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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 24 กันยายน 2562 

ข้าพเจ้าบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562             
เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 1.  การเพ่ิมทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยออก
หุ้นสามัญจ านวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท รวม 604,065,974.85 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 8,054,212,998 0.075 604,065,974.85 
          การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ - - - 
         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

 2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท  

ไม่เกิน 
8,054,212,998 

4 : 1 0.05 2, 3, 4, 6 และ 9 ธันวาคม 
2562   

(รวม 5 วันท าการ) 

 

      

 2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น  

 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ก าหนดรวมถึงกรณีจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากปรากฏว่ามี
ผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษไม่เต็มจ านวน 1 หุ้น ให้ตัดจ านวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง 

    3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัล

ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)     

  4.1  ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4.2  บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

2 

 

   

5.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

 5.1  เพื่อช าระหนี้ประมาณ 200 ล้านบาท 

 5.2  เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหลักของบริษัทประมาณ 202 ล้านบาท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

  6.1 บริษัทมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน 
  6.2 เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท  
  6.3 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทได้  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น

ของบริษัท เมื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
 7.2 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าเช่ือถือของคู่ค้า 

  7.3 บริษัทมีเงินที่จะปรับปรุงพัฒนาและขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อมูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นของ
บริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลก าไร 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 8.1  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท 
   8.1.1  การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

 เนื่องจากบริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้น จะไม่เกิด
การลดลงของสัดส่วนของสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจะท าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20.00 โดยค านวณจากสูตรการค านวณดังนี้ 

 Control Dilution   =    จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ 
     จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ 
    =   8,054,212,998 
      32,216,851,992 + 8,054,212,998 
    = 20.00%  

   8.1.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวน จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
ลดลงเท่ากับร้อยละ 0.00 โดยค านวณจากสูตรการค านวณดังนี้ 

 Price Dilution   =     ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                    ราคาตลาด 
    =                0.04 – 0.04 
                0.04 

   = 0.00% 
ราคาตลาด คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (ระหว่างวันที่ 13 – 23 กันยายน 2562) 
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ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้ง) 
    (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 
        =   (0.04 x 32,216,851,992) + (0.05 x 8,054,212,998) 

               (32,216,851,992 + 8,054,212,998) 
         = 0.04 บาทต่อหุ้น 

   8.1.3  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) 
    ไม่มี เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนส าหรับงวด 
  8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะน ามาช าระ
หนี้และลงทุนในธุรกิจอื่นรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งหลังจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยปลดเปลื้องภาระหนี้ของบริษัทสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่คู่ค้าและนักลงทุนทั่วไป ท าให้
บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและท าให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในระยะยาวซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 24 กันยายน 2562 
2 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง

ที่ 1/2562  
11 ตุลาคม 2562 

3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 5 พฤศจิกายน 2562 
4 ด าเนินการจดทะเบยีนมตเิพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติม 

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
5 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
12 พฤศจิกายน 2562 

6 วันจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2, 3, 4, 6 และ 9 ธันวาคม 2562 
(รวม 5 วันท าการ) 

7 จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุด
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

                      ลายมือช่ือ  ปรีชา นันท์นฤมิต  กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                 ( นายปรีชา นันท์นฤมิต ) 

                             ต าแหน่ง      กรรมการ 
                             
    ลายมือช่ือ    จักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                              ( นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ) 
               ต าแหน่ง  กรรมการ  


