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รายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 

จัดสรรให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (EFORL-W4) 

1. รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทหลักทรัพย์ทีเ่สนอขาย   : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“EFORL-W4”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน  1,532,306,825 หน่วย (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองล้าน
สามแสนหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าหน่วย) 

จ านวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

: ไม่เกิน  1,532,306,825 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท)  

วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในอัตราส่วน
หุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจาก
การค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)  

วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 

วันท่ีหมดอายุใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ  : 3 ปี นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

อัตราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1   หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่จะมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสิบสตางค์) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ทั้งนี้  หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่
ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้นๆ 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ได้ โดยก าหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่  22 
ธันวาคม 2560 (“วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) และก าหนด
วันท่ีสามารถใช้สิทธิครั้งต่อไปเป็นทุกวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 
ธันวาคม ของทุกปี และ วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 1 
มิถุนายน 2563 (“วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 
(“ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) เว้นแต่การแสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิครั้ง
สุดท้าย ก าหนดให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในช่วง
ระยะเวลา 15 วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
(“ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) 

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

: เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก
ต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในครั้งนี้ไป
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ : การปรับสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะถูกปรับในกรณีที่
มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนด และอัตราการใช้สิทธิจะถูกปรับ
ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิทั้งนี้ โดยมีหลักการ
พื้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ด้อยค่าลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดมิ บริษัทจะด าเนินการปรับ
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
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ดังต่อไปนี้  

(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
ของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ“ราคาตลาดของ
หุ้นสามัญบริษัท” 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ  “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
เกินกว่าอัตราร้อยละ  80  ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้ของบริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆ ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ 

(ฉ)  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้
ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 

เงื่อนไขอื่นๆ : มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ
ใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อ านาจดังกล่าวรวมถึง
ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็น 
และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าว
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบส าคัญแสดงสิทธิ การก าหนดระยะเวลาจองซื้อและการ
ช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ 
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อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการ
จัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิส าเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้
ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็น
หรือ เกี่ ย วข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 

2. ผลกระทบจากใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน
คราวเดียวกัน ดังนี ้

(ก) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการ
จองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.14 บาท 

(ข) ให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EFORL-W4) โดยจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ท้ังนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจ านวนโดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช่สิทธิ (ผู้ถือ
หุ้นเดิมมีการโอนสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอื่นทั้งจ านวน) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้ (ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิม
ทุกคนใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนตามจ านวนหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering) ทั้งหมด 4,596,920,476 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิม
ได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนเดิมทั้งหมด 1,532,306,825 หน่วย) 

2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

เนื่องจากการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 
(“EFORL-W4”) เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วน (Right Offering) ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้นในส่วนของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ดีจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันท่ี 7 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 3 ส่วนคือ (1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพือ่รองรับการใช้
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“EFORL-W3”) 
จ านวนไม่เกิน 1,379,076,143 หุ้น (2) หุ้นเพิ่มทุนจัดสรรใหแ้กผู่้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right 
Offering) จ านวน  4,596,920,476 หุ้น และ (3) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“EFORL-W4”) จ านวนไมเ่กิน  
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1,532,306,825 หุ้น) ทั้งนีห้ากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทนุ (RO) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (EFOR-W3, 
EFORL-W4) ผู้ถือหุ้นจะไมไ่ดร้ับผลกระทบในส่วนของสดัส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ดีถ้าผู้ถือหุ้น
เดิมไม่รับสิทธิส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 ทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบดังนี ้

การค านวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือ = [Qw4/(Qo+Qr+Qw3+Qw4)] โดยที ่

Qo  =  จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดมิ เท่ากับ 13,790,761,430 หุ้น 

Qr  =  จ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แกผู่้ถือหุน้เดิมตามสดัส่วน (RO) 
เท่ากับ 4,596,920,476 หุ้น 

Qw3  =  จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ EFORL-W3 เท่ากับ 
1,379,076,143 หน่วย 

Qw4  =  จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ EFORL-W4 เท่ากับ 
1,532,306,825 หน่วย 

ดังนั้น [Qw4/(Qo+Qr+Qw3+Qw4)]  

 =  
              

                                                              
  

 =  7.19%  

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไดร้ับผลกระทบจาก Control Dilution ระหว่าง ร้อยละ 0 – 7.19 (ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) 

2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)  

สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Pn-Po)/Po โดยที ่ 

Po  =  ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ ์ 2560 คือตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพันธ ์ 2560 – วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง
เท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น 

Qo  =  จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดมิ เท่ากับ 13,790,761,430 หุ้น 

Pw3  =  ราคาขายของ EFORL-W3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากบัหน่วยละ 0.00 บาท  

Qw3  =  จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 ที่ออกในครั้งนี้ 1,379,076,143 หน่วย  

Ew3  =  ราคาใช้สิทธิของ EFORL-W3 เท่ากับหุ้นละ 0.60 บาท  

Pw4  =  ราคาขายของ EFORL-W4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากบัหน่วยละ 0.00 บาท  



                                                      สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 

6 
 

Qw4  =  จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 ที่ออกในครั้งนี้  1,532,306,825 หน่วย  

Ew4  =  ราคาใช้สิทธิของ EFORL-W4 เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท  

Pr  =  ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) หุ้นละ 0.14 บาท  

Qr  =  จ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แกผู่้ถือหุน้เดิมตามสดัส่วน (RO) 
เท่ากับ  4,596,920,476 หุ้น 

PE  =  (PoQo+[Pw3Qw3+Ew3Qw3]+[Pw4Qw4+Ew4Qw4]+PrQr)/(Qo+Qw3+Qw4+Qr) 

= 

                    [                                 ] [                                 ]                   

                                                          
 

=  0.27 

การเพิ่มขึ้นของราคา =  (PE-Po)/Po  

=  (0.27-0.26)/0.26 

 =  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 

ทั้งนี้ การลดลงของราคา (Price Dilution) เกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Offering) โดยไม่เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิเนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคัญแสดงสิทธสิูงกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน   

2.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไรได้  

 




