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วันที่ 9 เมษายน 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด  
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียด
ของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 5. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม 
 6.   แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที ่21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ 
ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่  1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 228 ,062,767.05 บาท จากเดิม 
1,597,429,865.55 บาท เป็นจ านวน 1,369,367,098.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย
จ านวน 3,040,836,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากปี 2560 บริษัทออกหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Offering) ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (EFORL-W3) และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (EFORL-W4) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 3,040,836,894 หุ้น และ
บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดใน
วาระต่อไป บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวนดังกล่าวก่อนที่จะ
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ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,597,429,865.55 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,369,367,098.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 3,040,836,894 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 
0.075 บาท ต่อหุ้น  

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นตามกฎหมายบริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 1,369,367,098.50 บาท  

(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) 
แบ่งออกเป็น       : 18,258,227,980 หุ้น  

(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ     : 0.075 บาท 
โดยแยกออกเป็น     :  
หุ้นสามัญ      : 18,258,227,980 หุ้น 

(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ      : ( - ) หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,597,429,865.55 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 1,369,367,098.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 3,040,836,894 หุ้น 
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาท 

2) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลดทุนจดทะเบียนบริษัท 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 
4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจซึ่งเกิดจากบริษัทประสบ
ปัญหามีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2560 โดยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (614.45) ล้านบาท 
และ (1,163.11) ล้านบาท ตามล าดับ ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ 131.42 ล้านบาท เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท และมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินงานรวมถึงการลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์และธุรกิจความงาม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการหาแหล่งเงินทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  จ านวน 5 ราย คือ 1) นายวิชัย 
ทองแตง 2) ดร.ชาคริต ศึกษากิจ 3) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 4) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ 5) นายเกรียงไกร 
ฏิระวณิชย์กุล ในราคาหุ้นละ 0.040 บาท มูลค่ารวม 644,331,593.04 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ใน
ราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท
ย้อนหลัง 7-15 วัน ท าการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.040 บาท  โดยบริษัทจะต้องด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 
2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 16 ,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ถึง 2  

 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน : 2,577,488,835.45 บาท 

(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) 
แบ่งออกเป็น       : 34,366,517,806 หุ้น  
        (สามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ     : 0.075 บาท 
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โดยแยกออกเป็น     :  
หุ้นสามัญ       : 34,366,517,806 หุ้น  
        (สามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ       : ( - ) หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ 

1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 16,108,289,826 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ 1) นายวิชัย ทองแตง 2) ดร.ชาคริต ศึกษากิจ 3) นาย
เกรียงไกร เธียรนุกุล 4) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ 5) นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล ในราคาหุ้นละ 0.040 บาท 
และน าหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนโดยการ
ออกหุ้นสามัญและจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทได้
โดยเร็ว ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มนักลงทุนแล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพ
สามารถส่งเสริมบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์และอ านวยประโยชน์ให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามแผน
ธุรกิจของบริษัทได้เนื่องจากกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทซ่ึงท าธุรกิจเก่ียวกับการแพทย์
โดยตรง โดยสามารถพิจารณารายละเอียดในศักยภาพของนักลงทุนเพ่ิมเติมได้จาก เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
หัวข้อ 2. ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขาย และ หัวข้อ 13.5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
2) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจดทะเบียนดังกล่าว และ  
3) การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากัด รวมทั้งมีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่
จ าเป็นเกี่ยวกับออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขอ
อนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) 
การน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ (4) ด าเนินการอ่ืนใด
อันจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด  
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การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาหุ้นละ 0.040 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 644,331,593.04 บาท ซึ่งไม่เป็น
การเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (ประกาศ
คณะกรรมการกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558) โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
ขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.040 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น 
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ถึง 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 5 ราย คือ 1) นายวิชัย ทองแตง 2) ดร.ชาคริต ศึกษากิจ 3) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 4) นายชวลิต เศรษฐ
เมธีกุล และ 5) นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล ในราคาหุ้นละ 0.040 บาท มูลค่ารวม 644,331,593.04 บาท ซึ่งไม่
เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ.72/2558 ซ่ึงราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันท า
การก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน เท่ากับหุ้นละ 0.040 บาท ซึ่งการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็น
ราคาที่เท่ากับราคาตลาดโดยการก าหนดราคาเกิดจากการเจรจาต่อรองกับกลุ่มนักลงทุน และคณะกรรมการ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว ทั้งนี้  เมื่อค านึงถึงข้อจ ากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์
ของบริษัท ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนเพ่ือให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจ านวนที่ต้องการ
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อย่างแน่นอนภายในระยะเวลาอันสั้นนั้นจะเป็นการยาก และเมื่อหลังจากการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนเสร็จสิ้นแล้วกลุ่ม
นักลงทุนดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) เนื่องจากไม่มีนัก
ลงทุนท่านใดหรือบุคคลตามมาตรา 258 ทีไ่ด้รับหุ้นข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Trigger Point)  

 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ทั้ง 5 รายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถท าได้เมื่อ บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนภายใน 3 เดือนหลังจากการได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้หุ้นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
อนุญาตการออกเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement กรณีท่ี 2 : ระบุราคาเสนอขายในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 เมษายน 
2561  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบก าหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นตามแผนที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและ
มีความประสงค์จะมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องเตรียมและน ามาแสดงในวันประชุม เพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. และบริษัทจะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

  

(นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
ประธานกรรมการ 


