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28 ตุลาคม 2564
เรือง

สารสนเทศการเข้าซือหุน้ ในบริษทั บริษทั เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จํากัด (มหาชน) (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ว ยทีประชุ มคณะกรรมการของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ” หรือ “EKH”) ครัง
ที 5/2564 เมือวัน ที 28 ตุ ล าคม 2564 ได้ม ีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้บ ริษัท เข้า ลงทุน ใน บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม
จํากัด (มหาชน) (“CLINIC”) ซึงประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม และการดูสุขภาพแบบองค์
รวมทีทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดนํ าหนัก ดูแล
รูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และการฟื นฟูสุขภาพ โดยเข้าทํารายการซือหุน้ สามัญจากผู้ข าย คือ บริษัท ทีเ คคิว เอช
แคปปิ ตอล แมนเนจเมนท์ จํากัด (“TKQH”) ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ปั จจุบนั ของ CLINIC จํานวน 16,000,000 หุน้ มูลค่าทีตรา
ไว้ 0.50 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วใน CLINIC โดยมีมลู ค่าการเข้าซือหุน้ ในครังนีรวม
165,000,000 บาท (“การเข้าลงทุนใน CLINIC”) โดยบริษทั ฯ จะเข้าลงนามสัญญาซือขายหุน้ ทีเกียวข้องกับ CLINIC
ภายหลังจากทีได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั
การเข้า ลงทุ นใน CLINIC ครังนี เข้าข่า ยเป็ น รายการได้ม าซึงสินทรัพ ย์ข องบริษัท ตามนั ย ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ (รวมทังทีได้มกี ารแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทังทีได้มกี ารแก้ไขเพิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง
สินทรัพย์ทมีี นยั สําคัญ”) ซึงเมือพิจารณาขนาดของรายการซึงเป็ นเกณฑ์ทคํี านวณขนาดรายการได้สงู สุดจากงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษทั ฉบับสอบทานสินสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวโดยวิธกี ารคํานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ
ภายใต้ประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี นัยสําคัญแล้วพบว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีขนาด
ของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ทังนีบริษทั ไม่มรี ายการได้มาซึงสินทรัพย์
ทีเกิดขึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทํารายการในครังนี ดังนัน มูลค่ารายการได้มาซึงทรัพย์สนิ ทังหมดของบริษัทมี
ขนาดรายการรวมเท่ากับ 15 24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ถือเป็ นรายการประเภทที 2 ตามประกาศเรือง
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี นยั ยะสําคัญกล่าวคือมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50
ดังนันบริษทั จึงมีหน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21
วันนับแต่วนั ทีเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนีการเข้าลงทุนใน CLINIC ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นการทํารายการทีเกียว
โยงกันของบริษทั ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการที
เกียวโยงกันรวมทังทีได้มีก ารแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทยเรืองการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.2546 รวมทังทีได้มกี ารแก้ไข
เพิมเติม
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ทังนี โปรดพิจารณารายละเอียดทีเกียวข้องเพิมเติมจากสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษทั
ในครังนี (สิงทีแนบมาด้วย)

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
(นายแพทย์อาํ นาจ เอืออารีมติ ร)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล

นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัทและผูจ้ ดั การแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034417999 ต่อ 9645
อีเมล์: pattra.le@ekachaihospital.com
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1
สารสนเทศเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท
บริษัทขอเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี นยั ยะสําคัญตามประกาศเรืองการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี นยั สําคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
ภายหลังจากทีได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และภายหลังจากทีคู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิตามเงือนไข
บังคับก่อนตามสัญญาซือขายหุน้
2. คู่สัญญาทีเกียวข้อง
ผูข้ าย

ผูซ้ อื

: บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิ ต อล แมนเนจเมนท์ จํากัด (“TKQH”)1
โดยมีรายชือผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 13 ธันวาคม 2563 ดังนี
ลําดับที
ชือ-สกุล
จํานวนหุน้
สัดส่วน
1 นายอภิรุจ ทองวัฒน์
49,998 99.996%
2 นายจักรกฤษฎิ โอสายไทย
1
0.002%
3 นางสาวณัฐวดี โอสายไทย
1
0.002%
รวม
50,000 100.000%
: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“EKH”)

