ที EKH 2565/014
26 เมษายน 2565
เรือง

แจ้งมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริษทั เรืองหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บคุ คลในวงจํากัด
และการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565 (เพิมเติมข้อมูล)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
2. แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F 53-4)

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2565 เมือวันอังคารที 26
เมษายน 2565 ได้มมี ติในเรืองสําคัญสรุปได้ดงั ต่อไปนี
1. มีมติอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุ มตั เิ พิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ อีกจํานวน 20,000,000.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 395,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
2. มีมติอนุ มตั ิให้นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุ มตั ิแ ก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
395,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 790,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 790,000,000 หุน้
3. มีมติอนุ มตั ิให้นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัท ฯ อีกจํานวนไม่เกิน 20,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 375,000,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 395,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 40,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ บริษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) จํานวน 35,000,000 หุน้ และ
นายแพทย์รชั ต์ชยุตม์ จีระพรประภา จํานวน 5,000,000 หุน้ อันเป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามทีกําหนดในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้
บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศฯ”) ซึงมิได้เป็ นบริษทั ย่อยหรือบุคคลทีเกียว
โยงกันของบริษทั ฯ โดยราคาเสนอขายหุน้ เท่ากับ 7.20 บาท ต่อหุน้ โดยผูล้ งทุนดังกล่าวจะเข้าลงทุนภายใต้เงือนไข
ดังนี
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(1) การทีบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
(2) “RAM และผูล้ งทุน” ตกลงจะใช้สทิ ธิจองซือหุน้ เพิมทุนของบริษทั ฯ ในราคาหุ้นละ 7.20 บาท โดยราคาซือขายถัว
เฉลียถ่ วงนํ าหนักของหุ้น สามัญของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อ นหลัง 15 วัน ทํ าการ
ติดต่อกันคือระหว่างวันที 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที 25 เมษายน 2565 ก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2565 ซึงจะเท่ากับ 7.84 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นส่วนลดร้อยละ 8.22 ซึงเป็ น
ราคาทีไม่ ตํากว่ าร้อ ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ (ข้อมู ลจาก www.settrade.com ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ทังนี มีมติอนุมตั มิ อบหมายให้ ประธานกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอาํ นาจในการพิจารณา
กําหนดรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว เช่น
(1) กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย เปลียนแปลงราคาเสนอขาย โดยพิจารณาถึงสภาวะตลาดขณะนัน ๆ การ
ชําระค่าหุน้ รวมถึงเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิมทุนดังกล่าว รวมทังดําเนินการต่าง ๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว และ
(3) การลงนามในเอกสารคําขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคําขออนุ ญาตต่ าง ๆ และหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการ
หรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง และการนํ าหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท เข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิมทุน
ดังกล่าวข้างต้น
โดยวัตถุประสงค์ของการเพิมทุนดังกล่าว คือ
(1)
(2)
(3)
(4)

เพือให้บริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีแข็งแกร่ง เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทดีี ให้กบั บริษทั
เพือให้บริษทั ฯ มีเงินทุนสําหรับการขยายการลงทุนในโครงการทีจะเกิดขึนในอนาคต
เพือเพิมอํานาจในการต่อรอง ในการสังซือยาและเวชภัณฑ์ รวมทังอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทําให้บริษทั ฯ มีมลู ค่าทางบัญชี (Book value) สูงขึนประมาณร้อยละ 27 อันจะส่งเสริมความมันคงทางการเงินใน
ระยะยาวสําหรับบริษทั ฯ ต่อไป

สรุปกําหนดการตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2565 ดังนี

รายการ
มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2565 อนุ มตั ิก ารออกหุ้น สามัญเพิมทุน ให้ก บั บุค คลใน
วงจํากัด การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุน้ เพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว
กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง
ที 1/2565 (Record Date)
รวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ตาม ม.225 ของ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน เพือ
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565
แจ้งสารสนเทศมติทประชุ
ี
มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565 ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันนํามติทประชุ
ี มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ไปจดทะเบียนเพิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด

วันทีดําเนิ นงาน
26 เมษายน 2565
7 มิถุนายน 2565
8 มิถุนายน 2565
29 มิถุนายน 2565
29 มิถุนายน 2565
ภายใน 14 วันนับตังแต่วนั ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้
หลังจากได้รบั อนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
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โดยกําหนดสถานทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565 ในวันที 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้อง
ประชุม ชัน 6 บริษทั เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เลขที 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. กําหนดวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565 ดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565
วารที 2 พิจารณาอนุ ม ัติการเพิมทุ นจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุ นให้แก่ บุ คคลใน
วงจํากัด (Private Placement)
ความเห็นของกรรมการ เห็น ควรนํ า เสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพือพิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิมทุ น
จดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังนี
ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุน้ ละ
(หุน้ )
(บาท)
(บาท)
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
750,000,000
375,000,000
0.50
เพือพิจารณา
40,000,000
20,000,000
0.50
เพิมทุนจดทะเบียนรองรับการออกหุน้
สามัญเพิมทุนให้แก่บคุ คลในวงจํากัด
(Private Placement)
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
790,000,000
395,000,000
0.50
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
ความเห็นของกรรมการ เห็น ควรแก้ไ ขเพิมเติม หนัง สือ บริค ณห์ส นธิข องบริษัท ฯ ข้อ 4. เพือให้
สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ทุนจดทะเบียนจากเดิม
เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
375,000,000 บาท
395,000,000 บาท
(สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
(สามร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
750,000,000 หุน้
790,000,000 หุน้
(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์)
0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์)
โดยแบ่งออกเป็ น
750,000,000 หุน้
790,000,000 หุน้
(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุน้ )
- หุน้ สามัญ
- หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

- หุน้
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วาระที 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement)
ความเห็นของกรรมการ เห็น ควรนํ าเสนอต่ อทีประชุ มผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัท ฯ อีกจํานวนไม่เกิน 20,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 375,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน
395,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 40,000,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของ
บริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ให้แก่ บริษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) จํานวน 35,000,000 หุน้
และ นายแพทย์รชั ต์ชยุตม์ จีระพรประภา จํานวน 5,000,000 หุน้ อันเป็ นการ
เสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามทีกําหนดใน
ข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง
การอนุ ญ าตให้บ ริษัท จดทะเบีย นเสนอขายหุ้ น ทีออกใหม่ ต่ อ บุ ค คลใน
วงจํากัด (“ประกาศฯ”) ซึงมิได้เป็ นบริษทั ย่อยหรือบุคคลทีเกียวโยงกันของ
บริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 7.20 บาทต่อหุ้น โดยเข้าลงทุน
ภายใต้เงือนไขดังนี

(1) การทีบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผูถ้ ือหุน้
และ
(2) บริษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และ นายแพทย์รชั ต์ชยุตม์
จีระพรประภา ตกลงจะใช้สทิ ธิจองซือหุน้ เพิมทุนของบริษทั ฯ ในราคาหุน้ ละ
7.20 บาท โดยราคาซือขายถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันคือ
ระหว่างวันที 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที 25 เมษายน 2565 ก่อนวันที
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2565
ซึงจะเท่ากับ 7.84 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นส่วนลดร้อยละ 8.22 ซึงเป็ นราคาทีไม่
ตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ

วาระที 5 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)

(นายอํานวย เอืออารีมติ ร)
กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ ตังสัจจะพจน์)
กรรมการ
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เรือง

สารสนเทศเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที ทีประชุม คณะกรรมการของบริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครังที 1/2565 เมือวัน ที 26
เมษายน 2565 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 40,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 7.20 บาท ให้กบั บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement หรือ “PP”) โดยจะมีการนํ าเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2565 ในวัน ที 29
มิถุนายน 2565 เพือพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป นัน
ข้อมูล รายละเอีย ดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ให้แก่บุคคลในวงจํากัด อันเป็ นสาระสําคัญ ต่อการตัดสินใจของผู้ถ ือ
หุ้น มีดงั นี
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนรวมไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวให้แก่ บริษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) จํานวน 35,000,000 หุ้น
และ นายแพทย์รชั ต์ชยุตม์ จีระพรประภา จํานวน 5,000,000 หุน้ ซึงต่อไปเรียกว่า “RAM และผูล้ งทุน”
อันเป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามทีกําหนดในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ
กํา กับตลาดทุ น ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุ ญาตให้บริษ ัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น ทีออกใหม่ต่ อบุคคลในวงจํ ากัด
(“ประกาศฯ”) ซึงมิได้เป็ นบริษทั ย่อยหรือบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษทั ฯ โดยราคาเสนอขายหุน้ เท่ากับ 7.20 บาทต่อหุน้
ทังนี ราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็ นราคาทีไม่ตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ ซึงคํานวณจากราคา
เฉลียถ่วงนํ าหนักของหุน้ บริษทั ฯ ทีมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเวลา 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 เพือขออนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เสนอขาย
หุน้ สามัญเพิมทุน
ราคาซือขายถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกัน ก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565 เพือขออนุ มตั ิให้บริษทั ฯ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน คือระหว่างวันที 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที 25 เมษายน 2565 ซึงจะเท่ากับ 7.84 บาท (ข้อมูล
จาก www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2.
ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด
2.1 บริษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
ชือนิตบิ ุคคล
บริษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
ทีตังสํานักงานใหญ่
436 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วันทีจดทะเบียนจัดตัง
17 พฤศจิกายน 2519
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
120.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 1,200 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
ประเภทกิจการ
โรงพยาบาลเอกชน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนทีดําเนินการภายใต้ชือโรงพยาบาลรามคําแหงมีโรงพยาบาลในเครือ 7
แห่ง เป็ นกลุ่มโรงพยาบาลทีมีทมี แพทย์ผเู้ ชียวชาญเฉพาะสาขาให้บริการในระดับสากล
รายชือคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.
นายแพทย์เอือชาติ กาญจนพิทกั ษ์
2.
ทันตแพทย์ชํานาญ ชนะภัย
3.
นายแพทย์วริ ตั น์ ชืนอิม
4.
นายแพทย์สธุ ี ลีละเศรษฐกุล
5.
นายแพทย์ศริ พิ งศ์ เหลืองวารินกุล
6.
ทันตแพทย์เจิมพล ภูมติ ระกูล
7.
นายแพทย์พชิ ญ สมบูรณสิน
8.
นางสาวทัศน์วรรณ ศิรวิ งศ์
9.
นายยัง-แทก ปาร์ค
10. นายเบนนี ลิม
11. นายอีรคิ มาร์แนนดัส
12. นายพินิจ หิรญ
ั โชติ
13. นายขจิต หัพนานนท์
14. นายประมล อภิรตั น์
15. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดํารงชัย
16. นายดิศพงศ์ ใจภักดีมนั
17. นายธฤต ชืนอิม
18. นางวรรณา พฤกษ์มหาชัยกุล
19. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกั ษ์
20. ทันตแพทย์ฐติ ิ ชนะภัย
รายชือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
รายชือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที 29 มีนาคม 2565 มีดงั นี
1.
บริษทั เอฟแอนด์เอส 79 จํากัด
23.37%
2.
CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD.
20.00%
3.
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จํากัด
7.19%
4.
บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
6.21%
5.
บริษทั สินแพทย์ จํากัด
3.38%

2.2 นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา
บุคคล
นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา
สัญชาติ
ไทย
ทีอยู่
348 ม.6 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กทม. 10150
อาชีพ
ศัลยแพทย์ ออร์โธปิ ดกิ ส์
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
วุฒบิ ตั ร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดกิ ส์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมตั บิ ตั ร อนุสาขากระดูกสันหลัง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดกิ ส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปัจจุบนั ตําแหน่ง
แพทย์ผเู้ ชียวชาญเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดกิ ส์ อนุสาขากระดูกสันหลัง รพ.
ไทยนครินทร์
ประสบการณ์ทํางาน
15 ปี
ความสัมพันธ์กบั บริษทั กรรมการ
ไม่ม ี
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
คํารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผูล้ งทุน
คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ “RAM และผูล้ งทุน” คณะกรรมการได้ดําเนินการด้วย
ความระมัดระวัง และเห็นว่า “RAM และผูล้ งทุน” เป็ นผูม้ ศี กั ยภาพในการลงทุนในบริษทั ฯ
3.

ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจํากัด
- ไม่มี –

4.

วิ ธีการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
จําหน่ายในคราวเดียวทังหมด

5.

การเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
- ไม่มี –

6.

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการออกหุน้ เพิมทุน ดังนี
1) เพือเสริม ความแข็ง แกร่ ง ทางด้า นการเงิน ในระยะยาว และเป็ นการหาพัน ธมิต รทางธุ ร กิ จ ทีแข็ง แกร่ ง สร้ า ง
ภาพลักษณ์ทดีี ให้กบั บริษทั
2) เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ อาทิ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็ นต้น
3) เพือพัฒนาเสริมสร้างจุดแข็งของบริษทั ฯ โดยการเพิมบุคลากรทางการแพทย์ เพือเพิมศักยภาพในการให้บริการเพิม
มากขึน โดยเฉพาะศูนย์อุบตั ิเหตุและแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึงมีผเู้ ข้ารับบริการและมีรายได้เป็ นอันดับต้น
ของโรงพยาบาล อีก ทัง เป็ น การรองรับการให้บริการในโรงพยาบาลคูน ซึงเป็ น โรงพยาบาลเฉพาะทางสําหรับ
ผูส้ งู อายุ
4) เพือให้บริษทั ฯ มีเงินทุนสําหรับ การขยายโรงพยาบาลในปั จจุบนั การลงทุน ในอุปกรณ์ ทางการแพทย์ การลงทุ น
โรงพยาบาลแห่งใหม่ และธุรกิจด้านการแพทย์อืนๆ อันเป็ นการเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักของโรงพยาบาล
ซึงคาดว่าจะมีโครงการเกิดขึนในอนาคตภายใน 3 ปี
5) ทําให้บริษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชี (Book value) สูงขึนประมาณร้อยละ 27 อันจะส่งเสริมความมันคงทางการเงินใน
ระยะยาวสําหรับบริษทั ฯ ต่อไป

7.

ข้อมูลเกียวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทีเกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้บคุ คลในวงจํากัด
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมทีอาจเกิดขึนจากการเพิมทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัด เมือ “RAM และผูล้ งทุน” ซือหุน้ เพิมทุน
จํานวน 40,000,000 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ดังนี
- จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ฯ
600,000,000 หุน้
- จํานวนหุน้ จดทะเบียนเพือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
150,000,000 หุน้
- รวมจํานวนหุน้ จดทะเบียนของบริษทั ฯ
750,000,000 หุน้
- จํานวนหุน้ เพิมทุนในครังนี
40,000,000 หุน้
- จํานวนหุน้ รวม
790,000,000 หุน้
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
วิ ธีการคํานวณ
มูลค่า
(ร้อยละ)
1. การลดลงของสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Control Dilution)
1.1 กรณี ท ี ไม่ มี ก ารแปลงสิ ท ธิ
=
จํานวนหุน้ PP
.
6.25
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว + จํานวนหุน้ PP)
1.2 กรณีทมีี การแปลงสิทธิตาม
จํานวนหุน้ PP
.
5.06
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิจนครบ =
(จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว+จํานวนหุน้ PP+จํานวนหุน้ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
ทังจํานวน
2. การลดลงของราคา
(Price Dilution)
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
0.51
2.1 กรณีทไม่
ี มกี ารแปลงสิทธิ =
ราคาตลาด
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว) + (ราคา PP x จํานวนหุน้ PP)
(จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว + จํานวนหุน้ PP)
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
2.2 กรณีทมีี การแปลงสิทธิตาม =
ราคาตลาด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จนครบ
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
ทังจํานวน
[(ราคาตลาด x จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว) + (ราคา PP x จํานวนหุน้ PP) +
(ราคาใช้สทิ ธิ x จํานวนหุน้ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ) / (จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว
+ จํานวนหุน้ PP + จํานวนหุน้ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
3. กํา ไรต่ อ หุ้น ปรับลด (EPS
Dilution)
3.1 กํ า ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดก่ อ น =
เสนอขาย
3.2 กํ า ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดหลั ง =
เสนอขาย

