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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ริเวอร์ไรน์เพลส 
เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 9/280 หมู่ 7 ถนนพิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 

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

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายอ านาจ บูจีระ   กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด  
2) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด  
3) นายมีศักดิ์ ประทีป ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
4) นายวีรวัส ชูรัศมี  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

ก่อนเริ่มประชุม  
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นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมา
ขณะลงทะเบียน   

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

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

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

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ  
- วาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ 

5) ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) กรณีผู้
ถือหุ้นมีข้อซักถามเพ่ิมเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น  ๆ โดยตรง 
โดยขอให้ระบุรายละเอียด ชื่อ –นามสกุล  พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะและขอให้เขียนค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน ลงในกระดาษค าถามที่ได้รับตอนลงทะเบียน และส่งค าถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพ่ือส่ง
ค าถามแก่ท่านประธานต่อไป และส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 



3 
 

โดยระบุรายละเอียดและค าถามหรือข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน ในกระดาษค าถามที่ได้รับระหว่างลงทะเบียน และส่ง
ค าถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพ่ือส่งค าถามแก่ท่านประธาน 

6) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิออก
เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะน าจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
แจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ 

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดย
ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม
ที่ต้องออกตามวาระ  

เริ่มการประชุม 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ราย รวมจ านวน
หุ้นได้ 2,014,144,926 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจ านวน 34 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 12,803,123,193 หุ้น รวมทั้งสิ้น
จ านวน 58 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 14,817,268,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.98776 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นของบริษัท ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 32,220,028,763 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด น าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามส าเนาที่ส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเริ่มเปิด
ประชุม จ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวน 9,707,532 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61
ราย รวมเป็นจ านวน 14,826,975,651 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ตามท่ีประธานฯ เสนอ เป็น
มติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 14,826,975,651 - - - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562   
ประธาน บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ซึ่ง 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว โดยจัดท าใน 
รูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ก่อนเริ่มรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ปี 2562  
ต่อที่ประชุมนั้น ผมขอมอบหมายให้ คุณศุภชัย พฤกษ์เมธากุล ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และกรรมการบริหาร ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทน 
จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันว่ามีสินค้าประเภทใดบ้าง  
คุณศุภชัย พฤกษ์เมธากุล กล่าวขอบคุณท่านประธานและสวัสดีผู้ถือหุ้น และชี้แจงข้อมูลต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย ดังนี้  
1. GE Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา  

เครื่องมือที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย เช่น  
1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจขณะดมยาสลบซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัดที่มี
คุณภาพระดับโลกและเป็นสินค้าท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก  
2. Incubator & Radiant Warmer เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิด ซึ่งโรงพยาบาลชั้น
น าของประเทศส่วนใหญ่ใช้เครื่องนี้ 
ในช่วงกลางปี 2562 บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก GE Healthcare ประเทศสิงคโปร์ ให้เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านหัวใจ 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลภาพและภาพเคลื่อนไหว
ทางการแพทย์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัย  ซึ่งบริษัทได้มีการจัดจ าหน่าย System แรก
ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว  

2. NIHON KODEN  JAPAN เครื่องมือที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย มีดังนี ้
1. เครื่องตรวจสัญญาณชีพข้างเตียง (Patient Monitor) ซึ่งเป็นเครื่องส าหรับดูสัญญาณชีพ
ผู้ป่วย เช่น ความดันโลหิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย 
2. ระบบเครื่องศูนย์กลางสัญญาณชีพ (Central Monitor System) มีการจ าหน่ายให้แก่
โรงพยาบาลทั่วประเทศ 
3. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Recorder), เครื่องกระตุกหัวใจ (AED & Defibrillator) ทั้ง
แบบที่ใช้ในสถานที่สาธารณะทั่วไป  ใช้ในโรงพยาบาล และสามารถซื้อใช้ที่บ้านได้ อีกทั้งยังมี
เครื่องกระตุกหัวใจที่ใช้ในห้องผ่าตัดห้อง ICU หรือห้องฉุกเฉินทั่วไป 
4. สินค้าเกี่ยวกับด้านประสาทวิทยา  เช่น เครื่องตรวจสมองไฟฟ้า (EEG) ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มี
อาการลมชัก, เครื่องตรวจวัดการนอนหลับ (PSG System) ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรน 
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะไหลตาย, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG)  
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3. HAMILTON MEDICAL SWISS เครื่องมือที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายคือเครื่องช่วยหายใจ ซึ่ง

