
 

 

 

ที่ EFORL IR014/2563 

       12 มีนาคม 2563 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EFORL-W4) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แผนที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

 ตามท่ีบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EFORL-W4) อายุ 3 ปี โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 22 
ธันวาคม 2560 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     
บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 คงเหลือจำนวน 772,508,987 หน่วย นั้น 

 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EFORL-W4) ดังนี้ 

1.  วันกำหนดการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย) 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

2.  อัตราและราคาการใช้สิทธิ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
หุ้นละ 0.50 บาท  

3.  ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย 
 ตั้งแตว่ันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.  

4.  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 
 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563  

5.  ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 (ขึ้นเครื่องหมาย SP) 
 บริษัทขอใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หยุดพักการซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ  

EFORL-W4 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
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6. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 2 
มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

7.  การจัดส่งเอกสาร 
บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ตามท่ีอยู่ที่ปรากฏอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

8.  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88 
324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์ 02-434-2748-9 ต่อ 118 และ 121 
อีเมล IR@eforl-aim.com 

9.  วิธีการใช้สิทธิและข้ันตอนการใช้สิทธิ 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่
บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 
9.1  ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจำนง

ในการใช้สิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูถ้ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบ
แสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการ
แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ 

9.2  ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (สำหรับระบบไร้ใบหุ้น): ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ บริษัท ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ 
-  ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดง
ความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น 

mailto:IR@eforl-aim.com
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-  ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำ
ขอ เพ่ือขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพ่ือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพ่ือออกใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทต่อไป 

ทั้งนี ้การใช้สิทธิครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย กรณีไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบทั้งจำนวน เมื่อ
พ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสิ้น
สภาพลงและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก 

9.3 เอกสารแสดงตน: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณี 
ดังนี้ 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 
หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำ
ให้ชื่อ/ชื่อ  สกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

- บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
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- นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้
สิทธิ 

- คัสโตเดียน : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public 
ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันกำหนดการใช้สิทธิ 

9.4  เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน 
 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุใน

ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 
-  ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถ

เรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการนับจาก
วันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
เพื่อ EFORL-W4” โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และยื่น
ความจำนงระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563 (วันเวลาทำ
การของบริษัทเท่านั้น)  

-  ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บมจ.อี 
ฟอร์ แอล เอม เพื่อ EFORL-W4” เลขท่ีบัญช ี025-2-83576-8 ธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานกรุงธน พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยต้องโอนเงินระหว่างวันที่ 17 
พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563 (สามารถใช้สิทธิในวันเวลาทำการของ
บริษัทเท่านั้น) 
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ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงิน
จำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้
เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อม
กับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ และบริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดง
สิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซ่ึงจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดๆ 

-  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้า
มี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (EFORL-W4) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 
    

      ปรีชา นันท์นฤมิต 
 

                         (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


