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        วันที่ 9 เมษายน 2561  
 
 

สารสนเทศของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

  
ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 

8/2561 เมือ่วันที่ 5 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 เพ่ือ 
- พิจารณาอนุมัติเรื่องการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 228,062,767.05 บาท จาก
เดิม 1,597,429,865.55 บาท เป็นจ านวน 1,369,367,098.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย
จ านวน 3,040,836,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาท   
- พิจารณาเรื่องการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,369,367,098.50 บาท เป็น 
2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 
0.075 บาท โดยเป็นการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement, PP) ทั้งหมด โดยเสนอให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ราคาเสนอขาย  

(บาท/หุ้น) 

ยอดเงินรวม 

(บาท) 

1 นายวิชัย ทองแตง 7,308,289,826 0.040  292,331,593.04 

2 ดร.ชาครติ ศึกษากิจ 4,000,000,000 0.040 160,000,000.00 

3 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 2,400,000,000 0.040 96,000,000.00 

4 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 1,600,000,000 0.040 64,000,000.00 

5 นายเกรียงไกร ฏริะวณิชย์กุล 800,000,000 0.040 32,000,000.00 

 รวมท้ังสิ้น  16,108,289,826   0.040 644,331,593.04  

บริษัท ขอแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด
ดังต่อไปนี้:  
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1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 

จ านวนไม่เกิน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 

บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของหุ้นสามัญที่ช าระแล้วของบริษัท

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน

วงจ ากัด และคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดภายใน

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ภายหลังจากท่ีการด าเนินการตาม

เงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้เป็นผลส าเร จ 

1. บริษัทได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เพ่ิมทุนจด

ทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด

ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออก

และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 

ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอ

ขาย 

: นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 5 ราย ทีไ่ม่เป็นบุคคล

ที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท  

วิธีการเสนอขายและการจัดสรร : การก าหนดรายละเอียดในการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด ทั้ง 5 ราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจ านวน

หุ้น ราคา และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง มาจากการเจรจาตกลงกันของ

คู่สัญญา โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดได้ 

ก ต่อเมื่อ 

1. บริษัทได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เพ่ิมทุนจด

ทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด

ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2. บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 

วิธีการก าหนดราคาเสนอขาย 

และราคาตลาด 

: การก าหนดราคาขายใช้วิธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที่ผู้ถือหุ้น

มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไว้ชัดเจนในราคา 

0.040 บาท ต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตาม

ตามประกาศคณะกรรมการการกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง

การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล

ในวงจ ากัด (ราคาตลาดเท่ากับ 0.040 บาท ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ย

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 ทั้งนี้ในระหว่าง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 หุ้นของบริษัทถูกขึ้น

เครื่องหมาย SP เป็นเวลา 13 วันท าการซื้อขาย เนื่องส่งงบการเงิน

ล่าช้า บริษัทจึงได้ค านวณย้อนไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

เพ่ือให้ครบ 15 วันท าการซื้อขาย) 

2. ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขาย 

1) นายวิชัย ทองแตง 

 สัญชาติ    : ไทย 

 ที่อยู่    : 418 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทย 

      เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 อาชีพ    : นักธุรกิจ 

 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  : ประธานกรรมการ บริษัท ไทรทอง พร อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

     ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ แอสเซท จ ากัด (มหาชน) 

      ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากัด 

      ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากัด  

      ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากัด 

      ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จ ากัด (มหาชน) 

      ประธานกรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จ ากัด 

      ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

      ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จ ากัด  

 ประสบการณ์ท างาน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเซท จ ากัด (มหาชน) 
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      ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

      ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จ ากัด 

      ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

      ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จ ากัด  

      รองประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) 

      ประธานกรรมการ บริษัท เฮลท์ เน ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 

2) ดร.ชาคริต ศึกษากิจ 

 สัญชาติ   : ไทย 

 ที่อยู่    : 1 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น 

      เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 อาชีพ    : นักธุรกิจ 

 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  : กรรมการผู้จัดการและ 

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 ประสบการณ์ท างาน : คณะท างานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

     คณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาให้ประเทศ 

     ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้านการรักษาพยาบาล 

      ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา  

   สภาผู้แทนราษฎร 

     เลขานุการ ประจ าคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา 

      สภาผู้แทนราษฎร 

 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 

3) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

 สัญชาติ    : ไทย 

 ที่อยู่    : 383/1 ถ. สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 อาชีพ    : นักธุรกิจ 

 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท นิวไวเต ก จ ากัด 
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    กรรมการบริหาร บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จ ากัด 

    กรรมการบริหาร บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก ตติ้ง จ ากัด  

    กรรมการบริหาร บริษัท มิลค์พลัส จ ากัด 

       กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จ ากัด 

      กรรมาการบริหาร บริษัท บางกอกบายน์ดิ้ง จ ากัด 

 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 

 

4) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

 สัญชาติ    : ไทย 

ที่อยู่    : 3611 ซ. โยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  

     กรุงเทพมหานคร 

 อาชีพ    : นักธุรกิจ 

  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

      บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชชการ จ ากัด (มหาชน) 

      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ศรีราชา ฮาร์เบอร์ 

      กรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) 

  ประสบการณ์ท างาน : อธิบดีกรมศุลกากร 

      รองปลัดกระทรวง การคลัง 

      ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

      รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

      ประธานกรรมการ บริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

      รองประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

      รองประธาน บริษัท ท่าอาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

      รองประธาน บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) 

      กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานกฤษฎีกา 

      กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภาา 

 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 
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5) นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล 

 สัญชาติ    : ไทย 

 ที่อยู่    : 466/267 หมู่บ้านพร้อมพัฒน์ 1 ถ.ปัญญาอินทรา  

      แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10520 

 อาชีพ    : นักธุรกิจ 

           ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  : กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ นเตอร์ จ ากัด    

     กรรมการบริหาร บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด   

     กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีซีซี เอ มดีเอ กซ์ จ ากัด  

     กรรมการบริหาร บริษัท ลามูร์ ทราแวล จ ากัด    

     กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอณูพันธุศาสตร์ จ ากัด   

     กรรมการบริหาร บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด   
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรพพิดี้ จ ากัด   

ประสบการณ์ท างาน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยีน ซีสเต มส์ จ ากัด    

    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ากัด     

 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 

ทั้งนี้นักลงทุนทั้ง 5 รายไม่มีความเก่ียวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และการเข้าซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจเฉพาะบุคคล รวมทั้งการท าสัญญาการซื้อขายหุ้นเป็นสัญญาที่

แยกจากกัน และไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยนักลงทุนทั้ง 5 รายมิได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันในการถือหุ้น

ของบริษัท ดังนั้นนักลงทุนดังกล่าวจึงมิได้ร่วมกันกระท าในการที่ต้องถูกนับรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน (Acting In 

Concert) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ นอกจากนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในครั้งนี้ไม่

มีนักลงทุนรายได้ที่จะมีสัดส่วนการถือหุ้น (หลังเพ่ิมทุน) มากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น

นักลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer)  

3. ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจ ากัด 

บริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจ ากัดท่ีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ในครั้งนี้ 

4. วิธีการก าหนดราคา และราคาตลาด 

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดเท่ากับ 0.04 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็น

ราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วงระหว่าง 15 วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขาย

หุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจ ากัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.04 บาท (เป็นราคา

ถัวเฉลี่ยระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 

2561 หุ้นของบริษัทได้มีการถูก SP จ านวน 13 วันท าการซื้อขาย เนื่องส่งงบการเงินล่าช้า บริษัทจึงได้ค านวณ

ย้อนไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้ครบ 15 วันท าการซื้อขาย) 

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจากฐานะทางการเงิน

ของบริษัท ราคาตลาดในปัจจุบัน และผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน

วงจ ากัด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวถือเป็นราคาตลาด ซึ่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา 

(Price Dilution) ทั้งนี้การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจ ากัดในครั้งนี้จะส่งผลต่อสิทธิในการออกเสียง (Control 

Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) อย่างไรก ดีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคล

ในวงจ ากัดในครั้งนี้มีความจ าเป็นเร่งด่วนเนื่องจากปัจจุบันส่วนของผู้ถือบริษัทเท่ากับ 131.42 ล้านบาท ซึ่งหาก

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่ ากว่า 0 จะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ อันเป็นผลมาจากการขาดทุนจากการด าเนินงาน การตั้งส ารองจากการด้อยค่าเงินลงทุนและ

สินทรัพย์ ทั้งนี้ปี 2559-2560 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ (614.45) ล้านบาท และ (1,163.11) ล้านบาท 

ตามล าดับ ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

เท่ากับ 131.42 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเท่ากับ (95.56) 

ล้านบาท 

วิธีการประเมินราคาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

1 วิธีมูลค่าทางบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 0.01 บาทต่อหุ้น 

2 วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั 7-15 วันท าการก่อนที่จะมีมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561)1/ 

0.040 - 0.040 บาทต่อหุ้น 

3 ราคาที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด 0.040 บาทต่อหุ้น 

หมายเหต ุ1/  ทั้งนี้ในระหว่างวันท่ีระหว่างวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 หุ้นของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เป็น
เวลา 13 วันท าการซื้อขาย เนื่องจากส่งงบการเงินล่าช้า บริษัทจึงไดค้ านวณย้อนไปจนถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้
ครบ 15 วันท าการซื้อขาย 

ทั้งนี้สาเหตุที่บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนในครั้งนี้  เนื่องจาก

บริษัทเห นว่าการที่จะออกหุ้นเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จะเป็นการเพ่ิมภาระกับผู้ถือหุ้นเดิม 

และการที่บริษัทจะระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้นั้นมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากการเพ่ิมทุน RO 
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ก่อนหน้านี้ไม่ประสบความส าเร จ โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพียงร้อยละ 50.41 

นอกจากนี ้ราคาที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวงจ ากัดในครั้งเป็นราคาตลาดดังนั้นผู้ถือหุ้นเดิมสามารถ

ซื้อหุ้นของบริษัทได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ทั้งนีต้ามท่ีบริษัทได้เจรจากับกลุ่มนักลงทุนโดยภายหลังจากท่ีบริษัทไดจ้ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กลุ่มนัก

ลงทุนดังกล่าวเสร จสิ้น กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถ และเครือข่ายธุรกิจของตนเอง

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพ่ือสนับสนุนและเอ้ือประโยชน์ในการด าเนินการธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ

จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจเสริมความงาม ดังนั้นการเข้ามาลงทุนในบริษัทของนักลงทุนกลุ่มนี้จะ

สามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต 

5. วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวงจ ากัดให้แก่กลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้จ านวน 16,108,289,826 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 0.04 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน และเป็นการเสนอขายที่

ราคาตลาด โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ตามประกาศคณะกรรมการ

กากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง 

6. เงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่กลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทุกรายตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ด้วยความสมัครใจ  (Voluntary Lock-up)  นับตั้งแต่วันที่

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการตกลงไว้ในบันทึกข้อตกลงระหว่าง

นักลงทุนทุกรายกับบริษัท 

7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  

การเพ่ิมทุนครั้งนี้เพ่ือการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยทั้งหมดอย่างเป็นระบบ

ด้วยการสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์จากกลุ่มนักลงทุนใหม่ ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

และเป็นผู้ประสบความส าเร จในธุรกิจดังกล่าวมาแล้ว โดยยังคงมุ่งหวังเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทเป็นหลักคือ ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจที่

เกี่ยวกับความงาม โดยมีแผนใช้เงินดังต่อไปนี้ 
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7.1. ธุรกิจเครื่องมือแพทย์: บริษัทมีแผนจะเพ่ิมสินค้าใหม่และขยายการเติบโตจากตัวแทน

จ าหน่ายไปสู่การผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการ โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเพ่ือเสริม

