EKH/CS/2564/028
17 กันยายน 2564

เรือง

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั
และการกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่งมาด้วย

1. สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด
(มหาชน) ครังที 1 (EKH-W1)
2. แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4)

ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 4/2564 ของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ซึง
ประชุมเมือวันที 17 กันยายน 2564 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษัท และการ
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564 โดยมีรายละเอียดทีสําคัญดังนี
1.

มีมติอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ครังที 1 (EKH-W1) จํานวนไม่
เกิน 150,000,000 หน่วย เพือจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 4 หุน้
ต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีมเี ศษทีเกิดขึนจากการคํานวณให้ปัดทิง โดยไม่คดิ มูลค่า (ศูนย์บาท)
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทีได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและมีอตั ราการใช้
สิท ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่ อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทีราคา 6.30 บาทต่ อหุ้น ทังนี ข้อมูลเบืองต้น
เกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1
ทังนี มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริห าร หรือ บุ ค คลทีได้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลียนนแปลงข้อกําหนด
เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญ ซึงรวมถึงรายละเอียด
เกียวกับการออกและการจัดสรร และการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญ การ
เข้าทํา เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง การจัดทําและยืนคําขอและเอกสาร
ต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และ/หรือ บุคคลอืนใดทีเกียวข้อง
ซึงรวมถึงการนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทังดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและสมควรเกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญ การออกและการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญดังกล่าว และการนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สาํ เร็จลุล่วงและเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด

2.

มีมติอนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 75,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
150,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่เป็ นจํานวน 375,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 750,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้
ละ 0.50 บาท

3.

มีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน

4.

มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับ
การใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญของบริษัท EKH-W1 ซึงออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้น
เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในกรณีทมีี หนุ้ เหลือเนืองจากไม่มกี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท ี
จะซือหุน้ ทีออกใหม่ บริษทั จะนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาต่อไป

5.

มีมติอนุมตั ใิ ห้กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564 ในวันอังคารที 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม ชัน 6 บริษทั เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เลขที 100/123 อาคารวรสมบัติ
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
วาระที 2 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารออกและจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท ีจะซือหุ ้นสามัญ ของบริษ ัท ครังที 1
(EKH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
วาระที 3 พิจารณาอนุ มตั ิเพิมทุน จดทะเบีย นของบริษัท จํา นวน 75,000,000 บาท จากทุน จดทะเบีย น
จํานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท
วาระที 4 พิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัท เพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (EKH-W1)
วาระที 6 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

6.

มีมติอนุ มตั กิ าํ หนดให้วนั ที 4 ตุลาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีจะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครังที 1/2564 (Record Date) และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที 5 ตุลาคม 2564

7.

มีมตี ิอนุ มตั กิ ําหนดให้วนั ที 3 พฤศจิกายน 2564 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถอื หุ้นทีจะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญของบริษัท (EKH-W1) และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวม
รายชือผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นวันที 4 พฤศจิกายน
2564 จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
(นายแพทย์อาํ นาจ เอืออารีมติ ร)
กรรมการ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (EKH-W1) ที่จดั สรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริษทั
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EKH-W1”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย

จํ า นวนหุ้ น สามัญ ที่จ ัด สรรไว้เพื่อ :
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธกี ารจัดสรร
:

ไม่เกิน 150,000,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่จะมีการปรับอัตรา
การใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สทิ ธิ

:

6.30 บาทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันทีจ่ ะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารโดยบริษัท คาดว่าจะ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิEKH-W1ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:

ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ได้ครัง้ แรก
ในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 1 ปี ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการ
ของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนวันทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุ
ครบ 1 ปี สําหรับ ระยะเวลาการใช้สทิ ธิตงั ้ แต่ ครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นไป ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดง
สิทธิ EKH-W1 จะสามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัท ได้ในทุกวันทําการสุดท้าย
ของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอายุทเ่ี หลือของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 สําหรับการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายให้ตรงกับวันครบกําหนด
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์
ให้เลื่อนเป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม ของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ เดิม 4 หุ้น ต่อ 1 หน่ วย
ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ โดยบริษัท ได้กําหนดวัน กําหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่ม ีสิท ธิได้รบั
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ใน
การคํา นวณสิท ธิข องผู้ถือ หุ้ น แต่ ล ะรายที่จ ะได้รบั การจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ
ดังกล่าว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ
ให้ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีเ่ หลือทิง้ ทัง้ จํานวน ทัง้ นี้ ภายหลังการคํานวณสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นที่จะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่มี เี ศษใบสําคัญ แสดง
สิทธิทเ่ี หลือจากการจัดสรรทัง้ หมด บริษทั จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วน
ทีเ่ หลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าทีจ่ ดั สรร
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมได้ลงตัว

ระยะเวลาการแจ้ง ความจํ า นงใน :
การใช้สทิ ธิ

ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริษัท
จะต้อ งแจ้งความจํ านงในการใช้สิท ธิระหว่า งเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อ นวันกําหนดการใช้สิท ธิแต่ละครัง้ สําหรับการใช้สิท ธิครัง้
สุดท้ายกําหนดให้มรี ะยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายเท่ากับ 15 วัน
ก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

การแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิ ธิ

:

เมื่อผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัท
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 แล้ว จะไม่สามารถเพิกถอนการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิ ธินนั ้

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษัท จะนํ าใบสําคัญ แสดงสิท ธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิดจาก
การใช้สทิ ธิ

:

บริษัทจะนํ าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อกและเสนอขาย
ใหม่ในครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

:

การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ทัง้ จํานวนจะทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิมลดลงร้อยละ 20.00 ซึ่งการคํานวณ
มีรายละเอียดดังนี้
Control Dilution =

จํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้ x 100
(จํานวนหุน้ ชําระแล้ว+จํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)
=
150,000,000 x 100
600,000,000+ 150,000,000
=
20.00%

การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
ในกรณี ท่ีม ีก ารใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ (EKH-W1) ทัง้ จํานวน
150,000,000 หน่วย จะทําให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ให้ลดลงร้อยละ
3.60 ซึง่ การคํานวณมีรายละเอียดดังนี้
Price dilution

=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

ราคาตลาดหลัง
เสนอขาย

=

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จํานวนหุน้ ชําระแล้ว)
+ (ราคาใช้สทิ ธิ x จํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)
(จํานวนหุน้ ชําระแล้ว + จํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)

=

(7.68x600,000,000) + (6.30x150,000,000)
(600,000,000 + 150,000,000)

= 7.41 บาท
Price dilution

=

7.68 – 7.41
7.68

= 3.60%

*ราคาตลาดก่อนเสนอขาย EKH-W1 คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ซ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อน
วันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษัท
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ในกรณี ท่ีม ีก ารใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ (EKH-W1) ทัง้ จํานวน
150,000,000 หน่ วย จะทําให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ลดลง
ร้อยละ 20.00 โดยกําไรสุทธิท่ใี ช้ในการคํานวณคือ กําไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ย้อนหลัง 12 เดือน (ตัง้ แต่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564) เท่ากับ
160.52 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
EPS Dilution

=

กําไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขาย - กําไรต่อหุน้ หลังเสนอขาย
กําไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขาย

กําไรต่อหุน้ ก่อน
การเสนอขาย

=

กําไรสุทธิ
(จํานวนหุน้ ชําระแล้ว)
160.52 ล้านบาท
= 0.2675 บาท
600 ล้านหุน้

กําไรต่อหุน้ หลัง
การเสนอขาย

=

=

=
EPS dilution

เหตุ ใ นการต้ อ งออกหุ้ น ใหม่ เ พื่ อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิ

=

กําไรสุทธิ
(จํานวนหุน้ ชําระแล้ว + จํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขาย
ครัง้ นี้)
160.52 ล้านบาท
= 0.2140 บาท
600 ล้านหุน้ + 150 ล้านหุน้
0.2675 – 0.2140
0.2675

= 20.00%

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทก่ี ําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีอ่ อกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ทงั ้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ของบริษัท อันเป็ นผลจาก
การรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัวไป
่
และ/หรือบุคคลใดๆ ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ท่ตี ่ํากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามัญ ของบริษัท ที่คํานวณได้ตามที่ระบุ ไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ
(3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่มี สี ทิ ธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุน้ สามัญ ได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญ แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิม
และ/หรือ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรือ บุค คลใดๆ โดยราคาสุท ธิต่อ หุ้น ของหุ้น

สามัญ ที่อ อกใหม่ เพื่อ รองรับการใช้สิท ธิในหลัก ทรัพ ย์นั น้ ตํ่ ากว่าร้อ ยละ 90
ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ทีค่ ํานวณได้ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกําหนด
สิทธิ
(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั
(5) เมื่อบริษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญ ชีใดๆ ในระหว่าง
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(6) ในกรณี ท่มี ีเหตุการณ์ ใดๆ อันจะทําให้ผู้ถือ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ EKH-W1เสีย
สิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยทีเ่ หตุการณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ
(1)-(5) ข้างต้น ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิใหม่ เพื่อไม่ให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
EKH-W1 ด้อยไปกว่าเดิม
ทัง้ นี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ และประโยชน์ ท่ีบ ริษัท
จะพึงได้รบั

เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มคี วามยืดหยุ่นทาง
การเงินสําหรับการลงทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางสําหรับ
ผู้สูงอายุ รวมทัง้ การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ
Synergy ให้กบั บริษัทและเพื่อสํารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมี
การใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1

ประโยชน์ทผ่ี ูถ้ อื หุน้ จะพึงได้รบั จาก
การเพิม่ ทุน

บริษทั จะมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งมากขึน้ มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่มากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการ
สร้างรายได้และผลกําไรของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์ จาก
การที่บริษัทสามารถนํ าเงินที่ได้รบั ไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคตตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ EKH-W1 ในครัง้ นี้

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอํ านาจพิจารณากํ าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรและการใช้สทิ ธิแปลง
สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทําเจรจาตกลงและลงนามใน
เอกสารและสัญ ญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทํ าและยื่นคํ าขอและเอกสารต่ างๆ ต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลอื่นใดที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย รวมทัง้ ดํ าเนิ นการใดๆ อันจํ าเป็ นและสมควรเกี่ยวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สามัญดังกล่าวและการนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สาํ เร็จลุล่วงและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด

สิ งทีส่งมาด้วย 2

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ มทุน
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
วันที 17 กันยายน 2564

ข้าพเจ้า บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที 4/2564 เมือวันที
17 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังต่อไปนี
1. การเพิ มทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 300,000,000 บาท เป็ น 375,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 75,000,000 บาท โดยเป็ นการ
เพิมทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จํานวนหุ้น
150,000,000
-

มูลค่าทีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.50
-

รวม
(บาท)
75,000,000
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้จดั สรรหุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ
หมายเหตุ
(เดิ ม : ใหม่)
(บาทต่อหุ้น)
และชําระเงิ นค่าหุ้น
เพือรองรับการใช้
ไม่เกิน
4 หุน้ สามัญเดิม - EKH-W1 จะจัดสรร บริษทั จะกําหนดวันออก
โปรดดู
สิทธิของใบสําคัญ
150,000,000 ต่อ 1 ใบสําคัญ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมโดย และจัดสรร EKH-W1
รายละเอียด
แสดงสิทธิทจะซื
ี อ
หุน้
แสดงสิทธิ
ไม่คดิ มูลค่า (ศูนย์
ภายหลังจากทีประชุมผู้ ในสิงทีส่งมา
หุน้ สามัญของบริษทั
EKH-W1
บาท)
ถือหุน้ มีมติอนุมตั กิ าร
ด้วย 1
ครังที 1 (EKH-W1)
- EKH-W1 จํานวน 1 เพิมทุนและการออกและ
ทีจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
หน่ วย สามารถใช้
จัดสรร EKH-W1 แล้ว
หุน้ เดิมตามสัดส่วน
สิทธิซอหุ
ื น้ สามัญของ และจะประกาศ ให้ทราบ
การถือหุน้
บริษทั ได้ 1 หุน้ โดยมี ผ่านระบบเผยแพร่
ราคาใช้สทิ ธิเท่ากับ
สารสนเทศของตลาด
6.30 บาทต่อหุน้
หลักทรัพย์ต่อไป

-22.2 การดําเนิ นการของบริษทั กรณี ทีมีเศษของหุ้น
(ก) ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิทไม่
ี เต็มจํานวน 1 หน่ วย จากการ
คํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเหลือทิงทังจํานวน
(ข) ในการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั ตามอัตราการใช้สทิ ธิทระบุ
ี ไว้ตามเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
หากมีเศษของหุน้ ไม่เต็มจํานวน 1 หุน้ บริษทั จะดําเนินการปั ดเศษหุน้ นันทิงทังจํานวน
3. กําหนดวันประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิ การเพิ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2564 ในวันที 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอด
จากห้องประชุม ชัน 6 บริษทั เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เลขที 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที
4 ตุลาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1. บริษัทจะดําเนิ นการยืนขอจดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษทั ตลอดจนการแก้ไข
เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2. บริษทั จะดําเนิ นการขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้น
สามัญทีออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (EKH-W1) และหุ้นสามัญทีออกใหม่ทีเกิดจากการใช้สทิ ธิตาม
EKH-W1 เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที เพิม
5.1. เพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจัี ดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (EKH-W1)
5.2. เป็ นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มคี วามยืดหยุ่นทางการเงินสําหรับการลงทุน
ในอนาคต เช่น การลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางสําหรับผูส้ ูงอายุ รวมทังการลงทุนในธุรกิจทีเกียวข้องกับ
สุขภาพ ซึงจะสร้างมูลค่าเพิมหรือ Synergy ให้กบั บริษทั และเพือสํารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษทั เมือมีการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
6. ประโยชน์ ทีบริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มคี วามยืดหยุน่ ทางการเงิน และเพิมสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
7. ประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
ในกรณีทมีี การใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพือใช้ใน
การประกอบธุรกิจและการลงทุนทีมากขึน ซึงจะช่วยเพิมขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกําไรของบริษทั อันจะส่งผล
ให้มลู ค่ารวมของกิจการของบริษทั เพิมสูงขึน รวมถึงศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลทีสูงขึนด้วย
โดยในปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษทั อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายทีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึนอยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความจําเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ) ทังนี ผูถ้ ือ
หุ้น ทีได้รบั การจัดสรรใบสํา คัญ แสดงสิท ธิและใช้สิท ธิในการซือหุ้นแล้ว จะได้รบั สิท ธิเท่าเทียมกับผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัท ทุ ก
ประการ อาทิ สิทธิได้รบั เงินปั นผลตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิอกเสียงในทีประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นต้น

-38. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิมทุน
ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้
ของบริษทั ตามรายละเอียดในสิงทีส่งมาด้วย 1
9. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ทีคณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
ลําดับ
1
2
3
4
5

ขันตอนการดําเนิ นการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2564
วันทีกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครังที 1/2564
วันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้น ครังที 1/2564
วันจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั กับกระทรวงพาณิชย์
วันทีกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสทิ ธิในการได้รบั การจัดสรร EKH-W1

วัน เดือน ปี
17 กันยายน 2564
4 ตุลาคม 2564
26 ตุลาคม 2564
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้
3 พฤศจิกายน 2564

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