กําไรสุทธิ
.
จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว
กําไรสุทธิ
.
(จํานวนหุน้ ทีชําระแล้ว+จํานวนหุน้ ทีเสนอขายครังนี)

4.08

0.59

0.56

8.

เงือนไขหรือข้อตกลงอืนใดทีสําคัญกับบุคคลในวงจํากัด
การเข้าลงทุนโดย “RAM และผูล้ งทุน” อยูภ่ ายใต้เงือนไขดังนี
(1) การทีบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
(2) “RAM และผูล้ งทุน” ตกลงจะใช้สทิ ธิจองซือหุน้ เพิมทุนของบริษทั ฯ ในราคาหุน้ ละ 7.20 (ราคาซือขายถัวเฉลียถ่วง
นํ าหนักของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อน
วันทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้น เทียบกับราคาเสนอขายที 7.20 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นส่วนลดร้อยละ 8.22 ซึงเป็ นราคาทีไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ)
(3) ณ วันจัดสรรหุน้ หากราคาเสนอขายตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยทีราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกทีมีการเสนอขายหุน้ “RAM และผูล้ งทุน” จะ
ถูกห้ามขายตามเกณฑ์ Silent Period สําหรับ PP ราคาตําด้วย

9.

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
รายชือผูถ้ อื หุน้ 5 อันดับแรก ณ วันที 19 เมษายน 25651) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี
ลําดับ
รายชือ
ก่อน PP
จํานวนหุ้น
%
1
กลุ่มตระกูลเอืออารีมิตร
125,070,000 20.85%
นายอํานวย
เอืออารีมติ ร
32,500,000
5.42%
นายกิตติพฒ
ั น์
เอืออารีมติ ร
23,760,000
3.96%
นางกาญจนา
เอืออารีมติ ร
21,680,000
3.61%
นายวรวุฒิ
เอืออารีมติ ร
19,790,000
3.30%
นางสาวนิษฐา
เอืออารีมติ ร
19,760,000
3.29%
นายอํานาจ
เอืออารีมติ ร
5,000,000
0.83%
นางสาวอนุ ษรา
เอืออารีมติ ร
2,520,000
0.42%
นายกฤชธัช
เอืออารีมติ ร
60,000
0.01%
2
กลุ่มตระกูลตังสัจจะพจน์
108,700,000 18.12%
นางอรสา
ตังสัจจะพจน์
45,800,000
7.63%
นายสุทธิพงศ์
ตังสัจจะพจน์
16,256,000
2.71%
นางสาวณัฐพร
ตังสัจจะพจน์
11,830,000
1.97%
นายธวัชพงศ์
ตังสัจจะพจน์
11,230,000
1.87%
นายมนสิทธิ
ตังสัจจะพจน์
5,600,000
0.93%
นางสาวมณฑาทิพย์
ตังสัจจะพจน์
5,560,000
0.93%
นางอนงค์พร
ตังสัจจะพจน์
3,040,000
0.51%
นางณัฐวรรณ
ตังสัจจะพจน์
3,040,000
0.51%
นายธนรัตน์
ตังสัจจะพจน์
3,000,000
0.50%
นางสาวสุวมิ ล
ตังสัจจะพจน์
1,824,000
0.30%
นางศรีสกุล
ตังสัจจะพจน์
1,520,000
0.25%
3
บริษทั โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
0.00%
4
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
25,238,802
4.21%
5
กลุ่มตระกูลเล็กวิ ริยะกุล
19,663,500
3.28%
นายธนกฤต
เล็กวิรยิ ะกุล
9,120,000
1.52%
นางสาวณัชชา
เล็กวิรยิ ะกุล
8,838,500
1.47%
นางธิดา
เล็กวิรยิ ะกุล
1,655,000
0.28%
นางธันยาภัทร์
เล็กวิรยิ ะกุล
50,000
0.01%
ผู้ถือหุ้นอืน
321,327,698 53.55%
รวม
600,000,000 100.00%

