EKH/CS/2565/005
24 กุมภาพันธ์ 2565
เรือง

การจ่ายเงินปั นผล การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครังที 1/2565 เมือวันพฤหัสบดีที
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติทประชุ
ี
มดังต่อไปนี
1. อนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2564
2. มีมติเห็นชอบการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในส่วนทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 เพือเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิมขึนอีกจํานวน 11,091,340 บาท
3. มีมติเห็นชอบการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในส่วนทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ
20 เพือจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล ให้แก่ผู้ถอื หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ปันผลเป็ นหุน้ สามัญเพิมทุน ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล คิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุน้
ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ น
หุน้ ปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุน้
2. ปันผลเป็ นเงินสด ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุน้
3. รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิน 0.15 บาทต่อหุน้
4. มีมติเห็นชอบการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครังที 1 (EKH-W1) เนืองจากบริษทั ฯ มีการ
จ่ายหุน้ ปันผล โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี
เดิม
ปรับเป็ น
ราคาใช้สทิ ธิ
6.300 บาทต่อหุน้
6.058 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่ วยต่อ 1 หุน้ สามัญ
1 หน่ วยต่อ 1.04 หุน้ สามัญ
จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
149,999,729 หน่วย
149,999,729 หน่วย
จํานวนหุน้ สามัญจดทะเบียนเพือรองรับการปรับสิทธิ
150,000,000 หุน้
155,999,718 หุน้
โดยเพิมหุน้ สามัญจดทะเบียนเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุน้ สามัญอีกจํานวน 5,999,718 หุน้
ดังนัน
หุน้ สามัญจดทะเบียนเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุน้ สามัญจะเพิมขึนจากเดิมจํานวน
150,000,000 หุน้ เป็ น 155,999,718 หุน้
5. มีมติเห็นชอบเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนทีเพียงพอเพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลและ
เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครังที 1 (EKH-W1) มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท
6. มีมติเห็นชอบการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลและเพือรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครังที 1 (EKH-W1)
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โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที 6 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที 20 พฤษภาคม 2565
7. อนุมตั กิ ารกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันอังคารที 26 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม ชัน 6 บริษทั เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เลขที 100/123 อาคารวรสมบัติ
พลาซ่า ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที 11 มีนาคม 2565 และวันทีไม่ได้รบั สิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที 10 มีนาคม 2565 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 ดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564 และให้นําเสนอ
ต่อผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาต่อไป
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรทราบการดําเนินงานของบริษทั รอบปี 2564 และให้นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้
เพือรับทราบต่อไป
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และให้นําเสนอต่อผูถ้ อื หุ้นเพือพิจารณา
ต่อไป
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จประจําปี 2564 และจ่ายปั นผล
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
ในส่วนทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 11,091,340 บาท และอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผลประจําปี สําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในส่วนทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ
20 โดยจ่ายจากกําไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายแล้วในรูปหุ้น
สามัญจํานวน 24,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของบริษทั ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทังสินไม่เกิน
12,000,000 บาท หรือคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุน้ ในกรณีทผูี ้
ถือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้วให้จา่ ยปั นผลเป็ นเงิน
สดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุน้ รวมทังจ่ายปั นผลเป็ นเงิน
สดในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 78,000,000 บาท รวม
เป็ นการจ่ายปันผลทังในรูปแบบของหุน้ ปั นผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.15
บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสินไม่เกิน 90,000,000 บาท และให้นําเสนอต่อผู้
ถือหุน้ เพือพิจารณาต่อไป
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วาระที 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที 1 (EKH-W1)
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมตั กิ ารปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั
ครังที 1 (EKH-W1) และให้นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาต่อไป
โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี
เดิม
ปรับเป็ น
ราคาใช้สทิ ธิ
6.300 บาทต่อหุน้
6.058 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่ วยต่อ 1 หุน้ สามัญ 1 หน่วยต่อ 1.04 หุน้ สามัญ
จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
149,999,729 หน่ วย
149,999,729 หน่วย
จํานวนหุน้ สามัญจดทะเบียนเพือรองรับการปรับสิทธิ
150,000,000 หุน้
155,999,718 หุน้
โดยเพิมหุน้ สามัญจดทะเบียนเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุน้ สามัญอีกจํานวน 5,999,718 หุน้
ดังนัน หุ้นสามัญจดทะเบียนเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุน้ สามัญจะเพิมขึนจากเดิมจํานวน
150,000,000 หุน้ เป็ น 155,999,718 หุน้
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และเพือรองรับการปรับสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที 1 (EKH-W1)
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และเพือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที
1 (EKH-W1) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 375,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 389,999,859 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน
29,999,718 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และให้นําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาต่อไป
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ทุนจดทะเบียนจากเดิม
เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
375,000,000 บาท
389,999,859 บาท
(สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
(สามร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หมืนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
750,000,000 หุน้
779,999,718 หุน้
(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หมืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ศูนย์จดุ ห้าศูนย์)
0.50 บาท (ศูนย์จดุ ห้าศูนย์)
โดยแบ่งออกเป็ น
750,000,000 หุ้น
779,999,718 หุน้
- หุน้ สามัญ
(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หมืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดหุน้ )
- หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

- หุน้
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วารที 8

วาระที 9

วาระที 10

วาระที 11

วาระที 12

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และการ
ปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที 1 (EKH-W1)
ความเห็นของกรรมการ เห็ น ควรอนุ มั ติ ก ารจัด สรรหุ้ น เพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ั ท ฯ จํ า นวน
24,000,000 หุน้ เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และจํานวน 5,999,718 หุน้ เพือ
รองรับ การปรับสิท ธิใบสําคัญ แสดงสิท ธิทีจะซือหุ้น สามัญ ของบริษ ัท ครังที 1
(EKH-W1) เป็ นจํานวนรวม 29,999,718 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
และให้นําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป
พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีดํารงตําแหน่งครบตามวาระ
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมตั เิ ลือกตัง
1. พลเรือเอกสุรศักดิ หรุน่ เริงรมย์
2. นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช
3. นายแพทย์อํานาจ เอืออารีมติ ร
กรรมการทีดํารงตําแหน่ งครบวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึงตามทีคณะกรรมการเสนอ และให้นําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป
พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565
ค่าเบียประชุม
(หน่ วย : บาท)
ตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
40,000
25,000
กรรมการ
20,000
20,000
เลขานุ การ
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2565 และให้นําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาต่อไป
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุ มตั แิ ต่งตัง
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
เลขทะเบียน 4501
และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร
เลขทะเบียน 3853
และ/หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
เลขทะเบียน 6011
แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 โดยมี
ค่าตอบแทนเฉพาะบริษทั ไม่เกิน 1,600,000 บาท และมีค่าตอบแทนบริษทั ย่อย
ไม่เกิน 260,000 บาท รวมเป็ นค่าตอบแทนของบริษทั และบริษทั ย่อยไม่เกิน
1,860,000 บาท
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)

นางสาวภัทรา เลิศปั ญญาพล
เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์: 034-417999
อีเมล์: pattra.le@ekachaihospital.com

(นายแพทย์อํานาจ เอืออารีมติ ร)
กรรมการและผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาล

หน้า 4 / 4

