
    

  

 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระ
ราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม  เช่น 
ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมี
การบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินการ
ประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของที่หน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทจดทะเบียนไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับพระราช
กำหนดว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เก่ียวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที ่160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

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

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายธนาวุธ ตุลยธัญ  ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด 

ก่อนเริ่มประชุม 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท 
อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุมดังนี้  

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/ 2564 ด้วยวิธีการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเพ่ือความเรียบร้อยในการประชุม 
จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามก่อนจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ และขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของ
ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

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

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดยืนยันการลงคะแนน 

3) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออก
จากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
นั้นๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบ
ออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย  

5) ผู ้ถือหุ ้นสามารถเปลี ่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการ
ลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
ย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก 

6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 

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

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
- วาระที่ 1 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 



    

  

 

- วาระที่ 2 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ และ  
กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้น ๆ 

9) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม

ในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 4 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

10)  กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิออก

เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีการลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน    2 ราย   รวมจำนวนหุ้นได้    620,371,799 หุ้น  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน  20 ราย   รวมจำนวนหุ้นได้  3,373,954,762 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นออนไลน์  จำนวน  25 ราย   รวมจำนวนหุ้นได้  6,030,520,042 หุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน    2 ราย  รวมจำนวนหุ้นได้  6,366,683,716 หุ้น 
 รวมจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 16,391,530,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.3531 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ท้ังหมด 38,702,097,728 หุ้น 

เริ่มการประชุม 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครบเป็น
องค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

  ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื ่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท และส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 



    

  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 

 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ประธานฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทจึง
จำเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 50 เป็น  54 ข้อ ดังนี้    
“ข้อ 51 ประกอบกิจการค้า จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
วินิจฉัยโรค ตรวจสุขภาพท้ังคนและสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครือ่งมือทาง
วิทยาศาสตร์   
ข้อ 52 ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผลิต ร่วมผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาชุดตรวจวินิจฉัยโรค น้ำยาตรวจ
ห้องปฏิบัติการ  
ข้อ 53 ประกอบกิจการค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce ) 
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท  
ข้อ 54 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง อาคารสำนักงาน สถานที่ในอาคารสำนักงาน คลังสินค้า
และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
และเพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้   
เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ  
แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ 
และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
มอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับในการแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  16,311,530,319 - 80,000,000 - 
ร้อยละ 99.5119 -      0.4881 - 



    

  

 

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจำนวน 5 ราย รวม
เป็นจำนวน 4,565,500 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย รวมเป็นจำนวน 
16,396,095,819 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 เป็น  54 ข้อ ดังนี้    
“ข้อ 51 ประกอบกิจการค้า จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
วินิจฉัยโรค ตรวจสุขภาพทั้งคนและสัตว์ เครื ่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื ่องมือทาง
วิทยาศาสตร์   
ข้อ 52 ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผลิต ร่วมผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ เครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาชุดตรวจวินิจฉัยโรค น้ำยาตรวจ
ห้องปฏิบัติการ  
ข้อ 53 ประกอบกิจการค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Commerce ) 
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท  
ข้อ 54 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง อาคารสำนักงาน สถานที่ในอาคารสำนักงาน คลังสินค้า
และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
และเพื่อให้เป็นตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้   
เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ  
แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ 
และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการ
ใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตลอดจนแก้ไข
ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคำขอต่าง 
ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ได้ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสมในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 

 
 
 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวน )เสียง(  16,316,095,819 - 80,000,000 - 

ร้อยละ 99.5121 - 0.4879 - 



    

  

 

วาระท่ี 3 รับทราบรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่
ทั้งหมด 
ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต ชี้แจงเรื่องการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดดังนี้ 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซี
ไอ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหาชน) (“WCIH”) ซึ ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ ้นอยู่จำนวน 
101,849,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท WCIH ตกลงขายในราคาหุ้น
ละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,018,499.93 บาท ให้แก่คุณทัศนี คนการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลังจากการทำรายการ
จะส่งผลให้ WCIH สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นในครั้งนี้
เป็นการประเมินราคาหุ้นสามัญ WCIH โดยใช้วิธีคำนวณโดยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value 
Approach) มูลค่าเท่ากับ (9.26) บาทต่อหุ้น (ติดลบหุ้นละเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าราคา
ซื้อขายที่ตกลงกันของหุ้นสามัญของ WCIH หุ้นละ 0.01 บาท  บริษัทตกลงทำสัญญาซื้อขายและ
ได้รับเงินค่าหุ้นจำนวน 1,018,499.93 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
ทั้งนี ้การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทแต่เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่า
ร้อยละ 15 และไม่ใช่รายการที ่เกี ่ยวโยงกัน จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการทำรายการเนื่องจากธุรกิจของ WCIH และบริษัทย่อยของ WCIH 
ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกัน เป็นเวลาหลายปีจนถึงปัจจุบัน และยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น 
ส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของบริษัท การจำหน่ายเงินลงทุนจึงถือเป็น
แนวทางการแก้ปัญหาซึ่งจะส่งผลดีต่องบการเงินบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการขายหุ้น WCIH ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จนสิ้นสภาพการ
เป็นบริษัทย่อยนั้นจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้   
1)  ลดผลกระทบจากการขาดทุนจากการดำเนินงานของ WCIH และ บริษัทย่อยของ WCIH ในงบ
การเงินรวมของบริษัทเนื่องจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ไม่เป็นไปตามประมาณการ
ส่งผลให้ WCIH มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับแนวโน้มการ
ดำเนินงานบริษัทย่อยของ WCIH จะมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิต่อเนื่องและหลายบริษัทหยุด
ประกอบธุรกิจ 



    

  

 

2)  บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นภายหลังการทำรายการโดย
บริษัทจะสามารถมุ่งเน้นทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งคาดว่าจะ
ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็น
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจำนวน 2 ราย รวม
เป็นจำนวน 5,695,100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเป็นจำนวน 
16,401,790,919 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถือ
อยู่ทั้งหมด 

วาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธาน ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็นเป็น
อย่างไร ท่านสามารถคลิกท่ีไอคอนคำถาม และพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยผ่าน Application IR PLUS 
AGM ได้เลยครับ  
ประธานฯ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในวันนี้  เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดสนใจสามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com 
ไม่มีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื ่องอื ่นใดให้ที ่ประชุมพิจารณา  กระผมในนามตัวแทน
คณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิด
การประชุม 
เลิกประชุมเวลา 10:30 น. 

                  
ลงชื่อ_____________________________ประธานที่ประชุม 

                                                                   (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) 
                                                                  ประธานกรรมการบริษัท 




