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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึง่จะมีการจดัเก็บ
ข้อมลูจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลกัฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ ใช้งาน 
หรือ Username ของผู้ เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทัง้มีการ
บนัทกึภาพและเสียงการประชมุ ผลการลงคะแนนของผู้ เข้าร่วมประชมุ เป็นต้น นอกจากนีก้ารด าเนินการประชุม
จะเป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นของที่หน่วยงานก ากับดูแล
บริษัทจดทะเบียนไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระ
ราชก าหนดว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการถ่ายทอดสด
จากห้องประชมุ ชัน้ 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

กรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 
1. นายธัชพล กาญจนกลู  ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา นนัท์นฤมิต  ประธานกรรมการบริหาร,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จดัการ 
3. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
5. นายพิพฒัน์ ย่ิงเสรี   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาววชัราภรณ์ สวุินย์ชยั   กรรมการ 
7. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 85.714 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน 
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กรรมการ/ผู้บริหารท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 นายจกัรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์  กรรมการบริหาร 

ก่อนเร่ิมประชุม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และชีแ้จงข้อมลูต่อที่ประชมุดงันี ้ 

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ด้วยวิธีการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความเรียบร้อยในการ
ประชมุจะเป็นการประ ชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุและเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ และขอชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงผ่าน Application IR PLUS 
AGM โดยกดที่ช่องลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดยืนยนั 

2) เมื่อประธานที่ประชมุแจ้งให้ท่านผู้ ถือหุ้น ลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดยืนยนัการลงคะแนน 

3) การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดและสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

4) ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระนัน้ๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application 
แบบออนไลน์ ดงันัน้ จึงไม่มีกรณีของบตัรเสีย  

5) ผู้ ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการ
ลงคะแนนในระบบเพื่อท าการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ ถือหุ้ นไม่
สามารถย้อนกลบัไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ได้อีก 

6) ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ บริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วตามที่ผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว 

7) วิธีการนบัคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากบัคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง 



    

หน้า 3 จาก 17 
        

8) การประชุมในครัง้นี ้มีการก าหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติั
จากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ด้วยสดัส่วนที่แตกต่างกนัไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ดงันี ้  
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 2 วาระที่ 5 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการซักถามขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนัน้ ๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนค าถามและพิมพ์ข้อซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะท าการปิดวาระนัน้ ๆ 

9) ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับวาระการ

ประชมุในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที ่7 หวัข้อ พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

10)  กรณีมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิ

ออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชมุและยงัไม่มีการลงมติเท่านัน้ โดยบริษัทจะรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและ

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

มผีู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุด้วยตวัเองและผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ ดงัต่อไปนี ้

ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จ านวน  1 ราย   รวมจ านวนหุ้นได้    247,999,999 หุ้น  
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จ านวน  12 ราย   รวมจ านวนหุ้นได้  1,694,375,532 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์  จ านวน  63 ราย   รวมจ านวนหุ้นได้  7,316,272,831 หุ้น 
ผู้ รับมอบฉนัทะออนไลน์ จ านวน  4 ราย  รวมจ านวนหุ้นได้  6,366,686,088 หุ้น 
 รวมจ านวน 80 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 15,625,334,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.0842 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด 39,978,649,453 หุ้น 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.30 น. 

นายธัชพล กาญจนกูล ประธานที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
ครบเป็นองค์ประชมุแล้ว จึงกลา่วเปิดประชมุ และเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 
 ประธานฯ มอบหมายให้คณุปรีชา นนัท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อ

ที่ประชมุ  
  คุณปรีชา นันท์นฤมิต เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด น าขึน้เว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามส าเนา
รายงานซึง่บริษัทสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี
ค าถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิด
ประชุม จ านวน 2 ราย รวมเป็นจ านวน 7,000,000 หุ้น และมีผู้ ถือหุ้นออกจากการประชุมจ านวน 
1 ราย รวมเป็นจ านวน 2,500,000 หุ้ น ท าให้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้  81 ราย รวมเป็น
จ านวน 15,629,834,450 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

