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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ ์2560 เวลา 13.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 การลดทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน  
1,035,001,518.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,034,307,107.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่าย จ านวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น 

1.2 การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มมีติให้เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน  563,122,758.30 บาท  จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 1,034,307,107.25 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,597,429,865.55  บาท โดยการออก
หุ้นสามญัจ านวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยมรีายละเอียดดังนี ้

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

7,508,303,444 

- 

0.075 

- 

 563,122,758.30 

- 

แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดสรรหุ้นสามญั จ านวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.075 
บาท รวม  563,122,758.30 บาท โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 
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จัดสรรใหแ้ก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

วันเวลาจองซื้อและ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที ่3 
(EFORL-W3) 

ไม่เกิน 
1,379,076,143 

10 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ราคาแปลงสภาพ 
0.60 บาท 

- โปรดดสูิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้น
เดิม (Right Offering: RO) 

ไม่เกิน   
4,596,920,476 

3 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใหม่ 

0.14 บาท 8, 9, 11, 12 และ 
15 พฤษภาคม 
2560 (รวม 5 วันท า
การ) 

- 

3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที ่4 
(EFORL-W4) 

ไม่เกิน  
1,532,306,825 

3 หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหม่ต่อ 1 
หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

ราคาแปลงสภาพ 
0.50 บาท 

- โปรดดสูิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนท่ีก าหนด รวมถึงกรณีจดัสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิ หาก
ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษไม่เต็มจ านวน 1 หุ้น ให้ตัดจ านวนเศษหุ้นดังกล่าวท้ิง 

2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือท่ียังมไิด้จดัสรร 

-ไม่ม-ี 

3. ก าหนดวันประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยลัริ
เวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรญัสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. โดย
ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญตัิหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนญุาต (ถ้ามี) 

4.1 ได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ให้ด าเนินการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบยีนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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4.3 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W3 ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-
W3 และใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

5.1 เพื่อช าระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินท่ีสูง  

5.2 ส่วนท่ีเหลือจากการช าระหนี้เงินกูป้ระมาณ 143 ล้านบาท จะเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัฯ 

6. ประโยชน ์

ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้
บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้ และลด
ต้นทุนทางการเงิน 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 ท าให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเข้มแข็ง และมั่นคงเพิ่มขึ้น 

7.2 บริษัทฯ มีเงินที่จะปรับปรุงพัฒนา และขยายธุรกิจ เพื่อสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อมูลค่าบริษัทฯ และ
มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทฯ มีผลก าไร  

7.3 นโยบายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเช่นเดียวกับผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อผู้ถือหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเ พ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมั ติการเ พ่ิมทุน/  
จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

-ไม่ม-ี 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ขั้นตอนการด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 

วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (1) ที่มสีิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2560 (2) ที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL – W3 และ (3) ที่มี
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

15 มีนาคม 2560 

วันปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (1) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (2) ที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL 
– W3 และ (3) ที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 

16 มีนาคม 2560 

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 7 เมษายน 2560 

วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ

วันจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน 8, 9, 11, 12 และ 15 พฤษภาคม 
2560  

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถว้นทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(_______________________) 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 




