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17 มิถนุ ายน 2565
เรื่อง

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ครั้งที่ 1

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) อายุ 1 ปี โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 มิถุนายน
2565 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ดังนี้
1.

ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่
23 - 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)

2.

วันกำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.

ราคาการใช้สิทธิ
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

4.

อัตราการใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น

5.

เอกสารในการยื่นความจำนง
5.1 ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถขอรับ แบบฟอร์มใบ
แจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามัญและดำเนินการใช้สิทธิได้ที่บริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานงามวงศ์วาน
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-114-8151 ต่อ 111
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com

5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (สำหรับระบบไร้ใบหุ้น)
5.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่ง
หลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง
(1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
สะพานกรุงธน ชื่อบัญชี “บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม เพื่อ EFORL-W5” เลขที่บัญชี 126-1-34781-0
โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดการใช้สิทธิ 3 วันทำการ และ
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เพื่อ EFORL-W5” โดยให้ระบุ
ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น
6.

หลักฐานประกอบการจองซื้อ
6.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

6.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว :
6.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย :

6.4 นิติบุคคลต่างประเทศ :

สำเนาบั ต รประชาชน หรื อสำเนาบั ต รข้ า ราชการ หรื อ
สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมี
การเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อ สกุล ไม่ตรงกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาใบต่ างด้ าว หรื อสำเนาหนั งสือเดิน ทาง พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้า
มี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ
ชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ
หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้า
มี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ
ชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรอง
โดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
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6.5 คัสโตเดียน :

7.

สำเนาเอกสารการจดทะเบี ยน พร้อมหนังสื อแต่งตั ้ ง คัส
โตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย
Notary public ของประเทศที ่ ออกเอกสารนั้ นไม่เกิ น 6
เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

เงื่อนไข
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็น
จำนวนเต็มเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล
เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (EFORL-W5)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ปรีชา นันท์นฤมิต
(นายปรีชา นันท์นฤมิต)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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