สภาพคล่อง และขยายธุรกิจในส่วนนี้ประมาณ 200 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนจะใช้เงิน

ลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ภายในไตรมาสที ่3 ของปี 2561 เป็นต้นไป 

7.2. ธุรกิจความงาม: บริษัทมีแผนสู่ธุรกิจสถาบันความงามอย่างครบวงจรเต มรูปแบบ ได้แก่ การ

ท าโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม การสร้างสาขาแบบ one stop shop การปรับปรุงสาขา

ให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค การเพ่ิมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสินค้าใหม่ๆ การขยายสาขา

ในระบบ Franchise ให้ครอบคลุมในกลุ่มตลาดเป้าหมายมากขึ้น โดยคาดว่าต้องใช้เงินลงทุน

และเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้ ประมาณ 444 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนในส่วนนี้

ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็นต้นไป 

 อย่างไรก ตาม แผนธุรกิจตามข้อ 7.1 และ 7.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลังการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนบริษัทแล้วเสร จจะต้องมีการก าหนดแนวทางการบริหารในรายละเอียดร่วมกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ด้วย 

8. ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บริษัทคาดว่าเงินเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะเพียงพอส าหรับการบริหารธุรกิจเครื่องมือแพทย์ตามแผนธุรกิจใน

ข้อ 7.1 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั้งการเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาฐานะทาง

การเงินส่วนของผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงมิให้บริษัทมีสถานะซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุถูก

เพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตามเกณฑ์ด ารงสถานะของบริษัท

จดทะเบียน รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงจากการถูกพิจารณาขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) กรณีส่วนของผู้ถือ

หุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องมาตรการด าเนินการกรณีบริษัท

จดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อฐานะทางการเงินและการด าเนินธุรกิจ พ.ศ. 2561 

ส าหรับธุรกิจความงามตามแผนธุรกิจในข้อ 7.2 นั้น อาจจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจความงาม

ร่วมกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วเสร จ  

9. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

9.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในตลาดเครื่องมือแพทย์: เนื่องจากธุรกิจเครื่องมือแพทย์เริ่มมี
การแข่งขันสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการที่คู่แข่งเพ่ิมขึ้นในตลาดอาจส่งผลให้ก าไรที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีความไม่แน่นอน อย่างไรก ดีกลุ่มนักลงทุนที่จะเข้า
มาซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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กับโรงพยาบาล ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าจะสามารถท าก าไรจากธุรกิจเครื่องมือแพทย์ได้ตาม
เป้าหมาย 

9.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจความงาม: เนื่องจากธุรกิจความงามเป็นธุรกิจที่มีการ
แข่งขันรุนแรง โดยพฤติกรรมผู้บริโภคอยากเห นผลลัพธ์อย่างรวดเร ว ดังนั้นการใช้บริการ
รักษาผิวพรรณอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ซ่ึงกลุ่มนักลงทุนใหม่ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์โดยตรงในการบริหารจัดการและท าธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปรับปรุงธุรกิจความงาม รวมถึงโรงพยาบาล
ศัลยกรรมความงามจะสามารถท าก าไรจากธุรกิจความงามได้ตามเป้าหมาย 

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข งแกร่งทางด้านการเงินของ

บริษัท เพ่ือให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินงานรวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจ

การแพทย์และธุรกิจความงาม นอกจากนี้นักลงทุนใหม่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจปัจจุบัน ให้มีโอกาสเติบโตขยายต่อไปในอนาคต 

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

11.1 ช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น เป็นที่น่าเชื่อถือต่อ คู่ค้า และ ผู้ถือหุ้น  

11.2 ลดความเสี่ยงจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจะต่ ากว่าศูนย์   

11.3 บริษัทมีเงินที่จะปรับปรุงพัฒนา และขยายธุรกิจ เพ่ือสร้างผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน ส่งผลดี
ต่อมูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลใน
อนาคตหากบริษัทมีผลก าไร 
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12. โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจ ากัด 

 
13. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

ผลต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด เช่น การลดลงของราคาตลาดของ

หุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วน

แบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

13.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

=   
 

  =   
 

=          ร้อยละ 0.00 
หมายเหตุ: *ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยเป็นราคาที่ค านวณระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 

– 4 เมษายน 2561 (ทั้งนีใ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 หุ้นของบริษัทได้มีการ

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจ ากัด โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในวงจ ากัด 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3/4/2561 จ านวนหุ้น ร้อยละ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายศุภชยั วัฒนาสุวิสุทธิ ์ 1,175,283,733  7.30% นายวิชยั ทองแตง 7,308,289,826  22.68% 

2 นายโกศล วรฤทธินภา 1,033,333,333  6.41% นายชาคริต ศึกษากิจ 4,000,000,000  12.42% 

3 นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์ 794,362,587  4.93% นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 2,400,000,000  7.45% 

4 นายจกัรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย ์ 696,420,000  4.32% นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 1,600,000,000  4.97% 

5 นายณัฐพล จุฬางกูร 396,284,800  2.46% นายศุภชยั วัฒนาสุวิสุทธิ ์ 1,175,283,733  3.65% 

6 นายจกัรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย ์ 357,371,800  2.22% นายโกศล วรฤทธินภา 1,033,333,333  3.21% 

7 นายพุฒิเมศ วรฤทธินภา 271,910,666  1.69% นายเกรียงไกร ฏิระวณิชยก์ุล 800,000,000  2.48% 

8 น.ส.ลักษิญา อาลัยผล 265,555,800  1.65% นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์ 794,362,587  2.47% 

9 นายปรีชา นันท์นฤมิต 247,999,999  1.54% นายจกัรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย ์ 696,420,000  2.16% 

10 นายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ ์ 180,512,720  1.12% นายณัฐพล จุฬางกูร 396,284,800  1.23% 

11 อื่นๆ  10,689,254,388  66.36% อื่นๆ  12,012,605,373  37.29% 

  รวม 16,108,289,826  100.00% รวม 32,216,579,652  100.00% 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* - ราคาหุ้นเพิ่มทุน)  

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) (0.40 -0.40) 

0.40 
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ถูก SP จ านวน 13 วันท าการซื้อขาย เนื่องส่งงบการเงินล่าช้า บริษัทจึงได้ค านวณย้อนไปจนถึงวันที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้ครบ 15 วันท าการซื้อขาย) 

13.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=         
                         

 

  =          
   

 

=  ร้อยละ 50.00 
 

13.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Dilution) 

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งก าไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 

13.4 ความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทคาดว่าจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าซึ่งผู้ถือหุ้นและบริษัทจะได้รับ

ดังต่อไปนี้ 

13.4.1 ลดความเสี่ยงจากปัญหาฐานะทางการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น มิให้บริษัทมีสถานะซึ่ง

อาจเข้าข่ายเป็นเหตุถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งหากบริษัทไม่

พิจารณาด าเนินการเรื่องการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ อาจมีกรณีผู้ถือหุ้นไม่

สามารถท าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

13.4.2 บริษัทมีเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องในการด าเนินงานของบริษัทและมีเงินทุนมาต่อ

ยอดธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลส าเร จตามเป้าหมาย 

13.4.3 ท าให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม

บริษัทเติบโตขึ้นอย่างมั่งคงและยั่งยืน 

อย่างไรก ตามแม้ว่าการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control 

Dilution) แตไ่ม่กระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Dilution) แต่อย่างใด 

 

 

จ านวนหุ้น PP  

(จ านวนหุ้นช าระ + จ านวนหุน้PP) 

16,108,289,826 

(16,108,289,826 + 16,108,289,826) 
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14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 5 เมษายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 6 ท่าน จาก

จ านวนกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในจ านวนกรรมการที่เข้า

ประชุมทั้งหมดมีกรรมการอิสระร่วมเข้าประชุมด้วย 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้มี

ความเห นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ดังนี้ 

14.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจซึ่งเกิดจากปัญหาผลการด าเนินงาน

ขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2560 โดยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน (614.45) ล้านบาท และ 

(1,163.11) ล้านบาท ตามล าดับ ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีส่วนของผู้ถือ

หุ้นบริษัทเท่ากับ 131.42 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเท่ากับ 

(95.56) ล้านบาท 

คณะกรรมการจึงมีความเห นว่าการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามัญและจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด จะ

เป็นวิธีการที่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมายและช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของบริษัทได้อย่างรวดเร ว ทั้งนี้

เหตุผลที่บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนในครั้งนี้ เนื่องจากเห นว่าการ

ออกหุ้นเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering :RO) จะเป็นการเพ่ิมภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมและมี

ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีการเพ่ิมทุน RO 

แล้วแต่ไม่ประสบผลส าเร จตามเป้าหมาย โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพียงร้อยละ 50.41  

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

แล้วเห นว่าแผนการขยายธุรกิจดังกล่าวจะท าให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และการลงทุนขยายธุรกิจในครั้งนี้มี

ความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพ่ิมเติม บริษัทจึงพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายใหม่และให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายใหม่ในการจองซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห นว่าการเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่นั้นจะช่วยอ านวยประโยชน์ให้แก่บริษัทได ้ดังนี้ 

1. เพ่ิมโอกาสในการพลิกฟ้ืนสถานะทางธุรกิจของบริษัท 

การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนจะท าให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจและสามารถใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ดังนั้นการขยายธุรกิจในส่วนของเครื่องมือแพทย์ จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ท าให้บริษัทมีโอกาสพลิกฟ้ืนสถานะธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุน

ติดต่อกัน 2 ปี 
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2. การมีพันธมิตรทางธุรกิจ 

การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่จะท าให้บริษัทมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจด้าน

ต่างๆ ของบริษัท ทั้งในด้านการเงินรวมถึงการสนับสนุนการใช้บริการระหว่างกันซึ่งจะท าให้บริษัทมีฐาน

ลูกค้าที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเอ้ือประโยชน์ในการแนะน าพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ

บริษัทได้ ดังนั้นการเข้ามาลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใหม่จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะ

ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างระมัดระวัง  เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. การคงไว้ซึ่งการบริหารจัดการของบริษัท 

ในการเข้าลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใหม่ในหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ไม่มีนโยบายในการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ไม่มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนยังคงไว้ ซ่ึงสถานะหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ท า

ให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ อย่างไรก ตามบริษัท

มีการท าบันทึกข้อตกลงไว้กับนักลงทุน 1 รายคือนายวิชัย ทองแตง โดยตกลงให้นายวิชัย ทองแตง มีสิทธิ

เสนอบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทได้ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท หลังการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนแล้วเสร จ ส าหรับนักลงทุนรายอื่นอีก 4 ราย บริษัทไม่ได้ให้สิทธิในการเสนอบุคคลเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

14.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทมีแผนใช้เงินเพ่ิมทุนครั้งนี้เพ่ือขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท โดยบริษัทมี

ความช านาญและมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทมีแผนจะเพ่ิมสินค้าใหม่และขยายการเติบโตจากตัวแทน

จ าหน่ายไปสู่การผลิตเครื่องมือแพทย์บางรายการ โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง และ

ขยายธุรกิจในส่วนนี้ประมาณ 200 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 โดยบริษัทเชื่อว่าผู้ถือหุ้นรายใหม่

ซึ่งมีความรู้ความช านาญจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทด าเนินการตามแผนได้ต่อไป 

ส าหรับธุรกิจความงาม ตามที่บริษัทมีแผนด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่ธุรกิจสถาบันความงามอย่างครบวงจร โดย

คาดว่าต้องใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้ ประมาณ 444 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 

2561 ซึ่งธุรกิจความงามเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทที่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห นว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ
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ในการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในธุรกิจโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่มีศูนย์

ความงามรวมอยู่ด้วย จึงเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้ด าเนินการไปตามแผนงานได้บรรลุผลส าเร จ 

