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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 

ขา้พเจา้ บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่16/2564 เมื่อวนัที ่
17 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

 1.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพือ่พจิารณาอนุมตัิ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั ซึง่จะเป็นผลใหจ้ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ลดลงในอตัราส่วน 10 
หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายละเอียด ก่อนการเปล่ียนแปลงมูลคา่ท่ีตราไว้ 
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) 

หลงัการเปล่ียนแปลงมูลคา่ท่ีตราไว้ 
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท) 

ทุนจดทะเบยีน (บาท) 2,998,398,708.98 บาท 2,998,398,708.75 บาท 
จ านวนหุน้จดทะเบยีนช าระแลว้ 39,978,649,453 หุน้ 3,997,864,945 หุน้ 

 1.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการได้มมีตใิห้น าเสนอให้ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพจิารณาการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,998,398,708.75 บาท เป็น 3,897,918,321.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน 
1,199,359,483 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท รวม 899,519,612.25 บาท (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้   

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทุน หุน้สามญั ไม่เกนิ 
1,199,359,483 

0.75 899,519,612.25 

     
 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั    
         (General Mandate)     

  

  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

 2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น)  

วนั เวลา จองซื้อ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทั รุ่นที ่5 (EFORL-W5) 

ไม่เกนิ 
799,572,989 

5 หุน้สามญัเดมิ
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง 

ใบส าคญัแสดง
สทิธจิดัสรรใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิ โดย
คดิมลูค่า 0.40 
บาทต่อหน่วย 

(ราคาแปลงสภาพ 
1.00 บาท) 

บรษิทัจะด าเนินการ
จดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธภิายใตโ้ครงการนี้
ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 ปี 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัใหอ้อกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

โปรด
พจิารณา
สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 2 

2. เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทั รุ่นที ่6 (EFORL-W6) 

ไม่เกนิ 
399,786,494 

2 ใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้ของ
บรษิทัรุ่นที ่5 
(EFORL-W5) 
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ

ใบส าคญัแสดง
สทิธจิดัสรรใหแ้ก่
ผูจ้องซื้อใบส าคญั
จะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทั รุ่นที ่5 

(EFORL-W5) 
โดยไม่คดิมลูค่า 
0.00 บาทต่อ

หน่วย 
 (ราคาแปลง

สภาพ 2.50 บาท) 

บรษิทัจะด าเนินการ
จดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธภิายใตโ้ครงการนี้
ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 3 ปี 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัใหอ้อกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ

โปรด
พจิารณา
สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 3 

รวม 1,199,359,483     

หมายเหตุ  

1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิาร
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 799,572,989 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่า
หุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดมิต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 1 หน่วย (อตัราการ
จดัสรรค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) โดยมรีาคาเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธ ิEFORL-W5 ทีห่น่วยละ 0.40 บาท ทัง้นี้ การก าหนดสทิธใินการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 
ยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีม่เีศษของใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 
เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวใหป้ดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีด
เพิม่เตมิในสรุปรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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2. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิาร
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 399,786,494 หุน้ (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) มลู
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ
ใบส าคญัแสดง (EFORL-W5) ตามสดัส่วนการถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิในอตัราส่วน 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-
W5 ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 โดยมรีาคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 ทีห่น่วยละ 0.00 
บาท (โดยไม่คดิมลูค่า) ทัง้นี้ การก าหนดสทิธกิารไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 ยงัมคีวามไมแ่น่นอน
จนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีม่เีศษของใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 เหลอืจากการค านวณตาม
อตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวใหป้ดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้น้ี โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสรุปรายละเอยีด
เบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFOLR-W6 ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

3. ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-W6 ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัใิห้
คณะกรรมการบรษิทั หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื บคุคลซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขทีจ่ าเป็น และ/
หรอื เกีย่วเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-W6 ไดทุ้กประการ รวมทัง้มี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื จ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
EFORL-W5 และ EFORL-W6 ส าเรจ็ลุล่วง ภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนุมตัขิองที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ โดยรายละเอยีดดงักล่าวรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง 

(1) จดัเตรยีมขอ้ก าหนดสทิธแิละเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-W6 รวมทัง้ก าหนดรายละเอยีดต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-W6 เป็นตน้ 

(2) ใหข้อ้มูล ตดิต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
EFORL-W5 และ EFORL-W6 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรอืบุคคลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ 
EFORL-W6 เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(4) แต่งตัง้ผู้รบัมอบอ านาจช่วง ให้มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกและการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-W6 เพื่อใหก้ารออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-
W6 ส าเรจ็ลุล่วงทุกประการ 

(5) จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบยีนเสรจ็สมบูรณ์ 

(6) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธไิด้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ 
EFORL-W6 

 2.2 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  
 ในกรณีทีม่เีศษของหุ้นจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-W6 ใหป้ดัเศษของหุ้น
นัน้ทิง้ทัง้จ านวน 
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3.  ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ในวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์
2565 เวลา 10.00 น. โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้แต่วันที่
................................. จนกวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่5 มกราคม 2565    

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บรษิทัตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ใหด้ าเนินการเพิม่ทุน การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ EFORL-W6 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

4.2 บรษิทัจะด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว ้เพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุน
ช าระแลว้ของบรษิทัตลอดจนการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ 