 

 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าท่ีตรา

ไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าท่ีตราไว้ 
ประธานฯ มอบหมายให้คณุปรีชา นนัท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อ
ที่ประชมุ 

คุณปรีชา นันท์นฤมิต เพื่อให้มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ราคาพาร์ขัน้ต ่า
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมลูค่าที่
ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมลูค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยการรวมหุ้น สง่ผล
ให้จ านวนหุ้นของบริษัทลดลงจ านวน 35,980,784,508 หุ้น จากเดิมจ านวน 39,978,649,453 หุ้น 
เป็นจ านวน 3,997,864,945 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท ซึง่การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  15,627,440,050 2,121,500 272,900 - 
ร้อยละ 99.9847 0.0136      0.0017 - 



    

หน้า 5 จาก 17 
        

ตราไว้ของบริษัท ดงักล่าวจะสง่ผลให้จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอตัราสว่น 10 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดงันี ้

ซึ่งการค านวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้น
ละ 0.75 บาท จะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้น
ใหม่ซึง่เศษหุ้นเดิมในจ านวนดงักลา่วจะถกูปัดทิง้ บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูก
ปัดทิง้ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมภายใน 1 เดือน ส าหรับรายละเอียดเงื่อนไขและ
ขัน้ตอนการด าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นแล้ว ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ข้างต้นดงันี ้ 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,998,398,708.75 บาท  
(สองพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ 
แบ่งออกเป็น 3,997,864,945 หุ้น  
(สามพนัเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พนัเก้าร้อยสี่สิบห้าหุ้น) 
มลูค่าหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามญั 3,997,864,945 หุ้น (สามพนัเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พนัเก้าร้อยสี่
สิบห้าหุ้น) 
จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทและการ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือบุคคลที่
กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียนตามกฎหมาย  
ผู้ รับมอบฉันทะ : เหตใุดจึงมีการลดจ านวนหุ้นลง 

รายละเอียด ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ 
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) 

หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ 
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท) 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 2,998,398,708.98 บาท 2,998,398,708.75 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

39,978,649,453 หุ้น 3,997,864,945 หุ้น 
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คุณปรีชา นันท์นฤมิต : เนื่องจากมีการรวมพาร์จาก 0.075 บาท ต่อหุ้น เป็น หุ้นละ 0.75 บาท 
ต่อหุ้นจึงท าให้จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน  10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
หุ้นจึงจะมีจ านวนลดลง 
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : การรวมพาร์จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นตัง้แต่วนัที่เท่าไหร่ครับ 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : หลงัวนัประชมุไม่เกิน 14 วนั  
ประธาน : เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการ
รวมมลูค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้
ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมลูค่าที่ตราไว้และมอบอ านาจตามรายละเอียดข้างต้น 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 3 ราย 
รวมเป็นจ านวน 605,500 หุ้น และมีผู้ ถือหุ้นออกจากห้องประชุมจ านวน 1 ราย รวมเป็นจ านวน 
184,536,600 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 83 ราย รวมเป็นจ านวน 15,445,903,350 
หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวม
มลูค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้
ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมลูค่าที่ตราไว้และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือ
บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียนตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

รุ่นท่ี 5 (EFORL-W5) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 ประธานฯ มอบหมายให้คณุปรีชา นนัท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อ

