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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที ่ 2/2565 เมื ่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2565  มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 

▪ เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท 
เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท  เพื่อ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามลำดับดังนี้ 

1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายปรีชา นันท์นฤมิต จำนวนไม่เกิน 47 
หุ้น เสนอขายราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)   

2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ ่นที่ 5 (EFORL-W5) 
จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้น และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 6 
(EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุน้ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว)้ 

▪ เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ  0.075 บาท 
เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยการรวมหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน  46,775,019,915 หุ้น จากเดิมจำนวน 
51,972,244,350 หุ้น เป็นจำนวน 5,197,224,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของ
บริษัท ดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี ้

หลังเพ่ิมทุน PP ก่อนการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ 
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) 

หลังการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ 
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท) 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 3,897,918,326.25 3,897,918,326.25 
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้น) 51,972,244,350  5,197,224,435  

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท) 2,998,398,712.50 2,998,398,712.50 
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (หุ้น) 39,978,649,500 3,997,864,950 

 ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงจัดทำสารสนเทศซึ่งเป็นสาระสำคัญตอ่

การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

1.1 บริษัทจะเสนอจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 47  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายปรีชา นันท์นฤมิต เสนอขายราคาตลาด (ไม่มสี่วนลด) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
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บริษัทฯ ท้ังนี้ ขนาดรายการดังกลา่วไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน 

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ไม่มีสว่นลด) ตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558  (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด
หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

1.2 บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 1 หน่วย (อัตราการจัดสรร
คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W5 ที่หน่วยละ 0.40 บาท ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที ่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการคำนวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้น
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

1.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จอง
ซื้อใบสำคัญแสดง (EFORL-W5) ตามสัดส่วนการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตราส่วน 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ต่อ 
1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ที่หน่วยละ 0.00 บาท (โดยไม่คิด
มูลค่า) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัด
เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 
ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีจำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออก
และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 สำเร็จลุล่วง 
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ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดัง กล่าว
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

(1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื ่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 รวมทั ้งกำหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เป็นต้น 

(2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(3) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ 
EFORL-W6 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(4) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ 
EFORL-W6 สำเร็จลุล่วงทุกประการ 

(5) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่
จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

(6) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิไดร้ับการจดัสรรใบสำคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ 
EFORL-W6 

2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุน  

เนื่องจากบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจากเดิม หุ้นละ 0.075 บาท 
เป็นหุ้นละ 0.75 บาท จึงมกีารเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิ
ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท  

 สำหรับการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 เพื่อปรับโครงสร้างทุน 
ปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย C เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนา
เจริญเติบโต สอดคล้องกับ Mega Trend และดำเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้ 

• การปรับโครงสร้างทุน โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) เพื่อให้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ราคาพาร์ขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้จะ
เป็นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้แล้ว 

• การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมโดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ( Debt to 
Equity Ratio) เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และ
ยกระดับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อ
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การเจริญเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญสนับสนุนการปรับโครงสร้างธุร กิจตามแนว
ทางการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะ
สามารถระดมทุนได้เป็นเงินจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังน้ี   

1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท 

2) เพื่อสำรองทยอยชำระหนี้เงินกู้ ประมาณ 1,000 ล้านบาท 

3) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยุทธ์ ประมาณ 500 ล้านบาท 

3. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

3.1 สามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้ตามความตอ้งการของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายและ
ส่งมอบได้ทันตามกำหนดจองลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสินค้าแบบก้าวกระโดด ไม่สูญเสียโอกาสทางการค้า และลด
ค่าเสียหายจากการส่งมอบสินค้าล้าช้า 

3.2 มีเงินทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ IOMT (Internet of Medical Things) 

3.3 ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

3.4 ปรับมาตรฐานบริษัท ให้ดียิ ่งขึ ้นสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ ในเรื ่องราคาพาร์ขั ้นต่ำ และ
เครื่องหมาย C 

3.5 สร้างความมั่นใจ ให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ในเรื่องสถานะทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจ 

4. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือต่อคู่ค้า
และนักลงทุนท่ัวไป ส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น เช่น ประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคต
หากบริษัทมีผลกำไร 

