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          วันที่ 9 ธันวาคม 2563  

สารสนเทศของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
เรือ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังที่ 15/2563 เมือ่วันที่ 

9 ธันวาคม 2563 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2564 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 2,416,502,157.225 บาท 

เป็น 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 

บาท โดยเป็นการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement, PP) ทั้งหมด โดยเป็นการจัดสรรให้กับบุคคลใน

วงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมด โดยเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลดังต่อไปนี้  

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน  

)ร้อยละ(  

ราคาเสนอขาย  
(บาท/หุ้น) 

ยอดเงินรวม )บาท(  

1 นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธ์ุพงษ ์ 5,747,126,437 74.07 0.0348 200,000,000 
2 นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ 1,436,781, 609  18.52 0.0348 50,000,000 
3 นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ 574,712,644 7.41 0.0348 20,000,000 

 รวมท้ังสิ้น 7,758,620,690 100.00  270,000,000 

 บริษัทขอแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ดังต่อไปนี้:  

1. ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขาย 

1) นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 

สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู่ : 621 พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ นักธุรกิจ 
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการ บริษัท วารันซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด 

กรรมการ บริษัท ดูเอทซ์ ดีไซน์ จำกัด 
 กรรมการ บริษัท เดอะ การูด้า เพาเวอร์ จำกัด 
 กรรมการ บริษัท การูด้า เฮลท์แคร์ จำกัด 
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 
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2) นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ     

สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู่ : 550/43 ซ. ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ ผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทำงาน : รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 

3) นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์     

สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู่ : 37/1 ซ. ลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ นักธุรกิจ 
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการ บริษัท โททอล แพคเกจ แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แอดไวซอร์รี่ จำกัด  

กรรมการ บริษัท วงศ์เทพ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ศรุตยา จำกัด 

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี 
 

 โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลใน

วงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคา

เสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ 

ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย 

2. ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจำกัด 

 บริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจำกัดที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
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3. การกำหนดราคา และราคาตลาด 

 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดเป็นราคาที่ตกลงกันซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.0348 บาท ซึ่งเป็น
ราคาขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
หุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ
ให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีราคาตลาดหุ้นละ 
0.0366 บาท (เป็นราคาถัวเฉลี่ยระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 17 – 
20 พฤศจิกายน 2563 หุ้นของบริษัทได้มีการถูก SP จำนวน 4 วันทำการซื้อขาย เนื่องจากส่งงบการเงินล่าช้า บริษัทจึงได้
คำนวณย้อนไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพือ่ให้ครบ 15 วันทำการซื้อขาย)  

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจากฐานะทางการเงินของ
บริษัท ราคาตลาดในปัจจุบัน และผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด ซึ่งราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัท หรือคิดเป็น 0.0330 บาทต่อหุ้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่
กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 

4. วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในคร้ังนี้ เป็นการเสนอขายในราคาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท และเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
เก่ียวข้อง 

5. เงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขายและผู้ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ง 3 ราย ในครั้งนี้  ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent period) ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้
รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“เกณฑ์ห้ามขายหุ้น”)  
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6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  

- บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำเนินธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์เนื่องจากบริษัทถูกจำกัดวงเงินสินเชื่อทางการค้าจากนโยบายของสถาบัน
การเงิน  

- บริษัทคาดว่ามีความจำเป็นต้องใช้วงเงินในส่วนนี้ประมาณ 270 ล้านบาท 
- บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564   

7. ความเสี่ยงในการดำเนินงาน 

ธุรกิจเครื่องมือแพทย์เร่ิมมีการแข่งขันสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการที่คู่แข่งเพิ่มขึ้นในตลาดอาจส่งผลให้
กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
คร้ังนี้ โดยเฉพาะนายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทมีแผนเชิงรุก
ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่ เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและระบบ Application ต่างๆ (Smart Hospital/Tele 
Medicine) ซึ่งตลาดโรงพยาบาลมีการขยายตัวความทันสมัยในด้านนี้มากข้ึน ดังนั้นบริษัทเชื่อว่านักลงทุนดังกล่าวจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเคร่ืองมือแพทย์เชิงรุกได้ตามเป้าหมาย 