ที่ประชมุ  

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  15,443,725,450 1,905,000 272,900 - 
ร้อยละ 99.9859 0.0123 0.0018 - 
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คุณปรีชา นันท์นฤมิต ด้วยบริษัทมีแผนการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงินทนุเพื่อ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั เพื่อช าระหนีเ้งินกู้และเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจใหม่ซึง่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยทุธ์ บริษัทจึงพิจารณาเร่ืองการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นที่ 5 EFORL-W5  จ านวน ไม่เกิน 
799,572,989 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 
หุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ  ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.40 บาท  
- อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 1 ปี 
- อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วย EFORL-W 5:  1 หุ้นสามญั 
- วนัก าหนดการใช้สิทธิ ดงันี ้
1) วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 
2) วนัที่ 30 กนัยายน 2565 
3) วนัที่ 30 ธันวาคม 2565 และ 
4) วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2566  
- ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท ต่อหุ้น   
โดยผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัสว่นได้ในราคาเสนอ
ขายเดียวกนัและจะได้รับจดัสรร EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิ เมื่อมี EFORL-W5 เหลือจากกรณีผู้ ถือ
หุ้ นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้ บริษัทจะจัดสรร EFORL -W5 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่จองเกินสิทธิตาม   
สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มี EFORL-W5 
เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-
W5 อีกต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมล าดับที่  2 และ 3 
ตามล าดบั 

- โดยบริษัทจะก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้สิทธิจองซือ้ EFORL-W5 (Record Date) คือ
วนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2565 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย EFORL-W5 และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้อ านาจ
ดงักลา่วรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและเสนอขาย และ/หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทุก
ประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
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หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดระยะเวลาจองซือ้และ
การช าระเงินค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิส าเร็จลลุ่วง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู ติดต่อ จดัท า ลง
นาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการ
น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงเป็นต้น  
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : สอบถามเก่ียวการออกและเสนอขาย EFORL- W5 และ EFORL-W6 ต้องรวม
พาร์โดยที่ประชุมอนุมัติในวาระที่  2 ก่อนแล้วจึงจะมีการออกและเสนอขาย EFORL- W5 และ 
EFORL-W6 ใช่หรือไม่ 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต ใช่ครับ 
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : เหตุใดจึงต้องจองซือ้ Warrant บริษัทมีแผนการใช้เงินจากการขาย Warrant 
อย่างไรบ้าง 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : เนื่องจากบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงินทนุ
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั เพื่อช าระหนีเ้งินกู้และเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจใหม่ซึ่งเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทครับ ซึ่งจะเป็นการ
เสนอขาย EFORL-W5 ส าหรับ EFORL-W6 จะเป็นการแจกฟรี (ไม่คิดมลูค่า) ซึ่งจะแจกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นที่จองซือ้ EFORL-W5 โดยจะมีการน าเสนอในวาระต่อไป 
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : การออกและเสนอขาย EFORL- W5 และ EFORL-W6 บริษัทจะลงทนุเก่ียวกบั
เคร่ืองมือแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลต้องการมากที่สดุในสถานการณ์ปัจจุบนั และจะเกิดขึน้ในอนาคตที่
เพิ่มสงูขึน้ตามวิวฒันาการทางการแพทย์แผนปัจจบุนัใช่หรือไม่ 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ถูกต้องครับ บริษัทมีแผนการท าธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ซึ่งเป็น
ความต้องการในสถานการณ์ปัจจบุนัรวมทัง้มีแผนการท าธุรกิจเก่ียวกบั  Wellness ด้วย 
ผู้ถือหุ้นออนไลน์ : การเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมัน่ใจได้อย่างไรว่าจะส าเร็จ  
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ในการท าธุรกิจส าหรับปีผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นท าธุรกิจด้านเคร่ืองมือ
แพทย์ ซึง่มียอดขายเกินกว่าเป้าที่บริษัทประมาณการไว้ ฝ่ายบริหารจึงค่อนข้างมัน่ใจว่าการเพิ่มทุน
ในครัง้นีจ้ะได้รับการสนับสนุนจากผู้ ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจและสามารถ
ขยายธุรกิจต่อไปได้ท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่เติบโตขึน้แบบก้าวกระโดด 



    

