บริษ ัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จาก ัด (มหาชน)
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited.

ที่ BCH.022/2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
เรือ
่ ง แจ ้งมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2560
เรียน กรรมการผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ได ้มีการประชุม คณะกรรมการบริษั ท
้ 24
ครัง้ ที่ 3/2560 เมือ
่ วันที่ 27 กุมภาพั นธ์ 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห ้องประชุม ชัน
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ได ้มี
มติในเรือ
่ งสาคัญ สรุปได ้ดังนี้
1)

ิ้ สุด ณ
อนุ มั ตใิ ห ้นาเสนอต่อทีป
่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มัต ิง บการเงิน สาหรั บ งวดบัญชีส น
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2)

อนุ มั ต ิใ ห น
้ าเสนอต่อ ที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ น
้ เพื่อ พิจ ารณาอนุ มั ต ิจ่ า ยปั นผลจากผลการด าเนิน งาน
ประจ าปี 2559 โดยจ่า ยปั น ผลเป็ นเงิน สดในอัต ราหุ ้นละ 0.17 บาท หรือ คิด เป็ นจ านวนเงิน
423.93 ล ้านบาท ทัง้ นี้ บริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล ้วเมือ
่ เดือนกันยายน 2559 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.07 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 174.56 ล ้านบาท ดังนั น
้ บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ น
เงินสดเพิม
่ อีกในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 249.37 ล ้านบาท
่ ผู ้ถือ หุ ้นทีม
ิ ธิรั บเงิน ปั นผลในวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
โดยก าหนดรายชือ
่ ีส ท
่ ตาม ม. 225
รวบรวมรายชือ
ของพ.ร.บ หลั ก ทรั พ ย์ฯ โดยวิธ ีปิ ดสมุ ด ทะเบีย นในวั น ที่ 1 2
พฤษภาคม 2560 กาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

3)

อนุ มัตใิ ห ้นาเสนอต่อทีป
่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุ มัต แ
ิ ต่งตัง้ กรรมการบริษัททีต
่ ้องออกตาม
วาระจานวน 4 ท่าน ให ้กลับเข ้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ได ้แก่
1.
2.
3.
4.

ดร.วิรัช
นายแพทย์ธวัช
แพทย์หญิงพรลักษณ์
นายกันตพร

อภิเมธีธารง
สุนทราจารย์
หาญพาณิชย์
หาญพาณิชย์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

่
ทัง้ นี้ บริษัทได ้แจ ้งผ่าน Website ของบริษัท ให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชือ
บุคคลทีม
่ ค
ี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
โดยได ้แจ ้งผ่านบริษัทตัง้ แต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใด
่ บุคคลทีจ
เสนอรายชือ
่ ะให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
4)

คณะกรรมการได ้พิจารณาและเห็นชอบทีจ
่ ะนาเสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทน
คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สาหรั บปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
(หกล ้านบาทถ ้วน)

5)

คณะกรรมการได ้พิจ ารณาและเห็ น ชอบที่จ ะน าเสนอที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ น
้ พิจ ารณาค่ า บ าเหน็ จ
่ ้านเจ็ดแสนบาทถ ้วน)
กรรมการ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สีล
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6)

อนุมัตใิ ห ้นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที่ 4098 หรือนางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4795 แห่งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด
(มหาชน) โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2560 โดยไม่รวมค่าใช ้จ่ายอืน
่ ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2560
1,200,000
1,110,000
2,310,000

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัททัง้ ปี
้
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน

2559
1,025,000
1,020,000
2,045,000

2558
995,000
990,000
1,985,000

หมายเหตุ – ผู ้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่ได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทและไม่ได ้ให ้บริการเป็ นทีป
่ รึกษาแก่บริษัท

7)

อนุ มัตแ
ิ ต่งตัง้ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ให ้ดารงต าแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
โดยให ้มีวาระดารงตาแหน่งเท่าวาระทีเหลือ อยู่ของนายไพบูรณ์ นาโคศิรท
ิ ล
ี าออกไป โดยมีผล
ตัง้ แต่วน
ั ที 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต ้นไป

8)

อนุมัตริ ายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันในการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท โดยได ้มีการเปิ ดเผย
สารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารแนบ

9)

อนุมัตก
ิ าหนดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา
้ 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 อาเภอ
10.30 น. ณ ห ้องประชุม ชัน
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2559
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี รอบ
ิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับ
บัญชีสน
อนุญาตแล ้ว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษัท แทนกรรมการทีต
่ ้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัตจิ ่ายเงินบาเหน็ จกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
่ ผู ้ถือ หุ ้นทีม
ิ ธิเ ข ้าร่ ว มประชุม ผู ้ถือ หุ ้นในวัน ที่ 13 มีน าคม 2560
โดยก าหนดรายชือ
่ ีส ท
่ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลักทรั พย์ฯ โดยวิธป
และให ้รวบรวมรายชือ
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 14
มีนาคม 2560

2

ทัง้ นี้ โดยมีกาหนดการต่างๆ เกีย
่ วกับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 ดังนี้
รายการ
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น
1. กาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดย
2. รวบรวมรายชือ
วิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นสาหรับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับปั นผล
4. กาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดย
5. รวบรวมรายชือ
วิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นสาหรับการรับปั นผล
6. กาหนดจ่ายปั นผล

วันที่
วันที่ 13 มีนาคม 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

3

ั้
สารสนเทศรายการทีเ่ กีย
่ วโยงก ันเรือ
่ งการกูย
้ ม
ื เงินระยะสนระหว่
าง บริษ ัท บางกอก เชน
ฮอสปิ ทอล จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัท โสธรเวชกิจ จาก ัด
รายละเอียดรายการ
วันเดือนปี ทีเ่ กิด
รายการ
ั ญาทีเ่ กีย
คูส
่ ญ
่ วข ้อง
และความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ
ลักษณะวงเงินกู ้
มูลค่ารวมและเกณฑ์
การกาหนดมูลค่ารวม
ของรายการ
อัตราดอกเบีย
้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท โสธรเวชกิจ จากัด
บริษัทย่อยของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) โดยถือหุ ้นร ้อยละ
76.00 ของทุนจดทะเบียน
การให ้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะการให ้กู ้ยืมระหว่างกัน
วงเงินตัว๋ สัญญาใช ้เงิน (Promissory Note)
คานวณจากเงินต ้นและดอกเบีย
้ รับต่อปี
มูลค่ารายการรวมกันไม่เกินร ้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิ (Net
Tangible Assets) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมทีส
่ อบทาน/ตรวจสอบโดยผู ้สอบ
บัญชีฉบับล่าสุดขณะกู ้ยืม/ให ้กู ้ หรือไม่เกิน 120 ล ้านบาทแล ้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า
้ (Money Market Rate) หรืออัตรา
อัตราดอกเบีย
้ ตลาดเงินสาหรับเงินกู ้ระยะสัน
อ ้างอิงอืน
่ ทีเ่ หมาะสมตามทีผ
่ ู ้ให ้กู ้กาหนด หากสภาวะตลาดเปลีย
่ นไป บวกด ้วยส่วน
ต่างดอกเบีย
้ (Interest Rate Spread) ณ ขณะทีก
่ ู ้ยืมตามทีต
่ กลงกัน โดยกาหนด
อัตราดอกเบีย
้ ทีเ่ ป็ นธรรมโดยไม่กอ
่ ให ้เกิดการได ้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ าย
หนึง่
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