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทในช่วงที่ความต้องการสินค้าเคร่ืองมือทางการแพทย์เติบโตตามสภาวะ
การแพร่ระบาดโควิด – 19 นอกจากนี้ผู้ลงทุนใหม่มีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วย
ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้มีโอกาสเติบโตต่อไป 

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

9.1 ช่วยให้บริษัท มีฐานะทางการเงินดีขึ้น เป็นที่น่าเชื่อถือต่อ คู่ค้าและ ผู้ถือหุ้น  

9.2 บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการทำวงเงินสินเชื่อทางการค้ากับสถาบันการเงินและคู่ค้า สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ สร้างยอดขายเพิ่มข้ึนทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นเป็นลำดับ 

 

 

 

 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3    
 

5 
 

10. โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด 

  โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด 

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที ่12/06/2563 จำนวนหุ้น ร้อยละ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวิชยั ทองแตง 6,366,682,716  19.76% นายวิชยั ทองแตง  6,366,682,716  15.93% 

2 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 4,882,487,110  15.15% นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ ์  5,747,126,437  14.38% 

3 นายชาคริต ศึกษากิจ 2,933,301,200  9.10% OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED  4,882,487,110  12.21% 

4 นายศุภชยั วัฒนาสุวิสุทธิ ์ 1,075,283,733  3.34% นายชาคริต ศึกษากิจ  2,933,301,200  7.34% 

5 นายโกศล วรฤทธินภา 1,025,000,000  3.18% นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  1,436,781,609  3.59% 

6 นายเกรียงไกร ฏิระวณิชยก์ุล 800,000,000  2.48% นายศุภชยั วัฒนาสุวิสุทธิ์  1,075,283,733  2.69% 

7 นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์ 729,362,587  2.26% นายโกศล วรฤทธินภา  1,025,000,000  2.56% 

8 นายจกัรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย ์ 626,500,000  1.94% นายเกรียงไกร ฏิระวณิชยก์ุล  800,000,000  2.00% 

9 นายชลิต สถิตย์ทอง 543,136,600  1.69% นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์  729,362,587  1.82% 

10 นายณัฐพล จุฬางกูร 396,284,800  1.23% นายจกัรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย ์  626,500,000  1.57% 

11 อื่นๆ 12,841,990,017 39.86% อื่น ๆ 14,356,124,061 35.91% 

 รวม 32,220,028,763 100.00% รวม 39,978,649,453 100.00% 

11. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

 ผลต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด เช่น การลดลงของราคาตลาดของหุ้น 

(Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกำไร 

(Earnings Per Share Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 11.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 
=   

 
  =   

 
=          ร้อยละ 4.95 

หมายเหตุ: *ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซ้ือขายถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 

15 วันทำการติดต่อกันกอ่นวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหวา่งวันที่ 11 

พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ระหวา่งวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2563 หุ้นของบริษัทได้มีการถูก SP จำนวน 4 วันทำการ

ซ้ือขาย เนื่องจากส่งงบการเงินล่าช้า บริษัทจึงได้คำนวณย้อนไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ครบ 15 วันทำการซ้ือขาย) 

 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* - ราคาหุ้นเพิ่มทุน)  

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) 
(0.0366 -0.0348) 

0.0366 
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 11.2  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
=         
                         

   =          
   

=  ร้อยละ 19.41 

 11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Dilution) 
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุ น

สุทธิ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีกรรมการเข้าประชุม 7 ท่าน จาก
จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมทั้งหมด
มีกรรมการอิสระร่วมเข้าประชุมด้วย 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้มีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้ 

12.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน 

เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและถูกจำกัดวงเงินสินเชื่อทางการค้าจากนโยบายของ

สถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เนื่องจากเห็นว่าผู้ลงทุนใหม่รายนายฤกษ์ชัย ฟู

ประทีปศิริ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีซึ่งจะสามารถช่วยให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่ง

สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทที่มีแผนเชิงรุกในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะช่ วยเสริม

ศักยภาพธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้มีโอกาสเติบโตต่อไป สำหรับนางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ และนางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนา

