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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
 

วันที่ 9 เมษายน 2561 

ข้าพเจ้า บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

1.1  ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 228,062,767.05 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,597,429,865.55 
บาท เหลือ 1,369,367,098.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจ านวน 3,040,836,894 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และ 

1.2  ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,369,367,098.50 บาท เป็น 2,577,488,835.45 บาท โดยออกหุ้น
สามัญ จ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท รวม 1,208,121,736.95 บาท โดย
เป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้   

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
16,108,289,826 

0.075 1,208,121,736.95 

     
 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ    
         (General Mandate)     

  

  



2 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

  2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 2/ 

วัน เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่าหุ้น3/ 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) คือ1/ 

   โปรดดูหมายเหตุข้อ 
3/  

 

- 

- นายวิชัย ทองแตง  7,308,289,826 - 0.040 บาท   
- ดร.ชาคริต ศึกษากิจ 4,000,000,000 - 0.040 บาท   
- นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 2,400,000,000 - 0.040 บาท   
- นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  1,600,000,000 - 0.040 บาท   
- นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล 800,000,000 - 0.040 บาท   

หมายเหตุ  
 1/ รายละเอียดของบุคคลในวงจ ากัดถูกเปิดเผยในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดเพื่อใช้ 

ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
2/ การก าหนดราคาขายใช้วิธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบท่ีผู้ถือหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ชัดเจนใน
ราคา 0.040 บาท ต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการการกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 
เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากัด  
3/ วัน เวลา จองซื้อ และช าระเงินค่าหุ้น จะก าหนดต่อไปในภายหลัง โดยให้ ประธานกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
หรือบุคคลที่ ประธานกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร มอบหมายให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด รวมทั้งมีอ านาจใน
การ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งรวมถึงการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกลา่วต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) การน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและ (4) ด าเนินการอืน่ใดอันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 
อย่างไรก็ดี ในวันที่บริษัท เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดังกลา่วมีราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ค านวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันท าการก่อนวันเสนอขาย) กลุ่ม
บุคคลข้างต้นจะถูกห้ามน าหุ้นท่ีไดร้ับจัดสรรออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ รบัหุ้นดังกล่าว
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน ("วันรับหลักทรัพย์") โดยภายหลังจากวนัรับหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทยอย
ขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย 
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3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์

รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้ งแต่วันที่
................................. จนกวา่การประชมุผู้ถือหุน้ดังกลา่วจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2561    

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

4.2 บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด  

4.3 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทตลอดจนการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

4.4 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  

 การเพ่ิมทุนครั้งนี้เพ่ือการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยทั้งหมดอย่างเป็นระบบด้วยการ
สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์จากกลุ่มนักลงทุนใหม่ ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจดังกล่าวมาแล้ว โดยยังคงมุ่งหวังเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจเดิมของบริษัทเป็นหลักคือ ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวกับความงาม โดยมีแผนใช้เงินดังต่อไปนี้ 

5.1  ธุรกิจเครื่องมือแพทย์: บริษัทมีแผนจะเพ่ิมสินค้าใหม่และขยายการเติบโตจากตัวแทนจ าหน่ายไปสู่การ
ผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการ โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจใน
ส่วนนี้ประมาณ 200 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนจะใช้เงินลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์
ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็นต้นไป  

5.2. ธุรกิจความงาม: บริษัทมีแผนสู่ธุรกิจสถาบันความงามอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ ได้แก่ การท า
โรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม การสร้างสาขาแบบ one stop shop การปรับปรุงสาขาให้ตรงกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค การเพ่ิมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสินค้าใหม่ๆ การขยายสาขาในระบบ Franchise 
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ให้ครอบคลุมในกลุ่มตลาดเป้าหมายมากขึ้น โดยคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้ 
ประมาณ 444 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนในส่วนนี้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็นต้นไป 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท 
เพ่ือให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินงานรวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์และธุรกิจความ
งาม นอกจากนี้นักลงทุนใหม่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจ
ปัจจุบัน ให้มีโอกาสเติบโตขยายต่อไปในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1   ช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้นเป็นที่น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้น  

7.2   ลดความเสี่ยงจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจะต่ ากว่าศูนย์  

7.3  บริษัทมีเงินที่จะปรับปรุงพัฒนาและขยายธุรกิจเพ่ือสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นส่งผลดีต่อมูลค่าบริษัทและ
มูลค่าหุ้นของบริษัทซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลก าไร 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 5 เมษายน 2561 
9.2 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) 
23 เมษายน 2561 

9.3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 21 พฤษภาคม 2561 
9.4 วันน ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพ่ิม

ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์  
ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2561 

9.5 เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด หลังจากได้รับอนุญาตจากส านักงานกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัท
จะเสนอขายภายใน 3 เดือนหลังจากการได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้หุ้นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
อนุญาตการออกเสนอขายหุ้นแบบ PP กรณีที่ 2 : 
ระบุราคาเสนอขายในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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    บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

ลายมือชื่อ...................................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
        (นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์) 
 
 
     

   
     ลายมือชื่อ..................................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

            (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 