เป็นสินค้าอันดับหนึ่งของโลก และเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จะมี
ทั้งเครื่องที่ใช้ในห้อง ICU ซึ่งเป็นเครื่องมีประสิทธิภาพสูงมากในทางการแพทย์อีกทั้งมี
เครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้บนเครื่องบินได้ด้วย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก 

4. VyaIre MEDICAL USA, GERMANY สินค้าท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย คือ เครื่องมือส าหรับ
การตรวจสมรรถภาพ เช่น ปอด หัวใจ และความแข็งแรงของร่างกายเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ก่อนเกิดโรคได ้ซึ่งมีลูกค้าในสถาบันการกีฬาซื้อสินค้าไปใช้กับนักกีฬาด้วย  

5. eSaote ITALY ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่อง ULTRASOUND SCANNER และบริษัทเป็นตัวแทน
จ าหน่ายเครื่อง ซึ่งปัจจุบัน เครื่อง ULTRASOUND SCANNER ใช้ตั้งแต่ในส่วนของผู้ป่วยนอก 
แผนกฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ของโรงพยาบาลต่างก็มีการใช้เครื่อง ULTRASOUND จึง
เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าค่อนข้างมากซึ่ง eSaote เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่อง 
ULTRASOUND มานานกว่า 60 ปี 

6. SIEMENS GERMANY ซึ่งมีสินค้าหลากหลายกลุ่ม แต่สินค้าท่ีบริษัทได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายอยู่ใน
ปัจจุบันจะเป็นสินค้าที่ใช้ตรวจด้านพยาธิ (LAB) ซึ่งสามารถตรวจได้หลายอย่าง เช่น Chemistry 
Plasma Proteins Systems Blood Gas เพ่ือดูค่าความเป็นกรดด่างได้ ซึ่งการทดสอบเพียง
ครั้งเดียวสามารถตรวจได้ทุกอย่างหลายอย่าง 
นอกจากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์แล้วบริษัทยังมีการให้บริการ อ่ืนๆ แก่
โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วย เช่น  

