
 

 

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
หนังสอืเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

 

ในวันองัคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษัทจึงจัดประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ (E-Meeting) 

 

โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมชั้น 6 

อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 07.30 น. 
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วันที่ 14 มกราคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 

 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจำกัด  

 4. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการ
ออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 6. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

 7.   แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 8.  ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) จึงมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวัน
อังคารที ่9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  โดยจะทำการ
ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์
วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-
aim.com) เพ่ือเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ



 

2 

หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 765,052,653.075 บาท จากเดิม 
3,181,554,810.300 บาท เป็น 2,416,502,157.225 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 
10,200,702,041 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทออกหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) 
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EFORL-W3) และใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (EFORL-W4) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,200,702,041 หุ้น และ
เนื่องจากฝ่ายบริหารมีแผนเรื่องการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,181,554,810.300
บาท เป็น 2,416,502,157.225 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,200,702,041 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน    : 2,416,502,157.225 บาท 
   (สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทจุดสองสองห้าสตางค์) 
แบ่งออกเป็น   : 32,220,028,763 หุ้น 
   (สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ   : 0.075 บาท 
โดยแยกออกเปน็   
หุ้นสามัญ   : 32,220,028,763 หุ้น 
   (สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ   : - 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัต ิ

1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 765,052,653.075 บาท จากเดิม 3,181,554,810.300 
บาท เป็น 2,416,502,157.225 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,200,702,041 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และ 

2) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็น
ข้อความดังนี้ 
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน    : 2,416,502,157.225 บาท 
   (สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทจุดสองสองห้าสตางค์) 
แบ่งออกเป็น   : 32,220,028,763 หุ้น 
   (สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ   : 0.075 บาท 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามัญ   : 32,220,028,763 หุ้น 
   (สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ   : - 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจำนวน 2,416,502,157.225 บาท เป็นจำนวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและถูกจำกัดวงเงินสินเชื่อทาง
การค้าจากนโยบายของสถาบันการเงิน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทาง
การเงินและเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์  โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
บริษัทซึ่งฝ่ายบริหารประมาณการว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินประมาณ 270,000,000 บาท และฝ่าย
บริหารมีแผนจะใช้เงินเพ่ิมทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564  
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ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการสั่งซื้อสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ 
เนื่องจากในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากขึ้นแต่
บริษัทขาดวงเงินสินเชื่อทางการค้า จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนมาเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือเพ่ิมสภาพ
คล่องทางการเงินและเพ่ือการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่าย รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสที่จะมีนักลงทุนซึ่งมีความตั้งใจจะ
สนับสนุนบริษัทให้มีสภาพคล่องทางการเงิน เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
ของบริษัทในช่วงที่ความต้องการสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์เติบโตตามสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการหาแหล่งเงินทุนโดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  จำนวน 3 ราย คือ 1) นางพิมพ์
เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ และ 3) นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ในราคาหุ้นละ 0.0348 
มูลค่ารวม 270,000,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่ง
คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งราคาตลาดมีราคาหุ้นละ 0.0366 บาท โดยบริษัทจะต้องดำเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจำนวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,502,157.225 บาท เป็น
จำนวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 
บาท  รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ถึง 3)  นอกจากนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท เป็นดังนี้ 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน    : 2,998,398,708.975 บาท 
(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปด
บาทจุดเก้าเจ็ดห้าสตางค์) 

แบ่งออกเป็น    : 39,978,649,453 หุ้น  
(สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้า
สิบสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ   : 0.075 บาท 
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โดยแยกออกเป็น :  
หุ้นสามัญ   : 39,978,649,453 หุ้น 

(สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้า
สิบสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ   : - 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาและอนุมัติ 

1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 581 ,896,551.750 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 
2,416,502,157.225 บาท เป็นจำนวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 7,758,620,690 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ 1) นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายฤกษ์ชัย ฟูประทีป
ศิริ และ 3) นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท และนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามัญและจัดสรรให้กับบุคคลใน
วงจำกัดดังกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้โดยเร็ว ทำให้บริษัทมีเงินทุน
เพียงพอในการทำวงเงินสินเชื่อทางการค้ากับสถาบันการเงินและคู่ค้า  เพ่ือให้บริษัทมีวงเงินในการสั่งซื้อสินค้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) สามารถสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นเป็นลำดับอันจะช่วยให้
บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น เป็นที่น่าเชื่อถือต่อ คู่ค้า และ ผู้ถือหุ้น อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
คุณสมบัติกลุ่มนักลงทุนแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้มีโอกาสเติบโตต่อไปได้ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดใน
ศักยภาพของนักลงทุนเพิ่มเติมได้จาก เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขาย และ 
หัวข้อ 12.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

2) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และ  

3) มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจำกัด รวมทั้งมีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและ
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สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (3) ลงนามในเอกสารคำขอ
อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึง
การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดั งกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) การนำหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ (5) ดำเนินการอ่ืนใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจำกัด  

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจำนวน 2,416,502,157.225 บาท เป็นจำนวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 
7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.075 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 270,000,000 
บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด 
(ประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558) โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพ่ือขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0366 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจำกัดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ถึง 3 ตามลำดับ  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาและอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) จำนวน 3 ราย คือ 1) นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์  2) นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  และ          
3) นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท มูลค่ารวม 270,000,000 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอ
ขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 
ซ่ึงราคาตลาดหมายถึงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่
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คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
เท่ากับหุ้นละ 0.0366 บาท ซึ่งการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็น
ราคาที่ เกิดจากการเจรจาต่อรองกับกลุ่มนักลงทุนและเป็นราคาที่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
คณะกรรมการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว โดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านสภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน 

 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถทำได้เมื่อบริษัทได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนภายใน 3 เดือนหลังจากการได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้หุ้นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
อนุญาตการออกเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement กรณีท่ี 2 : ระบุราคาเสนอขายในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 
2563  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป   

 ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7) เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือ
เชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืน (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และ
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยการสแกนหรือถ่ายรูปมายัง Email :  
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IR@eforl-aim.com (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88 เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700) หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย
ท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (โปรด
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 8)  

 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting) ของบริษัทได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อม
เอกสารประกอบ และจัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิท
วงศ์ 88 เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันอังคาร
ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

 บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่าน 2 
ช่องทาง 

 1. ทางไปรษณีย ์  เลขานุการบริษัท 
    บริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88  

เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 10700 

 2. Email  IR@eforl-aim.com 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) 
ประธานกรรมการ 

โดยมติคณะกรรมการ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
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