หลังปันผลและ PP 2)
จํานวนหุ้น
%
125,070,000 18.84%
32,500,000
4.89%
23,760,000
3.58%
21,680,000
3.27%
19,790,000
2.98%
19,760,000
2.98%
5,000,000
0.75%
2,520,000
0.38%
60,000
0.01%
108,700,000 16.37%
45,800,000
6.90%
16,256,000
2.45%
11,830,000
1.78%
11,230,000
1.69%
5,600,000
0.84%
5,560,000
0.84%
3,040,000
0.46%
3,040,000
0.46%
3,000,000
0.45%
1,824,000
0.27%
1,520,000
0.23%
35,000,000
5.27%
25,238,802
3.80%
19,663,500
2.96%
9,120,000
1.37%
8,838,500
1.33%
1,655,000
0.25%
50,000
0.01%
350,327,698 52.76%
664,000,000 100.00%

หมายเหตุ: 1) การเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าว จัดทําโดยมีสมมติฐานว่าผูถ้ ือหุน้ รายอืนไม่ได้มกี ารเปลียนแปลงการ
ถือหุน้ จากข้อมูลรายชือผูถ้ อื หุน้ ตามทีปรากฏ ณ วันที 19 เมษายน 2565
2)
สัดส่วนการถือหุน้ หลัง PP คํานวณจากยอดรวมของทุนปั จจุบนั รวมหุน้ ปั นผลและหุน้ เพิมทุน PP
หุน้ จดทะเบียน
หุน้ จดทะเบียนชําระแล้ว
(หุน้ )
(หุน้ )
วันที 25 เมษายน 2565
750,000,000
600,000,000
วันที 26 เมษายน 2565 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 อนุ มตั ิ
การเพิมทุน (จดทะเบียนเพิมทุนภายในวันที 10 พฤษภาคม 2565)
24,000,000
24,000,000
- เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล (กรณีไม่มเี ศษหุน้ )
5,999,718
- เพือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั
ครังที 1 (EKH-W1)
วันที 29 มิถุ นายน 2565 ประชุ ม วิส ามัญ ผู้หุ้น ครังที 1/2565 กรณีที
40,000,000
40,000,000
ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเพิมทุนให้บุคคลในวงจํากัด
รวมจดทะเบียนหลังการจ่ายหุ้นปันผลและเพิมทุน PP
819,999,718
664,000,000
10.

กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที มีส่วนได้เสีย
- ไม่มี –

11.

เงือนไขในการทํารายการ
บริษทั ฯ จําเป็ นต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

12. ความเห็นคณะกรรมการของบริษทั
12.1 เหตุผลและความจําเป็ นในการเพิมทุน
1. ในการเพิมทุนครังนี บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการระดมเงินทุนเพือเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในระยะยาว
และเป็ นการหาพันธมิตรทางธุรกิจทีแข็งแกร่ง สร้างภาพลักษณ์ทดีี ให้กบั บริษทั
2. เพิมประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ อาทิ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็ นต้น
3. ร่วมพัฒนาเสริมสร้างจุดแข็งของบริษทั ฯ โดยการเพิมบุคลากรทางการแพทย์ เพือเพิมศักยภาพในการให้บริการเพิม
มากขึน โดยเฉพาะศูนย์อุบตั ิเหตุและแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึงมีผเู้ ข้ารับบริการและมีรายได้เป็ นอันดับต้น
ของโรงพยาบาล อีก ทัง เป็ น การรองรับการให้บริก ารในโรงพยาบาลคูน ซึงเป็ น โรงพยาบาลเฉพาะทางสําหรับ
ผูส้ งู อายุ
ดังนัน บริษทั ฯ จึงได้พจิ ารณาว่าการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่ “RAM
และผูล้ งทุน” ซึงเป็ นโรงพยาบาลชันนํ าทีมีความมันคง และผูล้ งทุนซึงเป็ นแพทย์ผเู้ ชียวชาญเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิ ดิก ส์ จะเป็ นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีดีของบริษทั ฯ และสามารถขยายฐานการให้บริการเพิมมากขึน ซึงเป็ น
แนวทางทีมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการเพิมทุนของบริษทั ฯ
12.2 ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีได้จากการเสนอขายหุน้
คณะกรรมการมีความเห็นว่าแผนการใช้เงินมีความเป็ นไปได้
12.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิมทุน แผนการใช้เงินทีได้จากการเสนอขายหุน้ และโครงการทีจะดําเนินการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าแผนการใช้เงินและราคาเสนอขายทีราคาตลาดเท่ากับ 7.20 บาทต่อหุน้ รวมถึงเงือนไขหรือ
ข้อตกลงอืนใดทีสําคัญกับบุคคลในวงจํากัดทีระบุในข้อ 6 มีความสมเหตุสมผล

