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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเบือ้งต้นของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (EFORL-W5) 
ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั 
 
ผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์  บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ทีอ่ยู่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  เลขที่  432 ถนนราชวิถี  แขวงบางยี่ข ัน  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร  

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั อี ฟอร์ แอล 
เอม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที ่5 (“EFORL-W5”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  ชนิดระบชุื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย 

 ไม่เกิน 799,572,989 หน่วย (เจ็ดร้อยเก้าสบิเก้าล้านห้าแสน
เจด็หมื่นสองพนัเกา้รอ้ยแปดสบิเกา้หน่วย) 

ทัง้นี้  การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่  5 
(“EFORL-W5”) จะด าเนินการเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 

วธิกีารเสนอขาย  บรษิทัจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 
5 หุ้นสามญั เดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษ
จากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
EFORL-W5 ใหป้ดัเศษดงักล่าวทิ้งทัง้จ านวน) โดยก าหนดวนั
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 
(Record Date) ในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 ทัง้นี้ การใหส้ทิธิ
ดงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ ในการจองซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ผู้ถอืหุ้น
เดมิอาจแสดงความจ านงจองซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-
W5 เกนิกว่าสทิธ ิ(Excess Rights) ทีไ่ดร้บัจดัสรรตามสดัส่วน
ได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจดัสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิ EFORL-W5 เกินกว่าสทิธิต่อเมื่อมใีบส าคญัแสดง
สทิธิ EFORL-W5 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจอง
ซื้อให้แก่ ผู้ถอืหุ้นเดมิที่แสดงความจ านงจะซื้อใบส าคญัแสดง
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สทิธ ิEFORL-W5 เกนิกว่าสทิธ ิตามสดัส่วนการถอืหุ้นของผู้
ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทัง่ไม่มี
ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการจดัสรร หรือ
จนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุน้เดมิรายใดประสงคท์ี่จะจองซื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ EFORL-W5 ดงักล่าวอีกต่อไป ตามรายละเอียด
ดงันี้ 

(1) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-
W5 เกนิกว่าสทิธขิองตนเป็นจ านวนน้อยกว่าจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เหลือจากการจัดสรร ตามสิทธิ 
บรษิทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ส่วนที่เหลอื
นัน้ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบ
จองซือ้ส าหรบัการจองเกนิสทิธดิงักล่าว  

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-
W5 เกนิกว่าสทิธขิองตน เป็นจ านวนมากกว่าใบส าคญัแสดง
สทิธ ิEFORL-W5 ส่วนทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามสทิธ ิบรษิทั
จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 สว่นทีเ่หลอืนัน้ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย ซึง่
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ดงักล่าวใหด้ าเนิน
ไปจนกระทัง่ไม่มใีบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-W5 เหลือจาก
การจดัสรร ทัง้นี้ บรษิทัจะคนืเงนิค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
EFORL-W5 ส าหรบัส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมโดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน 14 วนันับจากวนัปิดรบัจองซื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 การจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (1) และ (2) 
ขา้งต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าใหผู้ถ้อืหุ้นที่จองซื้อใบส าคญั
แสดงสทิธ ิEFORL-W5 เกนิกว่าสทิธริายใดถอืหุ้นของบรษิัท
ในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผ่านจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 
หลักทรัพย์  (Tender Offer) ตามที่ ก าหนด ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า 
กจิการ และในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของ
คนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั  
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ในกรณีที่มใีบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 คงเหลอืจากการ
จองซื้อของผู้ถอืหุ้นเดมิไม่ว่า กรณีใด ๆ บรษิทัจะด าเนินการ
ยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่ทัง้จ านวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หน่วยละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค)์ 

วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

 31 มนีาคม 2565  

 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  1 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภายหลงัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธบิรษิทัจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

วนัทีห่มดอายใุบส าคญัแสดงสทิธ ิ  28 กุมภาพนัธ ์2566 

ราคาการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั  หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เว้นแต่จะมกีารปรบัราคาการใช้
สทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ (ราคาการใช้สทิธิ ค านวณจาก
จ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการ
รวมหุน้) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มสีทิธิซื้อหุ้นสามญับรษิัทได้ 1 
หุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรบัสทิธิ (อตัราการใช้สทิธิค านวณจากจ านวนหุ้นภายหลัง
การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) 

ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอืใบส าคญัแสดงสทิธจิากการค านวณ 
(หากม)ี ใหป้ดัเศษนัน้ทิง้ 

วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ

 

 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 สามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงันี้ 

- 30 มถิุนายน 2565 

- 30 กนัยายน 2565 

- 30 ธนัวาคม 2565 

- 28 กุมภาพนัธ ์2566 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวตรงกับวนัหยุดของ
บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธดิงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า ใบส าคญั
แสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืไม่ไดใ้ชส้ทิธใินวนัใชส้ทิธิ
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ใด ๆ สามารถสะสม เพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครัง้
ต่อไป ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิแต่หากครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธแิลว้ ใบส าคญัแสดงสทิธใิด ๆ ทีไ่ม่ถูก
ใชส้ทิธจิะถูกยกเลกิและสิน้ผลไป 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง ใน
การใชส้ทิธ ิ

 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทั จะต้องแจ้งความจ านงในระหว่างเวลา 9.00 
น. ถงึ 15.00 น. ในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัใบส าคญัแสดงสทิธิ
ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใช้สทิธใินแต่ละครัง้ ใน
กรณีที่วนัแจ้งความจ านงในการใช้สทิธติรงกบัวนัหยุดท าการ
ของบรษิทั ให้เลื่อนวนัแจ้งความจ านงในการใช้สทิธดิงักล่าว
เป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนหน้าวนัแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิครัง้ดงักล่าว ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ครัง้สุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลา 
15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

 เมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อ
หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธแิลว้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
จะไม่สามารถยกเลกิการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธดิงักล่าว
ไดอ้กีต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  บรษิทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญัเพิม่ทุนที่
เกดิจากการใชส้ทิธ ิ

 บรษิทัจะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

การปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ  การปรบัสิทธิมีวตัถุประสงค์เพื่อปรบัผลประโยชน์ตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ราคาการใชส้ทิธจิะถูกปรบั
ในกรณีที่มเีหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนด และอตัราการใช้
สทิธจิะถูกปรบัให้สอดคล้องกบัการปรบัราคาการใช้สทิธิทัง้นี้ 
โดยมีหลักการพื้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุ
ใบส าคัญแสดงสิทธิไ ม่ ให้ด้อยค่ าลง  ทั ้งนี้  เพื่ อ รักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ให้ด้อย
ไปกว่าเดมิ บรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัรา
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การใช้สทิธิในการซื้อหุ้นสามญัตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามญัของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบ่งแยก
หุน้สามญัทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษิทั 

(ข) เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิ และ/หรอืบุคคลใดๆ โดยราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัที่
ออกใหม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
บรษิทั” 

(ค) เมื่อบรษิทัเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้
ถอืหุ้นเดมิ และ/หรอืบุคคลใดๆ โดยที่หลกัทรพัย์นัน้ให้สทิธทิี่
จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรอืให้สทิธิในการซื้อหุ้นสามญั 
เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั 
โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ
ดังกล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
บรษิทั” 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปนัผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้น
สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(จ) เมื่อบรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัราร้อยละ 
80 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบรษิัท ส าหรบัการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้
ก าหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ) 

เงือ่นไขอื่นๆ  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน
เจ้าห น้าที่บริหาร  หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผู้
มอี านาจด าเนินการก าหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุก
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ประการภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดย
รายละเอยีดดงักล่าวรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง หลกัเกณฑ์การ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดระยะเวลาจองซื้อและ
การช าระเงิน เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกเสนอขายและการ
จดัสรร เพือ่ใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธสิ าเรจ็
ลุล่วง รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการให้ขอ้มูล ตดิต่อ จดัท า ลง
นาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ทีจ่ าเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขาย ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมถงึการแต่งตัง้ผู้รบัมอบอานาจช่วง เป็น
ตน้ 

 
2. ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ออกในครัง้นี้จดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right 
Offering) ดงันัน้ จงึไม่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิอย่างไรกต็าม หากมกีาร
ใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิครบถ้วนทั ้งจ านวน และผู้ใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รบัผลกระทบ 
(Dilution Effect) (ค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุ้น) มี
รายละเอยีดดงันี้ 
 1) ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

Qo จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั = 3,997,864,945 หุน้ 
 (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้)   
Qx5 จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-5 = 799,572,989 หุน้ 

 
ผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้  = (Qx5)/(Q0+Qx5) 
 = 799,572,989 
  (3,997,864,945+799,572,989) 
 = 16.67% 
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 2) ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา = (PE-Po)/Po โดยที ่ 

Po ราคาตลาดซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั
เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2564 คอืตัง้แตว่นัที ่7 – 16 ธนัวาคม 2564  
(ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัย)์ ซึง่เท่ากบั 0.22 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้
เท่ากบั 0.075 บาท) หรอืเสมอืนเท่ากบั 2.20 บาท (มลูค่าทีต่ราไวเ้ท่ากบั 0.75 บาท) 

Qo จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั = 3,997,864,945 หุน้ 
 (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้)  
Pw5 ราคาขายของใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ทีเ่สนอขายให้

ผูถ้อืหุน้เดมิ 
= 0.40 บาท  

Qw5 จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 = 799,572,989 หน่วย 
Epw5 ราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 = 1.00 บาท 
Qx5 จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 

EFORL-5 
= 799,572,989 หุน้ 

 

PE = PoQo+(Pw5Qw5)+(Epw5Qx5) 
  (Qo+Qx5) 
 = 2.2× 3,997,864,945 +[(0.4x799,572,989)+(1.0x799,572,989)] 
  (3,997,864,945+799,572,989) 
 = 2.07 
ผลกระทบด้านราคา  = (Po-PE)/Po  

= (2.20-2.07)/2.20  
  = รอ้ยละ 6.06 

 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) 
  EPS ก่อนเสนอขาย 
โดยที ่ 
 EPS = ก าไรสุทธติ่อหุน้ 4 ไตรมาสล่าสุด 
EPS = ก าไรสุทธ ิ

จ านวนหุน้ 
EPS ก่อนเสนอขาย = 797,963,000 
  3,997,864,945 
 = 0.20 บาท / หุน้ 
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EPS หลงัเสนอขาย = 797,963,000 
  (3,997,864,945+799,572,989) 
 = 0.17 บาท / หุน้ 
Earnings Dilution = (0.20-0.17) 
  0.20 
 = รอ้ยละ 16.67 

 
ค านวณจากก าไรสุทธใินสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ้นหลงั 12 เดอืน   ตัง้แต่งวดไตรมาสที ่

4 ปี 2563 ถงึไตรมาสที ่3 ปี 2564 เท่ากบั 797.96 ลา้นบาท 


