
 

 

 

บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) 
หนังสือเชิญประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 

 

ในวนัพธุท่ี 9 กมุภำพนัธ ์2564 เวลำ 10.00 น. 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทัจึงจดัประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 (E-Meeting) 

 

โดยท ำกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์จำกห้องประชุมชัน้ 6 

อำคำรเลขท่ี 160 ถนนงำมวงศว์ำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

 

เปิดรบัลงทะเบยีนผำ่น Application IR Plus AGM เวลำ 08.00 น. 



 

   

  

วนัที ่7 มกราคม 2565 

เร่ือง  ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 (ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

เรียน  ท่านผูถ้อืหุน้   

 บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564  

  2. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

 3. รายละเอยีดเบื้องต้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทั รุ่นที ่5 (EFORL-W5) ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้  

4. รายละเอยีดเบื้องต้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5   

5. หนงัสอืมอบฉนัทะ เงือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และ
การออกเสยีงลงคะแนน พรอ้มทัง้รายละเอยีดของกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อื
หุน้ 

6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

7. แผนที่ตัง้สถานที่ใช้ส าหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting) 

8. ขัน้ตอนและวธิกีารในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

9. แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจัจุบนั 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) จงึมมีตใิหจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่       
1/2565 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting)  โดยจะท าการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชัน้ 6 
อาคารเลขที ่160 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีเพื่อพจิารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 19 
กรกฎาคม 2564 โดยทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดซึ่งบรษิัทได้
จัดท ารายงานการประชุมจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดและไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.eforl-aim.com) เพือ่เปิดเผย
แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปและปรากฏว่าไม่มผีู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุม
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็ชอบใหเ้สนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2564 และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษทัโดยการรวมมูลค่า
ท่ีตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษทัโดยการรวมมูลค่าท่ีตราไว้ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหมู้ลค่าทีต่ราไวข้องหุน้บรษิทัเป็นไปตามกฎเกณฑร์าคาพาร์
ขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิทัจงึขอเสนอการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวโ้ดยการ
รวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดมิมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดย
การรวมหุ้น ส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษัทลดลงจ านวน 35,980,784,508 หุ้น จากเดิม
จ านวน 39,978,649,453 หุ้น เป็นจ านวน 3,997,864,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 
บาท ซึ่งการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทั ดงักล่าวจะส่งผลใหจ้ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้แต่ละรายถอือยู่ลดลงในอตัราสว่น 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ ดงันี้ 

รายละเอียด ก่อนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ 
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) 

หลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ 
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท) 

ทุนจดทะเบยีน (บาท) 2,998,398,708.98 บาท 2,998,398,708.75 บาท 
จ านวนหุน้จดทะเบยีนช าระ
แลว้ 

39,978,649,453 หุน้ 3,997,864,945 หุน้ 
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 ทัง้นี้ การค านวณเพื่อเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบรษิทั จากเดมิหุน้ละ 0.075 บาท 
เป็นหุน้ละ 0.75 บาท จะส่งผลใหผู้ถ้อืหุ้นบางรายมเีศษหุ้นเดมิในจ านวนที่ไม่เพยีงพอที่จะ
แปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจ านวนดังกล่าวจะถูกปดัทิ้ง โดยการค านวณการ
เปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวแ้ละการปดัเศษหุน้เดมินัน้ บรษิทัจะมอบหมายให ้TSD ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบรษิัท เป็นผู้ด าเนินการค านวณตามระบบงานของ TSD เพื่อรกัษา
สทิธขิองผู้ถอืหุน้บางรายที่ได้รบัผลกระทบจากการปดัเศษหุน้เดมิดงักล่าวผู้ถอืหุ้นอาจซื้อ
หรอืขายเศษหุน้ (odd lot) ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้หีุน้เตม็จ านวนส าหรบัการค านวณ
ก่อนวนัที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบรษิัทจะมีผลใช้บงัคบั อย่างไรก็ดี  
ส าหรบัผู้ถอืหุ้นที่มเีศษหุ้นเดมิไม่เพยีงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งถูกปดัทิ้งภายหลงัจาก
การค านวณนัน้ บรษิทัยนิดจ่ีายเงนิสดชดเชยค่าเศษหุน้เดมิทีถู่กปดัทิง้ในราคาต่อหุน้เท่ากบั
ราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 โดยผูถ้อืหุน้แต่ละรายที่
ไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงนิค่าชดเชยมูลค่าเศษหุน้ไดท้ีส่ านักงานสาขาของบรษิทั ณ 
อาคารเลขที่ 160 ชัน้ 1 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดั
นนทบุร ี ภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีก่ารเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทัมผีล
ใชบ้งัคบั หากผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบรายใดไม่มารบัเงนิสดชดเชยดงักล่าวภายในก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้รายนัน้สละสทิธใินการรบัเงนิชดเชย  