12.4 ความเหมาะสมของราคาหุน้ ทีออกใหม่ซงบริ
ึ ษทั จดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนตามข้อ 2 และทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายดังกล่าว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุน้ เพิมทุนที 7.20 บาทต่อหุน้ มีความเหมาะสม เพราะเป็ นราคาทีไม่ตํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ 15 วันทําการก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติใน
ครังนี
อนึง คะแนนเสียงทีจะต้องได้รบั จากทีประชุมผู้ถือ หุ้น เพือมีมติในเรืองการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
12.5 เหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ให้แก่ผลู้ งทุนตามข้อ 2
คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ให้กบั “RAM และผูล้ งทุน” มีความ
เหมาะสม
12.6 ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั อัน
เนืองจากการเพิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
เงินทีบริษทั ฯ ได้รบั จากการเพิมทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษทั ฯ อันจะส่งผลให้บริษทั ฯ
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยังยืน
13.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับการเพิ มทุน
ในกรณีทกรรมการของบริ
ี
ษทั ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษทั ฯ ใน
เรืองทีเกียวกับการเพิมทุน หากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั ฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีนันเป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบ ผู้ถื อ หุ้ น สามารถใช้ ส ิ ท ธิฟ้ องเรีย กคื น ประโยชน์ จ ากกรรมการนั นแทนบริษ ัท ฯ ได้ ต ามมาตรา 89/18 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

14.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทั ที แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั
- ไม่มี –
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)

(นายอํานวย เอืออารีมติ ร)
กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ ตังสัจจะพจน์)
กรรมการ

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ มทุน
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
วันที 26 เมษายน 2565
ข้าพเจ้าบริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2565 เมือ
วันที 26 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. เกียวกับการเพิมทุน / จัดสรรหุน้ ดังต่อไปนี
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท
(สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) เป็ น 395,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบห้าล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้กบั กลุ่มบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ (สีสิบล้านหุน้ ) หรือ 20,000,000 บาท (ยีสิบล้านบาท) โดยเป็ นการ
เพิมทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน
ประเภทหุน้
จํานวนหุน้
มูลค่าทีตราไว้
รวม
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
(บาท)
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัวไป

หุน้ สามัญ
-

40,000,000
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่วน
ราคาขาย
(หุ้น)
(เดิ ม : ใหม่) ต่อหุ้น (บาท)
บุคคลในวงจํากัด (Private
40,000,000
N/A
7.20
Placement) คือ
1. บริษทั โรงพยาบาล
35,000,000
N/A
7.20
รามคําแหง จํากัด
(มหาชน)
2. นายแพทย์รชั ต์ชยุตม์
5,000,000
N/A
7.20
จีระพรประภา