4.3 บรษิทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 และหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-
W5 และใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม   

 เพือ่ปรบัโครงสรา้งทุน ปรบัโครงสรา้งหนี้ และปรบัโครงสรา้งธุรกจิ รวมถงึเป็นสว่นหนึ่งในแนวทางการแกไ้ข
เครื่องหมาย C เพือ่ใหบ้รษิทัมกีารพฒันาเจรญิเตบิโต สอดคลอ้งกบั Mega Trend และด าเนินงานอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะ
อธบิายเหตุผลเพิม่เตมิดงันี้ 

• การปรบัโครงสรา้งทุน โดยการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว ้(Par) เพือ่ใหม้ลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้บรษิทั
เป็นไปตามกฎเกณฑร์าคาพารข์ ัน้ต ่าของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อกีทัง้มกีารออกจ าหน่ายใบส าคญัแสดง
สทิธใินการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเพิม่เตมิหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวแ้ลว้ 

• การปรบัโครงสรา้งหนี้ เพือ่ใหบ้รษิทัมอีตัราสว่นทางการเงนิทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะอตัราสว่นหน้ีสนิต่อ
ทุน (Debt to Equity Ratio) ทัง้นี้ เพือ่ลดความเสีย่งจากขอ้ก าหนดเรื่องการด ารงสดัสว่นหน้ีสนิต่อทุน
ของเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ และยกระดบัความมัน่คง ความน่าเชื่อถอืทางการเงนิของบรษิทั เพือ่สร้าง
โอกาสในการขยายวงเงนิสนิเชื่อต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิในปจัจุบนัและในอนาคต 
ซึง่จะเป็นกลไกทีส่ าคญัสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งธุรกจิตามแนวทางการบรหิารจดัการธุรกจิและ
องคก์รอย่างยัง่ยนื 
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ทัง้นี้ หากบรษิทัไดร้บัเงนิจากการออกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนเตม็จ านวน บรษิทัจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นเงนิจ านวนประมาณ 2,100 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 3 
ปี บรษิทัมแีผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนดงันี้   

1) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิของบรษิทัในปจัจุบนัประมาณ 600 ลา้นบาท 

2) เพือ่ส ารองทยอยช าระหนี้เงนิกู้ ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

3) เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิใหมซ่ึง่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิดา้นการแพทยต์ามแผนกลยุทธ ์ประมาณ 500 
ลา้นบาท 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1. สามารถสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิารไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ และเพิม่ศกัยภาพในการสต๊อกสนิคา้
ใหพ้รอ้มขายและสง่มอบไดท้นัตามก าหนดจองลูกคา้ โดยเฉพาะในช่วงทีม่คีวามต้องการสนิคา้แบบ
กา้วกระโดด ไม่สญูเสยีโอกาสทางการคา้ และลดค่าเสยีหายจากการสง่มอบสนิคา้ลา้ชา้ 

6.2. มเีงนิทุนรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคตทีเ่กีย่วขอ้งกบั IOMT (Internet of Medical Things) 

6.3. ลดภาระค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 

6.4. ปรบัมาตรฐานบรษิทั ใหด้ยีิง่ขึน้สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของหน่วยงานก ากบั ในเรื่องราคาพารข์ ัน้
ต ่า และเครื่องหมาย C 

6.5. สรา้งความมัน่ใจ ใหก้บัคู่คา้และผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หลาย ในเรื่องสถานะทางการเงนิ และความมัน่คงทาง
ธุรกจิ 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

• บรษิทัมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง ส่งผลใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานทีด่ขีึน้อย่างต่อเนื่องยัง่ยนื เป็นที่
น่าเชื่อถอืต่อคู่คา้และนักลงทุนทัว่ไป ส่งผลดตี่อมลูค่าหุน้ ซึง่จะส่งผลกระทบเชงิบวกโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ 
เช่น ประโยชน์ในรูปของเงนิปนัผลในอนาคตหากบรษิทัมผีลก าไร 

8.   รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
  จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 โปรดพจิารณาเงือ่นไขและรายละเอยีดเพิม่เตมิในสรุปรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
EFORL-W5 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และสรุปรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 ตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

ลายมอืชื่อ............................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 

     (นายปรชีา นันท์นฤมติ) 

    ลายมอืชื่อ.............................................. กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
    (นายจกัรกรสิน์ โลหะเจรญิทรพัย)์ 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
9.1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่16/2564 17 ธนัวาคม 2564 
9.2 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชุมวสิามญัผู้

ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 (Record Date) 
5 มกราคม 2565 

9.3 วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 9 กุมภาพนัธ ์2565 
9.4 วันที่น ามติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียน

เพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิ การคา้กระทรวงพาณิชย ์ 
ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2565 
9.5 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 (Record Date) 
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธ ิรุ่นที ่5 (EFORL-W5) (Record Date) วนัที ่ 21 กุมภาพนัธ ์
2565 ทัง้นี้ การใหส้ทิธกิ าหนดดงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่
แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   

9.6 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 (Record Date) 

วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธ ิรุ่นที ่6 (EFORL-W6) (Record Date) วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์
2565 ทัง้นี้ การใหส้ทิธกิ าหนดดงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่
แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   


