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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

รายละเอียดเบือ้งต้นของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 6 (EFORL-W6) 

ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 
 

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้แก่ผู้จองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 EFORL-W5 

ผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์  บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ทีอ่ยู่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

 เลขที่  432 ถนนราชวิถี  แขวงบางยี่ข ัน  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร  

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั อี ฟอร์ แอล 
เอม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที ่6 (“EFORL-W6) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อก
และเสนอขาย 

 ไม่เกนิ 399,786,494 หน่วย (สามรอ้ยเก้าสบิเก้าล้านเจด็แสน
แปดหมื่นหกพนัสีร่อ้ยเกา้สบิสีห่น่วย) 

  ทัง้นี้  การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่  6 
(“EFORL-W6”) จะด าเนินการเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565   

วธิกีารเสนอขาย  บรษิทัจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 ใหแ้ก่ผูใ้ช้
สทิธิจองซื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-W5 ในอตัราส่วน 2 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สทิธิ EFORL-W6 (หากมเีศษจากการค านวณตามอตัราส่วน
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 ใหป้ดัเศษดงักล่าว
ทิง้ทัง้จ านวน)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

 31 มนีาคม 2565 
 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  3 ปี นับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี้ ภายหลงัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธบิรษิัทจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

วนัทีห่มดอายใุบส าคญัแสดงสทิธ ิ  28 กุมภาพนัธ ์2568 
ราคาการใชส้ทิธ ิ  หุ้นละ 2.50 บาท เว้นแต่กรณีมกีารปรบัราคาการใช้สทิธิตาม

เงือ่นไขการปรบัสทิธติามทีร่ะบุในขอ้ก าหนดสทิธ ิ(ราคาการใช้
สทิธคิ านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้
ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) 
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อตัราการใชส้ทิธ ิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มสีทิธิซื้อหุ้นสามญับรษิัทได้ 1 
หุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรบัสทิธิ (อตัราการใช้สทิธิค านวณจากจ านวนหุ้นภายหลัง
การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) 
ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอืใบส าคญัแสดงสทิธจิากการค านวณ 
(หากม)ี ใหป้ดัเศษนัน้ทิง้ 

วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ  ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 สามารถใชส้ทิธดิงันี้  
- 15 กนัยายน 2565 
- 15 มนีาคม 2566 
-    15 กนัยายน 2566 
- 15 มนีาคม 2567 
-    15 กนัยายน 2567 
- 28 มนีาคม 2568 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวตรงกับวนัหยุดของ
บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธดิงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า ใบส าคญั
แสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืไม่ไดใ้ชส้ทิธใินวนัใชส้ทิธิ
ใดๆ สามารถสะสม เพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิ ครัง้
ต่อไป ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิแต่หากครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธแิล้ว ใบส าคญัแสดงสทิธใิดๆ ที่ไม่ถูก
ใชส้ทิธจิะถูก ยกเลกิและสิน้ผลไป 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
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
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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
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 
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(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 าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุได้ทุกประการ
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียด
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหลักเกณฑ์การจัด สรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระ
เงนิ เป็นต้น และให้มอี านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร 
เพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธสิ าเร็จลุล่วง 
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการใหข้อ้มูล ตดิต่อ จดัท า ลงนาม ส่ง
มอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ทีจ่ าเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขาย ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

2 ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบ (Dilution Effect) (ค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการ

เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-5) 
มรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

Qo จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั = 3,997,864,945 หุน้ 
 (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้)   
Qx5 จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-W5 = 799,572,989 หุน้ 
Qx6 จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย

ในครัง้นี้ 
= 399,786,494 หุน้ 

 
 

Control Dilution    = (Qx6)/(Q0+Qx5+Qx6) 
 = (399,786,494) 
  (3,997,864,945+799,572,989+399,786,494) 
 = 7.69% 

 
2) ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา = (Po-PE)/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 
Pw6 ราคาขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 ทีอ่อกและจดัสรร

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-5 
= หน่วยละ 0 บาท 

Qw6 จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ = 399,786,494 หน่วย 
Epw5 ราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 = 1.00 บาท 
Qx5 จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 

EFORL-5 
= 799,572,989 หุน้ 

Epw6 ราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 = 2.50 บาท  
Qx6 จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิี่

เสนอขายในครัง้นี้ 
= 399,786,494 หุน้ 
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PE = PoQo+[(Pw5Qw5)+(Epw5Qx5)]+[(Pw6Qw6)+(Epw6Qx6)] 
  (Qo+Qx5+Qx6) 
 = 2.2× 3,997,864,945 +[(0.4x799,572,989)+(1.0x799,572,989)]+[(0× 399,786,494)+(2.5× 399,786,494)] 
  (3,997,864,945+799,572,989+399,786,494) 
 = 2.10 

 

ผลกระทบดา้นราคา  = (Po-PE)/Po 
= (2.20-2.10)/2.20  

  =  รอ้ยละ 4.55  
 

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 
EPS หลงัเสนอขาย = 797,963,000 
  (3,997,864,945+799,572,989+399,786,494) 
 = 0.15 บาท / หุน้ 

 
Earnings Dilution = (0.20-0.15) 
  0.20 
 = รอ้ยละ 25.00 

 

ค านวณจากก าไรสุทธใินสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ้นหลงั 12 เดอืน ตัง้แต่งวดไตรมาสที ่4 ปี 
2563 ถงึไตรมาสที ่3 ปี 2564 เท่ากบั 797.96 ลา้นบาท 

 
 