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
บริษัทฯ มีความประสงค์จะซือหุน้ สามัญ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จํากัด (มหาชน) (“CLINIC”)
จาก บริษัท ที เคคิ วเอช แคปปิ ตอล แมนเนจเมนท์ จํากัด (“TKQH”) จํานวน 16,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้
รวมร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนทังหมด 160,000,000 หุน้ ในราคารวม 165,000,000 บาท ซึงราคาซือขายหุน้ นี
คํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของหุน้ ดังกล่าว

1

ไม่เข้าข่ายบุคคลทีเกียวโยงกัน
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4. การคํานวณขนาดรายการ
การเข้าลงทุนใน CLINIC เป็ นการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง
สินทรัพย์ทีมีนยั ยะสําคัญโดยบริษัทใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฉบับสอบทานสินสุด ณ วันที 30 มิถนุ ายน
2564 ในการคํานวณขนาดรายการโดยมีรายละเอียดดังนี
ขนาดของรายการ
เกณฑ์ทใช้
ี ในการคํานวณ
การคํานวณ
แทนค่า
(ร้อยละ)
1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมี
(NTA ของเงินลงทุน x
(150.29 x 10%) / 869.70
1.728%
ตัวตนสุทธิ
สัดส่วนการถือหุน้ )
/ NTA ของบริษัท
2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิจากการ (กําไรสุทธิของเงินลงทุนในบริษัท x (194.64 x 10%) / 155.40
12.525%
ดําเนินงาน
สัดส่วนการถือหุน้ )
/ กําไรสุทธิของบริษัท
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง
(มูลค่าทีจ่ายหรือได้รบั x 100)
165.00 / 1,082.76
15.239%
ตอบแทน
/ สินทรัพย์รวมของบริษัท
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที
(จํานวนหลักทรัพย์ทีบริษัทออกเพือ
ไม่นาํ เกณฑ์ดงั กล่าวมา
ออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ ชําระราคา x 100) / จํานวนหุน้ ทีออก คํานวณเนืองจากบริษัทไม่มี
และชําระแล้วของบริษัท
การออกหลักทรัพย์
หมายเหตุ * ข้อมูลทางการเงินของ CLINIC ทีนํามาใช้ในการคํานวณขนาดรายการ เป็ นข้อมูลตามงบการเงินสินสุด ณ
วันที 30 มิถนุ ายน 2564 ซึงผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เมือพิจารณาขนาดของรายการซึงเป็ นเกณฑ์ทคํี านวณขนาดรายการได้สงู สุดจากงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทฉบับสอบทานสินสุด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคํานวณตามเกณฑ์ตา่ ง ๆ ภายใต้ประกาศเรือง
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี นยั สําคัญแล้วพบว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 15.239 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน ทังนี ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทํารายการในครังนี บริษัทไม่มี
รายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท ดังนัน รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการประเภทที 2 ตามประกาศเรืองการได้มา หรือ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทมีี นยั สําคัญกล่าวคือมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ดังนัน บริษัทจึงมี
หน้าทีต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่วมการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามบัญชีหนึงให้ประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันนับแต่
วันทีเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทังนี การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของ
บริษัทตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกัน
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5. รายละเอียดของสินทรัพย์ทได้
ี มา
ก. ลักษณะของกิจการ
ชือบริษัท
: บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จํากัด (มหาชน) (“CLINIC”)
ประเภทการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงามและการดูสขุ ภาพ
แบบองค์รวมทีทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรค
ผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดนําหนักดูแลรู ปร่าง ศัลยกรรม Wellness และ
การฟื นฟูสขุ ภาพ
ทีตัง
: เลขที 2922/307-308 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน 29
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
: 110,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 220,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
: 80,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท
ข. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ของ CLINIC ก่อนเข้าทํารายการ
ลําดับ
ชือ-สกุล
1 นายเฉลิมชัย ทองวัฒน์
2 นายอภิรุจ ทองวัฒน์
3 นายรัฐพล กิตติชยั ตระกูล
4 นายกรณฤต ทองโสมแก้ว
5 นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล
6 นายวิบลู ย์ พจนาลัย
7 นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล

ตําแหน่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ของ CLINIC หลังเข้าทํารายการ
ลําดับ
ชือ-สกุล
1 นายเฉลิมชัย ทองวัฒน์
2 นายอภิรุจ ทองวัฒน์
3 นายกรณฤต ทองโสมแก้ว
4 นายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล
5 นายวิบลู ย์ พจนาลัย
6 นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล
7 นายสุทธิพงศ์ ตังสัจจะพจน์ (ตัวแทน EKH )