พันธุ์ เป็นผู้ลงทุนที่มีความตั้งใจที่จะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพทางการเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท  ซึ่งบุคคลทั้ง  3 ราย

ดังกล่าว ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดม

เงินทุน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางด้านการเงินเพื่อการสั่งซื้อสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และหานัก

ลงทุนที่จะสนับสนุนบริษัท ซึ่งด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทได้รับ

คำสั่งซื้อมากข้ึน แต่ขาดวงเงินสินเชื่อทางการค้า  

คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นวา่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่นั้นจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับ
บริษัท ดังนี ้

จำนวนหุ้น PP  
(จำนวนหุ้นชำระ + จำนวนหุ้นPP) 

7,758,620,690 
(32,220,028,763 + 7,758,620,690) 
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1) โอกาสในการพลิกฟืน้สถานะทางธุรกิจของบริษัท 

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะทำให้บริษัท มีเงินทนุเพียงพอในการใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทใน
ส่วนของธุรกิจเคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัททำให้
บริษัทมีโอกาสในการพลิกฟื้นสถานะของธุรกิจ    

2) การมีพันธมิตรทางธุรกิจ 

การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่จะทำให้บริษัทมีพันธมติรทีส่ามารถสนับสนนุการดำเนนิธุรกิจด้าน
ตา่งๆ ของบริษัททั้งในดา้นการเงินและในด้านการสนับสนุนความรู้ความสามารถ (Know – how) ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน software เครื่องมือแพทย์ของบริษัท ดังนั้นการเข้ามาลงทุนของผูถ้ือหุ้นราย
ใหม่จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เปน็ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่าง
มั่นคงโดยรายการระหว่างกันทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เก่ียวโยงกันของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีศักยภาพด้าน
เงินทุนโดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทเคยออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering, RO) 
มาแล้วและมีการขยายระยะเวลาการขายหุ้นแบบ RO ถึง  3 คร้ัง แต่ไม่ประสบความสำเร็จจากการเพิ่มทุนในคร้ังนั้น 

12.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

 บริษัทมีแผนใช้เงินเพิ่มทุนครั้งนี้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในธุรกิจเคร่ืองมือแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิม

ของบริษัท โดยบริษัทมีความชำนาญและมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทมีคำสั่งซื้อรอสั่งมอบสินค้าคิดเป็นมูลค่ากว่า 

600 ล้านบาท โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ประมาณ 270 ล้านบาท ให้บริษัทสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามา

จำหน่ายให้ลูกค้าได้ทันตามข้อตกลง ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564   

12.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น   

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในครั้งนี้  มีความสมเหตุสมผลและ

สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท  

12.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอ ขาย 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 0.0348 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดยการ

กำหนดราคาเกิดจากการเจรจาต่อรองกับผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว โดย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอ
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ขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ 

12.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

  บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนแล้วเห็นว่ามีศักยภาพที่จะสามารถส่งเสริมบริษัทในธุรกิจเก่ียวกับ

การแพทย์ เนื่องจากเป็นกรรมการในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะทำให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ อาจทำให้บริษัทถูก

ปรับจากการส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด ขาดความน่าเชื่อถือ ส่งกระทบในเชิงลบให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในอนาคต 

12.6 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

  การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขาย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนโดยเป็นการเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาด และบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

13. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด คณะกรรมการดำเนินการ
ตรวจสอบและสอบทานด้วยความระมัดระวังเก่ียวกับสถานะของกลุ่มนักลงทุน และเห็นว่านักลงทุนมีความเหมาะสมและ
เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริงตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 73/2558 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แต กต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี- 

 

15. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty  

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท 

สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่ง

ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้อง ได้และ



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3    
 

9 
 

หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ คน

ดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน นอกจากนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวนั้น

เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน  ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการ  รับผิดชอบในการ

ส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไข เพ่ิมเติม) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       

          ขอแสดงความนับถือ 

            ปรีชา นันทน์ฤมิต 

 (นายปรีชา นนัท์นฤมิต) 
          ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

 