-การให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งชุดแขวนเครื่องมือแพทย์ (CEILING PENDANT) ซึ่งจะมีการติด
ตั้งอยู่ในห้อง ICU ห้องฉุกเฉิน รวมถึงห้องพักฟ้ืน ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตั้ง System 
ขนาดใหญ่ไว้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 40 ตัว และในปีนี้ก็มีการ
ลงทุนซื้อเพ่ือให้บริการแก่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
-การติดตั้งจัดท าห้องห้องปลอดเชื้อ (CLEAN ROOM / DIGITAL OR) ซึ่งบริษัทมีการให้บริการสร้าง
และติดตั้งห้อง CLEAN ROOM ด้วย เป็นการติดตั้งในห้องผ่าตัด ซึ่งเรียกว่าห้องผ่าตัดอัจฉริยะซึ่ง
บริษัทได้ท าการก่อสร้างและติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการ
ใช้งบบริจาคในโครงการก้าวคนละก้าวและปัจจุบันเปิดใช้งานแบบ full System ซึ่งเป็นที่ประทับใจ
ของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก และเป็นที่สนใจของโรงพยาบาลอ่ืนด้วยแต่เนื่องจากการสร้างห้อง  
CLEAN ROOM ต้องใช้เงินและงบประมาณจ านวนมาก โรงพยาบาลต่างๆ จึงต้องรอเงินบริจาคหรือ
งบประมาณจากภาครัฐในการลงทุนติดตั้งด้วย 
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ทั้งนี้ ตามท่ีภาครัฐมีการก าหนดนโยบายThailand 4.0 นั้น บริษัทมีแผนการด าเนินการเพ่ือรองรับ
นโยบายของภาครัฐไว้หลายด้าน เช่น การเตรียมระบบที่จะต้องมีการรองรับการเชื่อมต่อแบบ
ดิจิตอลในเครื่องมือต่างๆ ,การลดการใช้กระดาษ และการด าเนินการเพ่ือให้มีการเชื่อมต่อข้อมูล
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบได้ ซึ่งเรียกว่า Medical Software  และเป็นการเขียนโปรแกรม
ขึ้นเองด้วยความสามารถของทีมโปรแกรมเมอร์ของบริษัท  
 -ส าหรับโปรแกรมแรกที่เขียน คือ  ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ) ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลใน Server  
สามารถดูข้อมูล และส่งต่อ ข้อมูลร่วมกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล (HIS) แบบอัตโนมัติซึ่ง
แพทย์สามารถดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ Server ได ้ตลอดเวลา และเป็นระบบ Software ที่บริษัทคิดค้น
และขายให้แก่โรงพยาบาลได้จ านวนมาก อีกทั้งเป็นหนึ่งในความภูมิใจของบริษัท เนื่องจาก
สามารถจดลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวไว้ต่อกร มทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 
-โปรแกรมที่สอง คือ Anesthesia Record System (ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับ
ความรู้สึก) ก็สามารถจดลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เช่นกัน  เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีการติดตั้งและใช้แล้วในหลายโรงพยาบาล 
-โปรแกรมที่สาม Hemodialysis Electronics Data Recording (ระบบอิเลคทรอนิกส์เวช
ระเบียนหน่วยโรคไต) เป็นระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิคส์  ส าหรับงานผู้ป่วยฟอกไต และ
สามารถจดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องฟอกไต ติดต่อมายังบริษัทเพ่ือแต่งตั้งให้
บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องฟอกไตให้ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดเงื่อนไข
ข้อตกลงอยู่ซึ่งจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้ 
ล าดับต่อไปผมขออนุญาตชี้แจงในกรณีสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบกับบริษัททั้งในแง่
บวกและแง่ลบซึ่งถือว่าสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดท้ังวิกฤติและโอกาสให้แก่บริษัท  
กรณีท่ีถือว่าเป็นวิกฤติ คือการท างานที่ยากล าบากมากขึ้น โรงพยาบาลลดการให้บริการ   บางส่วน
ลง เช่น การให้บริการทางด้านการตรวจวิเคราะห์ (LAB) รวมทั้งกรณีที่โรงพยาบาลเลื่อนนัดคนไข้
ออกไปเป็นต้น ในส่วนที่ถือว่าเป็นโอกาส เนื่องจากโรงพยาบาลต้องการเครื่องมือทางการแพทย์
เพ่ิมมากขึ้น เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมอนิเตอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการจ านวนมากในช่วง 
สถานการณ์ COVID-19 จนต้องมีการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็น
กรณีพิเศษ ซึ่งพนักงานของบริษัททั้งส่วนของพนักงานขายต้อง ต้องเข้าไปให้บริการที่โรงพยาบาล
ทุกวัน เพ่ือดูแลเรื่องการจัดหาส่งสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ให้เพ่ิมเติมตามความต้องการ 
พนักงานแผนกช่างต้องให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าได้อีกโอกาสหนึ่ง 
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ประธาน รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2562 โดยสรุปสาระส าคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ส าหรับปี 2562 รายได้ภาพรวมของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อน 7%  เนื่องจากรายได้จากการขาย
และบริการทั้งในส่วนธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจความงามลดลง  
ส าหรับรายได้จากธุรกิจเครื่องมือแพทย์ลดลง เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าก าหนด ในขณะที่รายได้จากการขายและ
ให้บริการด้านความงามก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจที่ถดถอยและมีการแข่งขันใน
ธุรกิจนี้เพ่ิมมากขึ้น แต่ในส่วนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นยังคงมีก าไรอยู่ จะเห็นว่างบการเงิน
เฉพาะของบริษัทยังมีก าไรก่อนการด้อยค่าทางบัญชีอยู่ประมาณ 89 ล้านบาท 
ส าหรับผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวมยังมีผลขาดทุนอยู่ ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการ
ได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากการตั้งส ารองทางบัญชี เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจความ
งามที่ไม่เป็นไปตามคาด ท าให้บริษัทและผู้สอบบัญชี ต้องพิจารณาตั้งส ารองทางบัญชีในธุรกิจความ
งาม เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า เงินลงทุน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานโดยรวมจะขอน าเสนอในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะน าเสนอ
รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป ส าหรับรายละเอียดรายงานประจ าปี 2562 อยู่ในรูปแบบ 
QR Code และหนังสือรายงานประจ าปี (รูปเล่ม) หน้าที่ 114 ถึง 130  โดยบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย รวม
เป็นจ านวน 6,001,006  หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมเป็นจ านวน 
14,832,976,657 หุ้น 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2562และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปี

สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 
ประธาน บริษัทจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ 
QR Code ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวผ่านการ
ตรวจสอบโดย นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอน
ตัน จ ากัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปแล้ว 
โดยขอสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน   
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สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทและงบเฉพาะของบริษัทลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลง
ของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดเก็บหนี้ให้เร็วขึ้นและลดปริมาณสินค้า
คงเหลือให้น้อยลง ซ่ึงสินทรัพย์รวมทั้งในส่วนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทก็ลดลง   
งบการเงินรวม สินทรัพย์รวมลดลงเนื่องจากการพิจารณาตั้งส ารองทางบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(เครื่องหมายการค้า) ประมาณ 455 ล้านบาท 

        งบการเงินเฉพาะของบริษัท สินทรัพย์รวมมียอดลดลง เนื่องจากการตั้งส ารองทางบัญชีของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัท สยามสเนล จ ากัด และ เงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจความงาม  
หนี้สิน หนี้สินรวม ปี 2562 หนี้สินรวมทั้งส่วนของงบการเงินรวมและงบเฉพาะของบริษัทลดลง
เนื่องจากบริษัทจ่ายช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง    
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท  ส าหรับปี 2562 คงเหลือ 324 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
เนื่องจากมีการด้อยค่าทางบัญชีของบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 
งบเฉพาะของบริษัท  มีรายได้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าก าหนดแต่ในส่วนของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์ยังคงมีก าไรอยู่ โดยมีก าไรขั้นต้นประมาณ 580 ล้านบาท และมีก าไรก่อนส ารองทาง
บัญชี ก็ยังมีก าไรอยู่ประมาณ 89 ล้านบาท  
งบก าไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท ปี 2562 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมใน
บริษัทย่อย จ านวนรวม 360.43 ล้านบาท โดยเป็นการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือบริษัท 
สยามสเนล จ ากัด เต็มจ านวน คือ 10.2 ล้านบาท และขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อยจ านวน 
350 ล้านบาท  
งบการเงินรวม  ส าหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมลดลงกว่าปี 2562 เนื่องจากธุรกิจความงาม
ยังคงมีรายได้และผลการด าเนินงานลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้องมีการตั้งส ารองทางบัญชี ซึ่ง
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ (เครื่องหมายการค้า) รวมจ านวน 455 ล้านบาท  
แตต่้นทุนทางการเงินของบริษัทมียอดลดลงซ่ึงสะท้อนจากการช าระหนี้เงินกู้ยืมในระหว่างปีที่ผ่านมา  
รายละเอียดผลการด าเนินงานส าหรับรอบปี 2562 และรายละเอียดรายงานประจ าปี 2562 อยู่ ใน
รูปแบบ QR Code และหนังสือรายงานประจ าปี (รูปเล่ม) หน้าที่ 114 ถึง 130 

     ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
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วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

    ประธาน เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 มีผลขาดทุน จ านวน 358.15 ล้าน
บาท ตามท่ีชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทจัดท า (ในรูปแบบ QR Code) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี 2562 ได ้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติงด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 มีผลขาดทุนจ านวน 358.15 ล้าน
บาท 

   ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิม 
   นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 1 ราย รวม

เป็นจ านวน 42,666 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย รวมเป็นจ านวน 
14,833,019,323 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรก าไร
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

ประธาน ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน คือ 

(1) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ 
          พิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน (เสียง) 14,832,976,657 - - - 

ร้อยละ 100.0000 - - - 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  14,833,019,323 - - - 
ร้อยละ 100.0000 - - - 
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(2) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี        กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา 
          ค่าตอบแทน 

(3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว     กรรมการ 
โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอ
ระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายัง
บริษัทแต่อย่างใด  

  คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่านายรุจพงศ์     
ประภาสะโนบล  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  และนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งต้องออกจากการด ารงต าแหน่ง
ตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ 

  นอกจากนี้ ส าหรับนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  และ นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเหมาะสมที่จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับประวัติโดยของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง นายรุจพงศ์      
ประภาสะโนบล  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  และ นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้
ต่ออีกวาระหนึ่ง 
นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

     นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

     นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
   ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิม 

คุณชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) คุณรุจพงศ์ ประภาสะ
โนบล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วกี่วาระ 
ประธานฯ คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 3 วาระ หาก
รวมครั้งนี้ด้วยรวมเป็น 4 วาระ และประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ถือหุ้น
ซักถามเพ่ิม 
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   ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงและแจ้งต่อที่ประชุมว่าสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งตั้งนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 

 
 

2. อนุมัติแต่งตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
 
 

3. อนุมัติแต่งตั้งนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

 
 
 
 
คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) เชิญนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี และนายจิตเกษม 
แสงสิงแก้ว กลับเข้าห้องประชุม   

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
     ประธาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ

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

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  14,832,746,083 273,340 - - 
ร้อยละ 99.9982 0.0018 - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  14,832,747,083 272,340 - - 
ร้อยละ 99.9982 0.0018 - - 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน )เสียง(  14,832,747,083 272,340 - - 