หน้า 9 จาก 17 
        

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ : บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวนเท่าใดหากสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะจองซือ้หุ้นสามญัได้ทัง้หมด  
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ในส่วนของ EFORL-W5 บริษัทออกและเสนอขายจ านวน 799,572,989  
หน่วย เสนอขายราคาหน่วยละ 0.40 บาท หากขายได้ทัง้หมดจะได้เงินประมาณ 320 ล้านบาท 
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : เมื่อถึงวนัก าหนดจองซือ้บริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทางใด 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : แจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และสง่เป็นหนงัสือแจ้งสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้ตามที่อยู่ซึง่ผู้ ถือหุ้นแจ้งไว้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : การออกและเสนอขาย EFORL-W5 และ EFORL-W6 ครัง้นีม้ีผลต่อการปลด
เคร่ืองหมาย C หรือไม่ 

  คุณปรีชา นันท์นฤมิต : การเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลในเชิงบวกท าให้บริษัท  
ปลดเคร่ืองหมาย C ได้ต่อไป 

  ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : บริษัทมีแผนใช้เงินเพิ่มทนุไปสร้าง New S-Curve ได้อย่างไร 
  คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ส าหรับการระดมทุนในครัง้นีบ้ริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายและเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์ที่จะเป็นตวัแทนจ าหน่ายรวมถึงการให้บริการใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ ปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการวางแผนซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะนี ้อย่างไรก็ตามทีมบริหารมีเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ที่จะผลกัดนัในการสร้าง New S-Curve ให้ได้ 

  ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : ส าหรับปีนีบ้ริษัทมีซือ้ธุรกิจใหม่หรือไม่ 
  คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ส าหรับปีนีไ้ม่น่าจะมีการลงทุนซือ้ธุรกิจใหม่ หากจะมีจะเป็นการเข้าร่วม 
ในธุรกิจและจะเป็นการขยายเพิ่มการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

  ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : เนื่องจากราคาหุ้นก่อนการรวมพาร์ ต ่ากว่าราคา EFORL-W5 ซึ่งยังห่างจาก 
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ EFORL-W5 จะถือว่าผู้ ถือหุ้นขาดทนุจากการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุหรือไม่  
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ขอเรียนชีแ้จงดงันี ้ราคาหุ้นปัจจบุนัประมาณ 0.18 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอ   
ขาย EFORL- W5 หน่วยละ 0.40 บาท และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 1 บาท ซึง่จะมีระยะเวลา
อีก 1 ปี  ซึ่งรวมกนัก็จะเป็นการใช้เงินประมาณ 1.40 บาท ซึ่งจากราคาหุ้นในปัจจุบนัหากรวมพาร์
แล้วราคาจะประมาณหุ้นละ 1.80 บาท  

 ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : เงินเพิ่มทนุจะเพิ่มยอดขายได้ประมาณเท่าไร 
 คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ประมาณ 10% ถึง 15 % และจะพยายามท าให้เพิ่มมากขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : ปัจจุบันตลาดผู้สูงอายุเติบโตมากบริษัทมีแผนธุรกิจเก่ียวกับตลาดผู้สูงอายุ
หรือไม่ 
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คุณปรีชา นันท์นฤมิต : ในแผนธุรกิจของบริษัทมีตลาดผู้สงูอายเุป็นกลุม่เป้าหมายด้วย 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จ านวน ไม่เกิน 799,572,989 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้นและการมอบอ านาจข้างต้น 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 4 ราย รวม
เป็นจ านวน 185,201,000 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 87 ราย รวมเป็นจ านวน 
15,631,104,350 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 
(EFORL-W5) จ านวน ไม่เกิน 799,572,989 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและมอบ
อ านาจตามที่เสนอทกุประการด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 

6 (EFORL-W6) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตาม
สัดส่วนการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุปรีชา นนัท์นฤมิต น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 
 คุณปรีชา นันท์นฤมิต สืบเนื่องจากวาระที่ 3 เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นการจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นเดิม