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

 ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5  (คำนวณ

จากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

Qo จำนวนหุ้นสามญัที่ออกและจำหนา่ยแล้วท้ังหมดของบริษัท = 3,997,864,950 หุ้น 

 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น)   
Qx5 จำนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-5 = 799,572,990 หุ้น 
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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 กุมภาพันธ์ 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 

 
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 
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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 

 
 ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6  (คำนวณ

จากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

Qo จำนวนหุ้นสามญัที่ออกและจำหนา่ยแล้วท้ังหมดของบริษัท = 3,997,864,950 หุ้น 

 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น)   
Qx5 จำนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 799,572,990 หุ้น 
Qx6 จำนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครั้งนี้ = 399,786,495 หุ้น 

 
Control Dilution    = (Qx6)/(Q0+Qx5+Qx6) 
 = (399,786,495) 
  (3,997,864,950+799,572,990+399,786,495) 
 = 7.69% 

2) ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = (Po-PE)/Po โดยที่  

Po ราคาตลาดซื้อขายถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 คือตั้งแต่วันท่ี 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 
(ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.075 บาท) 
หรือเสมือนเท่ากับ 1.70 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.75 บาท) 

Qo จำนวนหุ้นสามญัที่ออกและจำหนา่ยแล้วท้ังหมดของบริษัท = 3,997,864,950 หุ้น 

 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุ้น)  
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Pw5 ราคาขายของใบสำคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุน้เดิม = 0.40 บาท  
Qw5 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 799,572,990 หน่วย 
Pw6 ราคาขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผูจ้องซื้อ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-5 
= หน่วยละ 0 บาท 

Qw6 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ = 399,786,495 หน่วย 
Epw5 ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 = 1.00 บาท 
Qx5 จำนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-5 = 799,572,990 หุ้น 
Epw6 ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 = 2.50 บาท  
Qx6 จำนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใน

ครั้งนี ้
= 399,786,495 หุ้น 
 
 

PE = PoQo+[(Pw5Qw5)+(Epw5Qx5)]+[(Pw6Qw6)+(Epw6Qx6)] 
  (Qo+Qx5+Qx6) 
 = 1.7×3,997,864,950 +[(0.4x799,572,990)+(1.0x799,572,990)]+[(0×399,786,495)+(2.5×399,786,495)] 
  (3,997,864,950+799,572,990+399,786,495) 
 = 1.72 บาทต่อหุ้น 

 

ผลกระทบด้านราคา  = (Po-PE)/Po 

= (1.70-1.72)/1.70  

  =  ร้อยละ 0.90  

 
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+799,572,989+399,786,494) 
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Earnings Dilution = (0.20-0.16) 
  0.20 
 = ร้อยละ 23.08 

 

คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน เท่ากับ 812.03 ล้านบาท 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีกรรมการเข้าประชุม 7 ท่าน จากจำนวน
กรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมทั้งหมดมีกรรมการอิสระร่วม
เข้าประชุมด้วย 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้มีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ดังนี ้

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทุน ปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างธุรกิจ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อสร้างโอกาสใน

การขยายวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต 

6.2 ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น   
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ดังนั้นกรณี
บริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นเงินจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี 
นั้น บริษัทสามารถจะใช้เงินตามแผนการใช้เงินได้ เนื่องจากแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหา
ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย C เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนา
เจริญเติบโตสอดคล้องกับ Mega Trend และดำเนินงานอย่างยั่งยืน 

6.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ

บริษัท อันเนื่องจาการเพ่ิมทุนและดำเนินการตามแผนการใช้เงิน 

คณะกรรมการบริษัทคาดว่าการใช้เงินเพิ่มทุนตามแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกกับบริษัท เช่น 

ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจปัจจุบัน  ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน มีเงินทุนรองรับการขยายตัวของ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีสำคัญสนับสนุนการปรบัโครงสร้างธุรกิจตาม

แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่อง

สถานะทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจ 
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7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน  หรือละเว้นการ

กระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก

กรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถ

ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ คนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม)  

นอกจากน้ี หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการของกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

และข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบบริษัทอาจฟ้อง

เรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได ้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผูถ้อื

หุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้

ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี- 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       

          ขอแสดงความนับถือ 

            ปรีชา นันท์นฤมิต 

 (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
          ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 


