
ท่ี บช. 123/ 2558   
    6  มีนาคม   2558 
 
เรื่อง ประกาศจายเงินปนผล และแจงกําหนดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี1/2558  
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 3 /2558 เมื่อ
วันท่ี 6 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมใหญช้ัน 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศวาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ท่ีประชุมมีมติสรุปไดดังนี้.- 
 
 1. มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีได
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 
 

2. มีมติใหจัดสรรกําไร และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2557 
ส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 
160,000,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบลานบาทถวน)   

โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  
1/2558 และรับเงินปนผล(Record Date) ในวันจันทรท่ี  23   มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันอังคารท่ี 24  มีนาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 
2558 ท้ังนี้การจายเงินปนผลดังกลาวของบริษัทขึ้นอยูกับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี
1/2558 

     
3. อนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ กรรมการท่ีออกตามวาระมีดังนี้ 

- นายลพชัย        แกนรัตนะ กรรมการ 
- นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหา  
- ดร.ประวิตร       นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     
     คณะกรรมการสรรหาไดกล่ันกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆแลวเห็นควรให

นายลพชัย  แกนรัตนะ นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน และดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กลับเขามาเปนกรรมการ
และดํารงตําแหนงเดิมตออีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นชอบใหแตงต้ังนางปทมา พรมมาส เปนประธาน
กรรมการ แทนนายลพชัย แกนรัตนะ ท่ีลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการ แตยังคงดํารงตําแหนง
กรรมการ    พรอมกันนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแตงต้ัง นางสาวประพิชญา พรมมาส เปนกรรมการใหม  

      
      ท้ังนี้การแตงต้ังคณะกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และแตงต้ังกรรมการใหม จะ

นําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 4.   อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําป 2558 
       อนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชี นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3196 
หรือนายอภิรักษ  อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5202  หรือนายปรีชา สวน ผูสอบบัญชี
อนุญาต เลขท่ี 6718  บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัชแอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ประจําป พ.ศ.2558 โดยมีคาสอบบัญชี 370,000 บาท และสอบ
ทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 390,000 บาท รวมคาตอบแทนการตรวจสอบเปนเงินท้ังส้ิน 760,000 
บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ท้ังนี้จะนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 5.    กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ดังนี้ 
        คณะกรรมการบริษัทมีมติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ซ่ึงเปน ไปตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอดังนี้ 
        คาตอบแทนคณะกรรมการ  
  - คาเบ้ียประชุม             10,000  บาทตอคนตอครั้ง 
  - คาตอบแทนกรรมการ (รายป)                2,654,000 บาท  
        คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายป) 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ        300,000  บาท  
  - กรรมการตรวจสอบ                  120,000  บาทตอคน 
        คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  - คาเบ้ียประชุม             10,000  บาทตอคนตอครั้ง 



        ท้ังนี้คาตอบแทนกรรมการดังกลาวจะนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 6.   กําหนดนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 ในวันพุธท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 
10.00 น.   ณ หองประชุมใหญ  ช้ัน 6 โรงพยาบาลนนทเวช  เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน  
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีระเบียบวาระประชุมดังตอไปนี้.- 
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ประชุมเมื่อ 
                       วันท่ี  25 เมษายน 2557 
 วาระท่ี 2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 
             ของบริษัท ฯ ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรกําไรป2557 สําหรับอนุมัติการจายเงินปนผล 
 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  
 วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาตอบแทน ประจําป 2558 
 วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 
 วาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
 
   
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                          
      
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

           (นางปทมา  พรมมาส) 
           ประธานกรรมการ   


