EKH/CS/2565/013
26 เมษายน 2565
เรือง

แจ้งมติทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี 2565 ของบริษทั ฯ ได้จดั ให้มขี นเมื
ึ อวันอังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้องประชุม
ชัน 6 บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เลขที 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้ว ยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมือเริมเปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ ทีมาด้วยตนเองและผูถ้ อื หุน้ ทีรับมอบฉันทะมา
ประชุมรวม 71 ราย มีจํานวนหุน้ ทังสิน 311,848,350 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.9747 ของทุนจดทะเบียนทีออกและ
จําหน่ายแล้วทังหมด ซึงทีประชุมได้มมี มี ติในวาระต่าง ๆ ดังนี
วาระที 1
พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2564
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564 เมือวันอังคารที 26 ตุลาคม 2564 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังหมด (74 ราย)

จํานวน (เสียง)
313,781,350
0
313,781,350
2
0
313,781,352

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที 2
รับทราบการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2564
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมโดยผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมจํานวนทังสิน 74 ราย รวมเป็ นจํานวนหุน้ 313,781,350 หุน้ รับทราบ
การดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
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วาระที 3
พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั ฯ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั งิ บการเงิน
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ อีกทังได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว ตามทีเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังหมด (75 ราย)

จํานวน (เสียง)
313,818,150
0
313,818,150
2
0
313,818,152

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที 4
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรประจําปี 2564 และจ่ายเงิ นปันผล
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั กิ ารจัดสรร
กําไรสุทธิปี 2564 และอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผล ดังนี
1. อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในส่วนทีเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพือเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 11,091,340 บาท ยังผลให้
เงินทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 37,500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
10.00 ของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริษทั ฯ
2. อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในส่วนทีเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผูถ้ ือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปั นผล
คูณ 20/80 โดยจ่ายจากกําไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว
2.1 ปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุน ในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่ อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสินไม่เกิน
12,000,000 บาท คิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุน้ ในกรณีทผูี ้ถอื หุ้นรายใดมี
เศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั น
ผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุน้
2.2 ปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 78,000,000 บาท
รวมเป็ นการจ่ายปั นผลทังในรูปแบบของหุน้ ปั นผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินรวมทังสินไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยเงินปั นผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 หรือ 0.015 บาทต่อหุ้น จากเงินทีผู้ถอื หุ้นจะได้รบั ปั นผลในครังนี ทังนีเงินปั นผลสุทธิทผูี ้
ถือหุน้ จะได้รบั หลังหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายจะเท่ากับ 0.135 บาทต่อหุน้
กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที 6 พฤษภาคม 2565 วันทีไม่ได้
รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที 5 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 20 พฤษภาคม
2565

หน้า 2 / 6

มีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังหมด (75 ราย)

จํานวน (เสียง)
313,118,150
700,002
313,818,152
0
0
313,818,152

คิดเป็ นร้อยละ (%)
99.7769
0.2231
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที 5
พิ จารณาอนุมตั ิ การปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 (EKH-W1)
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั กิ ารปรับ
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษัท ครังที 1 (EKH-W1) ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
313,118,150
99.7769
ไม่เห็นด้วย
700,002
0.2231
รวม
313,818,152
100.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทังหมด (75 ราย)
313,818,152
100.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพือรองรับ
การปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 (EKH-W1)
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และเพือ
รองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที 1 (EKH-W1) ตามทีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
313,118,150
99.7769
ไม่เห็นด้วย
700,002
0.2231
งดออกเสียง
0
0.0000
รวม
313,818,152
100.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทังหมด (75 ราย)
313,818,152
100.0000
วาระที 6
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พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริษทั ฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการ
เพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับ
การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
313,118,150
99.7769
ไม่เห็นด้วย
700,000
0.2231
งดออกเสียง
2
0.0000
รวม
313,818,152
100.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทังหมด (75 ราย)
313,818,152
100.0000
วาระที 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 (EKH-W1)
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั กิ ารจัดสรร
หุน้ สามัญเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และการปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที 1 (EKH-W1) ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
313,118,150
99.7769
ไม่เห็นด้วย
700,000
0.2231
รวม
313,818,150
100.0000
งดออกเสียง
2
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทังหมด (75 ราย)
313,818,152
100.0000
วารที 8

วาระที 9
พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีดํารงตําแหน่ งครบตามวาระ
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั เิ ลือกตัง
กรรมการทีดํารงตําแหน่งครบตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ตามที
คณะกรรมการบริษทั เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี
1. พลเรือเอก สุรศักดิ หรุ่นเริงรมย์
กรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
312,733,750
99.6544
ไม่เห็นด้วย
1,084,402
0.3456
รวม
313,818,152
100.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทังหมด (75 ราย)
313,818,152
100.0000
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2. นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังหมด (75 ราย)

กรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
313,818,050
100.0000
102
0.0000
313,818,152
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
313,818,152
100.0000

3. นายแพทย์อาํ นาจ เอืออารีมติ ร
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังหมด (75 ราย)

กรรมการบริษทั
จํานวน (เสียง)
311,664,150
2,154,002
313,818,152
0
0
313,818,152

คิดเป็ นร้อยละ (%)
99.3136
0.6864
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุน้ ทีมาประชุม
อนุ มตั คิ ่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 ตามทีเสนอ ดังนี
ค่าเบียประชุม
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ
มีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
บัตรเสีย
รวมทังหมด (75 ราย)

คณะกรรมการบริษทั
40,000
20,000
-

จํานวน (เสียง)
313,639,150
179,002
0
313,818,152
0
313,818,152

(หน่ วย : บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
25,000
20,000
-

คิดเป็ นร้อยละ (%)
99.9430
0.0570
0.0000
100.0000
0.0000
100.0000
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วาระที 11 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565
มติทประชุ
ี ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ 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 อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2565 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2565 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท สําหรับงบการเงินของบริษทั ฯ ตามทีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
313,818,150
100.0000
ไม่เห็นด้วย
2
0.0000
รวม
313,818,152
100.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทังหมด (75 ราย)
313,818,152
100.0000

วาระที 12

พิ จารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ไม่มเี รืองอืนใดเพือพิจารณา
ปิ ดประชุมเวลา 15.27 น. โดยมีผถู้ อื หุน้ ทังหมด 75 ราย มีจาํ นวนหุน้ ทังสิน 313,818,152 หุน้
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
(นายแพทย์อํานาจ เอืออารีมติ ร)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล

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