ร้อยละ 99.9982 0.0018 - - 
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 ส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชุม /ต่อครั้ง  
โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2562 โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ของโรคระบาด COVID - 19 ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมากรวมถึงกระทบต่อการท าธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทจึงมี
นโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายลงในช่วงภาวะโรคระบาด โดยพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการทุก
คณะลงจากเดิมร้อยละ 10 รวมถึงมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานทุกต าแหน่งในอัตราร้อยละ 10 
เช่นกัน ซึ่งหากผ่านพ้นวิกฤติช่วงนี้ไปได้บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในอัตรา
เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และจะการจ่ายเงินชดเชยคืนเงินเดือนส่วนที่ปรับ
ลดลงให้แก่พนักงานทุกต าแหน่งต่อไป 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 วงเงินไม่เกิน 
5,000,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน
กรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้  

   

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563 

 2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

ประเภท 
(บาท/
เดือน/
คน) 

กรรม 
การ

บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อน ุ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแท

น 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอ

บ 

อน ุ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแท

น 

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

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

 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท  วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน (เสียง) 14,833,009,623 10,000 - - 

ร้อยละ 99.9999 0.0001 - - 



13 
 

  
วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศเรื่อง
แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี นั้น  
ส าหรับปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549  
3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  
4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ 
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10853  
สังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 
และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบ
ทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ 
บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และเป็นผู้ท าการสอบ
ทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่
มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
ใหญ ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 
2563 รวมเป็นเงินจ านวน 2,730,000 บาท ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563 เพ่ิมข้ึน
จากป ี2562 อัตราร้อยละ 8.00 ทั้งนี้เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีนั้น 
เนื่องจากในปี 2563 มีมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ 2-3 ฉบับ ที่กระทบต่อการจัดท างบ
การเงินของบริษัท ซึ่งท าให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีของ
บริษัทเพ่ิมเติม โดยรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้ 

 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี จ านวน 1,200,000 บาท  
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จ านวน 1,480,000 บาท 
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 ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 จ านวน 50,000 บาท  
 รวมเป็นเงินจ านวน 2,73,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง)  

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เหตุผลใดต้องปรับเพ่ิมอัตราค่าสอบบัญชี เนื่องจาก
เข้าใจว่ารายการทางบัญชีของบริษัทจะลดลง และในขณะเดียวกันบริษัทมีการพิจารณาปรับลดเงินเดือน
พนักงานแต่ต้องรับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นและแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีก็
เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ครั้งเดียวต่อปี  
ประธานฯ มอบหมายให้คุณธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น  
คุณธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล( ผู้สอบบัญชี) เนื่องจากบริษัทมีการท าสัญญาเช่าจ านวนมาก และตามมาตรฐาน
บัญชี TFRS 16 ซ่ึงเป็นเรื่องของสัญญาเช่า ก าหนดให้ต้องมีการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาเช่า
ทั้งหมดของบริษัทซึ่งต้องใช้เวลาในการท างานมากขึ้น 
อีกทั้งมีมาตรฐานบัญชี TFRS ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง
เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จ านวนมาก และตามมาตรฐานต้องมีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการ
ประเมินและวิเคราะห์รายการต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเนื่องจากข้อมูลลูกหนี้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นภาครัฐ 
คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอเสนอว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19 ไม่ควรมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชี 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549  
3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  
4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ 
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10853  
สังกัด บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด 
เป็นผู้สอบแห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2563 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาสโดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
เป็นดังนี้ 

 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี จ านวน 1,200,000 บาท  
 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จ านวน 1,480,000 บาท 
 ค่าสอบทาน แบบ 56 -1 จ านวน 50,000 บาท  

รวมเป็นเงินจ านวน 2,73,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
  ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม   