จองซือ้และช าระราคาค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL– W5  บริษัทจึงพิจารณาการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 6 (EFORL-W6) รวมจ านวนไม่เกิน 399,786,494 หน่วย 
เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้และช าระราคาค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL– W5 ใน
อตัราสว่น 2 หน่วย EFORL- W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6  โดยไม่คิดมลูค่า ในกรณีที่มีเศษของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ให้
ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน  
- อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
- วนัก าหนดการใช้สิทธิ ดงันี ้
1) วนัที่ 15 กนัยายน 2565  
2) วนัที่ 15 มีนาคม 2566 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  15,614,366,450 5,800,000 10,937,900 - 
ร้อยละ 99.8929 0.0371 0.0700 - 
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3) วนัที่ 15 กนัยายน 2566 
4) วนัที่ 15 มีนาคม 2567 
5) วนัที่ 15 กนัยายน 2567 และ 
6) วนัที่ 28 มีนาคม 2568  
- ราคาใช้สิทธิ  2.50 บาท ต่อหุ้น 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย EFORL-W6 รวมจ านวนไม่เกิน 
399,786,494 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้และช าระราคาค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ  
EFORL-W5 ในอตัราสว่น 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6  โดยไม่คิดมลูค่า 
และเสนอให้พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญ
แสดงสิทธิในครัง้นี ้อ านาจดังกล่าวรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่
จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียด
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หลกัเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ  
การก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงินค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ  เป็นต้น และให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรร เพื่อให้การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิส าเร็จลลุ่วง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ
ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและ
เสนอขายต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงเป็นต้น  
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : บริษัทจะด าเนินงานได้ปกติหรือไม่หากไม่มีการเพิ่มทนุ 
คุณปรีชา นันนฤมิต : แม้ว่าจะไม่มีการเพิ่มทนุบริษัทก็ยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไปได้ปกติ แต่อาจจะไม่
เป็นไปตามแผนการขยายและเพิ่มธุรกิจที่จะท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่เติบโตแบบก้าว
กระโดด การเพิ่มทนุจะส่งเสริมให้บริษัทด าเนินธุรกิจได้ตามแผนการขยายธุรกิจ จะช่วยให้โครงสร้าง
ทนุ โครงสร้างหนี ้และโครงสร้างธุรกิจของบริษัทดีขึน้และแข็งแกร่งขึน้  
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : บริษัทมีแผนการน าเงินลงทนุไปทยอยใช้หรือไม่จึงมีการแยกการระดมทุนเป็น 
2 รอบ 
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คุณปรีชา นันนฤมิต : การท าธุรกิจของบริษัทตามแผนการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ไม่สามารถ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัทกุโครงการได้ จะต้องเป็นการทยอยท าและท าต่อเนื่องกนั ซึง่การลงทุนก็
จะเป็นการลงทุนแบบต่อเนื่องไม่ได้ลงทุนทัง้หมดในคราวเดียว  ทัง้นี ้ด้วยแนวคิดตามวตัถุประสงค์
เพื่อไม่เกิดเป็นภาระการใช้เงินทุนจากผู้ ถือหุ้นในคราวเดียว ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะการลงทุนใน
ธุรกิจของบริษัทด้วยส าหรับการลงทนุโครงการใหม่ ๆ   
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : จากการก าหนดราคาการใช้สิทธิ EFORL-W6 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความ
มัน่ใจในแผนการด าเนินงานในระยะยาวใช่หรือไม่ 
คุณปรีชา นันนฤมิต : บริษัทและทีมบริหารมีความมัน่ใจในแผนการด าเนินงานค่อนข้างมากครับ 
ซึง่ผลประกอบการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในสว่นของธุรกิจทางการแพทย์ บริษัทไม่เคยมีผลขาดทุน
จากการด าเนินงาน และในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นท าธุรกิจเคร่ืองมือทางการแพทย์เพียงธุรกิจ
เดียวท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีมียอดขายเกินเป้า ซึ่งในแผนการขยายธุรกิจในระยะยาว
บริษัทก็มีความมัน่ใจครับ 
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : บริษัทมีแผนการท าธุรกิจกญัชงกญัชาหรือไม่ 
คุณปรีชา นันนฤมิต : มีแผนครับแต่ขอยงัไม่ชีแ้จงในรายละเอียดครับ  
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและลงมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท รุ่นที่  6 ( EFORL-W6) จ านวนไม่เกิน 399,786,494 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่จองซือ้และช าระราคาค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และการมอบอ านาจข้างต้น 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 2 ราย รวม
เป็นจ านวน 240,000 หุ้ น ท าให้มีผู้ ถือหุ้ นเ ข้า ร่วมประชุมทั ง้สิ น้  89 ราย รวมเป็นจ านวน 
15,631,344,350 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ 
บริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)  จ านวนไม่เกิน 399,786,494 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้และช าระราคาค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในอตัราสว่น 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 
หน่วย EFORL-W6  โดยไม่คิดมลูค่า และการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