14.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ

ด าเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการมีความเห นว่าการเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงินทุนในครั้งนี้  มีความสมเหตุสมผลและ

สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท โดยบริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมทาง

การเงินและการลงทุนของโครงการอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 

14.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

คณะกรรมการมีความเห นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ี 0.04 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 – 15 วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเท่ากับหุ้นละ 0.04 บาท นั้นมีความเหมาะสม โดยการ

ก าหนดราคาเกิดจากการเจรจาต่อรองกับกลุ่มนักลงทุน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

บริษัทแล้ว ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อค านึงถึงข้อจ ากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ของบริษัท ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทเห นว่า การระดมทุนเพ่ือให้บริษัทได้รับเงินทุนตาม

จ านวนที่ต้องการอย่างแน่นอนภายในระยะเวลาอันสั้นนั้นจะเป็นการยาก 

14.5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มนักลงทุนแล้วเห นว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะสามารถส่งเสริม

บริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์และความงามเนื่องจากกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถมปีระสบการณ์การท างานในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจความงาม รวมทั้งธุรกิจที่

สามารถส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความแข งแกร่งได้ เช่น ธุรกิจการผลิตเครื่องส าอางและอาหารเสริม 

เป็นต้น 

อย่างไรก ตาม ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะท าให้บริษัทไม่

สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ จะท าให้บริษัทไม่สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนและต้องประสบ

ปัญหาสภาพคล่อง รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นจะน้อยกว่าศูนย์ (ติดลบ) และส่งกระทบในเชิงลบให้แก่ผู้ถือหุ้นราย

ย่อยในอนาคต เนื่องจากเข้าข่ายเป็นเหตุถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามเกณฑ์ด ารงสถานะของ

บริษัทจดทะเบียน 
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บริษัทพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มนักลงทุนแล้วเห นว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะสามารถส่งเสริม

บริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ เนื่องจากกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท

ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ อย่างไรก ตามในกรณีที่การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้

ถือหุ้นจะท าให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ อาจท าให้บริษัทไม่สามารถขยายธุรกิจได้

ตามแผนและต้องประสบปัญหาสภาพคล่อง รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทอาจติดลบและส่งกระทบในเชิงลบ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในอนาคต 

14.6 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขาย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติก าหนด

ราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและเป็นการเสนอขายในราคาท่ี 0.04 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

14.7 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัท จากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

บริษัทคาดว่าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการขยายธุรกิจและเสริม

สภาพคล่องการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ ท าให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา

ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) จากเดิมซึ่งต่ ากว่าศูนย์ (ติดลบ) 

จ านวน  (95.56) ล้านบาท ให้เป็นบวกได้จ านวน 549 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560) โดยที่ผลลัพธ์จ านวน 549 ล้านบาท ดังกล่าวนั้นไม่ได้ค านวณรวมผลก าไรขาดทุนใน

อนาคต) อีกทั้งการเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการด ารงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ( D/E Ratio) และ

ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินงานด้วย 

นอกจากนี้การเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะช่วยท าให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการปรับปรุงพัฒนาและขยาย

ธุรกิจได้ตามแผนและสามารถสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นได้ตามเป้าหมายและช่วยสร้างความแข งแกร่ง

ทางด้านการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินเงินปันผลได้ในอนาคต แต่อย่างไรก ตาม การ

จ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดและขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจ

ในอนาคต  ทั้งนี้ การทีบ่ริษัทมีพันธมิตรซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์โดยตรงเข้ามาถือหุ้นนั้น จะช่วย

ให้บริษัทได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวมาต่อยอดธุรกิจของ

บริษัทอีกด้วย  
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15. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวงจ ากัด คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบและสอบทานด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มนักลงทุน และเห นว่านักลงทุน
มีความเหมาะสมและเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพในการลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท และสามารถลงทุน
ในบริษัทได้จริงตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 73/2558 

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี- 

17. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้อง
ได้และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ
คนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน นอกจากนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการ
รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท
ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
       

            ขอแสดงความนับถือ 

       

 (นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


