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

ที่ BCH.119/2560
16 พฤษภาคม 2560
เรือ
่ ง

รายงานการจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่ (เพิม
่ เติม)

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ
่ วันที่ 24 มกราคม 2560 เรือ
่ ง การอนุมัตจ
ิ ัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่นัน
้ บริษัทขอเรียน
แจ ้งให ้ทราบว่าขณะนี้ได ้ดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่เรียบร ้อยแล ้ว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
่ บริษัท
ชือ
ประเภทธุรกิจ
วันทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้
สถานทีต
่ งั ้
ทุนจดทะเบียนเริม
่ แรก

:
:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน

:

โครงสร ้างการถือหุ ้น
เริม
่ แรก

:

โครงสร ้างการถือหุ ้น

:

แหล่งเงินทุน
กรรมการบริษัท

:
:

ลักษณะทีเ่ กีย
่ วโยงกัน :

Bangkok Chain International (Laos) Company Limited
โรงพยาบาลเอกชน
12 เมษายน 2560
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
102,100,000,000 กีบ (หนึง่ แสนสองพันหนึง่ ร ้อยล ้านกีบถ ้วน)
หรือเทียบเท่าประมาณ 438,000,000 ล ้านบาท (สีร่ ้อยสามสิบ
แปดล ้านบาทถ ้วน) โดยจะเพิม
่ ทุนให ้ครบตามกาหนดภายในไตร
มาสที่ 3 ปี 2560
120,000,000,000 กีบ (หนึง่ แสนสองหมืน
่ ล ้านกีบถ ้วน) หรือ
เทียบเท่าประมาณ 515,000,000 บาท (ห ้าร ้อยสิบห ้าล ้านบาท)
1. กลุม
่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ถือหุ ้น
ร ้อยละ 89.32
2. บุคคลทีไ่ ม่เกีย
่ วโยงกัน ถือหุ ้นร ้อยละ 10.68
1. กลุ่มบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) ถือหุ ้น
ร ้อยละ 76
2. บุคคลทีไ่ ม่เกีย
่ วโยงกัน ถือหุ ้นร ้อยละ 24
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
1. ดร.นพ.เฉลิม
หาญพาณิชย์
สัญชาติไทย
2. ผศ.พญ.สมพร
หาญพาณิชย์
สัญชาติไทย
3. นายกันตพร
หาญพาณิชย์
สัญชาติไทย
4. นางสาวพรสุดา
หาญพาณิชย์
สัญชาติไทย
5. นายภูมพ
ิ ัฒน์
ฉั ตรนรเศรษฐ
สัญชาติไทย
ิ ฐ์
6. นายพิสษ
วรรณวิทยาภา
สัญชาติไทย
7. Ms.Valy
Vetsaphong
สัญชาติลาว
ธุรกรรมนี้ไ ม่ใ ช่รายการที่เ กีย
่ วโยงตามประกาศ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติม)

44 หมู่ 4 ถ.แจ ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 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

ขนาดของรายการ

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

: บริษั ทได ร้ ายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เมือ
่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ในการ
ลงทุ น ก่ อ สร า้ งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อิน เตอร์ เ นชั่ น แนล
เวียงจันทน์ ตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ ที่ 4/2560
เมือ
่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