 
 

 
 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  15,625,266,450 5,805,000 272,900 - 
ร้อยละ 99.9611 0.0371 0.0017 - 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 

บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ มอบหมายคณุปรีชา นนัท์นฤมิต น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

คุณปรีชา นันท์นฤมิต ตามที่บริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 6 
และ (EFORL-W6) ในวาระที ่3 และวาระที ่4 ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของ 
บริษัทอีกจ านวน 899,519,612.25 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 2,998,398,708.75 บาท เป็น 3,897,918,321.00 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,199,359,483 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (หลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตรา
ไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จ านวน 799,572,989 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่  6 (EFORL-W6) จ านวน 399,786,494 หุ้ น 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาด้วย 2)  
และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เร่ือง
ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความใหม่ ดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,897,918,321 บาท 

 (สามพนัแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัสามร้อยย่ีสิบเอ็ดบาท)   
แบ่งออกเป็น 5,197,224,428 หุ้น 

 (ห้าพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พนัสี่ร้อยย่ีสิบแปดหุ้น) 
มลูค่าหุ้นละ 0.75 บาท  (เจ็ดสิบห้าสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น:  
หุ้นสามญั  5,197,224,428 หุ้น  

 (ห้าพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พนัสี่ร้อยย่ีสิบแปดหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น 
ทัง้นีเ้สนอให้ที่ประชมุพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามหรือบุคคลที่กรรมการผู้มี
อ านาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
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การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าในค าขอจดทะเบียนและหรือรายงาน
การประชมุเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามกฎหมาย 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการ
มอบอ านาจตามรายละเอียดข้างต้น  
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 1 ราย 
รวมเป็นจ านวน 2,500,000 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 90 ราย รวมเป็นจ านวน 
15,633,844,350 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์  
สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอ านาจ
ตามที่เสนอทกุประการด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 

 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 
 ประธานฯ มอบหมายคณุปรีชา นนัท์นฤมิต น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 คุณปรีชา นันท์นฤมิต ตามที่บริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  EFORL-
W5 และ ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W6 ซึ่งต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียด
ในวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 นัน้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาเร่ืองการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรองรับการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 
และ ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W6 ดงันี ้ 

 
 
 
 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  15,617,141,450 5,760,000 10,942,900 - 
ร้อยละ 99.8932 0.0368 0.0700 - 
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การจัดสรรร จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น)  

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) 

ไม่เกิน 
799,572,989 

5 หุ้นสามญัเดิม
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง 

ใบส าคญัแสดงสิทธิจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยคิดมลูค่า 
0.40 บาทต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท) 
 

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) 

ไม่เกิน 
399,786,494 

2 ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นของบริษัท
รุ่นที่ 5 (EFORL-
W5) ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง

สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ใบส าคญัจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) โดยไม่คิดมลูค่า 
0.00 บาทต่อหน่วย  (ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท) 
 

