
ท่ี บช. 224/ 2558    29   เมษายน   2558 
 
เรื่อง   แจงมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี  1/2558  
เรียน    ทานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
  ตามท่ี บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ไดจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน  
ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี  29 เมษายน 2558  เวลา 10.02 น. ถึง 11.40 น. ณ  หองประชุมช้ัน 6 โรงพยาบาล 
นนทเวช เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเอง 67 รายและมอบฉันทะ จํานวน 30 ราย รวมท้ังส้ินจํานวน 97   ราย จํานวนหุนท้ังส้ิน 
112,178,320 หุน คิดเปนรอยละ 70.11 ท่ีประชุมไดมีมติในวาระตางๆดังนี้ 
 

1. มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ซ่ึงได 
 ประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ดวยคะแนนเสียง  
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 112,178,320 0 0 
รอยละ 100 0 0 

  
 

2. มีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําป 2557  
 ดวยคะแนนเสียง  
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,702,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

 
   
3. มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และ 

 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําป 2557 ส้ืนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  ดวยคะแนนเสียง  
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,702,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

 
 

4. มีมติเปนเอกฉันทใหจัดสรรเงินกําไรของบริษัทฯ และอนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุน 
 จํานวน  160,000,000  หุน ๆ ละ   1  บาท   เปนเงินปนผลท้ังส้ินจํานวนเงิน   160,000,000  บาท  

(หนึ่งรอยหกสิบลานบาทถวน) โดยจายเงินปนผลจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 25 และ 
30 ในอัตราหุนละ 0.62 บาท และ 0.38 บาท ตามลําดับ กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2558  ดวยคะแนนเสียง  

 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,706,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

  
 

5. มีมติเปนเอกฉันทใหเลือกกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ 
 เขามาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง  ดังนี้ 
   5.1 มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง นายลพชัย แกนรัตนะ  
        ดํารงตําแหนง กรรมการ/กรรมการบริหาร   
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,706,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

 
 
 



5.2 มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน  
 ดํารงตําแหนง กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา  

 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,706,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

 
5.3 มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  

 ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,706,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

 
    และมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง นางสาวประพิชญา พรมมาส  เปนกรรมการใหม 
    ดํารงตําแหนง กรรมการ และผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล 
             

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,706,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

 
6. มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3196 

 หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผูสอบบัญชีรับ 
 อนุญาตเลขท่ี 6718 แหงบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ 
 บริษัทฯ ประจําป พ.ศ.2558 โดยกําหนดเงินคาตอบแทนเปนเงินท้ังส้ิน 760,000 บาท  ดวยคะแนนเสียง 
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,706,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

   
7. มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงินคาตอบแทนแกกรรมการในการบริหารงานของ 

 บริษัทฯ ประจําป 2558 ดังนี้ 
 

รายการ คาตอบแทนกรรมการ
รายป (บาท) 

คาเบี้ยประชุม 
 (บาท/ครั้ง/คน) 

คณะกรรมการบริษัท  2,654,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 - 
- กรรมการตรวจสอบ  240,000 - 

คณะกรรมการสรรหา - 10,000 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน - 10,000 

 
 ดวยคะแนนเสียง  
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 113,706,920 0 0 
รอยละ 100 0 0 

 
    8.เรื่องอ่ืน 

- ไมมี – 
 
 
 
 
 
 



  ท้ังนี้บริษัทฯ จะนํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 ท่ีไดจัดทําเสร็จ
เรียบรอยแลว เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th 

  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                                                      
 
 
                                                         (นางปทมา  พรมมาส) 
                                                        ประธานกรรมการ  
 

 
 
 
 

   