คุณทศพร อังสุวรังษี (ผู้รับมอบฉันทะ) บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท วุฒิ
ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด อย่างไร เนื่องจากมีการด้อยค่าทางบัญชีจ านวนมาก  
ประธาน บริษัท EFORL ถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (WCIH)  ในอัตรา
ร้อยละ 56 และ WCIH ถือหุ้นในบริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (WCIG) ในอัตราร้อย
ละ 100 และในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น WCIG ซึ่งประกอบธุรกิจความงาม
ต้องปิดสถานประกอบการปิดสาขา ตามนโยบายของภาครัฐ ท าให้ขาดรายได้และได้รับผลกระทบ
ในเชิงลบอย่างมาก ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์มีผลการด าเนินงานขาดทุน
สะสมอย่างต่อเนื่องด้วย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัท WCIG จึงมี
มติยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลมีค าสั่งรับค าร้องแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2563 โดยศาลนัดไต่สวนค าร้องในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณาว่าจะมีค าสั่งให้ WCIG 
ฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ เพ่ือเตรียมด าเนินการจัดท าแผนการฟ้ืนฟูกิจการต่อไป ส าหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการนั้น วันนี้บริษัทได้เชิญคุณอ านาจ บูจีระ มาชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมด้วย   
ส าหรับค าถามเรื่องแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ WCIG นั้น ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทมีความกังวล
เรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ ซึ่ง ณ ปี 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท จ านวน 324 ล้านบาท   
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทพยายามแก้ไขปัญหากรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C        
(Caution) ด้วยการพยายามท าให้ผลการด าเนินงานทั้งในส่วนของธุรกิจความงามและธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์มีผลประกอบการด าเนินงานดีขึ้น และมีแผนการเพ่ิมทุน แต่เนื่องจากในช่วง
ปลายปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แต่ไม่สามารถ
เพ่ิมทุนได้ส าเร็จและจนถึงปัจจุบันซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะติดลบ บริษัทจึงมี
แผนการด าเนินการโดยการเพ่ิมทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ ซึ่งการเพ่ิม
ทุนครั้งต่อไปต้องเป็นการเพ่ิมทุนโดยหาพันธมิตรทางธุรกิจ (strategic partner) มาร่วมทุนกับ
บริษัท ืซึ่งน่าจะเป็นการร่วมมือกับ Partner ด้านเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับเครื่องฟอกไต  ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถเพ่ิมรายได้เพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจได้มากข้ึน จากการกรณีท่ีปัจจุบันบริษัทมีการ
ตั้งส ารองทางบัญชีไปแล้วจ านวนมากซึ่งอาจเรียกได้ว่าเกือบจะหมดแล้วนั้น ก็ถือเป็นโอกาสที่จะท า

