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เรื่ อง

เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
กําหนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม the
World Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ กระจายอย่าง
ต่อเนื่ อง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่ วมมือจากภาคเอกชนให้พิจารณาถึงความจําเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกัน
ของคนหมู่มาก ซึ่ งรวมถึงการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม รวมถึงลด
โอกาสในการแพร่ ระบาดของโรคไปยังบุคคลจํานวนมาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1. เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ที่กาํ หนดไว้ในวันที่ 27 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการเสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยจ่ายจากกํา ไรสุ ท ธิ ข องงบการเงิ นหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้วของ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราที่ เคยเสนอไว้เดิ มหุ ้นละ 0.13 บาท คิ ดเป็ น
จํานวนเงิน 324.19 ล้านบาท แต่เปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
เป็ นวันที่ 27 เมษายน 2563 และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลเป็ นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามที่
จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิน้ นั เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้น
ละ 0.13 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 324.19 ล้านบาท ในรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
งวดครึ่ งปี แรกของปี 2562 ที่บริ ษทั ได้จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท หรื อคิด
เป็ นจํานวนเงิ น 249.37 ล้านบาท รวมเป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.23 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิ น
573.56 ล้านบาท ซึ่งทําให้ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวาระพิจารณาและอนุมติการ
จ่ายเงินปั นผลนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะไม่เสนอการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก
44 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.+66 2836 9999 โทรสาร. +66 2106 4858
44 Moo 4 Chaengwattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel. +66 2836 9999 Fax. +66 2106 4858
www.bangkokchainhospital.com

บริ ษทั ขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั โดยประธานคณะกรรมการจะพิจารณากําหนดวาระการประชุ มและวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นขึ้ นใหม่ เมื่ อ
สถานการณ์คลี่คลาย รวมทั้งจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้ทาํ
ได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