รวม 1,199,359,483   
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาด้วย 2)  
-เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างทนุ ปรับโครงสร้างหนี ้และ
ปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อก าหนดเร่ืองการด ารงสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุของ
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเตบิโตทางธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต  
-ความเป็นไปได้และความสมเหตสุมผลของแผนการเพิ่มทนุและแผนใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงิน
เพิ่มทุน ดังนัน้กรณีบริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็น
เงินจ านวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี นัน้ บริษัทสามารถจะใช้เงินตาม
แผนการใช้เงินได้ เนื่องจากแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะทาง
การเงินของบริษัท รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขเคร่ืองหมาย C เพื่อให้บริษัทมีการ
พฒันาเจริญเติบโตสอดคล้องกบั Mega Trend และด าเนินงานอย่างยัง่ยืน  
-ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อนัเนื่องจาการเพิ่มทนุและด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 
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คณะกรรมการบริษัทคาดว่าการใช้เงินเพิ่มทุนตามแผนการเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะส่งผลกระทบเชิง
บวกกับบริษัท เช่น ท าให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจปัจจุบนั  ลดภาระค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน มีเงินทนุรองรับการขยายตวัของธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจเก่ียวกบัการแพทย์ในอนาคต ซึง่
จะเป็นกลไกที่ส าคญัสนบัสนุนการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจและ
องค์กรอย่างยัง่ยืน สร้างความมัน่ใจให้กบัคู่ค้าและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายในเร่ืองสถานะทางการเงิน 
และความมัน่คงทางธุรกิจ 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตาม ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W6  และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อัน
จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเสนอจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 
หนงัสือบริคณห์สนธิและ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์รวมถึงการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 และการ
มอบอ านาจตามรายละเอียดข้างต้น  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณาแล้วจึงมีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W6 และการมอบอ านาจ
ตามที่เสนอทกุประการด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 
 
 
 
 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน )เสียง(  15,617,101,450 5,805,000 10,937,900 - 
ร้อยละ 99.8929 0.0371 0.0700 - 
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วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธาน ขณะนีว้าระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้ว มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดต้องการซกัถามประการใดหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถาม หรือแสดงความเห็นเป็น
อย่างไร ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนค าถาม และพิมพ์ค าถามหรือข้อสงสยัผ่าน Application IR 
PLUS AGM ได้เลยครับ  
ผู้ถือหุ้นออนไลน์ : ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้หรือไม่ครับ  
คุณปรีชา นันท์นฤมิต: จองเกินสิทธิได้โดยบริษัทจะจัดสรร EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิ เมื่อมี 
EFORL-W5 เหลือจากกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้ บริษัทจะจัดสรร EFORL -W5 ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดงักล่าว  
จนกระทั่งไม่มี EFORL-W5 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 อีกต่อไป 
ผู้ถือหุ้นออนไลน์ : บริษัทมีแผนการล้างขาดทนุสะสมด้วยการลดมลูค่าหุ้นหรือไม่ 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : มีครับ ทัง้นี ้จะมีการพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทประกอบด้วย  
ผู้ ถือหุ้นออนไลน์ : ขอให้ชีแ้จงสถานะคดี ปัจจุบนัจบแล้วหรือไม่ หรือยังมีประเด็นใดน่ากงัวล
หรือไม่ 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต : คดีที่มีอยู่ในปัจจุบนับริษัทไม่มีความกงัวล และเชื่อว่าผลคดีในที่สดุจะ
เป็นผลดีกับบริษัท อย่างไรก็ตามในการพิจารณาถึงความเสี่ยงเชิงลบก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนยัส าคญัแต่อย่างใด 
ประธานฯ บริษัทได้มีการบนัทกึภาพการประชมุในวนันี ้เพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสนใจสามารถติดตามดยู้อนหลงัได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com 
ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณา กระผมในนามตัวแทน
คณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครัง้นีแ้ละขอ
ปิดการประชมุ 
เลิกประชมุเวลา 11.50 น. 

                  
ลงชื่อ__________         _________ประธานที่ประชมุ 
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