EKH/CS/2564/032
26 ตุลาคม 2564
เรือง

แจ้งมติทประชุ
ี มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครังที 1/2564 ของบริษัทฯ ได้จดั ขึนเมือวันอังคารที 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชัน 6
บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เลขที 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมือเริมเปิ ดประชุมมีผู้ถอื หุน้ ทีมาด้วยตนเองและผู้ถอื หุ้นทีรับมอบฉันทะมาประชุมรวม
169 ราย มีจํานวนหุน้ ทังสิน 334,787,563 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55.7979 ของทุนจดทะเบียนทีออกและจําหน่ ายแล้ว
ทังหมด ซึงทีประชุมได้มมี มี ติในวาระต่าง ๆ ดังนี
วาระที 1
พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมือวันอังคารที 27 เมษายน 2564 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังหมด (169 ราย)

จํานวน (เสียง)
331,140,963
0
331,140,963
3,646,600
0
334,787,563

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
100.0000

พิ จ ารณาอนุ มตั ิ การออกและจัดสรรใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้น สามัญของบริ ษัทครังที 1
(EKH-W1) ให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อนุ มตั ิ
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที 1 (EKH-W1) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย (โดยไม่คดิ มูลค่า) ในอัตราส่วนหุน้
สามัญเดิม 4 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ EKH-W1 (Record) ในวันที 3 พฤศจิกายน 2564 ทังนี ใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 มีอายุ 3
ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สทิ ธิคอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซอหุ
ื น้
สามัญของบริษทั ได้ 1 หุน้ ราคาการใช้สทิ ธิ 6.30 บาทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตาม
เงือนไขการปรับสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี
วาระที 2
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ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
บัตรเสีย
รวมทังหมด (171 ราย)

จํานวน (เสียง)
334,097,464
937,900
100
335,035,464
0
335,035,464

คิดเป็ นร้อยละ (%)
99.7200
0.2799
0.0000
100.0000
100.0000

พิ จ ารณาอนุ มตั ิ เพิ มทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษัท จํา นวน 75,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น
จํานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จาํ นวน 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ มทุนจํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อนุ มตั ิ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 300,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 375,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 150,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
334,797,465
99.9290
ไม่เห็นด้วย
238,000
0.0710
งดออกเสียง
0
0.0000
รวม
335,035,465
100.0000
บัตรเสีย
0
รวมทังหมด (172 ราย)
335,035,465
100.0000
วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริษัทข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิ ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
มติทประชุ
ี ม ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อนุ มตั ิ
แก้ไ ขเพิมเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุ นจดทะเบียนของ
บริษทั ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
334,797,465
99.9290
ไม่เห็นด้วย
238,000
0.0710
งดออกเสียง
0
0.0000
รวม
335,035,465
100.0000
บัตรเสีย
0
รวมทังหมด (172 ราย)
335,035,465
100.0000
วาระที 4
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พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริ ษัท เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (EKH-W1)
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั กิ ารจัดสรร
หุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั เพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (EKH-W1) ด้วยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
334,797,465
99.9290
ไม่เห็นด้วย
238,000
0.0710
รวม
335,035,465
100.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมทังหมด (172 ราย)
335,035,465
100.0000
วาระที 5

วาระที 6

พิ จารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ไม่มเี รืองอืนใดเพือพิจารณา
ปิ ดประชุมเวลา 14.54 น. โดยมีผถู้ อื หุน้ ทังหมด 172 ราย มีจาํ นวนหุน้ ทังสิน 335,035,465 หุน้
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)

นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัทและผูจ้ ดั การแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034417999 ต่อ 9645
อีเมล์: pattra.le@ekachaihospital.com

(นายแพทย์อํานาจ เอืออารีมติ ร)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
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