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วันที่ 30 กันยายน 2562 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ค าชี้แจงวิธกีารลงทะเบียน การมอบฉันทะ 
เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของ
กรรมการอิสระ 

  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

  5. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม 

  6. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวันประชุม) 

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท) ครั้งที่ 14/2562 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ไดม้ีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 
2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้สง่ส าเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
เรียบร้อยแล้ว  และไดน้ าขึ้นเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทัว่ไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 
1/2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้
ที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รับรองรายงานการประชุมดังกลา่ว  

การลงมติ วาระนี้ต้องผา่นการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 
2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน
8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัมคีวามจ าเปน็ต้องระดมทนุเพื่อช าระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 200 ลา้น
บาท เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน ส่วนที่เหลือจากการช าระหนี้เงนิกู้ประมาณ 202 ลา้นบาท จะใช้
เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอ่ืนและใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมี
โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทได้ จึงประสงค์
จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45 บาท 
เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.075 บาท และเพื่อให้เป็นตามกฎหมายกรณีบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้อง
แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน เป็นดงันี ้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน  3,181,554,810.30 บาท 

(สามพนัหนึ่งร้อยแปดสบิเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมืน่สี่พนัแปด
ร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น    42,420,730,804 หุ้น 

(สี่หมื่นสองพนัสี่ร้อยยี่สิบล้านเจด็แสนสามหมื่นแปดร้อยสี่
หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ    0.075 บาท (ศนูย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ    42,420,730,804 หุ้น 

(สี่หมื่นสองพนัสี่ร้อยยี่สิบล้านเจด็แสนสามหมื่นแปดร้อยสี่
หุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี- 

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อ
พิจารณาการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 
2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน
8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และอนมุัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้โปรดพจิารณา



 

3 
 

รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ออกใหม่ 
ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม ่

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ตามทีบ่ริษัทชี้แจงถึงความจ าเป็นซึ่งต้องระดมทนุ
เพื่อช าระหนี้เงินกู้ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อลดตน้ทนุทางการเงินและส่วนที่เหลือจากการช าระ
หนี้ประมาณ 202 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินลงทนุในธุรกิจอื่นและใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในธุรกิจ
หลักของบริษัทนั้น จึงจ าเปน็ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดงันัน้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจึงต้อง
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดย
มีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

(1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) 
กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ราคา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น 
โดยบริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธไิด้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุของผู้
ถือหุ้นเดิมในวันที่ 2, 3, 4, 6 และ 9 ธันวาคม 2562 (5 วันท าการ) 

(2) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไวไ้ด้ ในกรณีหุ้นที่เหลอื
จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้
ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแตล่ะรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ถือ
หุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสทิธิของตนแต่ละราย โดยให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มี
หุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้น หากท าให้ผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือ
ข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องด าเนนิการตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็
ตาม ไม่วา่ในกรณีใดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างตน้
จะต้องไม่ท าให้เกิดการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบังคบัของบรษิัท 
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ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้
ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

นอกจากนี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร หรือบุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเปน็และเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุในครั้งนี้ อ านาจ
ดังกล่าวรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการออก และเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไดทุ้กประการภายใต้เงื่อนไข
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแตไ่ม่จ ากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน การก าหนดระยะเวลาจองซื้อและการช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทุนเปน็ต้น และให้มีอ านาจ
ด าเนินการตา่งๆ อันจ าเปน็และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนส าเร็จลลุ่วง รวมถึงแตไ่ม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดตอ่ 
จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยืน่ เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอืน่ๆ ที่ 
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย รวมถึงการแต่งตัง้ผู้รับมอบอ านาจชว่งด้วย ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขาย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รบัจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักลา่วยังไม่มีความแนน่อนจนกว่า จะ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น
คร้ังที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทตามข้อเท็จจริงที่เสนอ ทั้งนี้
ขอให้พิจารณารายละเอียดความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรร หุ้นสามญั
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และพิจารณาอนุมตัิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารหรือบุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเปน็และเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุในครั้งนี้ อ านาจ
ดังกล่าวรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการออก และเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไดทุ้กประการภายใต้เงื่อนไข
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแตไ่ม่จ ากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน การก าหนดระยะเวลาจองซื้อและการช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทุนเปน็ต้น และให้มีอ านาจ
ด าเนินการตา่งๆ อันจ าเปน็และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนส าเร็จลลุ่วง รวมถึงแตไ่ม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดตอ่ 
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จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยืน่ เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอืน่ๆ ที่ 
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย รวมถึงการแต่งตัง้ผู้รับมอบอ านาจชว่งด้วย 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่
มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้  

 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบก าหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือ
คร้ังที่ 1/2562 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลา่วข้างตน้ตามแผนที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกลา่วได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิง่ที่ส่งมา
ด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและมี
ความประสงค์จะมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมา
ด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้อง
เตรียมและน ามาแสดงในวันประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3. ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมกอ่นเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. และบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

   
                                                        
                                                                (นายปรชีา นนัทน์ฤมิต) 

ประธานกรรมการ 