 ในการนี้ใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามและ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้
ไดทุ้กประการซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ การแจง้
หรอืขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้า้งต้น ดงันี้ “ทุนจดทะเบยีนจ านวน 
2,998,398,708.75 บาท แบ่งออกเป็น 3,997,864,945 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.75 บาท”  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  เหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไวโ้ดยการรวมมูลค่าทีต่ราไว ้(รวม
หุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท รวมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่รา 
ดงันี้ “ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,998,398,708.75 บาท แบ่งออกเป็น 3,997,864,945 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท” รวมถึงมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือบุคคลที่
กรรมการผู้มอี านาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัทต่อ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีนตามกฎหมาย 
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 การลงมติ วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั รุ่นท่ี 5 (EFORL-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรษิทัมแีผนการเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงินทุน
เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิของบรษิทัในปจัจุบนั เพื่อช าระหน้ีเงนิกู้และเพื่อ
รองรบัการขยายธุรกจิใหม่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิด้านการแพทยต์ามแผนกลยุทธ์ บรษิทัจงึ
พจิารณาเรื่องการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัรุ่นที่ 5 EFORL-
W5  จ านวน ไม่เกิน 799,572,989 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Right Offering) ในอตัราส่วน หุน้สามญัเดมิ 5 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ราคา
เสนอขายหน่วยละ 0.40 บาท อายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 ปี รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่ง
มาดว้ย 2 และ 3 ตามล าดบั 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็ชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่
1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทั รุ่นที ่5 (EFORL-W5) จ านวนไม่เกนิ 799,572,989 หน่วย (ภายหลงัการเปลีย่นแปลง
มูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุ้น) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดมิ 
(Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษ
ของใบส าคญัแสดงสทิธเิกดิขึน้จากการค านวณใหป้ดัเศษดงักล่าวทิ้งทัง้จ านวน) โดยมรีาคา
เสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) อายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 ปี นับจาก
วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและราคาใชส้ทิธจิะเท่ากบั 1.00 บาท (หนึ่งบาท) การจองซื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-W5 ผู้ถือหุ้นเดมิอาจแสดงความจ านงจองซื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รบัจดัสรรตามสดัส่วนได้ในราคา
เสนอขายเดยีวกนั และจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 เกนิกว่าสทิธติ่อเมื่อ
มใีบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 เหลอืจากการทีผู่้ถอืหุ้นเดมิไม่ใชส้ทิธจิองซื้อใหแ้ก่ผู้ถอื
หุน้เดมิทีแ่สดงความจ านงจะซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 เกนิกว่าสทิธติามสดัส่วน
การถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดมิแต่ละรายที่จองเกนิสทิธดิงักล่าว จนกระทัง่ไม่มใีบส าคญัแสดง
สทิธ ิEFORL-W5 เหลอืจากการจดัสรร หรอืจนกว่าจะไม่มผีู้ถอืหุ้นเดมิรายใดประสงค์ที่จะ
จองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ดงักล่าวอกีต่อไป โดยรายละเอยีดเบือ้งต้นของการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธปิรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2-3  

โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมสีทิธิได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นที่ 5 
(EFORL-W5) (Record Date) วนัที ่ 21 กุมภาพนัธ ์2565 ทัง้นี้ การใหส้ทิธกิ าหนดดงักล่าว
ของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอื
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ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูม้อี านาจด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี้ อ านาจดงักล่าวรวมถึง
ก าหนดหรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงื่อนไขทีจ่ าเป็น และ/หรอืเกี่ยวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขาย และ/หรอื จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้ก
ประการภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรายละเอยีดดงักล่าวรวมถงึแต่ไม่จ ากดั
เพยีง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดระยะเวลา
จองซื้อและการช าระเงนิค่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นต้น และให้มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรร เพือ่ใหก้ารออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธสิ าเรจ็ลุล่วง รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการ
ให้ขอ้มูล ตดิต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัและใบส าคญัแสดง
สทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจ
ช่วง เป็นตน้ 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นท่ี 6 (EFORL-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
EFORL-W5 ตามสดัส่วนการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สบืเนื่องจากวาระที ่3 เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นการจูงใจใหผู้้
ถอืหุน้เดมิจองซือ้และช าระราคาค่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL–W5 จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 6 
(EFORL-W6) รวมจ านวนไม่เกนิ 399,786,494 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิที่จอง
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) ใน
อตัราสว่น 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คดิมลูค่า ในกรณีทีม่เีศษ
ของใบส าคญัแสดงสทิธเิหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ3 ปี นบัจากวนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  เหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทั รุ่นที ่6 (EFORL-W6) จ านวนไม่เกนิ 399,786,494 หน่วย (ภายหลงัการเปลีย่นแปลง
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มลูค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่น
ที ่5 (EFORL-W5) ตามสดัสว่น 2:1 ( 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6) หาก
มเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธเิกดิขึ้นจากการค านวณให้ปดัเศษดงักล่าวทิ้งทัง้จ านวน โดย
เสนอขายโดยไม่คดิมลูค่า อายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
และราคาใช้สทิธเิท่ากบั 2.50 บาท (สองบาทห้าสบิสตางค์) โดยบรษิทัก าหนดวนัก าหนด
รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะมสีทิธิได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที่ 6 (EFORL-W6) (Record 
Date) วนัที ่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ทัง้นี้ การใหส้ทิธกิ าหนดดงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่
แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  รายละเอยีดเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธปิรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 และคณะกรรมการเหน็ชอบใหเ้สนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิัทและ/หรอืประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืประธานเจา้หน้าที่
บรหิารเป็นผู้มอี านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี้ อ านาจดงักล่าวรวมถึงก าหนดหรอืแก้ไข
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขทีจ่ าเป็น และ/หรอืเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขาย 
และ/หรอื จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี้ได้ทุกประการภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดระยะเวลาจอง
ซื้อและการช าระเงนิค่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นต้น และให้มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ อนั
จ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรร เพื่อให้การออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธสิ าเรจ็ลุล่วง รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการ
ให้ขอ้มูล ตดิต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัและใบส าคญัแสดง
สทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจ
ช่วง เป็นตน้ 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตัคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
บริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามที่บรษิทัมแีผนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัรุ่นที ่5 (EFORL-W5) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัรุ่นที ่6 และ (EFORL-W6) ในวาระที ่3 และ 4 ดงันัน้ บรษิทัจงึจ าเป็นต้องเพิม่ทุนจด
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ทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 899,519,612.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,998,398,708.75 บาท เป็น 3,897,918,321.00 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,199,359,483 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท (หลงัการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัรุ่นที่ 5 (EFORL-W5)  จ านวน 799,572,989 หุ้น 
และเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัรุ่ นที่ 
6 (EFORL-W6) จ านวน 399,786,494 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งบรษิทัตอ้งแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 
4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยให้ยกเลกิขอ้ความ
เดมิและใชข้อ้ความใหม่ ดงันี้ 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 3,897,918,321.00 บาท 
         (สามพนัแปดรอ้ยเกา้สบิเจด็ลา้นเกา้แสนหนึ่งหมื่นแปดพนัสามรอ้ยยีส่บิเอด็บาทถว้น)   

