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ที่ SET 50/47 
 29 พฤศจิกายน 2550 
 
เรื่อง การเปดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17.00 น. มีมติอนุมัติการเขาซื้อที่ดินและ
อาคาร บีเอช ทาวเวอร จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในราคา 470 ลานบาท 
(“ธุรกรรม”) 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศ”) ธุรกรรมนี้ เขา
ขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน    ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดเตรียมและเปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ดังน้ี 
 
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

ภายในหนึ่งเดือนนับจากที่ผูถือหุนอนุมัติการเขาทําธุรกรรม โดยที่การประชุมผูถือหุน จะมีขึ้นใน
วันที่ 22 มกราคม 2551  

 
2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ธุรกรรม 
บริษัทจะซื้อที่ดินและอาคาร (เรียกรวมกันวา “บีเอช ทาวเวอร”) จากธนาคารในราคา 470 ลาน
บาท  
 
คูสัญญา 
ผูจะซื้อ บริษัท 
ผูจะขาย ธนาคาร 
 
รายละเอียดของสินทรัพย 
1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 4030, 4031 และ 141138 พ้ืนที่รวมประมาณ 2 ไร 1 งาน 70.6 ตาราง

วา 
2. อาคาร 2 หลัง  

2.1 อาคาร “บีเอช เรซิเดนซ” เปนอาคาร 18 ชั้น มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 31,710 
ตารางเมตร ประกอบดวยพื้นที่ใหเชาเปนหองพักสําหรับผูปวยและครอบครัว พ้ืนที่
สํานักงาน รานคาและรานอาหาร และที่จอดรถ 7 ชั้น 
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2.2 อาคาร “บีเอช ทาวเวอร เล็ก” เปนอาคาร 8 ชั้น มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,618 
ตารางเมตร ประกอบดวยแผนกผิวหนังของโรงพยาบาล และพื้นที่ใหเชาเปนคลินิก 
ไวทัลไลฟ และพื้นที่สํานักงาน 

 
รายละเอียดของธุรกรรม 
เปนการซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งในอดีต บริษัทเคยเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในบีเอช ทาวเวอร 
โดยไดเปดเปนอาคารแมและเด็กของโรงพยาบาลในป 2537 จนกระทั่งป 2540 บริษัทไดเปด
อาคารใหม ซึ่งมีเตียงใหบริการ 554 เตียง และเปนอาคารโรงพยาบาลในปจจุบัน บริษัทจึงได
ปรับเปลี่ยน บีเอช ทาวเวอร เปนหองพักใหเชาสําหรับผูปวยชาวตางชาติและครอบครัว ตอมาในป 
2543 บริษัทไดโอนบีเอช ทาวเวอร ใหกับธนาคาร เพ่ือเปนการใชหน้ีบางสวน ตามสัญญาการ
ปรับโครงสรางหนี้ โดยมีขอสัญญาวาหากธนาคารจะขายทรัพยสินดังกลาวบริษัทจะมีสิทธิซื้อคืน
กอนบุคคลอื่น 
 
ต้ังแตป 2543 จนถึงปจจุบัน บริษัทไดเชาบีเอช ทาวเวอรจากธนาคาร เพ่ือใชในการดําเนิน
กิจการโรงพยาบาลของบริษัทอยางตอเน่ือง ซึ่งรวมถึง การใชพ้ืนที่เพ่ือใหบริการหองพัก ใหเชา
พ้ืนที่เปนคลินิก และสํานักงาน และใชเปนที่จอดรถ 
 
บริษัทมีแผนการที่จะขยายพื้นที่การใหบริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยหลังจาก
ธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษํทมีโครงการที่จะปรับปรุงบีเอช ทาวเวอรใหเปนหองพักผูปวยในอีกจํานวน 
109 เตียง ในอีก 5 ปขางหนา ซึ่งจะทําใหโรงพยาบาลมีความสมดุลในการใหบริการผูปวยในและ
ผูปวยนอก เน่ืองจากบริษัทไดเริ่มดําเนินการขยายพื้นที่การใหบริการผูปวยนอก จาก 3,500 คน
ตอวัน เปน 6,000 คนตอวันในอีกหาปขางหนาเชนกัน 
  

3. มูลคาของธุรกรรมและเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาของธุรกรรม 
มูลคาของธุรกรรม จะเปนจํานวนเงิน 470 ลานบาท โดยบริษัทจะจายชําระใหแกธนาคารเปน 
เงินสดทั้งจํานวน  

 
4. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

นายชาตรี โสภณพนิช เปนกรรมการผูมีอํานาจของธนาคาร และเปนกรรมการของบริษัท ดังน้ัน 
ธนาคาร จึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และทําใหธุรกรรมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 
ดวยขนาดธุรกรรมที่มากกวา 20 ลานบาทและ มากกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท* บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทโดยไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
 
* หมายเหตุ: รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเทากับ 90.78 ลานบาท ณ วันที่ 

30 กันยายน 2550 
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5. คุณลักษณะและขอบเขตของผลประโยชนของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
ธุรกรรมจะมีผลใหบริษัทกลับมาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในบีเอช ทาวเวอร ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถ
ใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวเพ่ือกิจการโรงพยาบาลไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ ธนาคาร จะ
สามารถขายทรัพยสินที่ไมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักของธนาคารได 

 
6. แหลงเงินทุน 

บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 400 ลานบาท สําหรับธุรกรรมนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของวงเงินกูที่บริษัทมีอยูในปจจุบัน สวนที่เหลือ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงาน
ของบริษัท 

 
7. ขอความที่ยืนยันวาคณะกรรมการที่มีผลประโยชนหรือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไมเขา

รวมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการดังรายชื่อตอไปน้ี ไมไดเขารวมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในวาระที่เกี่ยวกับธุรกรรม 

1. นายชาตรี โสภณพนิช 
2. นางกุลธิดา ศิวยาธร  

 
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นวา ธุรกรรมดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และทําใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดตอบริษัท โดยเหตุผลดังตอไปน้ี 
1. บริษัทอยูระหวางการขยายพื้นที่การใหบริการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร กรุงเทพมหานคร 

และการปรับเปลี่ยนบีเอช ทาวเวอร เปนเตียงผูปวยใน เปนสวนสําคัญในแผนงาน เพ่ือที่จะ
สามารถรองรับจํานวนผูปวยที่เพ่ิมขึ้นในอีกหาปขางหนา ซึ่งเปนการลงทุนเพ่ือการใชงานใน
ระยะยาว หากบริษัทไมมีกรรมสิทธิหรือสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสิน บริษัทจะมีความ
เสี่ยงมากในการลงทุนปรับเปลี่ยนอาคารดังกลาว แตเน่ืองจากตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย ธนาคารไมสามารถใหเชาทรัพยสินในระยะยาวได การซื้อ
ทรัพยสินจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และจากการศึกษาความเปนไปได พบวาบริษัทจะ
ไดรับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนน้ี 

2. ธนาคารจะตองขายทรัพยสินที่ไมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร ดังน้ัน หาก
บริษัทไมตกลงที่จะซื้อคืนบีเอช ทาวเวอร ธนาคารจะตองดําเนินการขายใหแกผูอื่นตอไป ซึ่ง
จะทําใหบริษัทไมสามารถใชบีเอช ทาวเวอร เปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลไดอีกตอไป  

3. ราคาที่ซื้อขายจะเปนราคาที่ไมเกินราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ จึงเปนราคาที่เปน
ธรรมแกทั้งสองฝาย 

 
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกจัดขึ้นเพื่อพิจารณาธุรกรรมดังกลาว ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2550 
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10. การจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 
บริษัทจะจัดสงรางหนังสือนัดประชุมผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพยอยางนอย 5 วันทําการกอนสง
ใหผูถือหุน และจะสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารแนบใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 
14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน 
 

ในฐานะตัวแทนของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทไดตรวจสอบความถูกตองและความ
ครบถวนของขอมูลเรียบรอยแลว 
 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายเคอรติส ชโรเดอร) 
 กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม 