ตําแหน่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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ค. โครงสร้างการถือหุน้
รายชือผูถ้ ือหุน้ CLINIC ก่อนเข้าทํารายการ
ณ วันที 7 มิถนุ ายน 2564 มีดงั นี
ลําดับ
ชือ-สกุล
1 นายอภิรุจ ทองวัฒน์
2 บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิ ตอล แมนเมจเมนท์ จํากัด
3 นางพจนันท์ ศรีอภัย
4 นายรัฐพล กิตติชยั ตระกูล
รวม
รายชือผูถ้ ือหุน้ CLINIC หลังเข้าทํารายการ
ลําดับ
ชือ-สกุล
1 นายอภิรุจ ทองวัฒน์
2 บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิ ตอล แมนเมจเมนท์ จํากัด
3 นางพจนันท์ ศรีอภัย
4 บริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
5 นายรัฐพล กิตติชยั ตระกูล
6 ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
7 นายคเชนทร์ เบญจกุล
8 นายพีรนาถ โชควัฒนา
9 นางอรสา ตังสัจจะพจน์
10 นายภิญญ์พิสฐิ ตังธํารงโรจน์
รวม

จํานวนหุน้
70,421,220
52,800,000
21,024,000
15,754,780
160,000,000

ร้อยละ

จํานวนหุน้
70,421,220
23,709,091
21,024,000
16,000,000
15,754,780
5,818,182
2,424,242
2,424,242
1,454,546
969,697
160,000,000

ร้อยละ

44.01%
33.00%
13.14%
9.85%
100.00%

44.01%
14.82%
13.14%
10.00%
9.85%
3.64%
1.52%
1.52%
0.91%
0.61%
100.00%
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ง. สรุ ปฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564 ของ CLINIC ตามงบการเงินสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชี ดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินตรวจสอบ
(สอบทานแล้ว)
2561
2562
2563
30 มิถนุ ายน 2564
สินทรัพย์รวม
474.28
699.81
800.25
797.51
หนีสินรวม
479.86
411.15
657.13
646.05
ทุนจดทะเบียน
110.00
110.00
110.00
110.00
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
80.00
80.00
80.00
80.00
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
(5.58)
288.67
143.12
151.46
รายได้รวม
811.50
990.24
1,009.21
446.20
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
(360.48)
(410.61)
(394.23)
(184.70)
รักษาพยาบาล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
16.76
115.46
153.76
62.10
6. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการทังหมดของโครงการประมาณ 165,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการคํานวณ
ขนาดรายการดังนี
มูลค่าการได้มาซึงหุน้ สามัญ CLINIC จํานวน 16,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุน้ จดทะเบียน
ชําระแล้วทังหมด 160,000,000 หุน้ รวมเป็ นมูลค่าการจ่ายซือจํานวน 165,000,000 บาท โดยแบ่งชําระออกเป็ น 2 งวด
งวดที 1 ชํา ระร้อยละ 10 ของมูลค่า เงิ นลงทุน ทังหมด หรือเท่า กับ 16,500,000 บาท โดยกําหนดชํา ระ
หลังจากคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการลงทุน
งวดที 2 ชําระส่วนทีเหลือร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนทังหมด หรือเท่ากับ 148,500,000 บาท ภายใน
วันที 30 พฤศจิกายน 2564
7. มูลค่าของสินทรัพย์ทีได้มา
หุน้ สามัญ CLINIC จํานวน 16,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุน้ ทีออก
และจําหน่ายแล้ว
8. เกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขาย
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของหุน้ ใน CLINIC
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9. ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
1. CLINIC ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงามและการดูสขุ ภาพแบบองค์รวมทีทันสมัย
ตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดนําหนักดูแลรู ปร่าง ศัลยกรรม
Wellness และการฟื นฟูสขุ ภาพ ปั จจุบนั มีสาขาทังหมด 29 สาขา และอยูร่ ะหว่างการขยายสาขาเพิมเติมในอนาคต
2. สร้างมูลค่าเพิมให้แก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในระยะยาว
10. แหล่งเงินทุนทีใช้
บริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
11. กรรมการทีมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันซึงไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มี 12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
1. ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทํารายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความ
สมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษั ทฯ และผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ทฯ เนื องจาก CLINIC มี ผลการ
ดําเนินงานทีดี อีกทังได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และอยู่ระหว่างเตรียมการเพือเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การเข้าซือหุน้ ดังกล่าวเป็ นโอกาสสําคัญทีทําให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจซึงสอดคล้องกับนโยบาย
และเป้าหมายของบริษัทฯ และโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกําไร
และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนือง
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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