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  14,833,009,623 10,000 - - 

ร้อยละ 99.9999 0.0001 - - 
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ให้พันธมิตรทางธุรกิจ (strategic partner) ซึ่งสนใจเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทนั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องกการถูกตั้งส ารองทางบัญชีแล้ว  
ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวเรื่องการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการขอให้คุณอ านาจ บูจีระ ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ส าหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการนั้น ปัจจุบัน บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
(WCIG) อยู่ระหว่างการน าส่งหมายให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีจ านวน 3,023 ราย ส าหรับแผนการฟ้ืนฟูต้อง
รอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ฟ้ืนฟูก่อน จึงจะมีการด าเนินการในรายละเอียดต่อไป 
นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโรค
ระบาด COVID-19 แต่ในขณะเดียวกันการบริการทางการแพทย์ซึ่งต้องตรวจวินิจฉัยโรคอ่ืนๆ ก็มี
ความจ าเป็นซึ่งต้องใช้เครื่อง MRI เครื่อง CT SCAN ULTRASOUND ก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก 
จึงขอเสนอแนวคิดว่าในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งมีทั้งเครื่อง 
MRI เครื่อง CT SCAN ULTRASOUND  พิจารณาเรื่องการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยขนาดเล็กเพ่ือ
ให้บริการ ณ พื้นท่ีต่างจังหวัดที่คาดว่าโรงพยาบาลภาครัฐยังไม่เงินทุนหรืองบประมาณในการลงทุน
ซื้อเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัท     
นอกจากนี้ในยุค New Normal ก็น่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการเพ่ิมรายได้ให้แก่บริษัทยกตัวอย่าง
เช่น คลินิกท าฟัน ซึ่งมีการก าหนดมาตรการให้คลินิกท าฟันเน้นเรื่องการให้บริการคนไข้โดยเว้น
ระยะห่างการให้บริการ อีกทั้ง เน้นย้ าเรื่องการท ารักษาความสะอาดการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ
สถานที่ปลอดเชื้อและเน้นการใช้ข้อมูลที่เป็น Digital ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการลงทุน ซึ่งบริษัทก็มีการ
ให้บริการห้องปลอดเชื้ออยู่ จึงขอเสนอว่าหากบริษัทจะพิจารณาเรื่องการลงทุนร่วมทุนกับผู้
ประกอบธุรกิจ Dental โดยการลงทุนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์แทนการลงเงิน ก็น่าจะเป็นอีก
หนึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัท  
ประธาน ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะครับ ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทน
จ าหน่ายของ บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งผลิตในประเทศไทยและได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐให้ซื้อสินค้าจ าเพาะเจาะจงที่ผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย 30% ซึ่ง
ในแต่ละปีจะกระทรวงสาธารณสุขมีการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสูงถึง 60% โดยมีตัวแทน
หลายเจ้ามาติดต่อซื้อสินค้าจากบริษัท ซึ่งสินค้าที่บริษัทขายจะเครื่องดูอากาศระหว่างท าฟันและ
ระบบการป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามด าเนินการในทุกๆ วิถีทาง
ตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทต่อไป  
คุณสุวภัทร อังกาบแก้ว (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามดังนี้ 
1. เจ้าหนี้ของ WCIG จ านวน 3,023 ราย ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ประเภทไหน 
2. ปัจจุบัน WCIG มีคลินิกกี่สาขา 
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3. EFORL มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือไม่ หากมีจะมีการเปิดในช่วงใด 
4. พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic partner) ทีE่FORL ต้องการเป็นกลุ่มธุรกิจใด 
 คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ตอบค าถามในส่วน 
ของ WCIG ดังนี้ 
-เจ้าหนี้ของ WCIG ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้สมาชิกที่ซื้อคอร์สไว้กับบริษัทและมีเจ้าหนี้ราย ใหญ่  คือ
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (WCIH) เจ้าหนี้ราชการ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ตาม
สัญญาเช่า ซึ่งภาระหนี้ทั้งหมดประมาณ 1,500 ล้านบาท 
 -ปัจจุบัน WCIG มีคลินิกจ านวน 18 สาขา 
คุณสุวภัทร อังกาบแก้ว (ผู้รับมอบฉันทะ) ปัจจุบัน WCIG มีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไร 
คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ประมาณ 800,000 
ถึง 1,000,000 บาท ต่อเดือนซึ่งเกิดจากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ 
ประธาน ตอบค าถามในส่วนของ EFORL ดังนี้ 
-บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทเป็นประจ าทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยจะแจ้งผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 
-ส าหรับการหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic partner) นั้น บริษัทมุ่งเน้นหา Partner ด้านธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์เป็นหลัก 
คุณเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เหตุใด WCIG จึงตัดสินใจยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการ 
คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์  คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด)  เนื่องจาก
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า WCIG โดยชื่อ “วุฒิศักดิ์” ยังมีมูลค่าอยู่และยังมีช่องทางที่จะ
สามารถฟ้ืนฟูกิจการได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกกับผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้ซึ่งมี
โอกาสได้รับช าระหนี้ ซึ่งการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จะเป็นการช าระตามแผนการฟ้ืนฟูกิจการ
หลังจากศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว 
คุณเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ส่วนของผู้ถือหุ้น WCIG ปัจจุบันติดลบแล้วใช่
หรือไม ่และ WCIG มีสถานะที่เข้าเงื่อนไขการขอฟ้ืนฟูกิจการแล้วใช่หรือไม่ 
คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ใช่ครับและสถานะ
ของ WCIG ปัจจุบันครบองค์ประกอบและเงื่อนไขในการยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ 
คุณเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หาก WCIG มีสถานะที่ไม่ครบองค์ประกอบการ
ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ และศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ฟ้ืนฟูกิจการจะท าให้ต้องเสียเวลาในการ
ด าเนินการต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน 
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คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ขอเรียนชี้แจงว่าหาก
WCIG มีคุณสมบัติไม่ครบองค์ประกอบแห่งการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ศาลจะต้องพิจารณายก
ค าร้องตั้งแต่แรก แต่กรณีที่ศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ฟ้ืนฟูหรือไม่หลังจากมีการไต่สวนค าร้องแล้ว
นั้น โดยหลักศาลจะมุ่งพิจารณาว่าบริษัทที่ยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการนั้นมีช่องทางหรือมีโอกาสที่จะฟ้ืนฟู
กิจการกลับมาหรือไม ่ซึ่งโดยความเห็นเชื่อว่า WCIG จะสามารถฟ้ืนฟูกิจการได ้
คุณพงษ์เศรษฐ์  ฉัตรอัศวปรีดา(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจัยที่ท าให้เชื่อมั่นว่าWCIG จะ
สามารถฟ้ืนฟูกิจการได้คืออะไร 
คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) เชื่อว่าด้วยแบรนด์ 
“วุฒิศักดิ”์ สินค้าและการบริการของวุฒิศักดิ์ จะสามารถท าให้ WCIG สามารถฟ้ืนฟูกิจการกลับมา
ได ้ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนนั้นจะเกิดข้ึนหลังจากศาลอนุญาตแล้ว 
ประธาน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าปัจจัยส าคัญอีก 1 ปัจจัย คือการมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
partner) มาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการฟ้ืนฟูกิจการ แต่ความชัดเจนของแผนจะเกิดขึ้น
เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ฟ้ืนฟูแล้ว 
คุณเสงี่ยม ศิริพนิช (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากต้องมีการเพ่ิมทุนสามารถใช้สัดส่วนการออกหุ้น
จากการเพิ่มทุนครั้งท่ีผ่านมาแต่ไม่ส าเร็จ และยังมีหุ้นเหลืออยู่ได้หรือไม่ 
ประธาน ไม่ได้ครับต้องลดทุนเพ่ือตัดหุ้นเดิมก่อนและต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้
เหตุผลที่พิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุนเป็นส าคัญ เนื่องจากการเพ่ิมทุนจะส่งผลให้บริษัทมีความ
แข็งแกร่งด้านเงินทุนเพ่ิมมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่าง
ชัดเจนและรวดเร็ว 
คุณณรงค์ พรธนาชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากแผนการฟ้ืนฟูกิจการของ WCIG ไม่ส าเร็จจะมี
ผลกระทบมากน้อยเพียงไร 
ประธาน หากแผนการฟ้ืนฟูกิจการของ WCIG ไม่ส าเร็จจะมีผลกระทบกับบริษัทค่อนข้างน้อย
เนื่องจากบริษัทมีการตั้งส ารองทางบัญชีไว้ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งปัจจุบันจะมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ
ของเครื่องหมายการค้าเหลืออีกประมาณ 709 ล้านบาท แต่หากสามารถฟ้ืนฟูกิจการได้ก็จะส่งผล
กระทบเชิงบวกกับบริษัทค่อนข้างมากเนื่องจากมีการด้อยค่าทางบัญชีไปจ านวนมากแล้ว 
คุณสุวภัทร อังกาบแก้ว (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเรื่องจ านวนสาขาของ WCIG ในช่วงที่ 
EFORL เข้าซื้อกิจการ WCIG มีก่ีสาขา  
ประธาน มีประมาณ 120 สาขา แต่ในช่วงปี 2561 มีการขายแฟรนไชส์ออกไปด้วยและในช่วงปี 
2562 ก็มีการปิดสาขาไปจ านวนมากท าให้ปัจจุบันมีสาขาคงเหลือประมาณ 18 สาขา   
คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในช่วงระยะเวลาที่ WCIG ยื่นฟ้ืนฟูกิจการนั้นยัง
มีโอกาสจะถูกต้องส ารองทางบัญชีเพ่ิมเติมหรือสามารถกลับรายการทางบัญชีได้หรือไม่และการ 
กลับรายการสามารถท าได้ทั้งหมดหรือไม่ 
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ประธาน เนื่องจากการพิจารณาตั้งส ารองทางบัญชีหรือการกลับรายการทางบัญชีนั้นจะต้อง
พิจารณาจากผลการด าเนินงานเป็นหลัก ดังนั้น ในระหว่างที่ WCIG ยื่นฟ้ืนฟูกิจการหากสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนหรือผลการด าเนินงานดีขึ้นก็สามารถพิจารณากลับรายการทางบัญชีมาเป็น
บวกได้แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนและผลการด าเนินงานไม่ดีขึ้นก็อาจถูกตั้งส ารอง
ทางบัญชีเพิ่มอีก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้สอบบัญชีด้วย 
คุณวรุตตม์พล  วัฒนอังกูร(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ฟ้ืนฟูกิจการและ 
WCIG ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น จะต้องล้มละลายช่วงใด 
คุณอ านาจ บูจีระ (กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามแผนสูงสุดจะไม่เกิน 7 ปี หากยังไม่สามารถด าเนินการได้ศาลอาจมีค าสั่งให้
ล้มละลายได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า WCIG จะต้องล้มละลายก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัท 
EFORL แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นคนละนิติบุคคล และ EFORL ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ที่ 
WCIG มีต่อเจ้าหนี้แต่อย่างใด 
ประธาน บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในวันนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่
สนใจสามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com 

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12:00 น. 
 
ลงชื่อ_____________________________ประธานที่ประชุม 

  (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
  ประธานกรรมการบริษัท 
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