบริษัทได้สรุปข้อมูลไว้ในรำยงำนประจ ำปีและกำรรำยงำนต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แล้วว่ำ รำยกำรดังกล่ำวจะค่อยๆ น้อยลงและหมดไป ซึ่งคำดว่ำจะหมดไปในปีนี้ 
นายเมธี  รังษีวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)   บริษัทมีแผนลงทุนเพ่ิมใน That’so หรือไม่ และมีแผนน ำ That’so 
เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือไม่อย่ำงไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ส ำหรับ That’so ในช่วงนี้ยังถือว่ำเป็นช่วงกำรเริ่มต้นเท่ำนั้น อย่ำงไร
ก็ตำมในด้ำนกำรเจรจำบริษัทมีสิทธิลงทุนเพ่ิมในสัดส่วนที่มำกข้ึนได้ตลอดหำกบริษัทจะมีกำร
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พิจำรณำเพ่ิม ส ำหรับเรื่องกำรน ำเข้ำสู้กำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ นั้น ถือว่ำเป็น
เรื่องในอนำคตที่ต้องพิจำรณำต่อไป  
นายชูศักดิ์ ตันติโกศล  (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถำมเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่มีท้ังภำครัฐและ
ภำคเอกชนในภำวกำรณ์แข่งขันที่ค่อนข้ำงสูงนั้น  บริษัทได้รับผลกระทบจำกอ ำนำจกำรต่อรองจำก
โรงพยำบำลทั้งภำครัฐและเอกชนที่เป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่หรือไม่ 
ประธาน ส ำหรับกรณีค ำถำมของท่ำนผู้ถือหุ้นเรื่องภำวกำรณ์แข่งขันนั้น ตำมท่ีได้เรียนแจ้งแล้วว่ำ 
ลูกค้ำบริษัทส่วนใหญ่ประมำณ 60 -70% เป็นโรงพยำบำลของรัฐและเนื่องจำกโรงพยำบำลขนำด
ใหญ่ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนร่วมทุนกันและร่วมกันบริหำรท ำให้มีอ ำนำจต่อรองเพ่ิมขึ้นนั้น ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นผลดีกับบริษัทที่สำมำรถขำยสินค้ำให้แก่โรงพยำบำลเป็นแพ็คเกจ มีสินค้ำ
หลำกหลำย ท ำให้มียอดกำรสั่งซื้อที่สูงขึ้น  
นายนิธิ ละเอียดดี (ผู้ถือหุ้น) WCIG มีนโยบำยท ำธุรกิจให้บริกำรศัลยกรรมตกแต่งหรือไม่ 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เดิมบริษัทย่อยของ WCIG ท ำธุรกิจดังกล่ำวอยู่แต่มีกำรชะลอลง 
อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับกำรพิจำรณำกลับมำมุ่งท ำธุรกิจควำมงำมนั้น มีกำรพิจำรณำโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับและควำมเสี่ยงที่อำจมีเกิดข้ึนในทุก ๆ ส่วนหำกเห็นว่ำมีควำมเป็นไปได้และมี
ผลดีกว่ำก็จะพิจำรณำกันในรำยละเอียดต่อไป 
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)  หนี้เงินกู้นั้นเป็น Cash flow จำกกำรด ำเนินกำรของ WCIG 
ประมำณเท่ำใด  
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ บริษัทมีนโยบำยหำเงินตำมแผนกำรออกหุ้น IPO ไม่จ ำเป็นต้องใช้ 
Cash flow  
นายนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) กรณีแผนกำรออกหุ้น IPO ของ WCIG ช้ำลงหรือต้องชะลอลง
บริษัทมีแผน 2 รองรับกำรช ำระหนี้หรือไม่อย่ำงไร 
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ มีครับ ไม่เกินเดือนกรกฎำคมน่ำจะเห็นแผนรองรับกำรด ำเนินกำร เพ่ือ
ช ำระหนี้ครับ 
ประธาน บริษัทได้มีกำรบันทึกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ 
(VDO) เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสำมำรถติดต่อขอยืมวิดีทัศน์ (VDO) ได้จำก
นำงสำวมัทธณำ หนูปลอด ได้ทำงโทรศัพท์ เบอร์ 02 8830871 ต่อ 210  
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