
 

 

 

ที่ EFORL IR 040/2562 

       22 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง แจ้งก าหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 ครั้งที่ 5 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EFORL-W3) อายุ 3 ปี โดยมีก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 22 
ธันวาคม 2560 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562     
บริษัทมีใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 คงเหลือจ านวน 1,377,156,827 หน่วย นั้น 

 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิครั้งที่ 5 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EFORL-W3) ดังนี้ 

1.  ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
 ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) 

2.  วันก าหนดการใช้สิทธิ 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

3.  ราคาการใช้สิทธิ 
 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.60 บาท 

4. อัตราการใช้สิทธิ 
 อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น 

5.  เอกสารในการยื่นความจ านง 
5.1 ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ 

ครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถขอรับ 
แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามัญและด าเนินการใช้สิทธิได้ที่บริษัท 
ตามท่ีอยู่ดังนี้ 
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-434-2748-9 ต่อ 118 และ 121 
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com 

 5.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ส าหรับระบบไร้ใบหุ้น) 

 5.3 ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  
ครั้งเดียวเต็มจ านวน โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะ  
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้ง และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม เพื่อ EFORL-W3” หรือ น าฝาก/
โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม เพื่อ 
EFORL-W3” เลขที่บัญชี 025-2-83192-4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
สะพานกรุงธน ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงิน
จ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น   

6. หลักฐานประกอบการจองซ้ือ 

6.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนา 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อ  สกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล 
เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

6.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

6.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรอง
บริษัทนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 

http://www.eforl-aim.com/
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6.4 นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ 

รับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศ
ที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้ง
นั้นๆ 

6.5 คัสโตเดียน : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศ
ที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้ง
นั้นๆ 

 

7.  เงื่อนไข 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้อง
เป็นจ านวนเต็มเท่านั้น  

 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ โปรดดูจากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (EFORL-W3) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 
    

      ปรีชา นันท์นฤมิต 
 

                         (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