0.50
-

20,000,000
-

วัน เวลา จองซือ
และชําระเงินค่าหุ้น
โปรดดู
หมายเหตุขอ้ 1
โปรดดู
หมายเหตุขอ้ 1

หมายเหตุ
โปรดดู
หมายเหตุขอ้ 2
โปรดดู
หมายเหตุขอ้ 2

โปรดดู
หมายเหตุขอ้ 1

โปรดดู
หมายเหตุขอ้ 2

หมายเหตุ:
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้รบั มอบหมายให้มอี ํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอืนๆ ที
เกียวข้อ งกับการจัด สรรหุ้นสามัญ เพิมทุน ดังกล่าว เช่ น (1) การกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ้น รวมถึงเงือนไขและ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที
เกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังดําเนินการต่างๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว และ (3)
ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และ
การยืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง และการนําหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั ฯ
เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
2. การกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดครังนี ได้กาํ หนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจะไม่ตํากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท ี ทจ.72/2558 เรืองการอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายหุน้ จะคํานวณโดยอิงกับราคาเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ บริษทั ฯ ทีมีการซือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเวลาสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้
เพือขออนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ เพิมทุนดังกล่าว

3. กําหนดวันประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิ การเพิ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565 ในวันที 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดจากห้อง
ประชุม ชัน 6 บริษทั เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เลขที 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 (หากมีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยทัวกัน) โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ (Record Date) ในวันที 7 มิถุนายน 2565
4. การขออนุญาตเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที เกียวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริษทั ฯ จะดําเนินการยืนขอจดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษทั ฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือนํ าหุน้ สามัญเพิมทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิ ม
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการออกหุน้ เพิมทุน ดังนี
5.1 เพือให้บริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีแข็งแกร่ง เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทดีี ให้กบั บริษทั
5.2 เพือให้บริษทั ฯ มีเงินทุนสําหรับการขยายการลงทุนในโครงการทีจะเกิดขึนในอนาคต
5.3 เพือเพิมอํานาจในการต่อรอง ในการสังซือยาและเวชภัณฑ์ รวมทังอุปกรณ์ทางการแพทย์
5.4 ทําให้บริษทั ฯ มีมูลค่าทางบัญชี (Book value) สูงขึนประมาณร้อยละ 27 อันจะส่งเสริมความมันคงทางการ
เงินในระยะยาวสําหรับบริษทั ฯ ต่อไป
6. ประโยชน์ ทีบริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
การเพิมทุนจะทําให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างทางการเงินทีเข้มแข็งขึน อีกทังลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึงจะส่งผลให้มี
ผลการดําเนินงานทีดีขนึ และส่งผลต่อมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯในอนาคต
นอกจากนี การเข้าลงทุนโดย RAM ซึงเป็ นโรงพยาบาลชันนํ าทีมีความมันคง และแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดกิ ส์ จะเป็ นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดีี ของบริษทั ฯ และสามารถขยายฐานการให้บริการเพิมมากขึน
7. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิมทุน
.
- ไม่ม ี –

8. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ทีคณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน ดังนี
รายการ
วันทีดําเนิ นงาน
8.1 มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2565 อนุ มตั กิ ารออกหุน้ สามัญเพิมทุนให้กบั บุคคล
26 เมษายน 2565
ในวงจํากัด การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุน้ เพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว
8.2กําหนดรายชือผู้ถอื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้
7 มิถุนายน 2565
ถือหุน้ ครังที 1/2565 (Record Date)
8.3 รวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ตาม ม.225 ของ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน
8 มิถุนายน 2565
เพือกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565
8.4 กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565
29 มิถุนายน 2565
8.5 แจ้งสารสนเทศมติทประชุ
ี
มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2565 ผ่านระบบ
สารสนเทศของ
29 มิถุนายน 2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.6 วันนํ ามติทประชุ
ี
มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ไปจดทะเบียนเพิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง ภายใน 14 วันนับตังแต่
พาณิชย์
วันทีประชุมผูถ้ อื หุน้
8.7 วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
หลังจากได้รบั อนุ ญาต
จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชือ .........................................................................
(นายอํานวย เอืออารีมติ ร)
กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม
(ประทับตราบริษทั )
ลงชือ .........................................................................
(นายสุทธิพงศ์ ตังสัจจะพจน์)
กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม

