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EKH/CS/2566/008 

 

       27  กุมภาพนัธ ์ 2566 

 

เรอืง การจ่ายเงนิปันผล การปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิและกําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 (แก้ไข F53-4) 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

สงิทสี่งมาดว้ย 1. แบบรายงานการเพมิทุน (F53-4) 

 

ดว้ยการประชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอกชยัการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครงัท ี1/2566 เมอืวนัจนัทรท์ ี27 

กุมภาพนัธ ์2566 ไดม้มีตทิปีระชุมดงัต่อไปนี 

 

1. อนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2565 

 

2. มมีตเิหน็ชอบการจดัสรรกําไรเบ็ดเสรจ็สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2565 ในส่วนทเีสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรา

รอ้ยละ 20 เพอืเป็นเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายเพมิขนึอกีจาํนวน 3,499,978 บาท  

 

3. มมีตเิหน็ชอบการจดัสรรกําไรเบด็เสรจ็สําหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี 2565 ในส่วนทเีสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 

20 เพอืจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และจา่ยเป็นเงนิสดปันผล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. ปันผลเป็นหุน้สามญัเพมิทุน ในอตัรา 40 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นการจา่ยปันผลในอตัรา 0.0125 บาทต่อ

หุน้ ในกรณีทผีูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ย

เป็นหุน้ปันผลในอตัรา 0.0125 บาทต่อหุน้ 

2. ปันผลเป็นเงนิสด ในอตัรา 0.3200 บาทต่อหุน้ 

3. รวมเป็นเงนิปันผลทงัสนิ 0.3325 บาทต่อหุน้ 

 

4. มมีตเิหน็ชอบการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี1 (EKH-W1) เนืองจากบรษิทัฯ มกีาร

จา่ยหุน้ปันผล โดยมรีายละเอยีดของการปรบัสทิธฯิ ดงันี 

  เดมิ ปรบัเป็น 

ราคาใช้สทิธ ิ 6.058 บาทต่อหุน้ 5.910 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยต่อ 1.040 หุน้สามญั 1 หน่วยต่อ 1.066 หุน้สามญั 

จาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 139,523,679 หน่วย 139,523,679 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัจดทะเบยีนเพอืรองรบัการปรบัสทิธ ิ 145,104,626 หุน้ 148,732,241 หุน้ 

โดยเพมิหุน้สามญัจดทะเบยีนเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืซอืหุน้สามญัอกีจาํนวน 3,627,615 หุน้ 

ดงันนั หุน้สามญัจดทะเบยีนเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืซอืหุน้สามญัจะเพมิขนึจากเดมิจาํนวน 

145,104,626 หุน้ เป็น 148,732,241 หุน้ 

 

5. มมีตเิหน็ชอบเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวนทเีพยีงพอเพอืรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลและ

เพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี1 (EKH-W1) มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท 
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6. มมีตเิหน็ชอบการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัเพอืรองรบัการจา่ยหุน้ปันผลและเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิอง

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิพอืซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี1 (EKH-W1) 

 

โดยกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัท ี 8 พฤษภาคม 2566 และกําหนดจา่ยเงนิปันผลใน

วนัท ี19 พฤษภาคม 2566 

 

7. อนุมตักิารกําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจาํปี 2566 ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ในวนัองัคารท ี25 เมษายน 2566 

เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดจากหอ้งประชุม ชนั 6 บรษิทั เอกชยั อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั เลขท ี100/123 อาคารวรสมบตัิ

พลาซ่า ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุม

ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัท ี14 มนีาคม 2566 และวนัทไีม่ไดร้บัสทิธเิขา้รว่มประชุม (XM) คอืวนัท ี13 มนีาคม 2566 โดยมี

ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566 ดงันี 

วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565  

 ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565 และใหนํ้าเสนอ

ต่อผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาต่อไป  

 

วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2565 

 ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรทราบการดาํเนินงานของบรษิทัรอบปี 2565 และใหนํ้าเสนอต่อผูถ้อืหุน้

เพอืรบัทราบต่อไป  

 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2565 

 ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี 31 ธนัวาคม 2565 

ซงึผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี และใหนํ้าเสนอต่อผูถ้อืหุ้นเพอืพจิารณา

ต่อไป 

 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรเบด็เสรจ็ประจาํปี 2565 และจา่ยปันผล  

 ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตัจิดัสรรเงนิกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2565 

ในส่วนทเีสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ไปเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวน 3,499,978 บาท และอนุมตักิารจา่ยปันผลประจาํปีสาํหรบัผล

การดาํเนินงานประจําปี 2565 ในส่วนทเีสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 

20 โดยจา่ยจากกําไรเบ็ดเสรจ็หลงัหกัเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายแลว้ในรูปหุ้น

สามญัจาํนวน 16,872,373 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ของบรษิทัในอตัรา 40 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูคา่ทงัสนิไมเ่กนิ 

8,436,186.50 บาท หรอืคดิเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 0.0125 บาทต่อหุน้ ใน

กรณีทผีูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแล้วใหจ้า่ยปันผล

เป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 0.0125 บาทต่อหุน้ รวมทงัจ่ายปัน

ผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.3200 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 

215,966,379 บาท รวมเป็นการจา่ยปันผลทงัในรูปแบบของหุน้ปันผลและ 

  เงนิสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.3325 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิรวมทงัสนิไมเ่กนิ 

224,402,566 บาท และใหนํ้าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาต่อไป 
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วาระท ี5 พจิารณาอนุมตักิารปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท ี1 (EKH-W1) 

  ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั  

   ครงัท ี1 (EKH-W1) และใหนํ้าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาต่อไป 

 โดยมรีายละเอยีดของการปรบัสทิธฯิ ดงันี 

  เดมิ ปรบัเป็น 

ราคาใช้สทิธ ิ 6.058 บาทต่อหุน้ 5.910 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยต่อ 1.040 หุน้สามญั 1 หน่วยต่อ 1.066 หุน้สามญั 

จาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 139,523,679 หน่วย 139,523,679 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัจดทะเบยีนเพอืรองรบัการปรบัสทิธ ิ 145,104,626 หุน้ 148,732,241 หุน้ 

โดยเพมิหุน้สามญัจดทะเบยีนเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืซอืหุน้สามญัอกีจาํนวน 3,627,615 หุน้ 

ดงันนั หุ้นสามญัจดทะเบยีนเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืซอืหุน้สามญัจะเพมิขนึจากเดมิจํานวน 

145,104,626 หุน้ เป็น 148,732,241 หุน้ 

 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมตักิารเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพอืรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพอืรองรบัการปรบัสทิธิ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท ี1 (EKH-W1) 

 ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพอืรองรบัการจา่ยหุ้นปันผล 

และเพอืรองรบัการปรบัสทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท1ี 

(EKH-W1) จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 409,999,780.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบยีนใหมจ่ํานวน 420,249,774.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 

20,499,988 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และใหนํ้าเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาต่อไป 

 

วาระท ี7 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรแก้ไขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

  ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ เพมิทุนจดทะเบยีนเป็น 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน 409,999,780.50 บาท 

(สรีอ้ยเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมนืเกา้พนั

เจด็รอ้ยแปดสบิบาทหา้สบิสตางค)์ 

420,249,774.50 บาท 

(สรีอ้ยยสีบิลา้นสองแสนสหีมนืเกา้พนั

เจด็รอ้ยเจด็สบิสบีาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  819,999,561 หุน้ 

(แปดรอ้ยสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมนื

เกา้พนัหา้รอ้ยหกสบิเอด็หุน้) 

840,499,549 หุน้ 

(แปดรอ้ยสสีบิลา้นสแีสนเกา้หมนืเกา้

พนัหา้รอ้ยสสีบิเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (ศูนยจ์ดุหา้ศูนย)์ 0.50 บาท (ศูนยจ์ดุหา้ศูนย)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น 

- หุน้สามญั 

 

 

819,999,561 หุน้ 

(แปดรอ้ยสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมนื

เกา้พนัหา้รอ้ยหกสบิเอด็หุน้) 

 

840,499,549 หุน้ 

(แปดรอ้ยสสีบิลา้นสแีสนเกา้หมนืเกา้

พนัหา้รอ้ยสสีบิเกา้หุน้) 

 - หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ - หุน้ 
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วารท ี8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพอืรองรบัการจา่ยหุน้ปันผล และการ

ปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท ี1 (EKH-W1) 

  ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 16,872,373 

หุ้น เพือรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล และจํานวน 3,627,615 หุ้น เพอืรองรบัการ

ปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทัครงัท ี1 (EKH-W1) เป็น

จํานวนรวม 20,499,988 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และใหนํ้าเสนอที

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาต่อไป  

 

วาระท ี9 พจิารณาอนุมตัเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทดีาํรงตําแหน่งครบตามวาระ 

  ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตัเิลอืกตงั 

1. นายอํานวย เออือารมีติร 

2. นางอรสา ตงัสจัจะพจน์ 

3. นายวลัลภ โพธเิพยีรทอง 

4. นายเมธา วนดลิก 

กรรมการทดีํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ

หนึงตามทคีณะกรรมการเสนอ และใหนํ้าเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาต่อไป 

 

วาระท ี10 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2566 

   คา่เบยีประชุม 

   (หน่วย : บาท) 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ

บรษิทั  

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการ

บรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการ

บรหิาร  

ประธานกรรมการ 44,000 27,000 20,000 20,000 17,000 

รองประธาน - - - - 17,000 

กรรมการ 22,000 22,000 15,000 15,000 12,000 

เลขานุการ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย

ประจาํปี 2566 และใหนํ้าเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาต่อไป 

 

วาระท ี11 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2566 

  ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรอนุมตัแิต่งตงั 

1. นายเตมิพงษ ์ โอปนพนัธุ ์ เลขทะเบยีน 4501 และ/หรอื 

2. นายวรพจน์ อํานวยพาณชิย ์ เลขทะเบยีน 4640  และ/หรอื 

3. นางสาวโกสมุภ ์ ชะเอม เลขทะเบยีน 6011 และ/หรอื 

4. นางสาวสุเมษา ตงัอยูสุ่ข เลขทะเบยีน 7627 

แหง่บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2566 โดยมี

คา่ตอบแทนเฉพาะบรษิทัไมเ่กนิ 1,675,000 บาท และมคี่าตอบแทนบรษิทัยอ่ย

ไมเ่กนิ 360,000 บาท รวมเป็นคา่ตอบแทนของบรษิทัและบรษิทัย่อยไมเ่กนิ 

2,035,000 บาท 



 

หนา้ 5 / 5 

 วาระท ี12 พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถ้าม)ี  

 

 จงึเรยีนมาเพอืโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั เอกชยัการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 (นายแพทยอ์ํานาจ  เออือารมีติร) 

 กรรมการและผูอํ้านวยการโรงพยาบาล 
 
นางสาวภทัรา  เลศิปัญญาพล 
เลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท:์ 034-417999 ต่อ   
อเีมล:์ pattra.le@ekachaihospital.com 



 (F53-4)       สิงทีส่งมาด้วย 1 

แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษทั เอกชยัการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

วนัที  27  กมุภาพนัธ ์ 2566 

 

ขา้พเจา้ บรษิทั เอกชยัการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครงัท ี1/2566 เมอืวนัท ี27 

กุมภาพนัธ ์2566 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถงึ 15.00 น. เกยีวกบัการเพมิทุนและจดัสรรหุน้เพมิทุนดงัต่อไปนี 

 

1. การเพิมทุน 

  ทปีระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิห้เพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 409,999,780.50 บาท เป็น 420,249,774.50 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพมิทุนจํานวน 20,499,988 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้0.50 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 10,249,994.00 บาท 

เพอืรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 16,872,373 หุ้น และเพอืรองรบัการปรบัสทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซือหุ้นสามญัของ

บรษิทัครงัท ี1 (EKH-W1) จาํนวน 3,627,615 หุน้ โดยเป็นการเพมิทุนในลกัษณะดงันี 

 

การเพิมทุน ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น 

 

มลูค่าทีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน หุน้สามญั 20,499,988  0.50 10,249,994.00  

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  แบบมอบอํานาจทวัไป (General 

Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

         หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 

2.  การจดัสรรหุ้นเพิมทุน  

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ    

และชาํระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพอืรองรบัการปรบั

สทิธใิบสาํคญัแสดง

สทิธทิจีะซอืหุน้

สามญัของบรษิทั 

ครงัท ี1 (EKH-W1) 

ไมเ่กนิ 

3,627,615 

หุน้ 

- EKH-W1 จาํนวน 1 

หน่วย สามารถใช้สทิธิ

ซอืหุน้สามญัของ

บรษิทัได ้1.066 หุน้ 

โดยมรีาคาใชส้ทิธิ

เท่ากบั  

5.910 บาทต่อหุน้ 

ใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัของ

บรษิทัเดอืนพฤษภาคม 

และเดอืนพฤศจกิายน 

โดยใช้สทิธคิรงัแรกวนัท ี

14 พฤศจกิายน 2564  

และครงัสุดทา้ยวนัท ี 

14 พฤศจกิายน 2567 

ปรบัสทิธิ

ใบสาํคญัแสดง

สทิธทิจีะซอื

หุน้สามญัของ

บรษิทั ครงัท ี1 

(EKH-W1) 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 16,872,373  40 : 1 - เพอืรองรบัการ 

จา่ยหุน้ปันผล 

หุน้ปันผล 

   



 - -

3.   กาํหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพือขออนุมติัการเพิมทุนและจดัสรรหุ้นเพิมทุน 

 กําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประชุมปี 2566 ในวนัท ี25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดจากหอ้งประชุม 

ชนั 6 บรษิทั เอกชยั อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั เลขท ี 100/123 อาคารวรสมบตั ิ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุ้น (Record Date) ในวนัท ี14 มนีาคม 2566 

 

4.   การขออนุญาตเพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกยีวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี      

4.1. บรษิทัจะดาํเนินการยนืขอจดทะเบยีนการเพมิทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้วของบรษิทั ตลอดจนการแก้ไขเพมิเติม

หนงัสอืบรคิณห์สนธติ่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2. บรษิทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพอืนําหุน้สามญัเพมิทุนเขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม 

 5.1.  เพอืรองรบัการปรบัสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิจีดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (EKH-W1)  

 5.2.  เพอืจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายเดมิ 

 

6.  ประโยชน์ทีบริษทัจะพงึได้รบัจากการเพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพิมทุน 

 เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและใหม้คีวามยดืหยุ่นทางการเงนิ และเพมิสภาพคล่องของเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั 

 

7.  ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพิมทุน 

 7.1  ในกรณีทมีกีารใช้สทิธซิอืหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะมสีภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวยีนเพอืใช้

ในการประกอบธุรกิจและการลงทุนทมีากขนึ ซงึจะช่วยเพมิขดีความสามารถในการสร้างรายได้และผลกําไร

ของบรษิทั อนัจะส่งผลให้มูลค่ารวมของกิจการของบรษิทัเพมิสูงขนึ รวมถึงศกัยภาพในการจ่ายเงนิปันผลที

สงูขนึดว้ย  

 7.2  เพอืเป็นผลตอบแทนการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 

8.  รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสาํหรบัผู้ถือหุ้นเพอืใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพิมทุน/จดัสรรหุ้น

เพิมทุน 

- ไมม่ ี– 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพิมทุน 

ลาํดบั ขนัตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2566 27 กุมภาพนัธ ์2566 

2 วนัทกีําหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทมีสีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจําปี 2566  

14 มนีาคม 2566 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 25  เมษายน 2566 

4 วนัจดทะเบียนเพมิทุนจดทะเบยีน และแกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 

5 วนัทกีําหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล  8 พฤษภาคม 2566 

 



 - -

บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

        ลงชอื ......................................................................... 

(นายอํานวย เออือารมีติร) 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

(ประทบัตราบรษิทั) 

 

     ลงชอื ......................................................................... 

(นายสทุธพิงศ ์ตงัสจัจะพจน์) 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

 

 