แบ่งออกเป็น 5,197,224,428 หุน้ 
         (หา้พนัหน่ึงรอ้ยเกา้สบิเจด็ลา้นสองแสนสองหมื่นสีพ่นัสีร่อ้ยยีส่บิแปดหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 0.75 บาท  (เจด็สบิหา้สตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น:  
หุน้สามญั  5,197,224,428 หุน้  

         (หา้พนัหน่ึงรอ้ยเกา้สบิเจด็ลา้นสองแสนสองหมื่นสีพ่นัสีร่อ้ยยีส่บิแปดหุน้) 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 899,519,612.25 
บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน  2,998,398,708.75 
บาท เป็น 3,897,918,321.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  1,199,359,483 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (หลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวม
หุน้) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัรุ่นที ่
5 (EFORL-W5)  จ านวน 799,572,989 หุน้ และเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัรุ่นที ่6 (EFORL-W6) จ านวน 399,786,494 หุน้  

และเหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน  

การลงมติ  วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเพื่อรองรบัการใช้สิทธิตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W6 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W5 และ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 ซึ่งต้องเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทั
ตามรายละเอยีดในวาระที่ 3  วาระที่ 4 และวาระที่ 5 นัน้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จงึ
ต้องพิจารณาเรื่องการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทรองรบัการออกและเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 
ดงันี้ 
 

การจดัสรรร จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น)  

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

ไม่เกนิ 
799,572,989 

5 หุน้สามญัเดมิ
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง 

ใบส าคญัแสดงสทิธจิดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยคดิมลูค่า 
0.40 บาทต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท) 
 

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 าคญัแสดงสทิธจิดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อใบส าคญัจะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่5 (EFORL-W5) โดยไม่คดิ
มลูค่า 0.00 บาทต่อหน่วย  (ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท) 
 

รวม 1,199,359,483   
 รายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)) สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 1,199,359,483 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 
0.75 บาท เพือ่รองรบัการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 และ ใบส าคญั
แสดงสิทธิ EFORL-W6 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
เพิม่เตมิดงันี้ 

• เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องปรบัโครงสร้างทุน ปรบัโครงสร้าง
หนี้ และปรบัโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อก าหนดเรื่องการด ารงสัดส่วน
หนี้สนิต่อทุนของเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ เพื่อสรา้งโอกาสในการขยายวงเงนิสนิเชื่อต่าง 
ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิในปจัจุบนัและในอนาคต  
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• ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลของแผนการเพิม่ทุนและแผนใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า การเพิม่ทุนครัง้นี้เป็นการเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์
การใชเ้งนิเพิม่ทุน ดงันัน้กรณีบรษิทัไดร้บัเงนิจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเต็มจ านวน บรษิทัจะ
สามารถระดมทุนไดเ้ป็นเงนิจ านวนประมาณ 2,100 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี นัน้ 
บรษิทัสามารถจะใชเ้งนิตามแผนการใชเ้งนิได ้เนื่องจากแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนในครัง้นี้
จะเป็นการแก้ไขปญัหาฐานะทางการเงนิของบรษิทั รวมถงึเป็นสว่นหนึ่งในแนวทางการ
แก้ไขเครื่องหมาย C เพื่อใหบ้รษิทัมกีารพฒันาเจรญิเตบิโตสอดคลอ้งกบั Mega Trend 
และด าเนินงานอย่างยัง่ยนื  

• ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนฐานะการเงนิ
และผลการด าเนินงานของบรษิทั อนัเน่ืองจาการเพิม่ทุนและด าเนินการตามแผนการใช้
เงนิ 

คณะกรรมการบรษิัทคาดว่าการใช้เงนิเพิม่ทุนตามแผนการเพิม่ทุนในครัง้นี้ จะส่งผล
กระทบเชงิบวกกบับรษิทั เช่น ท าใหบ้รษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิปจัจุบนั  ลด
ภาระค่าใช้จ่ายทางการเงนิ มเีงนิทุนรองรบัการขยายตวัของธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
เกีย่วกบัการแพทยใ์นอนาคต ซึง่จะเป็นกลไกทีส่ าคญัสนับสนุนการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ
ตามแนวทางการบรหิารจดัการธุรกจิและองคก์รอย่างยัง่ยนื สรา้งความมัน่ใจใหก้บัคู่คา้
และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยในเรื่องสถานะทางการเงนิ และความมัน่คงทางธุรกจิ 

ทัง้นี้ เหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอื 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบั
การเสนอจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควรต่อไป ตลอดจน
การแก้ไขถ้อยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณหส์นธิ
และ/หรอืค าขอต่าง ๆ และ/หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยร์วมถงึการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส า นักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กระทรวงพาณิชย์
หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

บรษิทัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่5 
มกราคม 2565   

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบก าหนดการดงักล่าวและขอเรยีนเชญิผู้ถอืหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม
วสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 โดยพร้อมเพรยีงกนัในวนัพุธที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น. โดย
บรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมผ่านช่องทาง Application IR PLUS AGM ตัง้แต่
เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป   

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมวสิามญัครัง้ที ่ 1/2565 ดว้ยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ตอ้งยนืยนัตวัตน โดยเตรยีมแบบฟอรม์การลงทะเบยีนพรอ้มเอกสารประกอบ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9) เพือ่ใชใ้น
การยนืยนัตวัตน ทัง้นี้ท่านสามารถท าการยนืยนัตวัตนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดท้นัทนีับแต่
ไดร้บัหนงัสอืเชญิประชุม (โปรดศกึษาขัน้ตอนและวธิกีารในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2565 ผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8) 

ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอื่น (ผูร้บัมอบฉันทะ) เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น
ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โปรดเตรยีมแบบฟอรม์การลงทะเบยีน (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 
9) และหนังสอืมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 5 โดยการสแกนหรอืถ่ายรูปมายงั 
Email : IR@eforl-aim.com (เอกสารฉบบัจรงิให้จดัส่งมาที่ “เลขานุการบรษิัท” บรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม 
จ ากดั (มหาชน) เลขที ่160  ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000 
หลงัจากนัน้ผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องท าการยนืยนัตวัตนผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย
ท่านสามารถด าเนินการได้ทนัทีนับแต่ได้รบัหนังสอืเชิญประชุม  (โปรดศึกษาขัน้ตอนและวธิีการในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8) 

ทัง้นี้ หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์       
(E-Meeting) ของบรษิทัได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทั เพื่อเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุน้ โดยจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) ทีร่ะบุขอ้ความครบถ้วน
สมบูรณ์พรอ้มเอกสารประกอบ และจดัสง่มาที ่“เลขานุการบรษิทั” บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่เลขที ่160  ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000 ภายในวนั
พุธที ่2 กุมภาพนัธ ์2565  

บรษิทัขอเรยีนเชญิใหท้่านผูถ้อืหุน้สง่ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่าน 2 
ช่องทาง 

1. ทางไปรษณีย ์ เลขานุการบรษิทั 
   บรษิทั บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่160 ถนนงาม 
   วงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000 
2. Email  IR@eforl-aim.com 
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ขอแสดงความนับถอื 

 

(ดร. ธชัพล กาญจนกูล) 
ประธานกรรมการ 

โดยมตคิณะกรรมการ 
บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

 

 


