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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

รายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) 

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

1. รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  เลขท่ี 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด 
(มหาชน) รุ่นท่ี 5 (“EFORL-W5”) 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ  ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขาย 

 ไม่เกิน 799,572,990 หน่วย (เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบหน่วย) 
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นท่ี 5 (“EFORL-W5”) จะ
ดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

วิธีการเสนอขาย  บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) 
โดยกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-
W5 (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว
ของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดง
ความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิ (Excess 
Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะ
ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ ผู้
ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่า
สิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นเดิมแต่ละรายที ่จองเกินสิทธิ
ดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการ
จัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าวอีกต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่า
สิทธิของตนเป็นจํานวนน้อยกว่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่
เหลือจากการจัดสรร ตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-
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W5 ส่วนท่ีเหลือน้ันให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบ
จองซื้อสําหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว  

(2) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่า
สิทธิของตน เป็นจํานวนมากกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ส่วนที่
เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-
W5 ส่วนท่ีเหลือน้ันตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่
ละราย ซึ่งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าวใหด้ําเนินไป
จนกระทั่งไม่มีใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ 
บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 สําหรับส่วนที่
ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจาก
วันปิดรับจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 การจัดสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (1) และ (2) ข้างต้นไม่วา่กรณี
ใดจะต้องไม่ทําให้ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่า
สิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้อง
ทําคำเสนอซื ้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที ่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํา กิจการ และในลักษณะที่
เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท  

ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 คงเหลือจากการจองซื้อของผู้
ถือหุ้นเดิมไม่ว่า กรณีใด ๆ บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เหลืออยู่ทั้งจํานวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หน่วยละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) 

วันท่ีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ  31 พฤษภาคม 2565  

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ  1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

วันท่ีหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธ ิ  31 พฤษภาคม 2566 

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธ ิ (ราคาการใช้สิทธิ คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้โดยการรวมหุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื ่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการใช้สิทธิ
คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการ
รวมหุ้น) 
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ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ (หากมี) ให้
ปัดเศษน้ันท้ิง 

วันกำหนดการใช้สิทธิ 

 

 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดังนี ้

- 30 มิถุนายน 2565 

- 30 กันยายน 2565 

- 30 ธันวาคม 2565 

- 31 พฤษภาคม 2566 

ในกรณีที่วันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทหรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวัน
ทําการก่อนหน้า ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิ
ในวันใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสม เพื่อนําไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป 
ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิแล้ว ใบสําคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนง ในการใช้
สิทธิ 

 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
จะต้องแจ้งความจำนงในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุด
ทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวัน
ทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้น
การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้
สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธิ 

 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิ 

 บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  การปรับสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื ่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู ้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะถูกปรับในกรณีที่มีเหตุการณ์
ต่าง ๆ ตามที่กำหนด และอัตราการใช้สิทธิจะถูกปรับให้สอดคล้องกับการ
ปรับราคาการใช้สิทธิทั้งนี้ โดยมีหลักการพื้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิทธิ
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ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่าลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะ
ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื ่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื ่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้ว
ของบริษัท 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือบุคคลใดๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือบุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
บริษัท” 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 

เงื่อนไขอื่นๆ  มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการกำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจอง
ซื้อและการชำระเงิน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเปน็หรือ
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เกี ่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอา
นาจช่วง เป็นต้น 

2. ผลกระทบจากใบสำคัญแสดงสิทธ ิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่

มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการ
รวมหุ้น) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

Qo จำนวนหุ้นสามญัที่ออกและจำหนา่ยแล้วท้ังหมดของบริษัท = 3,997,864,950 หุ้น 
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น)   
Qx5 จำนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-5 = 799,572,990 หุ้น 

 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น  = (Qx5)/(Q0+Qx5) 
 = 799,572,990 
  (3,997,864,950+799,572,990) 
 = 16.67% 

 

 2) ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = (PE-Po)/Po โดยที ่ 

Po ราคาตลาดซื้อขายถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2565 คือตั้งแต่วันท่ี 15 – 24 กุมภาพันธ ์2564  
(ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.075 บาท) 
หรือเสมือนเท่ากับ 1.7 บาท (มูลคา่ที่ตราไวเ้ท่ากับ 0.75 บาท) 

Qo จำนวนหุ้นสามญัที่ออกและจำหนา่ยแล้วท้ังหมดของบริษัท = 3,997,864,950 หุ้น 
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น)  
Pw5 ราคาขายของใบสำคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุน้เดิม = 0.40 บาท  
Qw5 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 799,572,990 หน่วย 
Epw5 ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 1.00 บาท 
Qx5 จำนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-5 = 799,572,990 หุ้น 
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PE = PoQo+(Pw5Qw5)+(Epw5Qx5) 
  (Qo+Qx5) 
 = 1.7×3,997,864,950 +[(0.4x799,572,990)+(1.0x799,572,990)] 
  (3,997,864,950+799,572,990) 
 = 1.65 

ผลกระทบด้านราคา  = (Po-PE)/Po  

= (1.70-1.65)/1.70  

  = ร้อยละ 2.95 

 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) 
สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) 
  EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่  

 EPS = กำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสล่าสุด 

EPS = กำไรสุทธิ 
จำนวนหุ้น 

EPS ก่อนเสนอขาย = 812,030,000 

  3,997,864,950 
 = 0.20 บาท / หุ้น 
EPS หลังเสนอขาย = 812,030,000 

  (3,997,864,950+799,572,990) 
 = 0.17 บาท / หุ้น 
Earnings Dilution = (0.20-0.17) 

  0.20 
 = ร้อยละ 16.67 

 
คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน เท่ากับ 812.03 ล้านบาท 


